
VETERÁN
Vratislav Šverma přiná-
ší poutavý životní příběh 
Aloise Juřice, dalšího mni-
chovohradišťského rodáka  
a veterána 2. světové války.
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TOPENÍ
Chladné zářijové počasí ve 
spojitosti s probíhající vý-
měnou otopné soustavy na 
ZŠ Studentská způsobilo 
komplikace.
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ERZHAUSEN
Letos je tomu právě 20 
let od sbratření Hradiště s 
německým Erzhausenem. 
Kulatiny připomene hned 
několik společných akcí.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

LIAZSKÁ MELANCHOLIE
NA SOUSEDSKÉ

Takřka celý rok vzpomínáme na tu loňskou, měsíce pak znovu vše do-
mlouváme, zařizujeme a organizujeme, týdny už málem nemyslíme na 
nic jiného a pak je během jediného dne po všem. Jenže ten jeden den, 
kdy sousedské slavnosti „Zažít Hradiště jinak“ patří celé centrum města, 
všechnu tu námahu vyváží vrchovatě.

Třetí ročník této povedené akce, která začala v Mnichově Hradišti za-
pouštět kořeny v září roku 2015, přinesl celou řadu nej... Nejvíc stánků, 
největší plochu – automobilové dopravě se tentokrát uzavřelo nejen Ma-
sarykovo náměstí, ale také přilehlé ulice, a tak nedocházelo k tlačenicím 
– i opticky nejvíc návštěvníků. A nepochybuji, že mnoho z nich přilákala 
patrně největší atrakce letošního ročníku, totiž výstava vozů značky Liaz, 
které byly k vidění na parkovšti před restaurací U Karlových Varů. Ano, šlo  
o výstavu právě těch vozů, které z výrobní linky sjížděly dlouhá léta  
v haškovském závodě na okraji našeho města.

Už během příprav této jedinečné výstavy, kde byly kromě sériových 
nákladních vozů k vidění i jejich modifikace na liazáckých podvozcích, 
jsme začali s Klubem historiků Liazu debatovat o možnostech vytvoření 
stále expozice této věhlasné značky v našem městě či dokonce muzea. 
Vždyť snad každý z nás má příbuzného či známého, který buď Liazem 
prošel, nebo má k této automobilové značce přinejmenším vztah... Mně 
výstava liazek potěšila srdce, ale s notnou dávkou melancholie.

To je jen jeden z příkladů toho, proč se na sousedskou slavnost ka-
ždoročně tolik těším. Díky tomu, že se v ulicích setká takřka celé město 
a celá řada organizací, institucí, spolků i jednotlivců představí to nejlepší 
ze sebe, dochází k zajímavým setkáním, která nejen baví, ale mnohdy 
nesou i další ovoce. Díky, díky všem, kteří se do pořádání „Sousedské“ 
zapojujete! Vždyť bez Vás, kteří máte Hradiště ve svém srdci, by nebyla.

Ondřej Lochman, starosta města

Za významnými zesnulými
Muzeum města Mnichovo Hradiště 
připravuje také letos procházku po 
městském hřbitově s názvem Vý-
znamní zesnulí. Muzejníci během ní 
připomenou osobnosti města, jejichž 
čas na tomto světě se sice již završil, 
jejichž odkaz však v mnoha přípa-
dech přetrval.

Sousedská slavnost opět strhla celé město

Radnice se odhalí již za několik týdnů
Práce na fasádě radnice sledují 
mnozí Hradišťáci se zalíbením. Do-
minanta Masarykova náměstí totiž 
svléká normalizační kabát a dostává 
novou podobu lahodící oku.

Z prvního průčelí již bylo odstra-
něno lešení a je vidět, že restaurátoři 
i dělníci odvádějí slušnou práci. De-
centně probarvená omítka budovu  
i celé její okolí prosvětluje, zdobným 

prvkům se vracejí detaily, které v 70. 
letech zmizely pod vrstvou břízolitu, 
a svatebčané, kteří plánují na příští 
rok sňatek právě na mnichovohra-
dišťské radnici, se již těší na nový 
vstup do obřadní síně a divadla. 
Ten vznikne sice až na jaře, práce 
na fasádě však mají být hotové do 
poloviny listopadu.

Součástí nové fasády zůstávají 

všechna sgrafita, o jejichž budouc-
nosti se v minulých měsících vedla 
diskuze (kontextu, ve kterém vznikla, 
bude komentovat informační tabulka 
přímo na fasádě radnice), věž rad-
nice nově ponese na své východní 
straně rovněž probarvený znak měs-
ta.

Redakce 

Akce se uskuteční 4. listopadu od 10 
hodin a zájemci o povídání spojené 
s uctěnám památky mnichovohra-
dišťských osobností se setkají před 
smuteční síní. Akce se opakovaně 
setkává se značným zájmem.

Redakce
V sobotu 16. září ze sebe Mnichovo Hradiště opět, již potřetí, vydalo to nejlepší. Centrum města patřilo sousedské slavnosti Zažít město jinak, do jejíž organizace 
se aktivně zapojily desítky Hradišťáků. Podrobně ji připomene listopadový Kamelot. Foto: 3x Lucie Velichová
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Výměnu topné soustavy na základní škole 
zkomplikovalo chladné zářijové počasí
Od července probíhá v měst-
ských budovách velká výměna 
kotlů, topných soustav a systé-
mů ohřevu teplé vody. Celkem se 
jedná o 13 objektů. V červenci se 
rozeběhly práce na plné obrátky, 
aby se ve školách dalo od září 
učit. Od prvního týdne října, kdy 
běžně začíná topná sezóna, měly 
být připravené k provozu kotelny. 
Vzhledem k nečekaně chladnému 
září ale v budově škol ve Student-
ské ulici řešilo město problémy  
s topením už v prvních podzim-
ních dnech v druhé polovině září. 
Situaci popsala ve svém příspěv-
ku adresovaném redakci Kamelo-
tu 20. září Lucie Beranová.

Jsem učitelkou na ZŠ Student-
ská, a proto musím reagovat na člá-
nek v minulém Kamelotu, ze kterého 

vyznívá, jak skvělou věc město pro 
tuto školu udělalo. O tom samozřej-
mě nepochybuji, jen bych ráda zve-
řejnila také druhou stránku výměny.

V článku se uvádí, že to nejdůle-
žitější, tedy vytápění školy, je zajiště-
no a v první školní den budou zbývat 
jen drobnější nedodělky. Fakta jsou 
taková, že topit se na škole ještě vů-
bec nezačalo a dle informací, které 
jsme dostali na komisi pro výchovu 
a vzdělávání, by se mělo začít až 
někdy kolem poloviny října. Ve ško-
le je nesnesitelná zima, takže dětí 
začíná ve třídách ubývat a nebude 
trvat dlouho a začnou být nemocní 
i učitelé. 

Na jednu stranu samozřejmě 
chápu, že takto studené září nikdo 
neočekával, ale na druhou stranu 
mám výhrady k tomu, že se vznik-
lá situace dostatečně neřeší. Celé 

to na mě působí tak, jakoby se če-
kalo, až se situace vyhrotí (např. v 
podobě hromadných stížností rodičů 
nebo onemocnění velké části peda-
gogického sboru). Když to vezmu 
ze svého pohledu, tak pokud bych 
si ve svém domě měnila topení a 
věděla bych, že se práce nemusí 
stihnout do doby, kdy bude potřeba 
začít topit, nechala bych si rozhodně 
finanční rezervu na alternativní řeše-
ní (např. na pořízení či použití přímo-
topů). Vím, že není lehké najít řešení 
tohoto problému, obzvláště když se 
jedná o tak velkou budovu, nicméně 
postoj vedení města k neúnosným 
teplotním podmínkam ve škole (kde 
je den ode dne větší zima) mě vel-
mi mrzí. Myslím, že bych dokázala 
(a spousta mých kolegů jistě také) 
„přimhouřit oko“ a nějak toto pře-
chodné období vydržet, ale musel 

by se v první řadě změnit tento 
přístup. Jsem zvyklá stavět se k ne-
příjemným situacím čelem, nechodit 
kolem horké kaše a umět přiznat 
chybu. Proto bych bývala očekávala 
nějakou společnou schůzku vedení 
města s ředitelem školy, pedagogy a 
se zástupci rodičů, kde bychom byli 
oficiálně seznámeni s tím, v jaké fázi 
se práce nacházejí, kdy je reálné 
začít topit a zároveň bychom slyšeli 
prosbu o shovívavost a pochopení. 

V době, kdy tento článek píši, 
jsme jako učitelé na žádnou takovou 
schůzku dosud pozváni nebyli. Nic-
méně pevně věřím, že v době, kdy 
článek čtete, bude v naší škole ales-
poň o pár stupňů tepleji...

Lucie Beranová,
Základní škola Studentská Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi
Služba, které se věnují následují-
cí řádky, je poskytována rodinám  
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci. Tato situace je větši-
nou dlouhodobá a může ohrožovat 
zdravý vývoj dítěte. Rodiče nejsou 
schopni tuto složitou situaci mnoh-
dy vyřešit sami a potřebují něčí po-
moc. Služba je poskytována celkem  
v šesti krajích ČR – Středočeském, 
Ústeckém, Olomouckém, Jiho-
moravském, Moravskoslezském  
a v Praze.

Vzhledem ke skutečnosti, že 
Poradna pro občanství / Občanská 
a lidská práva (dále jen „Poradna“) 
je neziskovou organizací, konkrétně 
spolkem, je velmi závislá na pomo-
ci a vstřícnosti jednotlivých měst  
a krajů, proto velmi oceňujeme to, 
že Mnichovo Hradiště naši činnost 
podporuje. 

Sociálně aktivizační činnosti 
sledují především nejlepší zájem 
dítěte. Cílem je obnovit narušené 
funkce rodiny, aby nemuselo dojít k 
opatřením, která by ji dočista rozdě-
lila. Snahou pracovníků Poradny je 
přispívat k sociálnímu začleňování 
takových rodin, posílit jejich sobě-
stačnost a zachovat důstojnost. 

Konkrétně jde například o sna-
hu pomoci udržet rodinám bydlení 
či je podpořit při zajištění nového. 
Bytová situace je také velmi spjata  
s finanční gramotností a cílem na-
šich pracovníků je snižovat zadlu-
ženost rodin a naučit je hospodařit 
s jejich rozpočtem. Veškeré tyto čin-
nosti směřují k zachování celistvosti 
rodiny a mají zabránit odebrání dětí 

do ústavní výchovy. V případě, že už 
dítě bylo odebráno, je naší snahou 
snižovat jeho deprivaci motivová-
ním rodičů k pravidelnému kontaktu  
a snaze zlepšit nepříznivé podmín-
ky tak, aby se jejich potomek mohl 
navrátit domů. Za tímto účelem úzce 
spolupracujeme s orgánem sociálně 
právní ochrany dětí a dalšími orga-
nizacemi a školskými zařízeními, 
které jsou v kontaktu s rodinou. Spo-
lupráce je většinou soustředěna na 
rodiče, kteří jsou zodpovědní za to, 
v jaké situaci se celá rodina ocitne, 
pozornost je však věnována také sa-
motným dětem, na které se snažíme 
působit výchovně. 

Službu mohou naši uživatelé 
využívat ambulantní, tedy u nás  
v kanceláři, nebo terénní formou, 
kdy je navštěvujeme v jejich pro-
středí, a mohou se spolehnout, že 
v pravidelných intervalech budeme 
v jednotlivých lokalitách k zastižení. 

Jako jedna z mála organizací 
můžeme našim uživatelům nabíd-
nout také bezplatné právní pora-
denství. V případě, že se dostali 
do dluhové pasti, cítí se být nějak 
podvedeni, chtějí pomoci při sepsá-
ní žaloby nebo se snaží dostat dítě 
zpět do vlastní péče, mohou se na 
nás obrátit. 

V případě potřeby se na nás 
můžete obrátit na adrese Třída Vác-
lava Klementa 1228, 293 01 Mladá 
Boleslav, nebo na telefonních čís-
lech 724 701 628 a 601 310 215.

Poradna pro občanství/
Občanská a lidská práva

Přibylo deset kontejnerů
Na řadě míst ve městě se pravidelně 
naskýtá stále stejný obrázek. Kon-
tejnery na tříděný odpad, zejména 
ty na plast a papír, mnohde nestačí  
a opakovaně přetékají. Město na 
stížnosti občanů z míst, kde je si-
tuace nejkomplikovanější, v posled-
ních týdnech reagovalo a rozšířilo 
síť svozových nádob – pořídilo cel-
kem deset nových kontejnerů (kde 
lze tříděný odpad uložit, lze zjistit 
prostřednictvím přehledné mapy na 
webu města).

Množství odpadu produkované-
ho ve městě však roste dlouhodobě, 
a s tím také náklady na jeho svoz  
a likvidaci. Tu pro město zajišťuje 
společnost Compag. Většina obča-
nů si navíc stále nezvykla separo-
vaný odpad sešlapávat, aby zabral 
co možná nejméně místa, mnozí 

rovněž odmítají přistoupit na to, že 
do tříděného odpadu nepatří ten 
komunální, kterým vytříděný odpad 
kontaminují. Pokud se situace ne-
zlepší, bude město muset výhledově 
zvážit navýšení poplatku za odpady. 

Situaci výrazně komplikuje sku-
tečnost, že mnohé firmy, obchody, 
stravovací zařízení a podnikatelské 
subjekty nerespektují povinnost za-
jistit likvidaci svého odpadu smluv-
ně, podobně jako to činí město,  
a místo toho se odpadu zbavují prá-
vě ve veřejných kontejnerech. V této 
věci již padly první pokuty. Pokud 
budete svědkem tohoto nelegálního 
jednání, můžete jej nahlásit městské 
policii na telefonních číslech 602 
473 156 a 326 771 240.

Redakce

AKTUÁLNĚ

Na zprovoznění kotelny se inten-
zivně pracuje a odhadovaný termín 
dokončení prací je mezi 3. a 10. 
říjnem. Samozřejmě se snažíme 
problém vyřešit co nejrychleji a já 
osobně se mu věnuji od chvíle, kdy 
jsem se o něm dozvěděl. Z hledis-
ka zákonných norem se teploty ve 
třídách pohybují v normě, ale na její 
nižší hranici. Proto jsme se pustili 
do dočasného řešení situace: po-
dařilo se zprovoznit vytápění jídelny  
a sálu, na chodby jsme umístili tři 
větší přímotopy, které jsou v provozu 
většinu dne, v polovině posledního 
zářijového týdne bylo v celé škole k 

dispozici 25 malých přímotopů (což 
je maximum toho, kolik vydrží stáva-
jící elektroinstalace a bezpečnostní 
normy), ve školní jídelně byl pro děti i 
vyučující zajištěn horký čaj dostupný 
po celý den. V úterý 3. října (článek 
vznikl těsně před uzávěrkou zpravo-
daje, pozn. red.) by už děti měly přijít 
do plně vytápěné školy.

Proč tedy situace došla tak 
daleko a jaký je dlouhodobý plán 
řešení problému s topením na zá-
kladní škole? Celá realizace topné-
ho systému v rámci projektu EPC by  
v případě budovy škol ve Studentské 
ulici v ideálním případě zabrala pět 
měsíců. Protože však není možné 
zastavit provoz školy na tak dlou-
hou dobu, bylo nutné ji rozdělit na 

etapy. Od poloviny července (ihned 
po podpisu smlouvy s dodavatelem) 
do konce prázdnin probíhala výmě-
na topného systému, tedy radiátorů 
a rozvodů). Celá tato nejnáročnější 
fáze včetně úklidu zabrala sedm 
týdnů a vše se stihlo dokončit před 
zahájením školního roku.

V současné chvíli (konec září) 
probíhá propojení topného systému, 
spouštění čerpadel a měření regu-
lace. Bez toho není možné topit. 
Dodavatel přislíbil co nejrychlejší po-
stup. Poté proběhne výměna kotlů. 
Odstávky jsou plánovány výhradně 
na víkendy a neměly by nijak ohrozit 
provoz školy.

Víme, že situace není ideální. 
Ideální by bylo, kdyby se topení 

vyměnilo již před deseti lety. V sou-
časném stavu by však nejspíš ne-
vydrželo další zimu (jen v letošním 
lednu praskly několikrát rozvody  
a denně se ztrácely dva až tři ku-
bické metry  vody neznámo kam). 
Situaci nadále sledujeme společně 
s ředitelkou gymnázia a ředitelem 
základní školy.

Chtěl bych kolegům na úřadě, 
ředitelům škol a dodavateli poděko-
vat za hledání řešení v této situaci a 
rodičům, žákům i učitelskému sboru 
za pochopení. Dík patří i městskému 
úřadu Bakov nad Jizerou a některým 
jednotlivcům za půjčení přímotopů.

Ondřej Lochman,
starosta města

Zchátralý dům půjde k zemi, na jeho místě vzniknou byty
Radnice, ale i mnohé další objekty 
v centru města procházejí v posled-
ních měsících výraznou proměnou 
a přispívají ke zvelebování městské 
památkové zóny. Jinak je tomu v pří-
padě domu v Poříčské ulici, který je 
řadu let v havarijním stavu a na nějž 
byl nedávno vydán demoliční výměr. 
Objekt stojící jen pár kroků od ná-
městí by však měl být podle majitele 
ještě před zimou stržen.

Přestože stavba je ve špatném 
technickém stavu a její část oriento-
vaná směrem do zahrady před ně-
kolika lety dokonce vyhořela, objekt 
má své obyvatele. Nejedná se však  
o nelegální squatery, nýbrž o sociálně 
slabé, kteří majiteli platí nájem. Jak 

upozorňuje velitel městské policie 
Petr Kožený, k častějším potyčkám  
a incidentům v místě nedochází, 

přesto strážníci tuto lokalitu po do-
hodě s majitelem domu kontrolují. 
Poslední stížnost tu město řešilo 

před půlrokem. Riziko tak předsta-
vuje pouze samotná stavba hrozící 
zborcením.

Přestože samospráva má svá-
zané ruce a s objektem ve špatném 
technickém stavu nemůže de facto 
nic dělat, je v kontaktu s jeho vlast-
níkem, a má tak představu o jeho 
plánech: „Majitel hodlá dům ještě 
před koncem roku zbourat a na jeho 
místě chce do dvou let postavit nový 
bytový dům. S majitelem jednáme  
a pomáháme věci dostat do pohybu,“ 
podotýká starosta Ondřej Lochman. 
Nezbývá než doufat, že majitel své 
plány skutečně zrealizuje.

Redakce

INZERCE
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Sousedská setkání v místních částech 
zakončilo slavnostní otevření „Hasičárny“
Poslední dvě sousedská setkání ve-
dení města a zástupců městského 
úřadu s občany místních částí Mni-
chova Hradiště proběhla po prázdni-
nové pauze v pátek 22. a v sobotu 
23. září v Dnebohu a Hoškovicích. 
Oproti neformálnímu charakteru 
všech předchozích besed se po-
slední setkání  v Hoškovicích neslo 
ve slavnostním duchu. Otevírala se 
místní „Hasičárna“ zrekonstruovaná 
v letošním roce. Nechybělo přestři-
žení pásky ani proslov a slavnostní 
přípitek hlavních aktérů nebo taneční 
vystoupení folklórního sboru Pozdní 
sběr z Bakova nad Jizerou. Histo-
rická hasičská stříkačka Daimler 
Benz mnichovohradišťských hasičů 
zde sice už nezaparkuje, vzniklo ale 
reprezentativní a útulné místo setká-
vání místních i přespolních.

Starosta Ondřej Lochman ob-
čany vesnic příslušných k Mnicho-
vu Hradišti během všech setkání 
nejprve seznámil s uskutečněnými, 
probíhajícími i plánovanými inves-
ticemi města, představil seznam 
konkrétních úkolů, kterým se míst-
ní části ve spolupráci s městským 
úřadem chtějí věnovat, a připomněl 

i možnosti, jak mohou osadní výbory 
a obyvatelé místních částí komuni-
kovat se samosprávou. Občané se 
mohli starosty a místostarosty, zá-
stupce městské policie a městského 
úřadu ptát na věci, které je pálí. Kdo 
chtěl, mohl pokračovalo v diskuzi 
později u piva či limonády až do ve-
černích hodin.

Sousedská setkání proběhla od 
května do září ve všech devíti míst-
ních částech, které mají svůj osadní 
výbor. Organizace byla na bedrech 
místních. Město poskytlo techniku 
a další vybavení, také příspěvek na 
občerstvení a pomohlo s propagací. 
Většina setkání se nesla v přátel-

ském duchu, i když nechyběly ani 
otázky na tělo. Nejvíce se starosta 
zapotil při diskuzi ve své domovské 
Veselé. Ohlasy na sousedská se-
tkání byly pozitivní a starosta se už 
během nich nechal slyšet, že jde  
o nově založenou tradici.

Mnichovo Hradiště má celkem 
dvanáct místních částí, deset z nich 
má venkovský charakter a jsou od-
děleny od zástavby města (Dneboh, 
Dobrá Voda, Hoškovice, Hradec, 
Kruhy, Lhotice, Olšina, Podolí, 
Sychrov, Veselá). Kromě Hradce, 
který má jen 12 stálých obyvatel, 
je v každé z těchto vesnic zastupi-
telstvem města jmenován i osadní 

výbor. Osadní výbory ve spolupráci 
se samosprávou města řeší průběž-
ně konkrétní úkoly, dávají podněty 
a upozorňují na nedostatky. Na 
přelomu září a října navíc probíhá 
společné plánování priorit pro další 
rok, jež souvisí s přípravou rozpočtu 
města a kterého se účastní zástup-
ci osadních výborů a města. Práce 
osadního výboru je dobrovolná  
a všem, kteří se na ní podílí, tak patří 
velký dík. Více informací o osadních 
výborech včetně kontaktů na jejich 
předsedy najdete na webu města  
v sekci Osadní výbory.

Redakce

Další chodníky příští rok
Na sklonku léta město dokončilo 
rekonstrukci chodníků v Sadové  
a Průběžné ulici a aktuálně připravu-
je seznam chodníků, kterým se po-
třebná pozornost dostane příští rok. 
Kandidáty jsou ty v ulicích Na Vý-

sluní, Šlikově, V Cestkách, 5. květ-
na či Jana Švermy. O tom, které se  
v příštím roce péče dočkají, rozhod-
ne zastupitelstvo.

Redakce

V Hoškovicích vystoupil bakovský Pozdní sběr. Cyklus setkání v místních částech završilo to v Dnebohu.

Žáci z obou škol se budou 
učit na čerstvém vzduchu
Celá řada škol v posledních letech 
buduje takzvané třídy v přírodě, 
které umožňují ozvláštnit výuku a 
zejména v horkých letních dnech se 
stávají místem, kde mohou učitelé 
úspěšněji čelit touze školáků být 
raději než ve škole někde u vody. V 
Mnichově Hradišti vznikly se začát-
kem nového školního roku hned dvě 
taková místa.

Regulérní třída v přírodě vznikla 
vedle pavilonu, kde sídlí ti nejmen-
ší školáci, v areálu Základní školy 
Sokolovská. Investice z městského 
rozpočtu přišla na 250 tisíc korun a 
výsledek rozhodně stojí za to. Na 
přelomu září a října bylo již takřka 

v sousedním boxu.
K pamětním tabulkám vznikne 

sekce na webu města (www.mn-
hradiste.cz/pametni-tabulky), kde se  
bude moci dozvědět kdokoli se 

Na domech se objeví pamětní tabulky významných 
osobností. Seznamte se s nimi během procházky
Pokud dorazíte o sváteční sobotě 
28. října do parku u nádraží na pietní 
akt k výročí založení republiky, bu-
dete mít možnost zúčastnit se i jed-
né netradiční procházky. Po skon-
čení pietního aktu, v 15 hodin, se 
zájemci vydají k sedmi domům, kde 
žilo a působilo sedm významných 
osobnosti Mnichova Hradiště. Bě-
hem procházky proběhne symbolic-
ké „slavnostní odhalení“ pamětních 
tabulek, které mají tyto osobnosti 
připomenout. 

Od zástupců městského muzea 
a letopisecké a muzejní komise rady 
města se dozvíte více o jednotlivých 
osobnostech a prostřednictvím nich 
i o historii města. Vzhledem k ne-
předvídatelnému počasí posledního 
říjnového víkendu je od 16 hodin za-
rezervován salónek v Klášterském 

hostinci U Karlových Varů, kde bude 
možné pokračovat v povídání hezky 
v teple.

Nápad vytvořit pamětní tabulky 
vznikl během setkání letopisecké  
a muzejní komise. Komise vytvořila 
seznam čítající přes dvacet jmen, 
které by si zasloužily připomenout. 
Postupně z nich vykrystalizovalo 
sedm, které se už v říjnu objeví na 
pamětních tabulkách. Netradiční 
podobu kruhové tabulky z mosazi 
navrhl architekt města Jakub Chuch-
lík, texty vytvořila Jana Dumková  
z městského muzea a výroby se 
ujala místní firma Tiskárna MH. 
Většina domů není v majetku města  
a umístění tabulek je tak možné 
jen díky laskavému svolení jejich 
majitelů. Rozmístění tabulek a jmé-
na významných osobností najdete  

zájmem o dané osobnosti více.   
A protože je seznam lidí, které 
bychom chtěli připomenout, ještě 
dlouhý, rádi bychom i v roce 2018 
pokračovali v osazování domů další-
mi tabulkami.

Pamatujete si osobně na ně-
kterou z připomínaných osobností? 
Jste jejími potomky? Máte zajímavé 
vzpomínky nebo materiály, kterými 
byste ji mohli přiblížit? Ozvěte se 
Ondřeji Šindelářovi (Městský úřad 
Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
nám. 1, kancelář č. 209, tel. 326 776 
619, 720 070 039, e-mail: ondrej.
sindelar@mnhradiste.cz) nebo se  
o ně přijďte podělit osobně na ko-
mentovanou procházku.

Ondřej Šindelář,
pracovník projekt. řízení MÚ

První pamětní tabulky
JUDr. Jan Herold (1878 - 1950) 
Palackého 38
MUDr. Josef Herink (1915 - 1999) 
Turnovská 717
Ing. Josef Hron (1905 - 1971) 
Jana Švermy 379
František Mendík (1859 - 1947) 
Masarykovo nám. 33
Václav Jan Sekera (1815 - 1875) 
Masarykovo nám. 243
Jiří Tancibudek (1921 - 2004)
Masarykovo nám. 244
Bedřich Ženíšek (1872 - 1930) 
Mírová 513

Cenu města pro mládež získali tentokrát úspěšní 
mladí volejbalisté a skaut Matěj Křepelka
V zářijovém kamelotu jsme vám 
představili všech osm nominovaných 
jednotlivců a skupin mladých lidí no-
minovaných na Cenu města Mnicho-
vo Hradiště pro mládež. Přestože 
ocenění si za svou práci a inspiraci 
pro ostatní zaslouží všichni z nich, 
ceny byly nakonec uděleny dvě. 

Laureáti byli letos oceněni bě-
hem sousedské slavnosti, která pro-
běhla v sobotu 16. září. Cenu zís-
kalo družstvo mladších žáků oddílu 
volejbalu TJ Sokol Mnichovo Hradiš-
tě za mimořádné sportovní úspěchy 
a Matěj Křepelka za soustavnou 
společensky prospěšnou činnost.

Mladí volejbalisté získali na 
dubnovém Mistrovství ČR ve Svita-
vách skvělé druhé místo. Zástupci 
družstva pod vedením trenéra Jiřího 
Skřivana si z rukou starosty převzali 
certifikát, dárkový balíček a symbo-
lický šek v hodnotě 10 000 Kč.

Matěje Křepelku přestavila paní 
Dana Nováková. Jejímu synovi Hon-
zovi, který trpí autismem, pomáhá 
už osmým rokem spolužák Matěj 

s přípravou na hodiny, během vy-
učováni nebo při obědě. Oceněný 
žák 8.B ZŠ Studentská, hrdý skaut 
a milovník železnice, dostal kromě 
certifikátu také dárkovou poukázku 
v hodnotě 1 000 Kč na nákup knih.

Ceny města pro mládež se vy-

hlašují na konci školního roku. Mla-
dé lidi může na cenu města nomino-
vat každý občan Mnichova Hradiště, 
a to v několika kategoriích (sport, 
studijní úspěchy, společensky pro-
spěšná činnost či mimořádný čin). 
Dvě komise rady města (komise pro 

sport a zájmovou činnost a komise 
pro výchovu a vzdělávání) dávají svá 
doporučení, na základě kterých roz-
hoduje rada města

Ondřej Šindelář,
pracovník projekt. řízení MÚ

Opět vyvěsíme vlajky
Připojte se 28. října k oslavám stát-
ního svátku, kdy si připomínáme 
Den vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky. Vyzvedněte si na 
městském úřadě státní vlajku a jejím 
vyvěšením vyjádřete svou hrdost i 
podporu demokratickým myšlenkám 
Tomáše G. Masaryka. 

Vlajky budou k vyzvednutí 
zdarma nebo za dobrovolný příspě-
vek na podatelně městského úřadu 
od 16. do 27. října. Akci Vlajka pro 
Masaryka pořádá město Mnichovo 

Hradiště za podpory Muzea města 
Mnichovo Hradiště a komise muzejní 
a letopisecké s podporou Obce ba-
ráčníku Mnichovo Hradiště, Junáka 
– českého skauta a jeho 1. oddílu 
Mnichovo Hradiště a SDH Veselá.

Aleš Rychlý

hotovo.
Pergoly se dočkali také školáci 

z 2. základní školy, kteří docházejí 
do budovy u náměstí. Vedle skladu 
sportovního náčiní tu vyrostl přístře-
šek, na který přispěla společnost 
Lidl Česká republika 90 tisíci koru-
nami. Celkové náklady činily zhruba 
180 tisíc. V tomto případě byla potře-
ba zastínění vyloženě nutná, neboť v 
okolí hřiště v areálu školy se žádný 
zdroj stínu nenachází. Pergolu tak 
ocení jak školáci, kteří se tu budou 
učit na čerstvém vzduchu, tak děti 
docházející do družiny.

Redakce

Zúčastnili se slavnosti
Na sousedskou slavnost již podruhé 
přijeli i naši sousedé z Německa. 
Jedenáctičlenná výprava z partner-
ského města Erzhausen nabízela ve 
svém stánku za dobrovolný příspě-
vek své lokální pochoutky – domácí 
klobásy, typický frankfurtský sýr, 
jablečné víno a mošt. Získané pe-
níze – celkem 2 155 Kč – věnovali 

Němci stejně jako vloni Mnichovu 
Hradišti. Tentokrát budou využity 
při společných akcích během října. 
Z Erzhausenu přijela i kapela Die 
stinkenden Socken, která vystoupila 
na velké scéně. 

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Program 28. října
13:00 – Pokládání květin u busty T. G. 
Masaryka ve Veselé 
14:30 – Pietní akt v parku u nádraží 
k uctění památky padlých za 1. svě-
tové války, zpěv, čestná stráž skautů 
a baráčníků 
15:00 – Komentovaná procházka k 
domům, kde budou „odhaleny“ pa-
mětní tabulky významných osobností 
Mnichova Hradiště (start v parku u ná-
draží po skončení pietního aktu)
16:00 – Posezení v Klášterském hos-
tinci U Karlových Varů
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Alena Mihulová jde z role do role. 
V Hradišti se představí jako stará panna
Objevem čerstvé polské hry Skořáp-
ka potvrdil Milan Hein, ředitel praž-
ského Divadla Ungelt, svůj pověstný 
čich na lidské texty se silným příbě-
hem a hlavně mimořádně vděčnými 
hereckými příležitostmi. V Praze 
není dle mého soudu aktuálně na re-
pertoáru jiná komedie, která by k di-
vákům sálala takovými dávkami citu, 
humoru a zdravého dojetí jako právě 
ungeltská Skořápka. V pondělí 16. 
října od 19 hodin se o tom mohou  
v městském divadle přesvědčit ne-
jen divadelní abonenti. 

Viděl jsem Skořápku už před víc 
než rokem, na generální zkoušce, 
a ona klíčová věta scénáře mi zní  
v hlavě dosud. Jedna ženská po-
stava v ní sděluje té druhé: „Já vás 
znám – vás, ženský, který pořád 
kroutíte hlavou, místo abyste krou-
tily prdelí.“ Je v ní možná trochu 
lapidárně a lehce hrubě, ale jinak 
velmi srozumitelně a výstižně vyjád-
řen onen obrovský rozdíl v nazírání  
a povahách jediných dvou hrdi-
nek tohoto nového a velmi svěžího 
polského divadelního textu: Jedna 
žena, hraje ji Alena Mihulová, která 
jde po úspěchu filmu Domácí péče 
z role do role, je zakřiknutá knihov-
nice, k níž patří oblečení jak z minu-
lého století, staropanenství, strach 
z poněkud despotické matky, s níž 
pořád žije pod jednou střechou a se 
kterou si neustále telefonuje, a ne-
odmyslitelné brýle sečtělé intelektu-

álky. Její protipól, ztvárněný mladou 
herečkou a dokumentaristkou Petrou 
Nesvačilovou, je typickou vábničkou 
mužských zraků. Potkáte v ní dámu 
oblečenou vždy podle nejmoder-
nějších značkových katalogů. Tahle 
druhá hrdinka hry má prořízlou pusu 
a štve okolí jak svou přímostí, tak i 
dobrým ekonomickým zázemím, 

které odhalíte už při pohledu na ni 
– ani nemusíte znát jejího manžela, 
jenž je v onom maloměstě, kde žije, 
nejvlivnějším podnikatelem. Nic ne-
nasvědčuje tomu, že by zrovna tyhle 
dvě dámy spolu měly trávit pohro-
madě víc než pár minut, když venku 
zrovna strašně prší. Ale kdo ví…

Hvězda Aleny Mihulové, která 

je v téhle hře onou upjatou putičkou  
z knihovny, prudce stoupla po ne-
dávném úspěchu citlivého filmového 
snímku Domácí péče. Aktuálně jste 
ji v televizi mohli vidět třeba v Trap-
ných padesátkách nebo v seriálu 
Život a doba soudce A. K. Ve filmu 
jen za poslední dva roky ztvárnila 
po úspěchu již zmiňované Domácí 
péče, s níž vyhrála hereckou kate-
gorii na MFF v Karlových Varech, 
výrazné psychologické role ve váleč-
ném dramatu Anthropoid či komedii 
Bába z ledu, který reprezentuje 
Českou republiku v letošním klání 
o Oscara. Na divadle se Alena Mi-
hulová, takřka výsostně herečka pro 
kameru, objevuje velmi zřídka. I tady 
ale boduje stejnými hereckými zbra-
němi, jako ve filmu: uměním bavit  
a dojímat. Tak nějak opravdově, lid-
sky, bez špetky řemeslného kalkulu. 

Vynikající hereckou partnerkou 
je tu Aleně Mihulové Petra Nesva-
čilová, která vstoupila do velkého 
hereckého světa před deseti lety 
filmem Pusinky. Nesvačilová je ale 
také odvážnou dokumentaristkou, 
která se odváží vstupovat s kamerou 
do životů třeba i těch nejproslulej-
ších českých kriminálníků a přimět 
je svojí ženskostí prozradit veřejně 
to, co by často nesvěřili ani vlastní 
matce.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště

Lukáš Vaculík bude krotit Hvězdné manýry dam
Divadelní společnost Háta patří  
v Mnichově Hradišti k divácky nejob-
líbenějším souborům. Její nejnovější 
komedii Hvězdné manýry s Luká-
šem Vaculíkem v jedné z hlavních 
rolí jsme zařadili do programu na 
pondělí 30. října od 19 hodin. Hraje-
me ji mimo abonentní cyklus tak, aby 
si jí mohlo užít co největší množství 
příležitostných návštěvníků divadla.

Komedie zábavné od prvního 
do posledního okamžiku a herecká 
jména dobře známá z filmu a pře-
devším televizních obrazovek – to 
jsou hlavní devizy pražského divadla 
Háta. Děj je přitom vždy křišťálově 
srozumitelný a točí se kolem jedno-
duché zápletky. V případě komedie 
Hvězdné manýry budou pro jedno 
pomyslné představení angažovány 
dvě hvězdné umělkyně, které se  
k smrti nenávidí a zároveň přivádějí 

své okolí k šílenství svými neskuteč-
nými móresy celebrit. Lukáš Vaculík 
v roli ředitele hotelu bude mít co dě-
lat, aby se podařilo zabránit alespoň 
nejhoršímu skandálu, který hrozí, 
pokud se ty dvě nafrněné rádoby-
umělkyně potkají tváří v tvář.

Tu nejnamyšlenější superhvěz-
du alternují v komedii Hvězdné 
manýry Mahulena Bočanová, Adéla 
Gondíková a Kamila Špráchalová. 
Všechny tři alternace jsou silné  
a hvězdné a divák milující překva-
pení se do poslední chvíle může 

těšit, na kterou z právě jmenovaných 
hereček zrovna připadne služba  
v den hradišťského zájezdu. Protiv-
nou protivnicí bude jedné ze zmí-
něných dam Vlasta Žehrová nebo 
samotná principálka Háty Olga 
Želenská. V komedii rozechvívající 
bránice diváků až k slzám smíchu se 
diváci zcela jistě setkají dále s Mar-
tinem Zounarem či Filipem Tomsou, 
kteří nejsou ve svých úlohách alter-
nováni jinými herci. Dámskou část 
ansámblu doplní ještě třeba Ivana 
Andrlová nebo Veronika Jeníková.

Jak již bylo zmíněno, toto před-
stavení se hraje mimo předplatné. 
Pokud si tak pořídíte vstupenky 
včas, máte šanci usednout v před-
ních řadách.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Vyslovený příval pozitivní energie sálal z herců Lukáše Hejlíka a Věry 
Hollé, kteří přijeli do sálu Klubu v úterý 12. září s projektem Listování. 
Energický Lukáš Hejlík hned po příjezdu odhodil důstojná, ale usedlá sta-
robylá křesla za jevištní závěs do zákulisí a místo nich hbitě umístil do 
středu jeviště dva běžné kuchyňské stoly, které se v následující hodince 
proměňovaly v lavici, pohovku či postel. Listování přineslo svižné střídání 
předčítání a jevištního ztvárnění prozaického textu, konkrétně populární 
knihy Jiřího Hejlíčka Fotbalové deníky. Ta je spíš než textem o sportovním 
fanouškovství sondou do nelehkého soužití muže a ženy. Na interpretech 
byl znát zápal pro věc a zdravá sebedůvěra v to, že jejich projekt prostě 
má smysl. Tento podvečer pro padesátku diváků byl financován z pro-
středků MAP / Místního akčního plánu. Lze ho považovat za vzorovou  
a po všech stránkách bezproblémovou ukázku spolupráce této organiza-
ce, knihovny a Klubu. Foto: Markéta Tomášová

Smyčcový Kubelík kvartet otevřel ve čtvrtek 14. září svým koncertem  
s hostujícím klarinetistou Robertem Pacourkem již 46. sezónu zdejšího 
Kruhu přátel hudby. Na programu byla díla Dvořáka, Mozarta, Sluky, 
Schuberta a Webera. V dalších, zásadně čtvrtečních večerech se poslu-
chači koncertů vážné hudby budou až do dubna setkávat mj. s houslis-
tou Miroslavem Ambrošem, harfistkou Kateřinou Englichovou, hobojistou 
Vílémem Veverkou, klavíristou Borisem Krajným či v literární vsuvce též  
s hercem Otakarem Brouskem. Koncerty je možné navštěvovat i jednotli-
vě, vstupné činí 180, resp. 220 Kč. I po doznění prvního koncertu se stále 
ještě vyplatí abonentka za 792 Kč. Foto: Jiří Senohrábek

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla – tak se jmenovala po-
hádka, která za přítomnosti 43 malých a velkých diváků zahájila v sobotu 
16. září novou divadelní sezónu jako první z osmi plánovaných sobot-
ních hraných pohádek v městském divadle. Jediný herecký pár z Divadla 
Andromeda tu za pomoci mnoha převleků oživil víc než desítku postav  
z televizní pohádky, jež dávno patří ke zlatému fondu domácí televizní 
tvorby. Na sklonku 70. let v ní před malovanými studiovými kulisami Jose-
fa Lady excelovala celá plejáda předních českých herců. Pamětníci jistě 
vzpomenou, že nebojácnou princeznu zde hrála Jana Boušková, poctivé-
ho Honzu Bártů Ivan Luťanský a v dalších rolích se objevili třeba Ladislav 
Pešek, Marie Rosůlková či Vlasta Fabianová. Foto: Jiří Senohrábek

Kurzy tance a společenské výchovy jsou od soboty 16. září v plném prou-
du, mládež se v nich střídá ve dvou skupinách, a to již počtvrté pod ve-
dením tanečních mistrů Terezy Řípové a Martina Šimka. S předstihem 
upozorňujeme znovu frekventanty kurzů, jejich rodiče a také přátele tance, 
že prodloužené se budou konat v termínech 21. října a 18. listopadu v kul-
turním domě v Pěnčíně, závěrečný věneček se pak uskuteční v sobotu 16. 
prosince jako už tradičně v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Skupinovou 
fotku, která byla pořízena na úvodní hodině, najdete také na facebooko-
vém profilu tanečních. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Hradiště hostilo první dámu slovenského divadla
Pověstná krása slovenských here-
ček má po generaci Turzonovové, 
Studenkové, Valentové, Magálové 
či sester Vášáryových své pokra-
čovatelky. Třeba Dianu Mórovou 
považovanou přesně po patnácti 
letech angažmá ve Slovenském ná-
rodním divadle Bratislava obecně za 
současnou první dámu slovenského 
divadla. 

Hradiště ji spatřilo v pondělí 25. 
září po boku Martina Trnavského  
v představení Mezi nebem a ženou 
brněnského Divadla Frída. Široký 
rejstřík Diany Mórové, jež aktuálně 
hraje v Bratislavě třeba Kateřinu  
v Shakespearově Zkrocení zlé ženy, 
potvrzují fotografie. 

Věřte nebo ne, na všech sním-
cích je stále jedna a tatáž herečka 
v jednom a tomtéž hravém předsta-
vení.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Náladový fagot Michaely Špačkové doplní 
Chopinova klavírní Nocturna

Když ptáci se houfují k odlétání,
chladné jsou mlhy a opary ranní,
sluneční paprsek trochu je slabý,

nepálí, příjemně hřeje jen,
když čistý je, modrý, jasný den,
to přišlo nás navštívit léto babí.

O BABÍM LÉTĚ
Kateřina Podávková

Když odpoledne má protáhlé stíny
a zralé jsou šípky i jeřabiny,

tu letí si přes nebe vysmýčené
pavouček na vlákně zavěšen,

stříbrném jak vlasy starých žen,
světu vstříc, nic ho nedožene.

Barevnou přírodou na rtech jít s písní,
nasávat zemitých vůní a plísní,

zas brodit se lesními houštinami,
domů pak vrátit se cobydup

blaženě s košíkem plným hub,
dlouho zůstaň tu, babí léto, s námi!

Mladá fagotistka Michaela Špačko-
vá, ač stále ještě studentka, dělá už 
hezkých pár sezón všechno pro to, 
aby byl fagot vnímán coby zajíma-
vý sólový nástroj a nikoli jen, tímto 
citujeme, jako „starý bručoun kdesi 
vzadu v orchestru“. Posluchače kon-
certů Kruhu přátel hudby o tom chce 
přesvědčit na společném koncertu s 
klavíristou Lukášem Klánským, který 
se uskuteční v městském divadle ve 
čtvrtek 5. října od 19 hodin.

Málokterý nástroj umí podle in-
terpretky rozvíjet takovou škálu ná-
lad: Fagot dokáže být veselý i smut-
ný, komický i zadumaný, zpěvný i 
bručivý, temný i ostrý, lyrický i pate-
ticky hrdinský. V osobním rozhovoru 
mluví Michaela Špačková o technic-
kých nástrahách fagotu. Především 
jeho mechanika, tedy strojek, který 
je svébytný a nevychází jako u všech 
ostatních dechových nástrojů z Böh-
mova systému, je záležitostí víc pro 
muže, než křehkou mladou dámu.

Interpretka vystoupila sólově 
snad se všemi velkými pražskými a 
brněnskými orchestry včetně České 
filharmonie, a kromě toho též kupří-
kladu s Filharmonií Opole. Je pravi-
delným hostem německého hudeb-
ního festivalu Fränkische Musiktage. 

Je členkou několika komorních sou-
borů, mj. dívčího kvarteta s veselým 
názvem Dudlajdá Fagotiky. Jejím 
dosud největším měřitelným úspě-
chem je patrně 1. cena z meziná-
rodního Festivalu C. M. von Webera.

Koncert začne velmi tradiciona-

listicky: Sonáta francouzského skla-
datele Camilla Saint – Saënse patří 
k základnímu repertoáru psanému 
pro fagot. Vyznačuje se velkou dy-
namikou, lyrikou a častým střídáním 
nálad mezi dur a moll. Díla francouz-
ských autorů éry romantismu budou 
tvořit stěžejní náplň celého koncertu. 
Dojde ale též na autory 20. století: 
Příkladem je sonáta pro fagot české-
ho komponisty Luboše Sluky, vyzna-
čující se v kontrastu k romantikům 
jakousi epickou šíři a příběhovostí. 
Novinkou na repertoáru Michaely 
Špačkové je Sonáta od Charlese 
Köchlina, která podle interpretky hla-
dí po srsti a je tedy velmi harmonická 
na poslech. 

V čase, kdy bude fagot odpočí-
vat, se můžete těšit mj. na dvě Cho-
pinova klavírní Nocturna v podání 
Lukáše Klánského.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Potleskem vestoje odměnilo takřka zcela zaplněné divadlo zábavný pořad 
Miroslava Donutila, který pod názvem Cestou necestou našli příznivci Klu-
bu v jeho programu ve středu 20. září. Večer byl doslova smrští zábavných 
historek. Protagonistou mnoha z nich byl Franta Kocourek, legendární 
figura brněnské kultury éry normalizace. Jen jeden slib oblíbený herec, 
donedávna člen činohry Národního divadla, nedodržel: Ačkoli program 
avizoval historky provázené písničkami především z legendárního diva-
delního představení Balada pro banditu, jež se dostalo v polovině sedm-
desátých let i na filmové plátno, na zpěv nedošlo. Pořadatelská agentura 
nedokázala vysvětlit, jestli hvězdě zrovna nebylo do zpěvu. Foto: Jiří Se-
nohrábek

Mnozí diváci všech věkových kategorií přijali o přestávce pořadu Cestou 
necestou pozvání Miroslava Donutila na pódium, kde si od něho necha-
li podepisovat jeho knihy či hudební CD. Po představení jednalo vedení 
Klubu s oblíbeným hercem o možnosti uvést na jaře na jevišti současný 
trhák brněnského Divadla Husa na Provázku, totiž Shafferova Amadea  
s Miroslavem Donutilem v roli Salieriho a jeho synem Martinem v roli Mo-
zarta. Věc je zatím otevřená, dál jsou nezbytná jednání s produkcí divadla. 
Foto: Jiří Senohrábek

Zázraky se občas dějí. A tak když jsme zavětřili, že v jednom brněnském 
představení hraje jedinou ženskou roli Diana Mórová, současná největší 
hvězda slovenského divadla, udělali jsme vše pro to, abychom toto před-
stavení s neobyčejným obsazením mohli dovést do Mnichova Hradiště. 
Diana Mórová je přesně 15 let členkou Slovenského národního divadla 
a jako herečka velkých scén se i na Slovensku, natož pak v Čechách, 
objevuje v komorních divadelních inscenacích, přenositelných na tak malé 
jeviště, jako je to hradišťské, navýsost zřídka. Za komedii Mezi nebem  
a ženou, plnou převleků, odměnili diváci 25. září velkým potleskem nejen 
zmíněnou slovenskou superhvězdu, ale po jejím boku též mužného Mar-
tina Trnavského a vtipného Radima Nováka (vlevo). Foto: Jiří Senohrábek

Co připravuje kino na říjen
Přišel podzim, prodlužují se večery 
a my věříme, že je využijete také  
k návštěvě kina. Z českých filmů 
vám nabízíme v říjnu novou letní 
komedii Bajkeři a opakování oblíbe-
ných titulů Po strništi bos a Zahrad-
nictví: Dezertér. Obnovená premiéra 
slavného Terminátora 2 z roku 1991 
bude ve 3D formátu a na remaste-
rovanou verzi dohlížel opět režisér 
James Cameron. 

A dále tu máme několik různých 
žánrů, na jejichž filmové zástupce 
bychom vás rádi pozvali: romantic-
ké drama Tulipánová horečka se 
odehrává v Holandsku 17. století, 
krimikomedie Loganovi parťáci od 
režiséra Dannyho parťáků Stevena 
Soderbergha je tentokrát o smo-
lařských venkovských lupičích, 
detektivka Sněhulák podle románu 
známého autora Jo Nøsboa slibuje 
poutavou a napínavou podívanou, 
horor To o vraždícím klaunovi po-
dle předlohy Stephena Kinga je  

i filmovými kritiky považován za jednu  
z nejzdařilejších filmových adaptací 
jeho knih...

Dvě dopolední středeční promí-
tání přinesou znovu český film Po 
strništi bos, který byl koncem září 
téměř zcela vyprodán, a romantický 
film z období Protektorátu Tenkrát  
v ráji, odehrávající se v našem Čes-
kém ráji.

Začínáme také opět sezónu 
cestovatelských přednášek. V úterý 
10. října od 18 hodin můžete přijít na 
vyprávění fotografa, novináře a nad-
šeného cestovatele Tomáše Kubeše 
s názvem PAPU Papua – Za lidoje-
dy. Podíváte se na Novou Guineu 
nejen za krásnou přírodou, ale hlav-
ně za divokými původními obyvateli, 
žijícími dodnes mimo civilizaci.

Těšíme se na vás v kině a přeje-
me příjemné zážitky!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Do kina na lidojedy
V říjnu v kině opět zahajujeme sérii 
šesti cestopisných přednášek, kdy 
vám každý měsíc až do března bu-
deme nabízet různá vystoupení ces-
tovatelů s dataprojekcí a následnou 
besedou s diváky.

V úterý 10. října od 18 hodin vás 
pozveme na přednášku PAPU Pa-
pua – Za lidojedy. O krásné přírodě 
Nové Guineji a hlavně o posledních 
původních obyvatelích žijících stále 
na úrovni doby kamenné přijede vy-
právět fotograf, novinář a cestovatel 
Tomáš Kubeš, který vystupuje po 

celé republice s nejrůznějšími té-
maty, jeho snímky a články můžete 
najít v mnoha časopisech, například 
Koktejl či Lidé a Země. Pan Kubeš 
procestoval Asii i Afriku, navštívil 
více jak 120 zemí světa.

Vstupenky na tuto nesmírně za-
jímavou přednášku můžete zakoupit 
v předprodeji v kanceláři Klubu nebo 
před akcí u pokladny kina. Lístky  
v ceně 90 Kč nebudou číslované.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Mladí výtvarníci ze ZUŠ
vystavují v Německu
Bohatá tvorba žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Mnichovo Hradiště se  
v letošním roce představuje nejen  
v Mnichově Hradišti, ale také v za-
hraničí – v partnerském městě Er-
zhausen. V tamní knihovně v průbě-
hu září probíhala výstava prací, které 
naši žáci vytvořili v letech  2015 až 
2017 pod vedením Evy Ševců a Len-
ky Kancnýřové. Mladí výtvarníci tvoří 
po celý rok ve skupinách. Jedná se 
o žáky ve věku od pěti let až po stře-
doškoláky a jsou mezi nimi dokonce 
i dva dospělí.

V Erzhausenu vystavené práce 
postihují různá témata i techniky 
– kresbu, malbu, grafiku a v nepo-
slední řadě i fotografii a nová média. 
Jedná se o kolekci, která mimo jiné 
obsahuje i vítězná díla Mezinárodní 
soutěže Karel IV. či řadu prací, kte-
rou se naši žáci probojovali do ce-
lostátní soutěže ZUŠ ve Šternberku  
u Olomouce (ta bude zahájena ve-
likou výstavou 6. října pod názvem 
„Oči dokořán“). V kopiích je vidět i 
ukázka série maleb a kreseb pohle-
dů na město Mnichovo Hradiště od 
žáků a plenéristů – jejich originály 
nyní zdobí chodby městského úřadu 
v Mnichově Hradišti. 

O uskutečnění výstavy v Er-
zhausenu se velkou měrou or-
ganizačně zasloužily pracovnice 
městského úřadu Martina Kulíková 
a vedoucí komise cestovního ruchu 
Dana Lamačová. Z německé stra-
ny pak starosta Erzhausenu Rainer 
Seibold a členové Spolku pro part-
nerskou spolupráci.

Do budoucna máme v plánu 
jednat o dalších možnostech spolu-
práce – například o reciproční výsta-
vě německých výtvarníků v galerii  
v Mnichově Hradišti.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Knihovna se účastní 
Týdne knihoven 

Do celostátní akce Týden knihoven, 
která probíhá v ČR od 2. do 6. října, 
se zapojila i naše knihovna v Mnicho-
vě Hradišti. Aktivně se zúčastní spo-
lečné akce knihoven a autobusového 
dopravce Arriva Střední Čechy pod 
názvem Knihy jedou za vámi, která 
spočívá v tom, že si ve vybraných 
regionálních autobusech v okolí Mni-
chova Hradiště, Bakova nad Jizerou, 
Kněžmostu a Dolního Bousova může-
te z košíku na sedadle u prostředních 
dveří vybrat knihu a odnést si ji domů. 
Akce není zpoplatněna, jejím cílem 
je zvýšit zájem o čtení a propagovat 
regionální knihovny v regionu. Během 
tohoto týdne bude v prostorách naší 
knihovny připraven prodej vyřazených 
knih pro veřejnost za jednotnou cenu 
5 Kč/ks v rámci výpůjční doby.   (min)

Tématem besedy 
bude Josef Dürich 

Muzeum města Mnichovo Hradiště 
zve na besedu o životě a díle Jose-
fa Düricha, jenž skonal právě před 
90 lety. Přijďte se dozvědět o osudu  
tohoto klášterského mlynáře, který 
se stal spisovatelem, i o spisovate-
li, který se stal politikem, okresním  
starostou a dokonce poslancem Říš-
ské rady, bojoval o československou 
národní samostatnost v ruských 
legiích, aby po vzniku republiky 
upadl téměř v zapomnění. O životě  
a díle tohoto pozoruhodného člověka  
s neuvěřitelným životním příběhem 
bude 24. října od 17 hodin v Klubu 
Mnichovo Hradiště debatovat trojice 
historiků, PhDr. Jaromír Jermář, Mgr. 
Vojtěch Kessler a Ph.D., Ing. Jiří Pa-
trák. Beseda nese titul Josef Dürich: 
vítěz, který prohrál. (mih)
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Učitelé, děti i jejich rodiče se již 
naplno zapojili do školního soukolí 
a spolu s nimi rozjel svou činnost 
i vzdělávací projekt MAP Mnicho-
vohradišťsko. Naprosto symbolicky 
jsme zahájili tento školní rok v pátek 
prvního září Přírodním rozloučením 
s prázdninami na pláži u Jizery. Ač 
počasí nebylo „venkovní“ akci vůbec 
příznivé, přesto jsme přivítali řadu 
nadšených rodin s dětmi, které se 
nenechaly odradit deštivým počasím 
a pod vedením skvělé Lenky Hřibo-
vé ze Semínka země vyráběly lodič-
ky z kůry, motýlky z vlny, námořníky 
z klacíků a mnohé jiné.

Jako velice zdařilé a hojně na-
vštívené se ukázalo být Listování, 
scénické čtení z knih – nejprve pro-
běhla v dopoledních hodinách na 
Základní škole Studentská dvě scé-
nická čtení z knihy Život k sežrání od 
francouzského spisovatele Mikäela 
Olliviera. Žáci šestých a osmých 
tříd základních škol a primy a tercie 
gymnázia se skvěle bavili při slovech 

patnáctiletého Bena, jenž prožívá 
nejen trable s láskou, ale i se svou 
tělesnou hmotností. Z úst některých 
zúčastnivších se dětí zaznělo, že po 
knize jistě sáhnou, což je i jedním 
z cílů samotného projektu. Večerní 
Listování v Klubu pak přivítalo pade-
sát návštěvníků, kteří se do jednoho 
nechali strhnout výkonem Lukáše 
Hejlíka a Věry Hollé během prezen-
tace Fotbalových deníků od Jiřího 
Hájíčka. Sálem vibrovala energie 
obou protagonistů, bylo cítit nadšení 
publika i ocenění Hejlíkovy bezpro-
střednosti. 

Své aktivity prezentoval projekt 
MAP Mnichovohradišťsko na sou-
sedské slavnosti Zažít Hradiště jinak 
v sobotu 16. září. Děkujeme všem, 
kteří zavítali do našeho stánku. Děti 
mohly vytvořit „hadí“ záložku z dře-
věné špachtle či si odnést obrázky 
podzimních listů v pravém MAPím 
pytlíčku. Rodiče či učitelé se mezitím 
„nevyhnuli“ pozvánkám na naše dal-
ší vzdělávací akce, mimo jiné napří-

klad na čtenářský klub nebo seminář 
Kamily Bergmannové o čtenářských 
strategiích.

V pořadí již druhý čtenářský 
klub se uskuteční v úterý 3. října od 
16 hodin ve Volnočasovém centru 
Mnichova Hradiště v Zámecké ulici. 
Iva Dobiášová, která klub povede, 
si pro zúčastněné připravila úryv-
ky z románů Torey Hayden, dětské 
psycholožky a speciální pedagož-
ky, autorky několika knih (Spratek, 
Dračice a mazánek, Tichá holka…). 
Pokud se chcete zapojit do diskuse 
nad těmito tituly, respektive jejich 
částmi, pokládat si otázky či sdílet 
zkušenosti, které z četby vyplynou, 
jste srdečně zváni.

O týden později, ve čtvrtek 12. 
října, zavítá do základní školy na 
Masarykově náměstí lektorka Kami-
la Bergmannová, tentokrát se semi-
nářem na téma Čtenářské strategie.  
Její květnový seminář si od zúčast-
něných vysloužil četné pochvaly, 
proto jsme se rozhodli jejích boha-

tých zkušeností opět využít. Chcete-
-li se seznámit se čtenářskými stra-
tegiemi a v ucelené lekci pracovat 
jednou z metod programu Čtením  
a psaním ke kritickému myšlení, ne-
váhejte a zaregistrujte se.

13. a 14. října se zhruba deset 
vyučujících vypraví na další vý-
jezdní setkání s inspirací, tentokrát 
do Litomyšle (první akce tohoto 
typu nás zavedla do Základní školy  
v Kunraticích). Program obou dní 
je věru nabytý: přihlášené čeká ná-
vštěva základní školy a její prohlídka  
s jejím panem ředitelem; zajímavé  
a inspirativní bude jistě i setkání s ře-
ditelem Vyšší odborné pedagogické 
školy a střední pedagogické školy; 
programová produkční Regionálního 
muzea Litomyšl všechny provede 
muzeem a seznámí je s nabídkou 
programů pro školy. Výčet aktivit 
není ani zdaleka úplný, ale jisté je, 
že ti vyučující, kteří s námi do Lito-
myšle pojedou, budou obohaceni  
o spoustu zážitků a inspirativních 
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setkání, jimiž budou moci oživit svou 
vlastní výuku.  

V rámci projektu MAP Mnicho-
vohradišťsko plánujeme v říjnu oživit 
setkávání ředitelů škol v ORP Mni-
chovo Hradiště, stejně tak i ředitelů 
mateřských škol. Upřímně věříme, 
že právě takováto společná setkává-
ní povedou k obohacení všech pří-
tomných a možná nastolí příjemnou 
tradici i do budoucnosti. 

Na vybrané vzdělávací akce se 
doporučujeme registrovat na našich 
webových stránkách www.map-mh.
cz, kde se také dozvíte všechny po-
třebné informace. Sledujte i nadále 
náš facebookový profil MAP Mnicho-
vohradišťsko, najdete zde odkazy na 
zajímavé články či videa související 
s tématem vzdělávání. Těšíme se na 
setkání s vámi na některé z našich 
vzdělávacích akcí. Jejich přehled 
naleznete v kalendáři akcí v tomto 
zpravodaji.

Za projektový tým MAP 

Co jsme pro vás připravili v říjnu 2017?

Na gymnáziu pomáhá od nového školního 
roku studentům i učitelům psycholožka
Od školního roku 2017/2018 je na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště nově 
možnost navštívit školního psycholo-
ga, Mgr. Gabrielu Lukovou Sittovou, 
která nám odpověděla na několik 
otázek.

V čem spočívá vaše práce?
Náplní mé činnosti jako školní 

psycholožky je zejména práce se 
žáky, ať už se jedná o práci indivi-
duální, jako jsou konzultace, tera-
peutická sezení, krizová intervence, 
psychologická diagnostika, nebo 
skupinovou – práce s třídními ko-
lektivy, dotazníková šetření, profesní 
orientace apod. Dále nabízím služby 
pedagogům a rodičům (konzultace 
o výchovných a výukových problé-
mech, metodické vedení či terapeu-
tická sezení).

Jaký má vaše práce přínos pro 
studenty?

Domnívám se, že hlavním pří-
nosem je, že mě mohou studenti 
kontaktovat přímo ve škole, přijít  
s problémem, který aktuálně řeší, ať 
už se jedná o studium, osobní potíže 
či vztahy. Při prvotním kontaktu se 

nemusí objednávat, mé služby jsou 
bezplatné a se zachováním úplné 
mlčenlivosti. Informace, které mi kli-
enti sdělí, a výsledky vyšetření jsou 
zcela důvěrné a informace z nich 
je možné předat například vedení 
či pedagogům pouze na základě 
písemného souhlasu zákonných 
zástupců studentů či – v případě, že 
jsou plnoletí – jich samých.

V čem vidíte přínos instituce škol-
ního psychologa pro gymnázium?

Myslím, že přínosem je přede-
vším podpora a dostupnost péče 
pro všechny – studenty, pedagogy  
i rodiče. Možnost řešit krizové situ-
ace bezodkladně a v místě školy. 
A také nabídka skupinové práce na 
klimatu třídních kolektivů, preventiv-
ních akcí a přednášek.

S čím vším za vámi můžeme cho-
dit?

Myslím, že na to jsem již trochu 
odpověděla: Můžete přijít s problé-
my, které se během studia mohou 
objevit, jakou jsou například potíže 
se zvládáním učiva, s nesoustředě-
ností, se vztahovými problémy ve 

škole i rodině, s psychickými a psy-
chosomatickými obtížemi. Také po-
kud byste rádi znali své schopnosti  
a dovednosti nebo potřebovali pora-
dit, jakou zvolit profesní dráhu.

Jaký je rozdíl mezi vaší prací  
a prací výchovného poradce?

S výchovnou poradkyní tvoříme 
školní poradenské pracoviště, takže 
mnohé situace řešíme společně. 
Jako školní psycholog mám, myslím, 
větší prostor řešit problémy klientů 
na individuálních schůzkách (pro-
blémy studentů či rodičů se nemusí 
týkat jen školy). Mezi mnou nabíze-
né služby patří i rozvojové programy, 
podpůrné terapie a psychologické 
testování. Mohu být také prostřední-
kem pro schůzky s pedagogy nebo 
být mediátor při setkání rodičů a zá-
stupců školy.

Proč jste se rozhodla pracovat pro 
gymnázium?

Nabídka práce se studenty 
gymnázia mě oslovila, těším se na 
spolupráci se studenty i kolegy pe-
dagogy. A navíc jsem sama na tomto 
gymnáziu vystudovala.

A co vás přivedlo k práci psycho-
loga? Baví vás?

Ke studiu psychologie mě na-
směřovaly už společenskovědní 
semináře na gymnáziu. A během 
studia jsem pracovala s dětmi se 
speciálními potřebami a s duševně 
nemocnými, což mě v mé volbě ujis-
tilo. Setkávat se se zajímavými lidmi, 
vést dialog a hledat společně řešení 
problémů mě naplňuje a baví moc, 
možná nyní ještě více než v mých 
začátcích.

Jaká nejzajímavější zkušenost 
vás ve vaší dosavadní praxi po-
tkala?

Je složité vybrat jen jednu jedi-
nou zkušenosti. Myslím si, že každý 
člověk je největším odborníkem na 
sebe sama, potřebuje jen někdy 
nasměrovat a podpořit…A pro mne 
je velmi zajímavé sledovat, jak na 
sobě dovedou klienti (ať už jsou to 
děti nebo dospělí) pracovat a jaké  
v sobě nastartují změny.

Pavlína Stránská, Karolína 
Kolečkářová a Johanka Salabová, 

studentky sexty Gymnázia MH  

Děti se v létě učily 
anglicky s Kanaďankou

V týdnu od 21. srpna do 25. srpna 
se v naší škole konal  první ročník 
příměstského tábora s výukou an-
glického jazyka. O program se celý 
týden staraly paní učitelka Kateřina 
Šrytrová a kanadská lektorka Julia 
Hencl. Tábor si užilo všech 24 dětí 
z první až šesté třídy základní ško-
ly. Během pěti dnů se děti naučily 

spoustu nových slovíček, zahrály si 
řadu zajímavých her, užily si mnoho 
zábavy a poznaly další nové kama-
rády. Doufáme, že díky táboru děti 
získaly pozitivní vztah k angličtině  
a budou se ji teď rády učit.

Eva Hajzlerová,
Základní škola Sokolovská

Nová kuchyně je v provozu
Letní prázdniny jsou ve školách 
časem velkých i malých oprav  
a tak tomu bylo i v naší školce. Přes 
prázdniny se proměnila ve staveni-
ště, protože nezbytnou podmínkou 
plánovaného navýšení kapacity  
a rozšíření mateřské školy v Jasel-
ské ulici byla rekonstrukce a rozšíře-
ní školní kuchyně.

Přípravy a první práce začaly už 
v květnu. Uzavření školní kuchyně  
s sebou ale samozřejmě neslo ome-
zení provozu, a proto ještě jednou 
děkujeme rodičům, kteří nám vyšli 
vstříc a umožnili tak hladký průběh 
přestavby.

V září na děti čekala nejen zre-
konstruovaná a moderně vybavená 

kuchyň, do které při prohlídce škol-
ky mohly nakouknout, ale ve třídě 
Jablíčko také nová šatna a nová 
podlaha v celém přízemí.

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská

Buď více tím, čím jsi!
Podle slov Kateřiny Novotné (lek-
torky a koučky) a Jana Mühlfeita 
(jednoho z nejúspěšnějších čes-
kých manažerů, mentora a glo-
bálního kouče), jejichž přednáš-
ka na téma Odemykání dětského 
potenciálu (konala se v úterý 
26. září v městském divadle) 
oslovila na 150 Hradišťáků, ale  
i posluchačů z blízka i daleka, je 
naprosto klíčové, aby se děti vě-
novaly zejména činnostem, které 
jim jdou a baví je. Úkolem rodiče 
je pak najít v dítěti to nejlepší, ne-
boť každé dítě je skrytý génius, 
jen je třeba zjistit, v jakém oboru. 
Zaměřme se tudíž u našich dětí 
na rozvoj jejich silných stránek  
a ty rozvíjejme! To byla hlavní 
myšlenka setkání organizované-
ho MAP Mnichovohradišťsko.

Markéta Tomášová,
MAP Mnichovohradišťsko

Zážitková první pomoc
Dne 20. září proběhla v prostorách 
druhého stupně ZŠ Studentská 
zážitková výuka, jejímž ústředním 
tématem byla záchrana lidského ži-
vota. Skupinky dětí během tří hodin 
prošly pěti místnostmi, v některých 
se více povídalo, v některých šlo i 
o hodně živou akci. Základem bylo 
zapojit se, mluvit a trénovat. Dívky 
a chlapci si vyzkoušeli otáčení bez-
vládné osoby, zástavu krvácení či 
masáž srdce. Dozvěděli se jak se 
chovat u dopravní nehody či pomoci 

těm, které postihne infarkt či CMP. 
Práce s obvazovým materiálem, 

s gumovými rukavicemi, pomoc bez-
vládnému spolužákovi, který leží na 
zemi, nečekaný vstup „krvácejícího“ 
člověka do učebny... To vše jsme 
zažili. Věříme, že nám nové prožitky, 
poznatky a dovednosti dlouho zůsta-
nou v paměti. Děkujeme lektorům 
týmu PrPom za užitečně strávený 
čas.

                                                                                                                 
Učitelé ZŠ Studentská 

I nám začal nový školní rok
A bylo to tu! Nadešlo 4. září a i v naší 
mateřské škole v Mírové ulici začal 
nový školní rok.

Návrat po prázdninách byl pro 
někoho možná i těžší, ale ti starší 
to zvládli na výbornou. Vraceli se 
ke svým kamarádům, ale většinou 
už do jiných tříd, protože přece „už 
vyrostli“. A tak se z „motýlků“ stala  
„jablíčka“, z „jablíček“ „hrušky“ a ze 
„sluníček“ „berušky“. I tyto děti se 
tedy seznamovaly s novými třída-
mi a poznávaly nové paní učitelky. 
Samozřejmě, že na každého z nich 
čekalo uvítání, v nové třídě i malý 
dárek. Pak už to bylo jednoduché – 
začít si zase spolu hrát tak, jak to ve 
školce má být.

„Šel medvídek do školky, vzal 
si s sebou bačkorky, do krabičky 
jablíčko, na shledanou  matičko!“ 
Tak tahle dávná říkanka se i dnes 
používá často ke hře a povídání  
u těch nejmenších dětiček. Jenomže 
na začátku to bylo tentokrát trochu 
jinak. Do třídy „motýlků“ určené nej-
mladším dětem toho dne nepřišel  

„medvídek“, ale sešlo se tu 28 klu-
ků a holčiček. Ten den se totiž děti 
nerozloučily se svými rodiči, ale na-
opak šly s nimi do třídy. Zde poznaly 
paní učitelky, prohlédly si celou „mo-
týlkovou školku“ a skončilo to tak, 
že maminky a tátové se zapojili do 
dětského hraní a bylo z toho krásné 
hravé dopoledne.

To se ví, že další dny byly u ně-
kterých kamarádů plačtivé. Tihle klu-
ci a holčičky však dokázali ohrom-
nou věc – šli bez mámy a táty do 
nového prostředí, mezi nové kama-
rády a začal se tak pomalu odvíjet 
jejich „školkový příběh“. Byl to velký 
skok v jejich dětském životě a oni ho 
určitě všichni zvládli. 

Přejeme všem dětem – nejmlad-
ším i těm starším, aby se jim ve škol-
ce líbilo, aby našly nové kamarády, 
aby na jejich tvářích byl vždy úsměv  
a aby spokojené byly nejen ony ale  
i jejich rodiče.

Naďa Kudrnáčová,
Mateřská škola Mírová

Do zákulisí Pomády...
Velkou hudební scénou u kostela 
sv. Jakuba se na akci Zažít Hradiště 
jinak rozezněly i tóny ze známého 
amerického trháku Pomáda. Ovšem 
Olivia ani John dorazit nemuseli – 
děti z MŠ a ZŠ Veselá totiž divákům 
předvedly úžasnou taneční show. 
Zde nabízíme malý pohled do histo-
rie a zákulisí „Veselé Pomády“.

Celému retro vystoupení velí 
od počátku učitelky z Veselé školy, 
Lenka Dutková (MŠ) a Milena Po-
spíšilová (ZŠ). Primárně s dětmi na-
cvičovaly pro účinkování na Veselé 
pouti. Nejprve tančily jen školní děti, 
o rok později se přidala i školka. Vy-
stoupení probíhala původně jednot-
livě, poté na sebe začala navazovat 
a nakonec se z nich stalo jedno. Na 
sousedské slavnosti se malí šikulové 
předvedli poprvé již v loňském roce.

Příprava na vystoupení stála 
(a to zejména na počátku projektu 
Pomáda) spoustu sil nejen děti, ale 
i vedoucí. Veškerý trénink probíhal 
ve volném čase všech zúčastně-
ných, školní děti navíc nacvičovaly 

ještě v kroužku Veseláček. Ten vede 
paní Pospíšilová, která dodává, že 
na samotném startu celé akce bylo 
důležité rovněž vymyslet efektní a fi-
nančně únosný kostým. S paní Dut-
kovou zkrátka nakoupily látky a doma  
z nich ušily oblečky pro holky, kluky 
i pro ně samotné. Jedním hlasem 
však dodávají, že to byla příjemná 
činnost. Při takové produkci se ne-
smělo zapomenout ani na pořízení 
fotografií a videí z vystoupení.

Dle slov obou dam patří podě-
kování všem malým showmanům za 
obrovskou píli a vytrvalost. Dále dě-
kují svým rodinám, rodičům taneční-
ků za dokoupení potřebných svršků 
a v neposlední řadě též Osadnímu 
výboru Veselá za podporu.

Fanoušci
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Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme pro pracoviště Česká Lípa

řidiče mezinárodní dopravy.
Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, kartu do digitální-
ho tachografu, praxi a spolehlivost.
Nabízíme měsíční příjem 35.000,-Kč, třináctý plat, příspěvek na důcho-
dové připojištění, příspěvek na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy 
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

INZERCE

Pomoc, moje dítě bere drogy!
S výše uvedenou obavou se rodiče 
často obracejí na pracovníky k-cen-
ter a drogových poraden. Rádi by 
slyšeli nějaký univerzální recept, jak 
v takovém případě postupovat, co 
ověřit, co nezanedbat, a především, 
jak dítěti pomoci.

Na úvod je třeba říci, že milují-
cí rodič má zájem o své dítě a při-
rozenou součástí tohoto vztahu je  
i strach. Není nic špatného na faktu, 
že své podezření sděluje odborní-
kovi, že vyhledává informace a se-
znamuje se s možnostmi nápravy 
nežádoucího stavu. Naopak. Tento 
počin je vysoce chvályhodný a roz-
hodně nereflektuje zradu na dítěti či 
překročení hranic důvěry.

Jak poznám, že moje dítě užívá 
drogy?

Ne vždy se podaří zachytit sig-
nály včas. Spíše je běžné, že rodiče 
zaznamenají příznaky užívání drog 
svého dítěte až po dlouhé době, 
například po několikaměsíčním uží-
vání. To proto, že většina činností 
spojených s narkomanií je dítětem 
tajena a obvykle probíhá mimo 
rodinu. Drogy nejsou tak snadno 
rozpoznatelné jako alkohol, zvláště 
při užívání v nízkých či nárazových 
dávkách.

Pokud se k vyjmenovanému 
přidají i fyzické projevy jako změna 
velikosti zorniček, dech páchnoucí 
například toluenem, červené bělmo, 
špatná pleť, modřiny, jizvy po vpi-
chách a jiné, je podezření více než 
oprávněné.

Při nálezu injekčních stříkaček 
a „nádobí“ (lžička – nejčastěji oho-
řelá, popřípadě se zbytky prášku, 
zapalovač), příslušenství (alobal, 
dýmky, filtry, cigaretové papírky, brč-
ko...) či drogy samotné (psaníčka, 
tablety, igelitové sáčky s obsahem 
prášku nebo rostlinné drti, napuště-
né papírky, marihuanové cigarety...) 
používají děti často obrannou frázi, 
že nalezené věci nepatří jim, ale cizí 
osobě. To je samozřejmě možné, 
avšak v daných souvislostech málo 
pravděpodobné. I v takto závažné 
situaci by rodiče měli zůstat v klidu  
a nepanikařit. Například tajnůst-
kářské dítě stranící se společnosti 
může mít zcela jiný problém – třeba 
šikanu.

Proč moje dítě bere drogy?

Člověk v pubertě prochází řa-
dou změn. Tělesný vývoj provází 
škála emocionálních a sociálních 
podnětů. Dítě se zařazuje do spo-
lečnosti, hledá novou roli a místo  
v životě. Proces poznávání je často 
provázen snahou zkoušet nové a ne-
poznané, riskovat, experimentovat  
a podléhat vzorům.

V období dospívání je pro dítě 
nejdůležitější vztah s kamarády  
a vrstevníky. Prostředkem začlenění 
se, vyniknutí atd. může být právě 
droga. Dalším důvodem bývá spoji-
tost s poruchou příjmu potravy, ze-
jména u dívek, řešení nestabilní si-
tuace v rodině, osobních komplexů, 
strachů aj. Důvodů existuje mnoho  
a nelze vyjmenovat všechny. 

Úskalí toxikologického testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit 

svá podezření sáhnou k testům. Ty 
zakoupí v lékárně či obdrží od pra-
covníků k-center. Je třeba si však 

uvědomit dvě věci: 1. Test je pouze 
orientační. Doba prokazatelnosti 
jednotlivých drog se liší. Například 
stopy po THC v moči zůstanou  
i po 10 dnech, naproti tomu heroin 
aplikovaný před třemi dny již test 
pravděpodobně nezachytí. 2. Test 
by neměl být zneužíván jakožto pro-
středek přehnané kontroly či repre-
se. Rodičům se doporučuje napřed  
s dítětem komunikovat v rámci za-
chování vzájemné důvěry.
Podezření se potvrdilo, co dělat?

Především nepanikařit. To, že 
dítě experimentuje s drogou, ještě 
neznamená, že se stane pravidel-
ným uživatelem, že se dostane do 
koloběhu shánění peněz a drog  
a že na svou závislost nakonec ze-
mře. Jak již bylo uvedeno, zkouše-
ní nových věcí do jisté míry souvisí  
s věkem. Je potřeba s dítětem mlu-
vit. Vyptat se potomka například, 
proč s drogami začal, co od daného 
pokusu očekává, jaké pocity mu dro-
ga přináší atd. Nevyčítat, nekázat,  
a hlavně naslouchat. Děti někdy vy-
jadřují důvody, které může dospělý 
považovat za malicherné. Avšak pro 
děti mohou mít důležitost přímo zá-
sadní. 

Dobře informovaný rodič bude 
konverzovat s přehledem, bez před-
sudků, a bude pro dítě rovnocenným 
partnerem v diskusi. Je dobré mít 
přehled o základních druzích drog, 
jejich účincích, způsobu aplikace, 
nemocech, vzhledu, cenách, našich 
zákonech aj.

Rodič má jedno výsadní právo – 
stanovuje hranice. Ať své názory vy-
jadřuje srozumitelně a jasně. Jestliže 
se mu něco nelíbí, je oprávněn vydat 
stanovisko. Zároveň však nesmí za-
pomínat na vlastní příklad. Děti jsou 
velice citlivé na projevy pokrytectví  
a těžko přijímají neoprávněnou 
kritiku.Jestliže rodič danou situaci 
nezvládá, může navštívit odborníky  
(s dítětem i bez). Ti navrhnou opti-
mální způsob řešení, popřípadě pře-
dají kontakty na léčebná zařízení aj.

Podle statistik má více než tře-
tina středoškoláků v ČR drogovou 
zkušenost. Nejedná se o selhání 
rodiče a ani ta nejlepší výchova sto-
procentně nezajistí, že zrovna naše 
dítě drogy minou.

Magdalena Ranková Lukasová,
Laxus / SEMIRAMIS

Typické znaky 
uživatelů drog

• nevysvětlitelné změny chování  
a nálad (například střídání depresí  
a euforického veselí)
• únava, ospalost, vyčerpanost orga-
nismu
• slovní útoky, agrese, vyhledávání 
vyhraněné společnosti
• tajnůstkářství, nedůtklivost, samo-
tářství
• paranoia, podezřívání okolí, ztráta 
koncentrace
• nechuť k jídlu, hubnutí
• celková změna životního stylu v krát-
ké době
• ztráta původních zájmů, problémy 
ve škole
• prodej věcí, krádeže

Kde vyhledat pomoc
Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, výměnný program a poradenství 
pro uživatele návykových látek a oso-
by blízké 
Centrum terénních programů Středo-
českého kraje, SEMIRAMIS z.ú.
Tel.: 420 728 245 196,  +420 724 087 
925
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
v Mnichově Hradišti jsme každou 
středu

Obnovený pomník z roku 1866 
opět stojí u smuteční síně
Součástí loňské vzpomínkové akce 
konané u příležitosti 150. výročí 
bitvy u Mnichova Hradiště 28. červ-
na 1866 se vedle pietního aktu na 
městském hřbitově, hraných scének  
a velkolepé bitevní ukázky uskuteč-
nilo také slavnostní odhalení obno-
veného pomníku připomínajícího 
památku dvou rakouských vojáků, 
který se nachází v parčíku u křižo-
vatky Jiráskovy a Dvořákovy ulice. 
V pondělí 4. září 2017 byl osazen 
podobný pomník v blízkosti smuteč-
ní síně, vedle asfaltové komunikace 
vedoucí ke vstupu na hřbitov. 

Přesnou historickou lokaci 
původního pomníku postaveného  
v roce 1867 neznáme. Nacházel 
se na levé straně Jiráskovy ulice 
ve směru k železničnímu přejezdu, 
s největší pravděpodobností v mís-
tech současného parkoviště před 
smuteční síní. K jeho zániku zřejmě 
došlo ve 20. letech minulého století 
v souvislosti s rozšiřující se zástav-
bou města. Rovněž přesná identi-
fikace vojenské jednotky, ze které 
zemřelý pocházel, je dnes prakticky 
nemožná a ani historické materiály 

nepřinesly nic bližšího. Pouze se  
z dobového dokumentu z konce  
19. století podařilo dohledat, že se 
jednalo o jednoho rakouského vojá-
ka. S ohledem na vývoj bitvy u Mni-
chova Hradiště přichází v úvahu pol-
ní myslivecký prapor č. 32, který jako 
poslední bránil město proti postupu-

jícím Prusům od Mohelnice nad 
Jizerou. Rovněž přichází v úvahu 
rakouský pěší pluk č. 33 nebo pěší 
pluk č. 38, což byly jednotky ustupu-
jící k Bosni od Kláštera Hradiště nad 
Jizerou, kde se střetly s nepřítelem 
přicházejícím od Kuřívod. 

Současný Komitét pro udržo-
vání památek z války roku 1866,  
z. s. navazuje svojí činností na dří-
vější Spolek pro udržování pomníků  
a hrobů padlých vojínů v politic-
kém okresu Mnichovo-Hradišťském  
a snaží se nejen pečovat o stávající 
pomníky, ale rovněž usiluje ve spo-
lupráci s příslušnými samosprávami  
o obnovu těch zaniklých. Komitét 
1866 děkuje komisi letopisecké 
muzejní a zastupitelstvu města Mni-
chovo Hradiště za pochopení a pod-
poru, s kterými mohla být provedena 
obnova popisovaného pomníku. 
Obyvatelům a návštěvníkům Mni-
chova Hradiště se naskytla možnost 
poznat další střípek zdejší historie. 

Martin Barus,
Komitét pro udržování 

památek z války roku 1866 Kaple zůstává součástí areálu zámku
V kapli sv. Anny bude zachována ex-
pozice v současné podobě a nadále 
bude veřejnosti přístupná jako III. 
návštěvnický okruh zámeckých pro-
hlídek. Dne 10. srpna nabylo práv-
ní moci rozhodnutí soudu, z jehož 
usnesení vyplývá, že kaple sv. Anny 
zůstává nadále v majetku státu, je-
hož správcem je Národní památkový 
ústav. Žalobce, Biskupství litoměřic-
ké, vzalo žalobu zcela zpět. 

V kapli sv. Anny a kostele Tří 
králů je umístěné lapidárium barok-
ních pískovcových soch, hrobka Al-
brechta z Valdštejna a stálá tematic-
ká výstava k putování ostatků tohoto 
významného vojevůdce třicetileté 
války.

Touto cestou bych rád podě-
koval tragicky zesnulé emeritní 
archivářce Heleně Průškové, která 
přispěla svými zkušenostmi a podí-

lela se na zpracování historických 
dokumentů psaných německy ku-
rentem. Společně s pracovníky NPÚ 
a dalšími externími pracovníky tak 
byly odhaleny souvislosti vlastnictví 
kaple sv. Anny. Vyhledávání, překlad 
a uspořádání dokumentů trvalo dva 
roky.

Radovan Chmel, kastelán, NPÚ - 
Státní zámek Mnichovo Hradiště

Oslavíme kulaté výročí 
partnerství s Erzhausenem
Dvacet let partnerství, to už stojí 
za oslavu, řekli jsme si vloni spo-
lečně se zástupci německého 
města Erzhausen. A protože part-
nerská smlouva byla podepsána  
v říjnu 1997, rozhodli jsme se takřka 
přesně dvacet let poté zorganizovat 
setkání s bohatým programem.

Od středy 18. do neděle 22. ří-
jen bude v Mnichově Hradišti pobý-
vat pestrá skupina přibližně šedesáti 
hostů, přičemž část z nich navštíví 
naše město poprvé. Společně vel-
kým autobusem a několika auty při-
jedou členové mužského pěveckého 
sboru, zástupci radnice a Spolku pro 
partnerskou spolupráci a také děti  
a mládež – fotbalisté a členové Ran-
gers (obdoby Skauta), kteří působí 
pod evangelickou církví. 

Na co se návštěva z Erzhau-
senu a zároveň Hradišťáci můžou 
těšit? Německý pěvecký sbor če-
kají dva koncerty, fotbalisty ve věku  
13 až 14 let společný program  

s našimi studenty na gymnáziu a sa-
mozřejmě trénink a přátelské utkání 
s fotbalisty z Mnichovohradišťského 
sportovního klubu. Rangers přijíž-
dějí na pozvání Klubu Jednoty bra-
trské, a na programu proto nebude 
chybět ani společná truhlářská dílna 
a vyrábění rozcestníku partnerských 

měst.
Oslava 20 let partnerství  

s Erzhausenem se koná s finanční 
podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Kde a kdy se setkat s přáteli z Erzhausenu
• Přátelské fotbalové utkání – pátek 20. říjen, předpokládaný začátek v 16 hodin 
(bude upřesněno), fotbalové hřiště

• Vystoupení sboru Männerchor Erzhausen na koncertu ke třicátým narozeni-
nám Zvonků – pátek 20. říjen, od 18 hodin, sál ZŠ Studentská

• Společný koncert sborů k výročí 20. výročí partnerství v kostele sv. Jakuba – 
sobota 21. říjen, od 17 hodin, vystoupení sborů Charmone, Continuo a Männerchor 
Erzhausen, vstupné dobrovolné

• Neformální posezení na sále ZŠ Studentská – sobota 21. říjen, od 20 hodin, na 
setkání srdečně zveme všechny, které spolupráce s Erzhausenem oslovuje (jak ty, 
kdo se do níběhem uplynulých 20 let zapojili, tak ty, kteří se zatím nezapojili a chtěli 
by se jen tak přijít podívat či seznámit nebo popovídat německy či anglicky)

Projekt skončil, přátelství ale přetrvávají
Na přelomu července a srpna se  
v polském Dobkowě sešli koordiná-
toři projektu Story of me, aby sesyn-
chronizovali závěrečné práce na dva 
roky trvajícím projektu Můj příběh 
(Story of me), který byl na konci 
srpna ukončen. V jeho rámci 18 
seniorů ze tří partnerských vesnic, 
české Veselé, polského Dobkówa 
a španělského Fontaa, objevovalo 
vlastní kořeny, zaznamenávalo své 
životní příběhy, ale také navazovalo 
nová mezinárodní přátelství nebo se 
učilo anglickému jazyku či práci s 
počítačem.

Příběh odvážných seniorů 
se začal psát v roce 2015, kdy se 
zástupci všech tří vesnic poprvé 
setkali v Polsku. A právě prostřed-
nictvím příběhů vyprávěných zprvu 

například kresbou a pantomimou 
(společným jazykem většina účast-
níků nemluvila) se začali poznávat  
a zjišťovat, že mluvit stejnou řečí 
není k navázání přátelství až tak zá-
sadní. Pestrý doprovodný program, 
který účastníci projektu absolvovali 
společně, mezi nimi vytvořil již bě-
hem tohoto prvního setkání vazbu, 
která se o rok později v Čechách a 
letos ve Španělsku prohlubovala a 
měnila v přátelství.

Výstupy projektu tak dnes ne-

jsou jen články, webové stránky 
www.story-cz76.webnode.com, 
řemeslné artefakty jako například 
lavičky a rozcestníky, česko-polská 
kuchařka nebo obnovené tradiční 
akce uspořádané v rámci projektu 
během uplynulých let, kterých se 
účastnili nejen aktéři projektu, ale 
které udělaly radost stovkám dalších 
lidí. Jsou jimi také záležitosti méně 
hmatatelné, jako je pevné partner-
ství mezi třemi vesnicemi a spolky 
z různých koutů Evropy, osobní 
přátelství mezi většinou účastníků 
projektu, radost z nově poznaného 
a uvědomění si důležitosti vlastní 
identity v rámci místa, kde žijeme,  
i v rámci svého života.

Redakce
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V prvním pohárovém klání 
obsadili skvělé 2. místo

Áčko vstoupilo do další ligové sezóny vítězně
V sobotu 16. září se v mnichovohra-
dišťské sokolovně odehrálo úvodní 
kolo nové třetiligové sezóny. Domácí 
A tým stolních tenistů hostil Éčko 
největšího českého pingpongového 
klubu – SKST Liberec. Pořadatel-
ské družstvo se muselo vypořádat  
s absencí dovolenkáře Košáka,  
a tak dostal pozvánku kapitán Béčka 
Vašek Hoďák. 

Vstup do utkání se domácí po-
dařil, dvojce Stránský s Bukovským 
přehráli s přehledem Brožíka se Zik-
mundem jasně 3:0. Druhý debl Bla-
žek s Hoďákem ve vyrovnanějším 
utkání připsal druhý bod výhrou 3:1 
nad Mejsnarem s Obešlem. První 
tři singly se místním sokolíkům ne-
vydařili a liberečtí otočili stav na 2:3. 
K obratu zavelela domácí jednička 
Radek Bukovský výhrou 3:0 nad 
Zikmundem. Ve druhé čtyřce zápa-
sů z domácích prohrál jen Stránský 
s Obešlem. Před druhou polovinou 
singlů byl stav 6:4. Další čtverka ale 
vyšla lépe opět hostům. Za domácí 
bodoval pouze Blažek proti Obešlo-

vi. Jako zásadní se v tu chvíli mohla 
jevit porážka Bukovského od skvěle 
hrajícího Brožíka1:3 nebo Stránské-
ho od Zikmunda 0:3. Před poslední 
sérií duelů byl stav vyrovnaný 7:7. 
Bukovský pak porazil Obešla 3:0  
a Vašek Hoďák ve vypjatém zápase 
přehrál favorizovaného Brožíka 3:2. 
Výhru mohl pečetit kapitán Stránský 
proti Mejsnarovi. Jenže domácí bo-
rec pouze potvrdil svůj špatný den  

INZERCE

Nápad založit pod Sborem dobro-
volných hasičů Sychrov družstvo 
mladších žáků vznikl až letos na 
jaře. Družstvo bylo sestaveno tepr-
ve na začátku sezóny, takže před 
jejím startem ještě nebylo sehrané, 
materiál a vybavení se postupně 
shánělo v průběhu závodní sezóny 
mezi závody. Stejně tak za pochodu 
probíhala úprava stroje. 

Ten byl upraven ze zásahové 
centrály používané při soutěžích 
mladých hasičů. Proběhla úprava 
čerpadla, rozvaděče, vývěvy, zabu-
dování podvozku do rámu a úprava 
nádrže pro uložení věcí. Celý stroj 
má nyní nový nátěr, nese nápis 
Sychrov a také samolepku se zna-
kem města Mnichova Hradiště. 

Mladí hasiči se zatím zúčastnili 
Dětského superpoháru, který čítal 
v roce 2017 šest závodů, jež se 
konaly v Sezemicích, Březině, Svi-
janech, Doubravě, Žehrově a Plou-
konicích. Každá soutěž sestávala 
ze dvou částí: štafety a požárního 

útoku. Výsledné pořadí bylo dáno 
vždy součtem bodů z obou částí. 
Tým obsadil dvakrát první místo 
(Doubrava a Ploukonice), dvakrát 
třetí místo (Březina, Svijany), jednou 
páté místo (Žehrov) a jednou šesté 
místo (šlo o první společné závody 
v Sezemicích, kde tým při útoku po-
dal třetí nejlepší výkon, ale přešlap 
u štafety jej odsunul až na to šesté 
místo). Celkově sychrovští nováč-
ci pod vedením trenéra Jaroslava 
Koťátka a pomocné trenérky Zuzany 
Kuntošové skončili na druhém místě.

Redakce

Olympijské Kruhy
V sobotu 26. srpna přesně v 15 ho-
din byly na hřišti v Kruhách zahájeny 
olympijské hry. V tomto duchu se 
totiž uskutečnil náš další dětský den. 
Než se ale rozhořel boj o medaile, 
šly se děti rozhýbat putováním Po 
mysliveckém chodníčku, který pro 
ně měli nachystaný myslivci ze 
sdružení U obůrky Podolí .

Protože ke sportu patří pořádný 
dres, vyzdobili jsme si připravená 
bílá trička, jak jinak, než olympijský-
mi K(k)ruhy a někteří si už dopředu 
namalovali i zlatou medaili. Olympij-
ské hry začaly rozcvičkou, posléze 
měli sportovci chvilku volna, kdy si 
mohli nanečisto vyzkoušet dané dis-
ciplíny: vrh koulí, hod oštěpem, skok 
do dálky z místa i s rozběhem, skok 
do výšky a kruhovský běh. A pak 
to vypuklo. Každý sportovec dostal 
kartičku, barevně odlišenou podle 
věku – soutěžilo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích, kam se zapisovaly 
výsledky sportovního snažení. 

Občas slýchám, že se dnešní 
děti neumějí hýbat, protože pořád 
sedí u počítače. V sobotu to ale 
neplatilo, všechny děti byly šikovné 

a šly do soutěží s vervou. Možná 
jsme hostili budoucího Pavla Maslá-
ka nebo malou Špotákovou. Kdo ví? 
Aby se zde nepsalo jenom o dětech, 
někteří dospělí se také zapojili do 
sportovního klání a i oni měli hodně 
dobré výsledky.

Byly zde i doplňkové aktivi-
ty jako běh na gumolaně, střílení  
z luku, střelba ze vzduchovky, stolní 
tenis, badminton. Byl postaven hrad 
ze slámy, na kterém se děti hodně 
vyřádily a nemohl chybět také koník 
Samík, který zájemce vozil v kočáře. 

Odpoledne uteklo jako voda, 

sportovci dosoutěžili a zbývalo už 
jenom rozdat medaile. Na stupních 
vítězů, bohužel, mohou stát pouze 
tři, ale ani ostatní nepřišli zkrátka, 
všichni soutěžící byli odměněni.  
I když na některých dětech bylo vidět 
zklamání, že právě ony nevyhrály, 
nevydrželo jim dlouho. Jakmile si 
trošku odpočinuly, začala dětská 
diskotéka a byla vyhlášena soutěž o 
nejlepšího tanečníka a tanečnici. Je-
den žasl, kolik ti prckové po takových 
výkonech, ještě v sobě měli energie.

Martina Dvořáková

a hráči z Liberce podlehl v koncov-
kách 0:3. O osudu celého měření 
sil musel rozhodnout poslední duel. 
Honza Blažek v něm udržel nervy 
na uzdě a koncentrovaným výkonem 
porazil Adama Zikmunda jasně 3:0.

Domácí byli celou dobu podpo-
rování víc jak dvacítkou fanoušků 
včetně družební návštěvy z KST +40 
Trebišov. Zápas tak měl neskutečné 
grády. Jeho hrdinou se stala posila  

z Béčka – Vašek Hoďák. Krom první 
žluté karty v ligové historii za nesluš-
né výrazivo získal i dva body, které 
byly v celém utkání rozhodující. 

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Hrdina prvního ligového kola a kapitán vloni úspěšného Béčka Vašek Hoďák.

Výsledky 1. kola
TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
SKST Liberec E 10:8 (čtyřhry 2:0)

body domácích: Hoďák V. 2:2, Strán-
ský M. 0:4, Blažek J.  3:1, Bukovský 
R. 3:1
body hostů: Obešlo J. ml. 2:2, Brožík 
K. 2:2, Mejsnar F. 3:1, Zikmund A. 1:3

Další utkání
14. října od 14:00
TJ Sokol MH – TJ Střížkov

15. října od 10:00
TJ Sokol MH – TJ AŠ Mladá Boleslav 
Spoilercentrum

Ohlédnutí za sezónou SDH Dneboh
Letošní rok byl pro mužstvo dobro-
volných hasičů ze Dneboha rozhod-
ně velmi plodný. Celý manšaft pilně 
trénoval, což také neslo své ovoce. 

Jako již tradičně se SDH 
Dneboh účastní Jizerské ligy, kte-
rá pro letošní rok končila v sobotu 
23.9.2017 Benešovským pohárem. 
Jednou během sezóny vystoupali na 
pódiu na nejvyšší příčku, dvakrát byli 
třetí (z toho jednou dokonce doma v 

soutěži o Pohár Drábských světni-
ček). Třebaže často docházelo k ter-
mínové kolizi postupových soutěží a 
Jizerské ligy, v konečném součtu se 
dnebožští hasiči umístili na krásném 
6. místě.

Jako již tradičně vyhráli okresní 
soutěž (ta se tentokrát konala v Ko-
sořicích). Vyzdvihnout ale musíme 
především veleúspěšnou prezentaci 
na krajské soutěži v Kolíně. Družstvo 

odolalo obrovské konkurenci a celé 
klání vyhrálo, čímž se kvalifikovalo 
na Mistrovství ČR. Zde se reprezen-
tanti středočeského kraje umístili na 
desátém místě ze sedmnácti celků-a 
to není na tak malou vesničku vůbec 
špatné. Co myslíte?

Jana Šťastná,
SDH Dneboh

Nova sezona fotbalové přípravky MSK
Jak se léto a s ním spojené letní 
prázdniny přehouply do své druhé 
poloviny, zahájila přípravu na no-
vou sezónu také starší přípravka 
fotbalového MSK. Ta prošla během 
letní pauzy tentokrát velmi výraznou 
obměnou svého hráčského kádru. 
Zatímco do kategorie mladších žáků 
přešlo pět již fotbalově vyzrálejších 
mladíků, nově se z mladší příprav-
ky (hráčů tzv. kategorie U-7) hlásilo 
postupně v průběhu srpna na tré-
nincích začínající sezóny více než 
deset nových tváří. Ty byly navíc od 
září ještě doplněny o některé zbrusu 
nové zájemce o fotbal. Se zaháje-
ním nového školního roku se tak 
na trénincích starší přípravky sejde 
někdy i více než 20 fotbalu chtivých 
nadšenců.

Ještě na začátku srpna se kluci 
zúčastnili miniturnaje na Jivině ko-
naného u příležitosti 15 let zdejšího 
fotbalu. I přes hodně kombinovanou 
sestavu z důvodu vrcholících dovo-
lených a prázdnin turnaj, kterého se 
navíc ještě účastnil výběr Kláštera 
Hradiště nad Jizerou, naši suverén-
ně vyhráli se šesti body a celkovým 
skóre 29:1.

Ostrou zápasovou sezónu za-
hájili hoši hned první zářijový víkend. 

Vzhledem k výrazně většímu počtu 
hráčů se opět po roce stráveném za 
doprovodu výběru Bakova nad Jize-
rou objevují na fotbalových hřištích 
liberecké krajské fotbalové soutěže 
kategorie U-11 dva týmy pod hla-
vičkou MSK A a MSK B. V prvním 
mančaftu převažují hráči, kteří ve 
starší přípravce už něco odkopali,  
v tom druhém pak ti mladší, vyztuže-
ní několika zkušenějšími fotbalisty.

„Áčko“ doposud ve svých zápa-
sech neodešlo ze zeleného pažitu 
(někdy i toho umělého) poraženo.  
V soutěži, kde o výsledky jednot-
livých zápasů, natožpak o tabulku 
zúčastněných týmů, jde až úplně 
nakonec, pouze jednou remizovali 
a k dnešnímu datu celkem sedmkrát 
vyhráli, většinou poměrně jedno-

značně. Můžeme tak směle napsat, 
že patří k nejlepším výběrům dané 
soutěže. Záložní tým sice na své 
první pomyslné body teprve čeká, 
o svém potenciálu směrem do bu-
doucna už ale několikrát jasně pře-
svědčil. Většina těchto kluků spolu 
odehraje v rámci starší přípravky 
hned tři  i více sezón a konfrontace 
s někdy i o hlavu vyššími hráči sou-
peře přináší vedle absolvovaných 
tréninků další cenné zkušenosti pro 
každého z nich.

Držme všem, včetně trenérské 
dvojice Aleše Jindry a Tomáše Ram-
bouska, palce do dalších podzim-
ních bojů, které oba výběry čekají až 
do začátku listopadu.

M. Reiter
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11. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Rostoucí obliba tulipánů a příběh lásky se rozvíjí v Amsterodamu 17. století.

5. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka.
6. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TO
Zdařilá filmová adaptace knihy S. Kinga o klaunovi vraždícím děti.
7. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D
Digitalizovaná verze Cameronova filmu o válce lidstva proti strojům.
8. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, PADOUCH 3
Jaká dobrodružství čekají Grua v dalším filmu plném mimoňů? 

10. ŘÍJNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
PAPU PAPUA - ZA LIDOJEDY
Zkušený cestovatel Tomáš Kubeš o dobrodružstvích na Nové Guineii.

11. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TENKRÁT V RÁJI
Příběh horolezce, který se za války skrývá ve skalách v Českém ráji.

12. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 
Špionážní agentura Kingsmanů je v ohrožení a musí bojovat.
13. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOGANOVI PARŤÁCI
Film S. Soderbergha o venkovských lupičích s pověstí smolařů.
14. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.
15. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO® NINJAGO® FILM  
Dobrodružství šesti mladých ninjů a jejich učitele kung-fu.
18. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka.
19. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HORA MEZI NÁMI
Po letecké havárii musí přeživší spojit síly na cestě za záchranou.
20. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNĚHULÁK
Detektivka podle J. Nesbøa přináší spoustu napětí.

KALENDÁR AKCÍˇ

26. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
THOR: RAGNAROK  
Další pokračování série o Thorovi a jeho dobrodružstvích.

21. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BAJKEŘI
Trojice tří mladých kamarádů míří ze světa sociálních sítí do reality.
22. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný film se slavnými loutkami vznikal osm let.
25. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.
25. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DUNKERK
Válečné drama odehrávající se v roce 1940 režíroval Ch. Nolan.

27. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BAJKEŘI
Trojice tří mladých kamarádů míří ze světa sociálních sítí do reality.

29. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ESA Z PRALESA
Parta tučňáka Maurice se v džungli dostane do sporu s paviány.

28. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka.

4. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

12. ŘÍJNA, 15:00 AŽ 19:00, ZŠ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE
Účastníci semináře se díky lektorce Kamile Bergmannové seznámí se 
čtenářskými strategiemi a v ucelené lekci budou pracovat jednou z metod 
programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, která cíleně pomáhá 
čtenářské strategie rozvíjet. Registrace nutná!

MUZEUM
DO KONCE ŘÍJNA, VÝSTAVA
HRADIŠTĚ A HRADIŠŤÁCI V 70. A 80. LETECH
Přes tisíc fotografií ilustruje čtyři dekády života v Mnichově Hradišti a jeho 
okolí: výstavbu a proměny města, společenské události, každodenní život, 
sport, ale i agitaci a politiku.

4. LISTOPADU, 10:00, MĚSTSKÝ HŘBITOV
VÝZNAMNÍ ZESNULÍ
Procházka po hřbitově s povídáním o významných mnichovohradišťských 
osobnostech spojená s uctěním jejich památky. Sraz účastníků je před 
smuteční síní.

INZERCE

DIVADLO
5. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL HUDBY
MICHAELA ŠPAČKOVÁ (fagot) & LUKÁŠ KLÁNSKÝ (klavír)
Mladá fagotistka Michaela Špačková hodlá přesunout fagot ze zadních řad 
orchestrů mezi zajímavé sólové nástroje. Málokterý nástroj podle ní umí 
rozvíjet takovou škálu nálad. Francouzské romantické sonáty i široce epic-
ká skladba českého komponisty Luboše Sluky. A dvě Chopinova klavírní 
Nocturna v podání Lukáše Klánského jako osvědčený bonbónek navíc.

17. ŘÍJNA, 17:30, KONCERT
KRAJANKA & JOSEF ZÍMA             
Král dechovky Josef Zíma se po roce vrací do mnichovohradišťského diva-
dla. Díky velkorysému příspěvku města Mnichovo Hradiště se na koncert 
uznávaného dechového orchestru kapelníka Václava Hlaváčka neplatí žád-
né vstupné.

21. ŘÍJNA,19:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O BUDULÍNKOVI
Divadelní pohádka s živými herci. Příběh o neposlušném klukovi v nebez-
pečí, který se nikdy neokouká. Uvádí Divadlo Kapsa Andělská Hora.

30. ŘÍJNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvě superhvězdné umělkyně, které se k smrti nenávidí, jsou angažovány 
na stejný kulturní dýchánek. Všichni kolem mají starost, aby se nedozvědě-
ly jedna o druhé. Obě mají totiž neskutečné hvězdné manýry. V roli nejroz-
mazlenější zpěvačky, co ráda tropí skandály, Adéla Gondíková, Mahulena 
Bočanová nebo Kamila Špráchalová. Zoufalým ředitelem hotelu je Lukáš 
Vaculík. Komedie v Hradišti oblíbené Divadelní společnosti Háta Praha. 
Mimo předplatné.

16. ŘÍJNA,19:00, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
SKOŘÁPKA
Manželka nejvlivnějšího podnikatele ve městě, jehož bohatství leze všem 
v obci krkem, se schová před deštěm do veřejné knihovny spravované 
hodně zapšklou starou pannou. Jak dopadne náhodné setkání dvou zcela 
odlišných žen? A bylo vůbec náhodné? Nejdojemnější komedie současné 
divadelní Prahy s Alenou Mihulovou (Sestřičky, Domácí péče) a Petrou Ne-
svačilovou. Divadlo Ungelt Praha.

ZÁMEK
28. a 29. ŘÍJNA, 10:00 AŽ 15:00
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI   
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr a další) u saly te-
rreny a letové ukázky pod vedením sokolnice Věry Gilové. Letové ukázky 
vždy v 11 a 14 hodin.

28. A 29. ŘÍJNA,10:30
13. KOMNATA
Komentovaná prohlídka mimořádně zpřístupněných prostor kabinetní obra-
zárny a zlatého salónku v rámci I. prohlídkového okruhu k ukončení sezóny.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
6., 13., 20. A 27. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho do čtyř 
let. Bez proramu, s využitím herních prvků Klubu dětí.

7. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Materiál 
(podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. 
Přihlášky nejpozději do 4. října. Cena: 200 Kč/osobu.

26. A 27. ŘÍJNA, 8:00 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU
Pro všechny kluky a holky jsme v našem Klubu připravili prázdninové dny 
plné her, vyrábění a zábavy. Přihlášky nejpozději do 23. října. Cena: 250 
Kč (v ceně je dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim a materiál 
na vyrábění).

29. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 18:30
DUŠIČKOVÁ STRAŠIDELNÁ STEZKA
Vydejte se s námi na strašidelnou stezku. Průběžný start mezi 17:00 a 
18:30 na pláži u Jizery. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí a 2-3 
děti 150 Kč.

13. A 14. ŘÍJNA, 18:00 AŽ 10:00
PŘESPÁNÍ V KLUBU: TAJUPLNÝ OSTROV
Tradiční přespání v Klubu, tentokrát s tematikou pustého ostrova a Ro-
binsona. S sebou karimatku, spacák a hygienické potřeby. Cena: 180 Kč  
(v ceně je strava a pitný režim). Přihlášky do 9. října. Omezená kapacita.

5., 12. a 19. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

2., 16. A 30. ŘÍJNA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné vý-
slovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím mluvních cvičení. S dětmi pra-
cuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, přesný čas jednotlivých 
setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informací a sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

3., 10., 17., 24. a 31. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

OSTATNÍ

21. ŘÍJNA, 19:00, KULTURNÍ DŮM PĚNČÍN
PRODLOUŽENÁ
První z prodloužených, v níž účastníci kurzů tance a společenské výchovy 
pod vedením tanečních mistrů T. Řípové a M. Šimka předvedou svým pří-
buzným a přátelům, co se za měsíc naučili.

7. ŘÍJNA, 14:00, HASIČSKÉ HŘIŠTĚ, SYCHROV U MN. HRADIŠTĚ
HASIČSKÝ SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI             
Sportovní disciplíny s požární tématikou (cesta malého hasiče), Doprovod-
ný program, Občerstvení zajištěno. Sladká odměna pro účastníky! Pořádá 
se za každého počasÍ.

28. ŘÍJNA, 13:00, VESELÁ A MNICHOVO HRADIŠTĚ
OSLAVA VZNIKU REPUBLIKY            
Státní svátek oslaví od 13 hodin u busty Tomáše G. Masaryka na břehu 
rybníka ve Veselé, o hodinu později v parku u nádraží v Mnichově Hradišti.

20. ŘÍJNA, 16:00, FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ MSK
PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
utkání mezi týmem Erzhausenu a týmem Mnichovohradišťského sportovní-
ho klubu při příležitosti oslavy výročí 20 let partnerství mezi městy Mnicho-
vo Hradiště a Erzhausen.

21. ŘÍJNA, 17:00, KOSTEL SV. JAKUBA, MNICHOVO HRADIŠTĚ
KONCERT „NOTY – NAŠE SPOLEČNÁ ŘEČ“           
Při příležitosti oslavy výročí 20 let partnerství mezi městy Mnichovo Hra-
diště a Erzhausen vystoupení sbory Charmone, Continuo a Männerchor 
Erzhausen. Vstupné dobrovolné.

21. ŘÍJNA, 20:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ
NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ S PŘÁTELI S ERZHAUSENU
Na setkání srdečně zveme všechny, které spolupráce s Erzhausenem oslo-
vuje. Jak ty, kteří se do ní během uplynulých 20 let zapojili, tak ty, kteří se 
zatím nezapojili a chtěli by se jen tak přijít podívat či seznámit.

SÁL KLUBU
24. ŘÍJNA, 17:00
JOSEF DÜRICH – VÍTĚZ, KTERÝ PROHRÁL
Přednáška a diskuze tří českých historiků na čele se senátorem 
Jaromírem Jermářem o významném politikovi, spoluzakladateli sa-
mostatného Československa, který se narodil a zemřel za humny 
Mnichova Hradiště. Pořádáno ve spolupráci s městským muzeem.
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (10. díl)
O sňatcích v časech poddanství i v dobách národních výborů
Milí čtenáři Kamelotu, když jsem 
přemýšlela, o čem by měla být 
říjnová ukázka z kronikářských 
zápisů, napadlo mě samozřejmě 
výročí vzniku samostatné repub-
liky. Protože se však na rok 2018 
plánují i v našem městě velké 
oslavy a vzpomínkové akce, bude 
toto téma určitě využito v příštím 
roce. Našla jsem tedy něco zcela 
jiného – svatby. Zaujal mě zápis 
zachycující příběh, který se udál 
v našem městě v 50. letech 17. 
století. 

Druhá část dnešního příspěv-
ku pak popisuje situaci o 300 let 
později.  

Obrazové přílohy jsou pouze 
ilustrativní, dokumentují dobu 
první poloviny 20. století.

O svatbách

„Smlouvy svatební byly právním 
doplňkem majetkových a jiných po-
měrů samého sňatku uzavřeného  
v kostele. Tyto smlouvy byly uzavírá-
ny před právem konšelským, za pří-
tomnosti svědků obou stran, ženicha 
i nevěsty, nebo jich zástupců rodičů 
a byly opisovány do městského ma-
nuálu.

Vdávali se a ženili poddaní té-
hož panství, ale přece máme u nás 
několik případů cizinců, kteří ovšem 
musili si vyžádati „výhost“ od svého 
pána, kterému byli poddáni duší  
i tělem, čili povinováni člověčen-
stvím. Byť byla láska sebe horouc-
nější a hory přenášela, přes hranice 
dvou panství bez „výhosti“ nemohla 
vést k oltáři.

Že i cizozemci z daleka našli 
nevěstu v Hradišti, toho příklady 
také nalézáme. Tak Michal Tiburi-
us, lazebník od Lipska, béře si roku 
1638 vdovu Kateřinu po Honsovi 
Edlmonovi, taktéž lazebníku. Oba, 
jak nebožtík, tak tento, se sem za-
toulali z ciziny a u lázní provozovali 
na tehdejší dobu zvláštní řemeslo, 
hodně léčili, o čemž svědčí četné 
dlužní položky v knihách.

Že manželství regionální bylo  
u vážnosti a dopomáhalo a udržova-
lo jednání lidské v mezích morálky, 
dokladem k tomu je i přímé nařízení 
vrchnosti do té a té doby se oženiti.

Léta 1666 18. 10. mimo jiné 
nakazuje se Danielovi, synu Jana 
Patočky, takto kovářskému tovaryši, 
aby nesběhl a až do smrti zůstal, 
že do sv. Jiří léta budoucího 1667 
manželkou se zaopatřiti a pojití sobě 
chce.

Zhusta šlo o rušení vdovství 
novým sňatkem. A tu se stávalo, že 
tovaryš béře si zámožnější, nebo 
řemeslem opatřenou vdovu a usa-
zuje se v našem městě. Příkladem 
toho je lazebník Tiburius. Roku 1640 
Jan Pícha béře si vdovu po Janu 
Procházkovi. Pekař V. Příčina vdo-
vu Dorotu po Zikmundovi Rokosovi, 
Václav Hlušický béře si Evu, vdovu 
po nebožtíku Petrovi postřihači, vdo-
va má sirotky, které Hlušický přijímá 
za vlastní. Postoupený grunt buď 
na přínos, nebo vdova upisuje mu 
určitou sumu, ostatním vymiňuje si 
sama.

Duch svatby takové byl jistě 
veselý, ať k ní vedly láska nebo pe-
níze. Leckde dovídáme se, že na 
svatební veselí padlo 40 i více zla-
tých rýnských. Nezbytným doplňkem 
svatby již tenkrát bývala veselá po-
stava družby a takovým rozšafníkem 
náladu povzbuzujícím býval často, 
přečasto Bureš.

O svatbě s překážkami, pomlu-
vami, úředními potížemi, tedy počát-
kem svým těžké a smutné, dočteš 
se v kapitole o náboženských pomě-
rech. Byla jím dvojice Václava Dusila 

z „Kněžninamostu“ a Doroty, dcery 
Adama a Mandaleny Dykytanové.

Roku 1653 dvě neděle před 
Vánoci dostal se na faru hradišťskou 
kněz nový Augustin Vojtěch Hájek, 
jehož zdejšího působení nebylo však 
na dlouho. Životem i chováním brzy 
popudil na se kdekoho, především 
svého vikáře mladoboleslavského, 
jímž se stal r. 1647(…) hradišťský 
Pavel Minczer. Již 28. června 1654 
posílal vikář trojí žalobu konsistoři na 
Hájka.(…)

První nehoda se sběhla při 
sňatku dvou milenců: krejčovského 
tovaryše Václava Dusila, rodilého  
z Kněžmosta, poddaného pan-
ny Markéty Vančurové z Řehnic,  
a Doroty, dcery Adama Dykytana, 
souseda hradišťského. Měli se rádi 
již rok před tím, nežli se o faráři Háj-
kovi vědělo, a byli již zaslíbeni. Pro-
sil pak Dusil hejtmana hradišťského 
Jeníka, aby mu vyjednal propuštění 
od kněžmostské vrchnosti, i šla trojí 
přímluva, nakonec od sama hraběte 
k panně Vančurové, ale nadarmo. 
Snoubenci se scházeli a chodili 
spolu i v podvečer, ač to městský 
úřad Dusilovi zapovídal, dokud se 
nevyhostí. Nevědouce pak, jak by si 
pomohl, roztrousil konečně, že spolu 
hřešili, míníce, že se tak spíše, byť 
s hanbou, dostanou za sebe. Pověst 
rostla i pohoršení. Právo městské 
zakročilo, Dorota vyšetřována žena-
mi, ale vyšla bez úhony. Propuštěna, 
jenže řeči neustaly a vskutku potom 
pomohly Dusilovi k výhostu a k přije-
tí pod právo hradišťské. Chystal se 
tudíž ku svatbě. Tehdy právě přišel 
do Hradiště kněz Hájek. Dorota pro 
ty klepy se musila znovu podrobit 
prohlídce, a rozumí se, v ničem zlém 
nepoznána. Když potom přišel Du-
sil prositi na faru pro oddavky, vzal 
sice kněz od něho, ač chudobného 
51/2 zl., ale potom ho vyhnal „ať jde  

k čertům nebo na šibenici“. Když 
pak ženich prohlásil, že půjde ji-
nam, ať mu farář vrátí peníze, rozlítil 
se kněz na Dusila, za vlasy jej rval  
a bičem spráskal, až se lidi sbíhali. 
Potom již sedícího na koni dal strh-
nouti, zbíti, zahrnul spíláním a sám 
odvedl do šatlavy, byl poté propuš-
těn na přímluvu některých konšelů, 
aby mohl jíti pro stvrzení k oddav-
kám, ale druhý den znovu uvězněn 
a znovu propuštěn. Potom si povolal 
Hájek i Dorotu a doléhal na ni, aby 
před bohem pod pečetí vyznala, 
zhřešila-li. Děvče jej ujišťovalo svou 
nevinou, ale když ji farář znovu do-
mlouval a nutil, vyhrklo jí: „ Již pak 
nás račte za jakékoli pokládati, Pán 
Bůh sám ví, jen abychom potvrzeni 
bejti mohli.“ Toho i jiných věcí se 
kněz ujal, a když potom opravdu 

došlo k oddavkám a nevěsta přišla 
pod věncem, odepřel sňatek posvě-
titi, dokud si nevěsta nedá čepec na 
hlavu. A teprve když vzešlo pohor-
šení nemalé a hosté prosili, provedl 
obřad již bez nevole podle agendy, 
ba dosti pěkně k snoubencům pro-
mluvil o svátosti stavu manželského. 
Nyní se však ženich nechtěl spo-
kojiti a hrozil žalobou. Farář byl by 
již všecko rád umlčel i volal potom 
k sobě Dusila na faru, právě když 
byli u něho hosti, děkan turnovský 
a farář semilský, a tu všichni Dusi-
la žádali a přemlouvali, aby křivdy 
zapomenul. Ale Dusil vzpomínaje 
ran i pohanění své ženy, neupustil 
od stížnosti, žaloval hejtmanu a jím  
k vikáři. Vikář tím spíše žalobu přijal, 
poněvadž se zatím rozneslo, jako 
by byl Hájek před svatbou Dorotinu 

Fotografie ze svatby Marie Stoupové a JUDr. Aloise Tolara v roce 1935.

a to pro každou obec zvlášť. Knihu 
narození, manželství a úmrtí. Od 
okresních národních výborů převzal 
pouze knihu osob bez vyznání jsou-
cích. Za matrikáře ustanoven byl Jan 
Hanuš, jeho zástupcem František 
Horák, oba úředníci místního národ-
ního výboru. Oddávacím úředníkem 
jest předseda místního národního 
výboru t. č. Josef Červinka.

Poznámka kronikáře. Nařízení 
o novém rodinném právu nestaví se 

Svatební menu ze svatby Marie Stoupové a JUDr. Aloise Tolara v roce 1935.

proti sňatkům církevním, takže no-
vomanželé mohou míti sňatek také 
v kostele. V mnohých případech se 
tak děje, že novomanželé uzavřivší 
sňatek úřední, mají v týž den druhý 
církevní sňatek v kostele. Že před 
budovou radniční bývá mnoho zvě-
davců zvláště z řad žen, netřeba 
připomínat. Náměstí má o jednu 
senzaci víc.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

zpověď vyzradil a zavolal si k sobě 
oba manžely. Byl též udán od Ulri-
cha, zetě Jakuba Čupíka, panského 
purkrabí. Přišel prý do domu Čupí-
kova, chtě, aby mu purkrabí dal dce-
ru svou, mladé děvče za kuchařku. 
Když otec nesvolil, zašel si na faru 
pro ručnici, na Čupíka se urážlivě 
obořil a po Ulrichovi třikráte střelil, 
služebník pak ještě napadl Ulricha 
sekerou. (…) Na udání tak četná 
vyzval vikář, aby se Hájek hájil. Dne 
29. června vypovídal před městskou 
radou hradišťskou Jan Černuška  
s chotí Magdalenou, Dorota Slád-
ková, Mandalena, manželka Jiříka 
Kobery, kteří byli při sňatku Dusilo-
vě. Všichni se shodovali, že při tom 
nic se o zpovědi nemluvilo a že kněz 
snoubence pěkně oddal, takže se 
až divili. Hejtman hradišťský poslal 

30. června písemnou zprávu, že 
vskutku kolovaly divné řeči o Dorotě 
dříve, nežli farář se dostal do Hradi-
ště. 8. srpna dalo právo hradišťské 
své oznámení, z něhož však nic 
nevysvítalo. Ale za to přišlo udání 
nové, že prý farář svedl v Turnově 
děvečku tamního děkana. Hájek byl 
tudíž citován do Prahy, ve strachu 
se z části přiznal, potom však zase 
odvolával. Obrana farářova z 28. 
srpna měla jen jedno ospravedlnění, 
že nepronesl zpovědního tajemství, 
poněvadž se všeobecně mluvilo  
o Dorotě Dykatanové s pohoršením. 
O výstupu se snoubenci pomlčel.

Hájek byl odsouzen k pokutě 
60 tolarů a již v září 1654 nařizoval 
regent Králík purkrabímu zdržeti po-
lovice desátku pro příštího faráře. 
Odešel na Jičínsko…“

Rok 1950

„Nové rodinné právo a povinné 
občanské sňatky. Zákonem, který 
vešel dne 1. 1. 1950 v platnost, bylo 
zřízeno nové rodinné právo a povin-
né občanské sňatky. V souvislosti 
těchto nařízení byly zavedeny nové 
úřední matriky při místních národ-
ních výborech. Bývalé farní okrsky 
byly na některých místech rozdě-
leny, jinde opět doplněny obcemi 
novými. Ku zdejšímu (městskému) 
okrsku patřícímu k místnímu národ-
nímu výboru přináležejí následující 
obce: Klášter-Hradiště, Bílá Hlína, 
Lhotice, Dneboh, Mukařov, Hoškovi-
ce, Podolí (Podol), Horní Bukovina, 
Ptýrov.

V našem městě k vykonávání 
sňatků byla v budově městské rad-
nice v 1. poschodí velmi vkusně 
zařízena sňatková síň, jejíž čás-
tečné zařízení sem bylo přeneseno  
z okresního národního výboru, kde 
konaly se až dosud nepovinné ob-
čanské sňatky, a bylo, jak vpředu 
citováno, velmi vkusně doplněno. 
První povinný sňatek dle nového 
nařízení konal se dne 7. ledna 1950. 
Novomanželé, kteří zde oddáni byli, 
jsou: František Střevíček z Kláštera-
-Hradiště a Marie Dohalská z Dolní 
Bukoviny. Do matriky narozených 
byla jako první zapsána Jiřina Au-
gustová z Mnichova Hradiště, Za-
hradní ulice čp. 194, narozená dne 
18. ledna 1950. Do matriky zemře-
lých zapsán jako první Josef Herbst 
z Podolí, zemřelý dne 12. ledna 
1950.

Matriky staré původní zůstaly 
na svých místech (farách). Místní 
národní výbor založil matriky nové 
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HISTORIE
Alois Juřic, mladík, který za nás bojoval v cizině…

Stačí málo, někdy i jen jedna 
generace a nepříznivé politické 
podmínky, aby se zapomnělo na 
mladíky, kteří s nasazením života 
utekli z protektorátu bojovat do 
ciziny za nové svobodné Česko-
slovensko. Když se seznámíte  
s jejich osudy, již se vám nebude 
zdát úvodní věta tak patetická, nic 
neříkající. Že z malého provinční-
ho městečka odešli tři mladíci, ne-
závisle na sobě, bojovat za vlast, 
je nezanedbatelné. Třeba si díky 
jejich příběhům opravíte stále se 
opakující názor, že náš národ je 
zbabělý a neumí se bránit. 

Takovýchto mladíků byly tisí-
ce. Naši tři (Karel Otta, Josef Kočí  
a Alois Juřic) se setkali již ve sběr-
ném táboře v polském Krakově.  
V roce 1942 se Alois a Josef přihlá-
sili při náboru v Palestině, jako dříve 
Otta, k našim letcům do Anglie. Alois 
byl přijat, ale Josef pro oční vadu ne. 
Josef Kočí tuto skutečnost napsal 
v dopise domů v roce 1942 (doru-
čen byl až roku 1945), dva měsíce 
předtím, než zemřel při autonehodě. 
Nebýt této věty, stěží by si asi někdo 
vzpomněl na Aloise Juřice.

Alois Juřic se narodil 25. června 
1917 do rodiny ševce Aloise Juřice 
(* 3. 11. 1885, † 15. 1. 1956) a Anny 
Juřicové-Frontinové (*13. 7. 1894,  
† 24. 6. 1974). Rodina postupně 
bydlela v těchto domech: Bělidla 
čp. 103, Hluboká čp. 174 a nakonec 
Vrchlického návrší čp. 784. Man-
želům se narodily čtyři děti: Marie 
(1914), Jarmila (1916), Alois (1917) 
a Zdeněk, (1921).

Alois v Mnichově Hradišti na-
vštěvoval pět let obecnou školu, 
jeden rok měšťanskou školu a čtyři 
roky odbornou živnostenskou školu. 
Byl svobodný, vyučil se autolakýrní-
kem a miloval plavání a cyklistiku. 
22. dubna 1938 byl u odvodu do čs. 
armády uznán schopným bez vady  
s mírami 168-69-90-9. Podle vojen-
ské dokumentace byl zařazen do 44. 
pěšího střeleckého pluku 12. roty,  
a to 1. října 1938 v Turnově, tedy až 
po záboru Sudet. Existuje však foto-
grafie, kde je zachycen již koncem 
léta na dvoře libereckých kasáren, 
fakticky tedy musel být zařazen do 
pluku dříve. Účastnil se tak zřejmě 
i obsazení obranné linie 44. pluku 
na sever od Liberce při všeobecné 
mobilizaci. 

Stejně jako ostatní vojáci byl 
Alois Juřic 21. března 1939, po 
obsazení českého území němec-
kou armádou, jako vojín v Turnově 
propuštěn na trvalou dovolenou na 
dobu neurčitou. Několik měsíců žil 
v okleštěném protektorátu Böhmen 
und Mähren a pak se rozhodl pro 
útěk do zahraničí. Z protektorátu 
odešel s Františkem Kyselou do Pol-
ska. Ve vojenském záznamu stojí, 
že překročil hranice 3. srpna 1938. 
O jeho srpnovémpobytu v Polsku 
informace nemáme, do čs. armády 
byl zapsán až 25. srpna 1939, když 
odjel z Frysztatu do Krakova. Zde se 
setkal s Hradišťáky Josefem Kočím 
a Karlem Ottou.

Další události je možné velmi 
podrobně zmapovat. V polských le-
giích byl Alois Juřic od 25. srpna do 
1. září 1939. 30. srpna 1939 spolu 
s tisícovkou mužů odjel z Krakova 
přes Lvov, Dubno do Rovna. 3. říj-
na 1939 byly čs. legie schváleny 
polským dekretem a 10. září 1939 
byli v Připeči muži částečně vyzbro-
jeni. Přísahu zde Alois Juřic složil 
28. října 1939. Při transportu 13. 
září 1939 došlo k boji s německými 
bombardéry na trase Zborovo – Hlu-
boczek Wielki. 17. září 1939 Němci 
vesnici bombardovali. V té době už 

Rudá armáda překročila hranice Pol-
ska. 18. září 1939 byli Čechoslováci  
v Rakowici po silné přestřelce zajati 
Sověty. Díky tomu, že se ocitli v rus-
kém zajetí společně s polskou armá-
dou, nebyli odvlečeni do gulagu. Na 
nákladních autech byli odvezeni do 
Ruska, do Kamence Podolského, 
později do Olchovce a 6. listopadu 
1939 putovali vlakem do Jermolince. 
Zde v rozpadlém kostele, hladoví, 
prožili i první válečné Vánoce 1939. 

Až 22. března 1940 večer odjíž-
dějí vojáci z jermolinského nádraží. 
Na hlavní železniční křižovatce Šep-
etovce se setkávají s dalšími přísluš-
níky legionu, kteří byli celou dobu ve 
Volyni. Přes Kazaň, Kyjev, Bachmač, 
Kursk, Voroněž se následně dosta-
nou 1. dubna 1940 do Oranek. Zde 
jsou vedeni pod bodáky, brodíce se 
po kolena ve sněhu, umístěni do 
kláštera, obehnaného třemi řadami 
ostnatých drátů. Klášter opouštějí 
až 18. června 1940 a jdou pěšky 
20 kilometrů na Ziměnki Murom, 
odtud odjíždějí vlakem do Bogolu-
bova. Šedesát mužů a několik žen 
je odesláno za hranice, ostatní jsou 
naloženi na nákladní auta a odveze-
ni do Suzdalu. Zde v pevnosti prožijí 
Vánoce 1940 a zůstávají až do břez-
na 1941.

Od března 1941 umožnili Sověti 
podplukovníku Klapálkovi přesouvat 
transporty s čs. vojáky do palestin-
ské Haify. 16. března 1941 ve 14 ho-
din odešla z pevnosti Suzdal velká 
skupina, v níž byl Alois Juřic, pěšky 
ve vysokých závějích do Vladimiru, 
vzdáleného 37 kilometrů. Odtud jela 
vlakem přes Moskvu do Oděsy a 20. 
března opustila SSSR. Lodí přes 
Varnuse se vojáci dostali do Istan-
bulu a potom vlakem do tureckého 
přístavu Mersin. Zde se nalodili na 
loď Varšava a odpluli do palestinské-
ho přístavu Haifa. 

Jednotka přešla pod přímé vele-
ní Anglie, výzbroj, výstroj a proviant 
si musela naše londýnská vláda od 
Anglie koupit. Po napadení Sovět-
ského svazu Německem 22. červ-
na 1941 povolili Rusové ze zbytku 
našich ještě nepřesunutých vojáků, 
Volyňských Čechů a Čechů, kteří 
přežili v gulagu, zřízení čs. vojenské 
jednotky pod velením kapitána Lud-
víka Svobody.

První zmínka o Juřicově přítom-
nosti v Haifě u praporu 500 potvrzuje 
informace z dopisu zaslaného domů 
Josefem Kočím, kde píše, že Alois 
splnil podmínky pro přijetí k letectvu.
Dne 11. dubna 1941 byl Juřic zařa-
zen k čs. výcvikové rotě v Alexandrii, 
tam přijel i Josef Kočí. Po výcviku 
odešli 31. května 1941 do pole ke  
4. rotě pěšího praporu č. 11. Pod 
britským velením se pak účastnili 
bojů v Sýrii, střetli se s francouzskou 
cizineckou legií řízenou kolabo-
rantskou vládou z Vichy a v bojích 
postupovali dál do nitra Sýrie – na 
Merjayoun, Amyk, Idlib.

Dále citujeme z Juřicova zá-
pisníčku: „16. 8. 1941 jsem dostal 
malárii a vracím se do nemocnic  
v Aleppu, nakonec do Nazaretu. 
V říjnu 1941 sloužím v Jeruzalému.  
10. 10. jedu autem z Aleppa přes 
Haifu do britské Tripoli a zpět. 15. 
10. v Palestině v El Zib byla přehlíd-
ka před gen. Gakem. Jako po každé 
přehlídce 17. 10. jedeme všichni  
z haifského nádraží přes celou Pa-
lestinu do Amerie a dál do Alexan-
drie. Zde se naloďujeme do dvou 
australských torpédoborců. Cílem je 
Tobruk. 22. 10. 1941 v 11 hod. večer 
se v palbě vyloďujeme v pevnosti 
Tobruk. Hned za šera jdeme do prv-
ní linie a střídáme polské jednotky. 
Odstřelují nás dělostřelci. První mrt-
ví. 4. 11. – děla na obou stranách 

jsem v Jeruzalému a v srpnu v Bet-
lému.Pak šlo v září všechno rychle. 
14. 9. v Port Tewfik v Rudém moři, 
druhý den Port Said a 21. 9. Pan-
talaria Kap Bon, 22. 9. Alžír. 24. 9. 
pochodujeme přes Alžír. 30. 9. 1943 
jsme v Gibraltaru.“

Pouštní boje končily a Alois 
Juřic byl s ostatními 7. října 1943 
přepraven lodí do Anglie, do kempu 
v Peterborgh, ke štábní rotě čs. voj-
ska. Zde probíhal další výcvik. 29. 
října 1943 se jednotka stěhuje do 
Arthingworthu. Zde se 20. listopadu 
1943 Alois Juřic seznámil s dívkou 
Margit, které bylo v té době 17 let.
Její příjmení bohužel neznáme 25. 
listopadu začíná jejich nepřetržitá 
písemná komunikace. Dopisy Alois 
Juřic čísluje. Vánoce 1943 tráví  
v Arthingworthu. Účastní se inten-
zivní přípravy na vylodění ve Francii. 
28. května je jednotka již v Nort-
hampthonu. 

Dále citujeme: „6. 6. 1944 zača-
la invaze. 7. 6. naposled jsem viděl 
Margit. 8. 6. odjíždím v poledne na 
motorce do Skotska (550 km). 9. 6. 
při jízdě přes celou Anglii jsem do-
razil ve 3 hod. ráno do Galashiels. 
6. 7. 1944 mi byla udělena medaile 
za zásluhy II. stupně. 10. 7. v 8 hod 
ráno při konvojovém cvičení jsem při 
rychlé jízdě do zatáčky u Melrousu 
havaroval a s vykloubeným rame-
nem skončil v nemocnici. 20. 7. jsem 
byl propuštěn z nemocnice.“

Někdy v této době je Juřic hlá-
šen ve vojenských dokumentech 
již jako ženatý, vzal si Angličanku 
Margit. 1. srpna odjíždí v noci na 
zdravotní dovolenou ze Skotska do 
Leicestru, kde se s Margit setkává).
„2. 8. celý den Margit nešla do prá-
ce. 3. 8. jedu přes Londýn do Mai-
denhead do čs. ozdravovny. 20. 8.  
z ozdravovny jedu do Bridlingtonu. 
21. 8. na přehlídce k nám promluvil 
prezident Beneš. Jedeme do pole. 
26. 8. všichni jedeme přes York dolů. 
29. 8. naloďujeme vozidla. Večer 
přes nás létají létací bomby (rakety 
V1, V2) na Londýn. 1. 9. 1944 jsme 
přistáli u francouzského pobřeží. No-
cujeme na lodi. Ráno vystupujeme 
na francouzskou půdu před Baeux. 
3. 9. odjíždím na motorce přes Calai 
k Falaise do lesa. 4. 10. odpoledne 
jedeme na St. Pierre, Boisne, Roven, 
Fresndy a Fressenville. 6. 10. 1944 
do Beerques – 18 km od Dunkerque. 
V 10 hod. vypršelo ultimátum, které 
dostali Němci v obklíčeném Dun-

nepřetržitě pálí. 10. 11. Střídáme 
přední stráže. 18. 11 průtrž mra-
čen. Vše zatopeno, včetně zákopů. 
U třetí roty se v zákopu utopil svob. 
Roznětínský. Angličané se ofenzi-
vou blíží k obklíčenému Tobruku. 
21. 11. od 3 hod. ráno do 16.15 hod. 
začala hrozná kanonáda z polských  
a našich baterií. Naše četa je vpředu. 
26. 11. obrovská tanková bitva zuří  
u Sidi Rezegh, asi 40 km jihový-
chodně od Tobruku. 5. 12. tři naši 
bojovníci zahynuli na torpedované 
nemocniční lodi. 10. 12. nepřítel 
ustoupil. Italské a německé vojsko 
je východně od Benghasi. Angliča-
né zajali 20 tis. vojáků osy při do-
bytí Bengházi. Vánoce jsem strávil  
v Tobruku. 6. 1. 1942 jsem převelen 
do Tobruckého přístavu na ochra-
nu doků. Únor 1942 – Němci jsou 
40 km od Tobruku. Nálety jsou 4x 
denně. 29. 3. jsme vystřídáni jiho-
africkými vojsky. 7. 4. opouštíme 
přístav (11. prapor) a jedeme ná-
kladními auty na východ do Bardia, 
Amerie, Suez. 15. 4. 1942 odjíždím 
na 14denní dovolenou do Tel Avivu. 
14. 6. 1942 padl Tobruk. 15. 6. přijel 
do Haify gen. Inger.  4. 8. 1942 jsem 
zraněn a v nemocnici. 7.12. 1942 byl 
při přesunu do Jericha zabit při au-
tonehodě Josef Kočí. Byli jsme mu 
na pohřbu 8. 12. 1942. Je pochován 
na Ramleh War Cemetery v Jeri-
chu.Vánoce 1942 slavím v Jerichu.  
27. 12. odjíždíme z Jericha na Tobruk.  
30. 12. 1942 podruhé v Tobruku 
jako čs. protiletadlové dělostřelectvo  
k 8. rotě praporu 501. 20. 1. 1943 
nepřátelský nálet od 9 – 10 hod. 
večer. Shozeny zápalné a časované 
bomby. 20. 2. opět večer velký nálet. 
22. 2. 1943 je hrozná písečná bouře. 
1. 3. jsem v čestné stráži gen. Wil-
sona (velký déšť) a 13. 4. gen. A. B. 
Colliera. 1943 ppluk. Ludvík Svobo-
da dostal řád Lenina. 12. 5. 1943 
Afrika byla dobyta spojeneckými 
vojsky, 140 000 zajatců. 28. 5. 1943 
jsem povýšen na svobodníka. Mohu 
používat hrdé označení „Tobrucká 
krysa“. 9. 6. odjíždíme v síle roty  
z Tobrukuna defilé do Káhiry. 14. 6. 
mezi ostatními spojeneckými vojsky 
naše rota defiluje před gen. Wilso-
nem a gen. Montgomerym. 16. 6. 
jsem odvezen do nemocnice v Ká-
hiře. 20. 6. jsem propuštěn a jedu za 
našimi do Qassansinu. 25. 6. jedu 
do anglické nemocnice se zánětem 
středního ucha. 30. 6. 1943 jsem byl 
převelen k četě vojenské mise. 24. 7. 

kerque. Znělo 12 hod. k odklizení 
min, 18 hod. k vystěhování civilního 
obyvatelstva a 12 hod. k opětnému 
zaminování. 28. 10. v 9 hod. ráno 
podnikáme útok za pomocí tanků. 
Němců zabito 200 a 370 zajato. Byl 
jsem povýšen na desátníka. 5. 11.  
v 10 hod. další tankový útok na po-
moc pěchotě. Za necelých 10 min. 
jsem raněn do pravé ruky, nohy  
a břicha. Máme 100 raněných,  
60 mrtvých. Zajato 190 Němců  
a mnoho zabito. Ležím v nemocnici 
v St. Omaru. 20. 11.mi vytáhli stehy. 
2. 12. 1944 jsem propuštěn z ne-
mocnice.“

Čs. samostatná obrněná bri-
gáda zde nejdříve útočila a potom 
odrážela, s ostatními spojeneckými 
vojsky, neustálé německé pokusy  
o prolomení obklíčení. Šest tisíc 
našich vojáků pod velením plukov-
níka Aloise Lišky (který také podpi-
soval německý kapitulační protokol  
9. 5. 1945) drželo obklíčený pří-
stav sedm měsíců do konce války  
s 12 tisíci německými vojáky. Dvě 
stě našich vojáků zde padlo. „5. 12. 
píšu Karlu Ottovi přání k vánočním 
svátkům. 13. 12. jdu s družstvem do 
první linie. 28. 12. posílám Margit 
své foto. Vánoce 1944, jsem v linii  
u Dunkerque. Celé jaro 1945 píši 
dopisy a posílám balíčky dárků svým 
známým.“

Juřic pokračuje v korespondenci 
s Karlem Ottou a Margit. Po nástu-
pu z nemocnice až do konce války 
zastává funkci motospojky u velitele 
štábu. 26. ledna 1945 je vyzname-
nán Čs. válečným křížem 1939.

„ 20. 4. – je tomu 17 měsíců, co 
se znám s Margit. 9. 5. 1945 Něm-
ci podepisují kapitulaci Dunkerque. 
Vše se připravuje na odjezd. 12. 5. 
sobota. Brigáda odjíždí od obléhání 
přes Arras, Belgii, Verdun, Norim-
berk. 18. 5. jsme v Plzni. Ubytování 
je v klášteře u Klatov. 28. 5. v pon-
dělí vyjíždíme přes Plzeň a Beroun 
do Prahy na defilé, které bude 30. 
5. Večer jsem byl uvolněn a bylo mi 
umožněno „na otáčku“ na motorce 
navštívit po dlouhých válečných 
letech rodinu v Mnichově Hradišti. 
Vyjel jsem večer, abych byl co nej-
déle s rodinou. Unavený a nevyspalý 
s ještě válečným sporým osvětlením 
na motorce, na železničním přejez-
du u Veselé jsem přehlédl stažené 
závory. Následoval náraz, pád do 
kolejiště a krátké bezvědomí. Na-
štěstí obsluha závor mě z kolejiště 
odtáhla těsně před průjezdem vlaku. 
Byl z toho zlomený nos a malý otřes 
mozku. Po přehlídce 30. 5. odjíždí-
me z Prahy zpět do Hradešic. 12. 6. 
1945 mi byly uděleny dvě medaile 
Africa Star. 22. 8. jedu do Anglie. 
24. 8. v Calai, 26. 8. odpoledne  
v Met. Harbour a odjíždím 15. 9. Pak  
4. 10 jsem doma v Mnichově Hradišti.  
11. 10. píši Margit do Skotska. 28. 
10. 1945 jsem byl povýšen na četa-
ře. 17. 11. 1945 v 1. tankové brigá-
dě, 1. tankové rotě jsem byl v Morav-
ské Třebové propuštěn mimo činnou 
službu – do zálohy. 13. 4. 1946 jsem 
dostal čs. medaili za chrabrost.“

Do zálohy odcházel Alois Juřic 
jako četař. Podle vojenských zázna-
mů sloužil v armádě od 1. září 1939 
do 18. května 1945 a poté od 19. 
května 1945 do 16. listopadu 1945.

Po propuštění z armády nemohl 
mnichovohradišťský rodák sehnat 
práci. Snažil se, aby Margit, která 
začala být vážně nemocná (měla tu-
berkulózu plic a navíc byla těhotná), 
přijela za ním do Československa. 
Po konzultaci s lékaři v Anglii i u nás 
mu bylo doporučeno Margit z ang-
lického počasí do našeho nepřevá-
žet. Změna by byla pro ni vražedná. 
Chtěl se k ní vrátit do Anglie, ale od-

jezd mu nebyl povolen. Podle rodin-
ných vzpomínek prý byl tak zklamán, 
že odjel do Prahy na Hrad ke svému 
vrchnímu veliteli, prezidentu Bene-
šovi, aby mu vrátil čs. vyznamenání, 
které od něj obdržel. Co se odehrálo 
v Praze, příbuzní nevědí, ale vyzna-
menání zůstala v rodině. Politická 
situace se měnila, vše směřovalo 
k únoru 1948. 28. února 1949 byl 
Alois Juřic degradován, jako ostatní 
spolubojovníci ze západní fronty, na 
vojína v záloze k náhradní rotě.

Rozhodl se, že znovu opustí ro-
dinu a odejde do Anglie. Že je již za 
hranicemi, se rodina dozvěděla při 
návštěvě dvou mužů v dlouhých ko-
žených kabátech, jaké nosilo gesta-
po, kteří chtěli vědět, kdo mu pomá-
hal a jaké měl spojení do zahraničí. 
Rodičům bylo oznámeno, že je jejich 
syn hledán jako zločinec, protože se 
přes hranici prostřílel. Návštěvy vy-
šetřovatelů se několikrát opakovaly. 
Až později, při své návštěvě syna  
v Kanadě, se matka od syna dozvě-
děla, že k žádné střelbě při přecho-
du hranic nedošlo.

Všechno Aloisovo snažení bylo 
ale zbytečné. Při příjezdu do Anglie 
zjistil, že Margit je již mrtvá a byla 
pohřbena i s nenarozeným dítě-
tem. Protože mu Anglie jeho lásku 
stále připomínala, rozhodl se odjet 
do Kanady, do Montrealu. Zde se 
brzy seznámil s Francouzkou Lolou 
a oženil se s ní. Manželství zůstalo 
bezdětné. Alois Juřic se výhodně 
živil natíráním a lakováním. Byl 
zapojen do práce při stavbě EXPO 
Montreal 1967. V roce 1965 ho  
v Kanadě navštívila jeho matka. 
Paní Juřicová ale pobyla u syna jen 
tři měsíce, déle to nevydržela, chy-
běla ji práce i znalost angličtiny.

Alois chápal její návštěvu jako 
své poděkování za to, že kvůli jeho 
odchodu za hranice musela prožít 
válku v koncentračním táboře u Ky-
jova na Moravě, stejně tak jako otec 
(po válce rodiče dostali medaile za 
statečnost). Poděkování bylo také 
za nepříjemnosti po druhém útěku. 
V roce 1971 pozval Alois k sobě 
do Kanady svého synovce Jiřího 
Antoše. Ten zde byl jen tři týdny, 
život v Kanadě se mu nelíbil. Aloise 
zklamal, protože na něj chtěl převést 
svůj majetek. Několik dní po návratu 
z Kanady byl Jiří Antoš na základě 
udání odsouzen k jednomu roku vě-
zení za urážku republiky. Nakonec 
díky rodinným známostem strávil 
rok místo v Praze na Pankráci na 
psychiatrii v Kosmonosích. Léčebnu 
však opustil jako opravdový schizo-
frenik. Nyní si mohl říkat a psát po 
zdech v Hradišti, co chtěl. Tím dráž-
dil představitele tehdejšího režimu,  
a proto byl před každým významným 
dnem na dva nebo tři dny zavřený.
Politické problémy měli i další členo-
vé rodiny.

Alois se již nikdy domů nevrátil, 
ani na krátkou návštěvu, protože se 
obával zatčení a vězení. Když matka 
v roce 1974 zemřela, nesměl přijet 
na pohřeb. 

Alois Juřic trpěl celý život na ast-
ma, i za války. Proto trávil tolik času 
v polních nemocnicích a ozdravov-
nách. Často v dopisech nabádal ro-
diče, aby nenechali děti vychladnout 
a nechávali je v teple. Na konci ži-
vota byly jeho záchvaty astmatu tak 
silné, že nemocný potřeboval pomoc 
druhého člověka. Poslední záchvat 
však přišel dopoledne, kdy byla Lola 
v práci. Našla ho po návratu z práce 
již mrtvého. Zemřel 23. října 1975 ve 
věku 58 let. Lola spojení s rodinou 
přerušila pro jazykové potíže. 

Vratislav Šverma
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Chcete v Kamelotu inzero-
vat, a oslovit tak každý měsíc 
3500 domácností? Vaši inzer-
ci uvítáme. 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 města. Při 
navázání dlouhodobé spolu-
práce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany a 
inzerenti, kteří se přihlásí jako 
první, mají přednost. Takže 
raději neváhejte! 
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Promo kód: Boleslavan 
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

Český ráj Srbsko:
Dobrá golfová adresa

Golf se stává u široké veřejnosti stále oblíbenějším 
sportem. Důvodů je více. Golfová hřiště jsou stále 
více navrhována tak, aby tvořila přirozené biotopy, 
které se stávají útočištěm a domovem různých ži-
vočichů. Dalším důvodem, který činí tento vznešený 
sport atraktivním a dosažitelným, jsou jeho pravidla, 
která umožňují, aby se do samotné soutěže zapojily 
různé výkonnostní kategorie, a to téměř bez rozdí-
lu věku. To potvrdil i golfový podnik ESGA Masters 
Team Championship & Cup, který letos v Karlových 
Varech proběhl za nebývalého zájmu veřejnosti  
i médií. (pr)

Kvasový chléb 
na farmářských trzích
Pravidelné sobotní trhy 
na Masarykově náměstí 
se snaží každý týden na-
bídnout zákazníkům co 
nejširší sortiment českých 
potravina a výrobků. Ně-
které prodávající na trzích 
potkáte jen v určité části 
sezony, ale většina své 
čerstvé zboží vozí pravidel- ně každý týden. Mezi 
ně patří i stánek s čerstvým pečivem. 

Semilská pekárna, která je vlastníkem původ-
ních receptů na Držkovské pečivo a je výrobcem 
pekařských a cukrářských výrobků, si zakládá na 
kvalitě výroby a tradičních recepturách. Specialitou 
této pekárny jsou chleby zadělávané žitným kva-
sem. A co že je to vlastně ten kvas? „Kvas je celo-
zrnná žitná mouka smíchaná s vodou v poměru 1:1. 
Díky vlastnostem žita začne tato směs při pokojové 
teplotě přirozeně kvasit a přítomné mikroorganismy 
postupně rozkládají obsažené sacharidy na oxid 
uhličitý a kvas začne pracovat neboli růst,“ sděluje 
ochotně veselá prodavačka Eva. 

Chleby zadělané opakovaným žitným kvasem 
mají delší dobu kynutí, která způsobuje přirozenou 
fermentaci. Při té se bílkoviny rozkládají na amino-
kyseliny, které jsou našemu tělu velmi prospěšné. 
Chléb zadělaný tímto tradičním postupem má delší 
trvanlivost, je zdravější a chutnější.

Semilská pekárna nabízí pšeničné i celozrnné 
žitné chleby zadělávané kvasem anebo třeba staro-
české trhadlo, což je chléb speciálně vytvarovaný, 
aby se snadno odlamoval. Je skvělý ke grilování 
anebo jen tak na výlet k buřtíkům.

Ve stánku této pekárny můžete koupit i kvásek, 
který je nezbytnou součástí kysela. Jedna z pravi-
delných zákaznic vysvětluje: „Ke kvásku přidáte jen 
vodu, houby, osolíte a ochutíte kmínem a vaříte. Pak 
přidáte vajíčka s cibulkou a vařené brambory a mů-
žete servírovat chutnou polévku.“

Na farmářských trzích můžete nejen dobře na-
koupit, ale také prodat. Přijďte nabídnout své výrob-
ky nebo přebytky ze zahrádek a okrasných záhonů. 
Pokud máte zájem na trhu prodávat, kontaktujte 
organizátory na telefonním čísle 602 100 470 nebo 
e-mailu trhyfarmarske@gmail.com. Aktuální infor-
mace o trzích  jsou na www.trhyfarmarske.cz. Pro 
informace o aktuálním sortimentu se na Facebooku 
přidejte do skupiny Pojizerské Farmářské Trhy.

Pavlína Honzů,
Pojizerské farmářské trhy

Hala je k pronájmu
Fotbalový klub MSK nabízí k využi-
tí celoročně nově zrekonstruované 
prostory v areálu klubu. 

Sportoviště má rozlohu o ve-
likosti cca 17x7,5 metru. Místo je 
po rekonstrukci topení, osvětlení, s 
možností využití kabiny na převle-
čení. Prostor lze využít  na prostná 
cvičení, aerobic, jógu, trampolíny, ke 
sportovnímu vyžití dětí, k dispozici 

jsou i stoly k eventuálním besedám, 
setkáním a schůzím. Prostor je mož-
né využít i jako noclehárnu, kde se 
spáči uloží na vlastních karimatkách 
nebo lehátkách, s možností sociální-
ho zařízení. 

Více informací u Ondřeje Kno-
blocha (602 667 941, servis@auto-
mh.cz) a správce areálu, pana Sme-
tany (720 100 097). (MSK)


