
RADNICE
Seriál Čtení z mnichovo-
hradišťských kronik tento-
krát připomíná okolnosti 
výstavby současné radnice 
i její předchůdkyně.
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INTERNET
Ježíšek vyslyšel přání těch, 
kterým v centru města 
chyběl bezplatný internet.  
V okolí radnice se již brzy 
připojí každý zájemce.
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 PROSINEC 2017

ZVONKY
Mnichovohradišťské rodin-
né stříbro, pěvecký sbor 
Zvonky oslavil třicetiny. 
Jak? A jak na jeho začátky 
vzpomínají zakladatelé?
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Přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v novém roce 2018.

INZERCE

za nabitý advent
vdecíme mnohým

 Vážení a milí Hradišťáci,
týden před uzávěrkou prosincového Kamelotu mi zazvonil telefon. Na druhé 
straně byla redaktorka jednoho velkého českého deníku s nečekaným, ale o 
to milejším dotazem. Prý, čím to je, že se u nás ve městě v závěru roku tak-
řka každý den odehrává nějaká akce. Jak to, že osmitisícové Hradiště může 
konkurovat městům daleko větším, a to jak nabídkou, tak účastí místních... 

Vybavil se mi plakát s naším adventním programem. Během těch ně-
kolika svátečních týdnů, které jsou před námi, se skutečně odehraje na 60 
událostí. Pozve na ně městské divadlo, Klub dětí a mládeže, farnost, mu-
zeum, Domov Modrý kámen, infocentrum, zámek, školy, radnice a spolky 
včetně Dětského pěveckého sboru Zvonky, spolku Žijeme pro Hradiště či 
místních rybářů. Zkrátka neuvěřitelná plejáda organizací. Odpověděl jsem, 
že za ten pestrý advent vděčíme právě celé řadě aktivních spolků, institucí 
i jednotlivců, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. A účast veřejnosti na 
akcích? Důkaz toho, že my, Hradišťáci, máme své město rádi a vážíme si 
toho, co pro nás naši sousedé dělají.

Doufám, že stejně jako v minulých letech se v době adventní také le-
tos opět mnohokrát setkáme a budeme ji prožívat společně. Rád bych Vás 
osobně pozval na Vánoční jarmark, který se odehraje v sobotu 9. prosince 
na náměstí a jehož vrcholem bude koncert fenomenální kapely The Tap 
Tap. A jelikož předvánoční čas má být časem dobrých skutků, rozhodli jsme 
se tentokrát spojit jarmark s charitativní sbírkou na dva malé Hradišťáky, 
kterým osud připravil o něco obtížnější start života, než nám ostatním.  
O příbězích Davídka Koška a Honzíka Hanuše se můžete dočíst na osmé 
straně tohoto vydání. Kdy jindy dávat, když ne teď?

Krásné Vánoce, ničím nerušené chvíle s Vašimi nejbližšími a jen to 
nejlepší do nového roku Vám přeje
 

Ondřej Lochman, starosta města

Město a Klub seniorům
Tradiční předvánoční posezení seni-
orů s vedením města, pohoštěním, 
vystoupením dětí ze Základní školy 
Sokolovská, Základní umělecké ško-
ly Mnichovo Hradiště a hudebním 
doprovodem Oty Menzela nemůže 
v době adventu již chybět. Letos se 
tato společenská událost, na kterou 

Radnice se zbavila břízolitu a opět rozkvetla

Udělejte na Vánoce radost kalendářem Střípky 
2018 z mnichovohradišťské historie
Na vánoční trh právě vstupuje stolní 
kalendář na příští rok a zároveň vol-
né pokračování kalendáře Mnicho-
vohradišťský uličník 2016 – Střípky 
2018 z mnichovohradišťské historie.

Střípky jsou zaměřeny přede-
vším na každodenní život v druhé 
polovině 19. století, a to zejména 
na období let 1848 – 1914, kdy se 
formovala moderní česká společ-
nost. V Mnichově Hradišti byla v této 
době postavena řada nových budov, 
vzniklo několik průmyslových podni-
ků, rozvíjelo se zdravotnictví i oblast 
sociálního zajištění občanů. Střípky 
mají ambici nejen představit některé 
tyto fenomény, ale také prezentovat 
místní spolky a další zajímavé jevy.

Autorkou kalendáře je historička 
Lenka Křížová, roz. Procházková, 
která při práci čerpala z pramenů, 
kterými disponuje Muzeum města 

Mnichova Hradiště a Státní okresní 
archiv Mladá Boleslav, dále z do-
bových novin, ale také z literatury, 
kterou reprezentuje hlavně práce 
Heleny Průškové Můj dům, můj hrad, 
publikace Karla Čermáka a dalších 
regionálních badatelů.

Stolní kalendář Střípky 2018 z 
mnichovohradišťské historie můžete 
nejen jako vánoční dárek svým blíz-
kým nebo známým zakoupit za 89 

Kč v Infocentru Mnichovo Hradiště v 
jeho provozní době, tedy od pondělí 
do pátku v čase 9 – 12 a 13 – 17 ho-
din. Infocentrum bude také otevřeno 
po celou dobu vánočního jarmarku v 
sobotu 9. prosince, a to ve výše uve-
dených časech. Kontaktní telefon  je 
326 776 739. 

Lucie Podařilová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

srdečně zve město společně s Klu-
bem, odehraje v úterý 12. prosince 
od 16 hodin opět v sále Klubu. Kapa-
cita sálu je omezená, proto je vhod-
né vyzvednout si včas bezplatné 
místenky.

Redakce

Přestože Štědrý den se teprve blíží, 
Mnichovo Hradiště si jeden dárek 
rozbalilo již na konci listopadu. Když 
dělníci po půl roce prací sejmuli po-
slední zbytky lešení obklopujícího 
donedávna fasádu radnice, nejeden 
kolemjdoucí se zastavil, aby zvedl 
oči z chodníku a kochal se velmi 
vkusným provedením rekonstrukce.

A slova o vkusu jsou v tomto 
případě zcela na místě. Svělá barva 
omítky prosvětluje celé náměstí, věž 
s kompletně opravenými hodinami 
se pyšně tyčí nad historické cent-
rum města a ciferníky do noci září 

Poslední zbytky lešení týden před koncem listopadu mizí a radnice se ukazuje v celé své kráse. Foto: Aleš Rychlý
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jemným světlem úsporných LED 
svítidel, zrenovovaný byl rovněž bal-
kón nad vchodem do radnice nebo 
hojně diskutovaná sgrafita, která 
se před rekonstrukcí nacházela již  
v havarijním stavu (informační tabul-
ku vysvětlující jejich původ a kontext, 
v němž vznikla, které se objeví na fa-
sádě radnice, již architekt města při-
pravuje). Pochvalu si však zaslouží 
především práce s detaily. Nešetrně 
aplikované vrstvy břízolitu totiž v 50. 
let zdeformovaly či zcela zakryly pro-
pracované a početné reliéfní prvky, 
které nyní opět mohou těšit zrak. 

A tak se na věž radnice opět vrátil 
donedávna takřka neznatelný znak 
města a z prostoru nad balkonem na 
chodce shlíží český lev. Restaurátoři 
měli plné ruce práce.

Příští rok na jaře přijde na řadu 
ještě vstupní trakt do radnice – in-
stalovány budou nové dřevěné dve-
ře, přímo do vestibulu designově 
zajímavá časová osa zachycující 
zajímavé momenty z historie města 
a prostor bude osvětlovat lustr. Sva-
tebčané a hosté divadla tak budou 
procházet již brzy skutečně nobles-
ním vchodem a rekonstrukce radni-

ce bude oficiálně dokončena.
„Pokud zastupitelé znovu pod-

poří dotační program na opravu 
nepamátkových objektů v městské 
památkové zóně, bude v příštích 
dvou letech zvelebování náměstí a 
jeho okolí pokračovat. Město se tou 
dobou zaměří na fasádu Klubu,“ po-
znamenal starosta Ondřej Lochman.

Oprava radnice stála celkově 
5,8 milionu korun, 700 tisíc z této 
částky pokryje již přidělená dotace  
z ministerstva kultury.

Redakce

Český lev po zásahu restaurátorů.
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INZERCE

Splněné přání: Masarykovo náměstí nově 
pokryje bezdrátový internet zdarma
V roce 2015 čekalo Hradišťáky pod 
vánočním stromečkem něco ke čtení 
– v poštovních schránkách se objevil 
před dvěma lety v prosinci poprvé 
zcela zdarma městský zpravodaj 
Kamelot, který byl do té doby k mání 
pouze za úplatu. Vloni mnichovohra-
dišťský Ježíšek naděloval zážitky  
a relaxaci – společné výlety do mla-
doboleslavského krytého bazénu, 
kam zájemce vozí autobus opět 
zdarma. Letos potěší všechny ma-
jitele chytrých telefonů, notebooků 
a dalších elektronických zařízení,  
s jejichž pomocí se lidé připojují  
k internetu. Od letošního prosince 
bude Masarykovo náměstí a jeho 

okolí pokryto signálem bezdrátové 
Wi-Fi sítě! I lidé, kteří nemají na 
svých mobilních zařízeních před-
placené internetové připojení, se tak 
kolem radnice na internet dostanou  
a budou si na něm moci najít na-
příklad informace o autobusových 
spojích, otevírací době obchodů či 
institucí nebo cokoliv dalšího.

Přání, které mnohokrát zazníva-
lo během diskuzí nad strategickým 
plánem rozvoje města, se podařilo 
zrealizovat ve spolupráci s firmou IT-
Business, která je jedním z poskyto-
vatelů internetu se sídlem ve městě.

„Firma město požádala o svole-
ní k umístění svých vysílačů interne-

tového signálu na budovu radnice. 
Svou žádost podpořila právě nabíd-
kou bezplatného zajištění bezdráto-
vého internetového pokrytí náměstí,“ 
popisuje okolnosti starosta Ondřej 
Lochman. Navíc se nejedná o první  
spolupráci mezi městem a poskyto-
vatelem internetu – webové kamery 
nasměrované do čapích hnízd v Ji-
ráskově ulici a v nedalekých Příšo-
vicích provozuje od začátku projektu 
stejná společnost.

V jednání je aktuálně rozšíření 
bezplatné Wi-Fi zóny rovněž na oko-
lí kostela sv. Jakuba, kde by firma 
ráda rovněž umístila své vysílače. 
Zde se k věci musí ovšem vyjádřit 

především farnost.
„Dělá mi radost, že vymoženost, 

po které desítky místních volaly  
a která ve veřejném prostoru ještě 
není ani zdaleka běžná, se podařilo 
zajistit nakonec tak jednoduše a ke 
spokojenosti všech. Dvojnásob mě 
těší příkladná a stále častější spo-
lupráce mezi městem a místními fir-
mami, jejichž zástupci mají s nápady 
na oživení veřejného prostoru vždy 
dveře otevřené,“ dodává Lochman.

Bezdrátový veřejný internetový 
signál zalije náměstí poprvé 9. pro-
since během vánočního jarmarku.

Redakce

INZERCE

Boleslavská ambulance pomáhá i  v Mnichově Hradišti
K novému mottu neziskové organi-
zace Laxus „…již nejen drogy“ se  
v letošním roce přihlásilo svou čin-
ností další centrum – mladoboleslav-
ská ambulance, jejímž leitmotivem 
činnosti je ambulantní léčba a dolé-
čování závislostí. Na jaře letošního 
roku začalo Ambulantní centrum 
MB (AC MB) poskytovat poradenské  
a terapeutické služby dětem a mla-
dým lidem z Mnichova Hradiště, kte-
ří jsou klienty tamního orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Spolupráce AC MB s mnicho-
vohradišťským odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví získala od dub-
na tohoto roku nový rozměr. Poté, co 
v Hradišti ukončila svou činnost po-
radna REP, která se věnovala posky-
tování psychologického poradenství 

dětem a mládeži ohroženým riziko-
vými jevy, se rozhodl tamní OSPOD 
oslovit právě boleslavskou ambulan-
ci, zda by obnovila poradenské služ-
by pro mladé lidi – klienty kurátorů 
pro mládež. Dohodnout se netrvalo 
dlouho. Město podpořilo projekt fi-
nanční podporou a do Hradiště začal 
dojíždět vedoucí ambulance Richard 
Hanus. Ten zde začal pracovat  
s ohroženou mládeží formou indivi-
duální terapie, přičemž se nevyhýbá 
ani spolupráci s rodinami, které dítě 
do poradenství přivedou.

Smyslem této práce je provést 
mladé lidi složitým obdobím jejich 
života tak, aby se o sobě něco do-
zvěděli, našli motivaci ke změně 
v chování a mohli si ověřit, že díky 
změněným postojům se jejich život 

začíná měnit k lepšímu. „Z klientů, 
kteří ke mně začali docházet, nemá 
ani jeden problém s experimenty 
nebo užíváním návykových látek,“ 
tvrdí Hanus a dodává: „Mladí lidé, 
kteří se do této služby dostanou, ne-
důvěřují kvůli své životní zkušenosti 
sami sobě, z čehož celkem logicky 
tryská nedůvěra k okolí a společnos-
ti. Nepohoda, kterou klienti zažívají, 
se pak projevuje v emoční labilitě, 
agresivitě, která se obrací jak ven, 
tak i dovnitř. Jako svůj úkol vnímám 
pomoci klientům v sebepoznání  
a nalezení takového přístupu k živo-
tu, který povede ke zklidnění, k přije-
tí sebe i toho, jaký je svět. Nabízím 
to, co potřebuje každý mladý člověk 
– přijetí a hranice.“

Půlroční provozování projektu 

zatím působí smysluplným dojmem. 
„Uvědomuji si, že čas, který zatím 
mohu v Hradišti s klienty trávit, ne-
odpovídá poptávce po službě. Budu 
rád, když se v nedaleké budoucnosti 
povede tuto službu časově i perso-
nálně posílit,“ reflektuje situaci Ha-
nus. „Krom individuálních setkávání 
s klienty bychom pak mohli nabízet 
větší čas rodinám našich klientů, 
neboť část cesty ke změně spočívá  
i v práci s celým rodinným systé-
mem. Velký potenciál vidím i v ote-
vření motivační skupiny pro mladé 
klienty,“ uzavírá Hanus.

Programy Laxusu finančně pod-
poruje město Mnichovo Hradiště.

Magdalena Ranková Lukasová,
Laxus, Semiramis

Vichřice lámala stromy, 
vzala i střechu na stadionu

Silný vítr doprovázený deštěm, který 
se v závěru října prohnal také Mla-
doboleslavskem a stovky domác-
ností dočasně připravil o elektrickou 
energii, působil škody i v Mnichově 
Hradišti. Vedle vyvrácených a roz-
lámaných stromů, například na fot-
balovém hřišti, v Klášterské nebo 
Lidické ulici, poškozoval také stře-
chy. Nejhůř dopadla ta na městském 
stadionu, kde vichr plechovou kryti-
nu sroloval a odnesl.

V průběhu silného větru i po 

jeho uklidnění dohlíželi na bezpeč-
nost ve městě jak profesionální stře-
dočeští hasiči, tak městská jednotka 
požární ochrany. Protože kvůli větru 
hojně padaly v lesoparku větve, byl 
vstup mezi stromy dočasně ome-
zen. Během neobvyklého počasí na 
druhý povodňový stupeň vystoupala 
také Jizera, která se rozlila na okolní 
louky, což uzavřelo rovněž areál plo-
várny v Klášterské ulici.

Redakce

Jiráskovu ulici lze konečně 
bezpečně přecházet
V posledních dvou listopadových 
dnech již mohli chodci využívat nový 
přechod, který vznikl za podpory 
grantového programu společnosti 
Škoda Auto v blízkosti úřadu práce 
v Jiráskově ulici. Automobilka na 
zklidnění dopravy v této části města 
přispěla 90 tisíc korun.

Projekt Zvýšení bezpečnosti 
chodců a cyklistů v ulici Jiráskova 
se v listopadu dočkal dokončení dru-
hé etapy, která řešila úsek ulice, na 
níž sídlí několik firem, leží penzion, 
obytné domy a zároveň zde mají síd-
lo veřejné instituce (již zmíněný úřad 
práce, krajská správa a údržba silnic 
a zdravotnická záchranná služba),  
a to v úseku od železničního pře-

jezdu po čerpací stanici KM Prona.  
V rámci projektu, jehož náklady byly 
vyčísleny na 340 tisíc korun, vznikl 
již zmíněný osvětlený přechod pro 
chodce, který je navíc bezbariérový 
a s úpravou pro slabozraké a jehož 
součástí jsou takzvané chodníkové 
mysy. Ty jednak normují délku pře-
chodu, který je de facto rozdělen na 
dvě části, a jednak zklidňují dopravu 
tím, že v místě zužují jízdní pruhy.

V rámci projektu bude příští 
rok rovněž provedeno vodorovné 
dopravní značení, které dosud v ce-
lém úseku o délce 300 metrů chybí,  
a doplněno svislé dopravní značení.

Redakce

Zvítězila posilovna: bude 
stát v bývalém letním kině
Z osmi projektů přihlášených do sou-
těže, kterou pod hlavičkou organiza-
ce Lepší místo, jež se zaměřuje na 
kultivaci veřejného prostoru, vyhlá-
silo město, zvítězila posilovna pod 
širým nebem, která se 117 hlasy 
těsně předstihla projekt, jehož cílem 
bylo zútulnění dětského zdravotního 
střediska. Na její vybudování v areá-

lu někdejšího letního kina tak věnuje 
společnost Kofola 150 tisíc korun.

Město však vede v patrnosti  
i další návrhy, mezi nimiž byl třeba 
záměr vybudovat psí hřiště, zkášlit 
lokalitu pod zámkem nebo obnovit 
schody z Arnoldovy ulice k zámku.

Redakce

Nový dopravní terminál vznikne nejdříve příští podzim
Jakým způsobem se může proměnit 
okolí současného vlakového nádra-
ží, až vznikne dopravní terminál, 
který do jednoho areálu integruje 
vedle železnice i autobusovou do-
pravu, je jasné již od začátku léta. 
V architektonické soutěži zvítězil 
návrh kanceláře re:architekti, který 
byl podle odborné komise nejrealis-
tičtější, nejskromnější a jehož velkou 
výhodou byl fakt, že hlavní práce lze 
realizovat bez složitého vykupování 
pozemků.

Návrh počítá především s vybu-
dováním celkem šesti autobusových 
nástupišť a čtyř odstavných stání pro 
autobusy v prostoru před vlakovým 
nádražím, a to po dvou stranách vo-
zovky přiléhající k nádraží principem 

hrana-hrana. Tuto „autobusovou“ 
část terminálu oddělí od silnice trav-
natý ostrůvek. Zkultivování širšího 
prostoru v okolí a doplnění mobili-
áře je samozřejmostí. Podrobnosti 
najdou zájemci ve volně přístupném 
katalogu na internetu (odkaz pod 

kartami investic na webu města).
Město podalo v září žádost o 

dotaci na vybudování terminálu, zda 
ji získalo, by mělo být jasné na jaře. 
S realizací se začne nejdříve na 
podzim 2018, reálnější se však jeví 
rok 2019. Bez dotačních peněz nad 

projektem zůstane viset otazník.
Terminál bude sloužit pro au-

tobusové spoje jako konečná, linky 
však budou nadále obsluhovat i za-
stávky na náměstí.

Redakce
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Lesoparkem již vede osvětlená stezka
V letošním roce se lesopark dočkal 
výrazných změn hned na jaře. Nejpr-
ve se v něm dostaly ke slovu motoro-
vé pily a křovinořezy, které ozdravily 
zelený porost, následně probíhalo 
zpevňování a rozšiřování cestiček  
a pěšin, které se dočkaly štěrkového 
povrchu a dřevěných obrubníků, do-
cházelo také ke zpevňování svahů, 
budování schodů, výstavbě vyhlíd-
kové plošiny i doplnění mobiliáře. 
Na podzim však práce pokračovaly  
a v druhé polovině listopadu se na-
chýlily ke svému konci. Ten před-
znamenalo rozsvícení veřejného 
osvětlení do poloviny hlavní cesty 

procházející lesoparkem.
Přestože řečí čísel nepřed-

stavuje lesopark výrazně nebez-
pečnou lokalitu, během práce na 
strategickém plánu města a dalších 
setkáních vedení města s občany se 
opakovaně ukazovalo, že pocitově 
Hradišťáci onen kus přírody jen pár 
kroků od středu města po setmě-
ní za bezpečné místo nepovažují. 
Proto bylo vyprojektováno rozšíření 
veřejného osvětlení, které do leso-
parku vstupuje z Máchovy ulice, po-
kračuje takzvaným Studeným dolem 
(v zimě sáňkařská dráha) a spodní 
cestou vede k fotbalovému hřišti do 

ulice Na Hradčanech. Jeho druhá 
část ozařuje schodiště mezi ulicí Na 
Hradčanech a Vrchlického návrší. 
Celkem je v parku rozmístěno 16 
lamp s úspornými LED svítidly.

„Osvítit celý lesopark nám jako 
dobrý nápad nepřišlo už vzhledem  
k drobné zvěři, která v parku žije, vy-
tvořit bezpečný koridor pro chodce, 
to byl však rozhodně oprávněný po-
žadavek. Nyní připravujeme druhou 
fázi úprav lesoparku a v této souvis-
losti zvažujeme rovněž o rozšíření 
osvětlení, které by mohlo kopírovat 
Nedbalku až k jejímu ústí do Jizery,“ 
doplňuje informace starosta Ondřej 

Lochman.
Tým, který se úpravami lesopar-

ku zabývá, nyní přemítá nad priorita-
mi pro příští rok. Zájem má zejména 
o vyřešení okolí jeskyně a místa, kde 
dříve stával židovský hřbitov. Pokra-
čovat však má rovněž sanace skal  
a úpravy cest.

Na projekt osvětlení průchodu 
lesoparkem se městu podařilo získat 
213 tisíc korun z Programu prevence 
kriminality ministerstva vnitra. Také 
příští rok bude město doufat v po-
skytnutí dotace na další práce.

Redakce
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Pomoc v nejtěžších chvílích. Malyra 
otevřela Ambulanci paliativní medicíny
Umírání a smrt k životu patří, nic-
méně se jedná o období náročné 
pro celou rodinu a blízké. Aby byl 
odchod nevyléčitelně nemocného 
člověka co nejdůstojnější, existuje 
odborná pomoc ve formě paliativní 
medicíny. Tento obor zahrnuje kro-
mě medicíny také psychologické, 
sociální i spirituální aspekty a na 
umírajícího člověka nahlíží z celost-
ního pohledu. Pracuje i s jeho rodi-
nou. Zjednodušeně řečeno – pomá-
há překonat toto náročné období jak 
umírajícímu, tak jeho blízkým důstoj-
ně, bez obav z nedostatku pomoci  
a rady.  Malyra, s r. o., je dlouho-
dobým poskytovatelem domácí 
zdravotní péče a v rámci ní i péče  
o umírající. Své služby rovněž nadá-
le rozšiřuje. Před nedávnem otevřela 
ve Veselé i Ambulanci paliativní me-
dicíny.

„Když jsem se dozvěděl od on-
kologa svou diagnózu, vůbec jsem 
nevěděl, na koho se obrátit. Měl 
jsem spoustu otázek a nejasností  
a až paní doktorka tady ve Veselé 
mi všechno přehledně vysvětlila, 
předepsala léky, které mi vyhovují,  
a zajistila, že ke mně pravidelně 
domů chodí sestra domácí péče,“ 
říká jeden z pacientů trpící nevylé-
čitelnou nemocí. „S diagnózou jsme 
jako rodina smíření, víme, co nás 
čeká, ale chtěli jsme, aby manžel 
neměl bolesti, poradit ohledně vhod-
né výživy, a s tím vším nám paní 
doktorka pomohla,“ dodává jeho 
manželka.

Dle výzkumů si 78 procent lidí 

přeje zemřít doma, v kruhu svých 
nejbližších. Splní se to však pouze 
třetině. Častokrát je jedinou překáž-
kou splnění tohoto přání nemocného 
obava jeho blízkých, že péči doma 
nezvládnou. Domácí paliativní péče 
je řešením pro tyto situace. Lékař při 
návštěvě u pacienta doma naordinu-
je odbornou péči, která je pak posky-
tovaná sestrami domácí péče, které 
jsou s lékařem v případě potřeby  
v kontaktu. 

Počet návštěv u pacienta bě-
hem dne závisí od jeho potřeb, péči 
poskytujeme 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu, včetně víkendů a svát-
ků. Péče o umírajícího pacienta se 

řídí dle jeho individuálních potřeb  
a přání, cílem je, aby pacient netrpěl 
bolestí a nepříjemnými symptomy, 
aby prožil své poslední chvíle v klidu 
a se svými nejbližšími. Při péči není 
zapomínáno ani na rodinu a blízké 
umírajícího, kterým je také posky-
tována podpora a pomoc tak, aby 
byli schopni se co nejvíce zapojit do 
péče o svého blízkého.

Kromě lékařky a sester se na 
péči může podílet dle přání pacien-
ta také psycholog, duchovní nebo 
sociální pracovník. Pokud potřebuje 
pacient i sociální služby (například 
pomoc s hygienou), funguje zde 
spolupráce se Spokojeným domo-
vem, o. p. s. Péče o umírajícího 
člověka je tedy opravdu všestranná. 

Ambulance paliativní medicíny 
se nachází na adrese Na Návsi 44, 
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá. 
Navštívit ji můžete po předchozím 
objednání na tel. čísle 723 989 016.

Petr Novák, Beata Raisová,
Spokojený domov

Spokojený domov stále shání zaměstnance
Chcete, aby měla Vaše práce smysl? Máte kladný vztah  
k lidem, těší Vás dělat je spokojenými a šťastnými? Nabízí-
me volná místa na pozici osobní asistence – pečovatelství 
v domácnostech seniorů a handicapovaných. Mzda 17 000 
– 22 000 Kč. Našim zaměstnancům nabízíme celou řadu 
nadstandardních benefitů, včetně stravenek, drobných půj-
ček, právních služeb, podpory vzdělávání. Více informací 
na webu www.spokojeny-domov.cz/kariera či na telefonu 
774 341 170.

Občané diskutovali
o „Jihozápadním městě“
Na čtyřicet lidí se ve čtvrtek 2. listo-
padu sešlo ve Volnočasovém centru 
v Zámecké ulici, aby se seznámili s 
plány radnice na rozvoj jihozápad-
ní části města, o kterých se mohli 
pravidelní čtenáři Kamelotu dočíst 
v zářijovém vydání. Z velké části se 
jednalo o majitele nemovitostí v uli-
cích Akátová a K Vořechu a zároveň 
o signatáře petice, která proti tomuto 
záměru vznikla. 

Zástupci vedení města, samo-
správy i státní správy prezentovali 
vývoj lokality z pohledu územně 
plánovací dokumentace, představili 
majetkové poměry v lokalitě a její 
předpokládaný rozvoj do budoucna.

Nutno podotknout, že lokalita je 
určena k výstavbě bytových domů již 
minimálně od poloviny 90. let a po-
stupně zde vznikají inženýrské sítě, 
které tuto výstavbu umožňují. Ostat-
ně ulice Akátová a K Vořechu jsou 
první fází této výstavby. V současné 
chvíli ovšem o parametrech další 
výstavby není zdaleka rozhodnuto 
– a zástupci samosprávy města mají 
relativně silné nástroje, jak ji ovliv-
nit (vlastnictví velké části pozemků, 
nový územní plán a účast na územ-
ních či stavebních řízeních).

Aktuálně je projednáván nový 
územní plán, který by umožnil účin-
nou regulaci výstavby ze strany 
města i občanů. Paralelně probíhá 
hledání možných představ o výstav-
bě ze strany potenciálních investorů, 
kteří by na pozemcích města a v 
souladu s představami zastupitelů 
města mohli v lokalitě stavět. Záro-
veň je ovšem nutné reagovat na při-

pravovanou výstavbu několika domů 
soukromých investorů, především 
v ulici K Vořechu tak, aby nebyly v 
rozporu s budoucí zástavbou celého 
území.

Na setkání byl prostor pro dis-
kuzi občanů, kteří vyjádřili obavy 
z příliš vysoké zástavby a z malé 
vzdálenosti od stávajících domů. 
Starosta Ondřej Lochman se tyto 
obavy snažil rozptýlit a nabídl obča-
nům pravidelné informování o vývoji 
v lokalitě. Zároveň požádal přítom-
ného pana Stanislava Havláta, aby 
byl prostředníkem pro diskuzi mezi 
vedením města a občany dotčených 
ulic.

Zástupci radnice věří, že po 
více než tříhodinovém jednání byly 
alespoň částečně rozptýleny obavy 
občanů z hrozící rychlé a neregulo-
vané výstavby. Informace o výstav-
bě v lokalitě budou zveřejňovány 
pravidelně na www.mnhradiste.cz/
jihozapadni-mesto. Zároveň proběh-
nou další veřejná setkání, jak v sou-
vislosti s projednáváním územního 
plánu, tak s plánováním výstavby na 
pozemcích města. Díky posbíraným 
kontaktům ze setkání bude moci 
radnice přítomné adresně informo-
vat.

Otázka výstavby v jihozápadní 
části města bude probírána rovněž 
na prosincovém zasedání zastupi-
telstva. Vedení města bude informo-
vat, jakým způsobem odpovědělo na 
petici podanou občany v listopadu 
tohoto roku.

Redakce 

Z mostu je opět fešák
Všechny, pěší i cyklisty, kteří se vy-
praví z Mnichova Hradiště směrem 
k Ptýrovu přes most u haškovského 
jezu, jistě potěší, že povrch mostu  
s bytelnou železnou konstrukcí pro-
šel opravami. Na těch se podílela 
mnichovohradišťská radnice a obec-
ní úřad v Ptýrově. Stará vetchá prk-
na nahradilo nové dřevo a výsledek 
lahodí oku. (red)

Lhotice a Dobrá Voda už mají vodovod, 
domácnosti by se měly připojit do léta
Kdykoliv se v minulosti vedení měs-
ta setkalo s obyvateli místních částí 
Lhotice a Dobrá voda, odpověď na 
otázku, co je nejvíc trápí, byla vždy 
táž – nedostatek pitné vody ve stud-
ních a navíc její nevyhovující kvalita. 
Po několikaletých přípravách, bě-
hem nichž v létě roku 2015 Česká 
republika čelila katastrofálnímu su-
chu a na Dobré Vodě dokonce do-
šlo k vyschnutí studní, takže město 
muselo pitnou vodu do místní části 
dovážet, se letos konečně přikročilo 
k realizaci jednoho z nejambicióz-
nějších městských projektů – k vý-
stavbě vodovodu za bezmála 13,8 
milionu korun. Na ten se připojí 63 
lhotických a dalších 29 dobrovod-
ských domácností.

Realizace projektu byla zahá-
jena v březnu a předcházelo jí se-
tkání obyvatel Dobré Vody a Lhotic 
se zástupci radnice i realizátora. 
Během března a dubna pak probí-
halo vytyčování vodovodního vedení  
a odstraňování zeleně stojící vodo-
vodu v cestě směrem od vodojemu 

na Horce, koncem dubna začala 
firma pokládat potrubí. Práce však 
komplikovaly vytrvalé deště ztěžující 
pohyb těžké technice, mezi realizá-
torem a budoucím provozovatelem 
vodovodu, společností Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav, se 
navíc rozhořel spor o používaný typ 
potrubí, který vyvrcholil výměnou již 
položeného vedení. V létě se však 
zpoždění podařilo dohnat, práce 
probíhaly podle harmonogramu  
a ke konci října byl vodovod oficiálně 
dokončen.

V současné době probíhají tla-

kové zkoušky, jejichž úkolem je pro-
věřit těsnost nové soustavy, zkoušky 
propustnosti potrubí i jeho propla-
chování a dezinfekce. Podle Miloše 
Krůfy, vedoucího odboru investic  
a komunálního hospodářství měst-
ského úřadu, by se tak měla ko-
laudace stihnout ještě v letošním 
roce. V příštím roce, jakmile to me-
teorologické podmínky dovolí, bude 
přikročeno k realizaci jednotlivých 
vodovodních přípojek. Připojování 
by mělo skončit v pololetí roku 2018.

Nákladný projekt město z polo-
viny zaplatilo z vlastního rozpočtu, 
polovinu nákladů pokryje dotace  
z ministerstva zemědělství. „Vodo-
vod sice není nejlevnější záležitostí, 
nicméně z dlouhodobého pohledu 
je rozumné do něj investovat. Patří 
totiž k základní infrastruktuře, kterou 
by město mělo zajišťovat, protože ji 
potřebuje pro další rozvoj,“ konsta-
tuje projektová manažerka města 
Martina Kulíková.

Redakce 
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Především se zoology jezdí na své dlouhé cestovatelské výpravy Jakub 
Moravec, který v pondělí 13. listopadu vystoupil v kině se svojí diashow 
Expedice Okavango 2016. Diváky v ní vzal na jeden podvečer do povodí 
řeky, jejíž delta je od roku 2014 součástí světového přírodního dědictví 
UNESCO. Řeč byla mimo jiné i o takzvané velké pětce Afriky, tedy pětici 
zvířat, které by každý pořádný poutník po černém kontinentu měl spatřit 
na vlastní oči: o lvu, levhartu, nosorožci, slonu a buvolovi. Je třeba mít se 
ovšem na pozoru. Právě tato zvířata mají na svědomí nejvíce obětí při 
střetech s člověkem. Foto: Jiří Senohrábek

Pohádky z mechu a kapradí s oblíbeným Křemílkem a Vochomůrkou, 
tentokrát v divadelní podobě s živými herci z Nezávislého divadla Holé 
Vrchy, přilákaly v sobotu 18. listopadu do hlediště divadla 135 diváků, což 
je u sobotních pohádek návštěvnický rekord minimálně posledních dvou 
sezón. A na jaké tituly se může těšit do divadla dětský divák na přelomu 
starého a nového roku? V sobotu 16. prosince sehraje pražské Divadlo 
Kompanyje Čertovský mariáš. V sobotu 27. ledna je pak na programu 
Kubula a Kuba Kubikula v podání Hálkova divadla Nymburk.  Začátky jsou 
vždy v 15 hodin. Foto: Jakub Machač

Zatímco první, říjnová prodloužená měla japonský nádech, tu druhou  
v sobotu 18. listopadu pojali mistři a náctiletí účastníci Kurzů tance a spo-
lečenské výchovy pořádaných Klubem jako ples roku 3 000. Mnohé mladé 
dámy a pánové se tak objevili ve futuristických kostýmech. Soutěžilo se  
o nejlepší kostým i o nejelegantnější taneční pár. Zázemí našly prodlou-
žené v sále kulturního domu v Pěnčíně. Už 16. prosince vyvrcholí taneční 
kurzy věnečkem ve Velkém sále Domu kultury v Mladé Boleslavi. Foto: 
Jiří Senohrábek 

Rozhodně ne mainstreamové divadlo nabídla v pondělí 20. listopadu, 
krátce po připomínce výročí 17. listopadu 1989, inscenace Země Lhostej-
nost Švandova divadla s Klárou Cibulkovou, Andreou Buršovou či Janem 
Holíkem. Koláž složená z textů věčně nespokojeného zpívajícího básníka 
Karla Kryla měla náročnou kompozici a vzácně se snažila nikoli o to zapo-
menout na strasti doby, jak to dnes divadlo jako zábavní průmysl dělává, 
ale naopak nastavit době zrcadlo, jak to bývalo typické pro divadlo před 
rokem 1989. Vrcholem představení byl dvanáctiminutový přednes veršo-
vané skladby Pochyby v podání herce Miroslava Hrušky.Pro vyvážení dra-
maturgie je v prosinci na programu abonentního cyklu ryzí oddechovka: 
komedie Manželský čtyřúhelník. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Nový Boris Hybner namíchá návštěvníkům 
divadla pořádný koktejl emocí
Velmi nezvyklé představení chystá 
Klub do městského divadla na úterý 
12. prosince od 19 hodin. Za titulem 
Sólo čekejte pořádně rozpohybova-
nou revue plnou humoru i dojetí. Je-
jím jediným interpretem bude Radim 
Vizváry, jehož talent v sobě spojuje 
nadání těch největších jmen české 
pantomimy – od Borise Hybnera, 
přes Ctibora Turbu a Ladislava Fial-
ku až po Bolka Polívku.

Zvlášť v 21. století nemá pan-
tomima zrovna postavení masově 
vyhledávaného žánru. Když ji ale 
někdo umí jako Radim Vizváry, pro-
tagonista přestavení Sólo, má po-
tenciál strhnout davy. Sólo má sku-
tečně všechny předpoklady k tomu 
zaujmout nejširší spektrum publika 
bez ohledu na věk, očekávání a žán-
rové preference. Toto představení 
považujeme za dramaturgicky nej-
originálnější zakončení divadelního 
roku 2017: Zcela nebo takřka beze 
slov se v něm valí z jeviště do hledi-
ště hotová smršť emocí. Vedle mno-

ha momentů napjatého očekávání a 
ostrých střihů z jedné nálady do dru-
hé tu přitom hraje hlavní roli humor. 
Publikum se tak bude střídavě divit, 
dojímat a smát se. 

Ne nadarmo získal Radim Vi-
zváry za toto představení Cenu Thá-
lie 2016, kdy v žebříčku převálcoval 
s menšinovým žánrem všechny 
konkurenty pohybově zaměřeného 

divadla, včetně slavných baletních 
sólistů Národního divadla.

Jsme si vědomi, že bude velmi 
těžké přesvědčit většinového diváka, 
aby vážil cestu do divadla právě za 
tímto titulem. Stejně tak jsme ale 
přesvědčeni, že pokud divák dá na 
naše rady pořadatele a přijme po-
zvání do divadla právě v tento večer, 
odejde z něj jednoduše nejen na-

dšený, ale přímo uchvácený – ať už 
má jakákoli očekávání.

Pokud jste členy pracovního 
týmu, s nímž byste rádi vyrazili na 
tradiční předvánoční posezení v ob-
líbeném gastropodniku, zkuste jako 
předkrm nebo jako dezert takového 
týmového setkání právě toto před-
stavení. Jsme si jisti, že vás dobře 
naladí a aspoň na jeden večer ne-
rozdělitelně stmelí.

Snad Vám bude dostatečnou 
motivací k tomu zakoupit lístek 
hodnocení, jež se objevuje na strán-
kách mimeprague.cz, kde získáte  
o představení podrobnější informace.  
V tomto hodnocení se o Sólu Radi-
ma Vizváryho píše: „Je to tobogán 
emocí. Nostalgii střídá smích, dů-
stojnost přímočarý humor. Takové 
je Sólo mimořádného talentu české 
pantomimy Radima Vizváryho.“

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště 

Letošnímu vánočnímu koncertu Kruhu přátel hudby 
dala název skladba z Benešovského kancionálu
Během letošního adventního kon-
certu v rámci cyklu programů Kruhu 
přátel hudby dne 7. prosince od 19 
hodin dojde k poměrně netradičnímu 
spojení loutny a akordeonu. Loutni-
sta Jindřich Macek vytváří společné 
hudební projekty s akordeonistkou 
Jitkou Baštovou systematicky od 
roku 2011: Jeden z těchto projek-
tů se zaměřuje výhradně na fran-
couzskou hudbu různých stylových 
epoch, jiný pak kupř. na hudbu éry 
vlády Karla IV. Repertoár jejich pro-
sincového vystoupení v Mnichově 
Hradišti bude ale z velké části pod-
řízen očekávání Vánoc.

Jindřich Macek je historicky 
prvním absolventem oboru loutna 
na Akademii staré hudby spadající 
pod brněnskou univerzitu (2005). 
Interpretuje, což je vzhledem ke 
zvolenému nástroji logické, převáž-
ně renesanční a barokní hudbu. Hru 
na loutnu se pokouší spojovat také 

s poezií, jako například v pořadu 
Alchymie lásky, kde spolupracuje  
s Alfrédem Strejčkem. V dalších 
komponovaných pořadech doplňuje 
loutnu mezzosoprán jeho nejčastější 

hudební partnerky Pavly Fendricho-
vé, v jiných ale též flétna. Můžete 
ho často vidět na hudebních festi-
valech, za všechny jmenujme Art 
Antiqua Europae, Hofer Konzerte 

či Festival komorní hudby. Doma je  
v Havlíčkově Brodě.

Pro vystoupení v Mnichově Hra-
dišti jsme vybrali pásmo převážně 
adventní hudby. Vlajkovou lodí, která 
také dala celému koncertu název, je 
skladba Poslán jest od Boha Anděl 
známá z Benešovského kancionálu. 
Zazní zhruba uprostřed koncertu.  
V duu se můžete těšit také na vá-
noční písně G. F. Händela či Ave 
Maria Argentince Ástora Piazzolly. 
Akordeon zahraje v sólu slavné 
Golbergovské variace J. S. Bacha či 
Mozartovo Adagio h moll. V podání 
loutny se můžete těšit především na 
skladby italského barokního kompo-
nisty G. Zamboniho. Upozorňujeme 
posluchače, aby si nezapomněli vzít 
s sebou zvonečky, s nimiž se bude 
tradičně žehnat vánočnímu času.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště 

Loutnista Jindřich Macek a akordeonistka Jitka Baštová.

Do kina na nové Star Wars!
Prosincový program kina bude pře-
devším ve znamení českých filmů  
a nejnovějších Star Wars. 

Z české produkce se můžete tě-
šit na české novinky Lajka, Camino 
na kolečkách, Kvarteto, Přání k mání 
a Špindl. Film Lajka je animovaná 
novinka režiséra Aurela Klimta o fen-
ce Lajce, první zvířecí kosmonautce. 
Režisér na filmu pracoval deset let 
a natočil ho i ve 3D formátu. Rodin-
ná pohádka Přání k mání není jen  
o kouzlech, ale hlavně o lásce, a po-
dobné téma se opakuje i v reálném 
příběhu nové české komedie Špindl. 
Cestopisný dokument Camino na 
kolečkách je příběhem odvahy a síly 
vozíčkáře, který se vydal se svými 
přáteli na pouť do španělského San-
tiaga de Compostela.

Ve čtvrtek 14. prosince vstupuje 
do našich kin další pokračování le-
gendárních Hvězdných válek a my 
vás již tradičně zveme na půlnoční 
premiéru Star Wars: Poslední z Je-
diů ve 3D formátu a v originálním 
znění s titulky. Nezapomeňte přijít 
již ve středu před půlnocí! Další dvě 
reprízy uvidíte ještě do konce roku.

Z alternativního programu vám 
nabízíme hned 1. prosince koncert 
heavymetalové skupiny Metallica 

Quebec Magnetic a 4. prosince další 
cestovatelskou přednášku s názvem 
Kde ženy vládnou, ve které nás paní 
Kateřina Karásková zavede do Mexi-
ka, Indonésie, Číny a Indie.

V sobotu před Štědrým dnem 
dopoledne pozveme do kina nej-
menší diváky na dojemný animo-
vaný příběh o chlapci z dětského 
domova Můj život Cuketky, který 
bude doplněný krátkým loutkovým 
předfilmem Vánoční svatba sněhulá-
ka Karla o zamilovaných vánočních 
ozdobách.

Kromě vánočních svátků, Sil-
vestra a Nového roku bude kino stá-
le v provozu. V posledním  prosin-
covém týdnu uvedeme například ve 
středeční dopolední projekci posled-
ní díl trilogie Zahradnictví: Nápadník 
a v premiéře dobrodružný film pro 
děti Jumanji: Vítejte v džungli.

Děkujeme vám za přízeň, kte-
rou projevujete našemu kinu svými 
návštěvami a věříme, že i nadále si 
z našeho programu vždy něco vybe-
rete. Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 
všechno nejlepší! 

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kde vládnou ženy...

S velmi zajímavou cestovatelskou 
přednáškou zavítá do našeho kina  
v pondělí 4. prosince od 18 hodin 
Kateřina Karásková. Přednáška  
s dataprojekcí má název Kde ženy 
vládnou a seznámíte se v ní se 
čtyřmi velmi neobvyklými kulturami. 
Poznáte mexické indiánky, které své 
muže překonávají nejen inteligencí, 
ale i objemem. V Indonésii prozkou-
máte jediný muslimský matriarchát. 
Vysoko v čínských Himalájích na-
vštívíte nejromantičtější etnikum na 
světě. A nakonec se na severový-
chodě Indie seznámíte s nenápad-
ným kmenem, jehož muži zoufale 
bojují za rovnoprávnost.

Kateřina Karásková je výtvar-
nice, spisovatelka, humanitární 
pracovnice a cestovatelka. Pochází  
z Pelhřimova. Po světě cestuje již 12 
let, maluje, píše a pracuje v huma-
nitárních organizacích. V Guatemale 
žila s mayskými indiány, kteří prožili 

genocidu. V Ugandě zprovozňovala 
nemocnici a školy a v Keni dohlížela 
na zalesňovací a ekologické země-
dělské projekty. Mezitím hledala 
kmeny, kde vládnou ženy.

V roce 2016 jí vyšla kniha na 
toto téma kniha s názvem Kde ženy 
vládnou. Je doplněna jejími vlast-
ními ilustracemi a dále ilustracemi 
jejího přítele Simona Birda. Všech-
na díla vznikala během pobytu této 
dvojice v „ženských“ kmenech: mezi 
Zapotéky v Mexiku, národem Mi-
nangkabau v Indonésii, mezi Mosuy 
v Číně a kmenem Khásí v severový-
chodní Indii. Knihu bude prodávat i v 
našem kině po skončení přednášky.

Vstupenky můžete zakoupit  
v předprodeji v kanceláři Klubu, poté 
půl hodiny před začátkem akce u po-
kladny kina.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Zvonky oslavily třicet let fungování výročním koncertem
Dětský pěvecký sbor Zvonky je 
součástí městské kultury už úcty-
hodných třicet let. Kulaté výročí si 
žádalo pořádnou oslavu – ta se 
uskutečnila v pátek 20. října na sále 
ZŠ Studentská a měla podobu vel-
kého koncertu.

Na podiu se během tříhodinové-
ho programu vystřídala celkem čtyři 
pěvecká tělesa – tři z nich přitom 
pod vedením manželů Hejlových, 
kteří u sboru Zvonky stojí od jeho 
počátku. Večer zahájily Zvonečky 
svými hravými dětskými písničkami. 
Kontrast k nim nabídlo následující 
Continuo, smíšený dospělý sbor 
složený z bývalých členů Zvonků. 
Po nich dostal prostor zahraniční 
host – mužský sbor z partnerské-
ho města Erzhausen. Ten u diváků 
získal plusové body za odvahu při 
volbě české písně Ženuško má i za 
její provedení.

Součástí programu byl i slav-
nostní akt k připomenutí dvacetileté-
ho partnerství mezi městy Mnichovo 
Hradiště a Erzhausen. Po něm 
už následoval zlatý hřeb večera – 
Zvonky. Ty nabídly publiku rozsáhlý 
a pestrý vhled do jejich repertoáru. 
Zazpívaly celkem 13 písní, mezi 

nimiž byly jak ty lidové, tak skladby 
moderní a spirituály.

Vedle toho Zvonky společně s 
mužským pěveckým sborem z Er-
zhausenu zazpívaly Ódu na radost 
a s ostatními hradišťskými sbory zá-
věrečnou píseň Ještě je čas. Nechy-
běly ani gratulace k jubileu – ať už 
od zástupců města, podporujících 
rodičů, nebo zpěváků samotných. 
Vyprodaný sál se se sborem roz-
loučil vřelým potleskem a ovacemi 
ve stoje. Zájemci si ještě mohli pro-
hlédnout fotky z historie sboru, pro-
listovat kroniku či nahlédnout do se-

znamu všech bývalých i současných 
členů čítajícího více než 500 jmen.

Dětský pěvecký sbor založili 
manželé Alena a Ladislav Hejlovi v 
říjnu 1987, od roku 1996 působí sbor 
pod místní ZUŠ. Během třicetileté 
historie se ke sboru postupně přidaly 
dvě přípravky – Zvonečky a Koťata. 
V roce 2013 přibyl ještě dospělý sbor 
Continuo. Hejlovi stojí v čele všech 
těchto sborů, od roku 2004 je za kla-
vírem doprovází syn Tomáš Hejl.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Třicet let se sborovým zpěvem
Když jsme, já a můj budoucí man-
žel,v roce 1985 končili pedagogickou 
fakultu, kde jsme prožili nádherných 
pět let v pěveckém sboru, měli jsme 
jasno. Až se usadíme, založíme dět-
ský pěvecký sbor. 

To se stalo 19. října 1987. Na 
konkurz tehdy přišlo kolem 40 dětí 
z mnichovohradišťských škol, vel-
ká část z třídy, kde působil manžel 
jako třídní učitel. Jeho oborem byla 
matematika a základy techniky. Já  
v té době byla na mateřské dovole-
né, synovi, dnešnímu dlouholetému 
klavíristovi našich sborů, bylo půl 
roku. Velice často vzpomínám na 
dohady sboristek o prvních zkouš-
kách nově vzniklého sboru, která 
z nich bude ten den vozit během 
zkoušky našeho Tomáše v kočárku.

Dětí ve sboru přibývalo, a tak  
v roce 1990 vzniklo přípravné oddě-
lení Koťata, o sedm let později ještě 
Zvonečky. To už byl sbor součástí 
ZUŠ v Mnichově Hradišti, když před 
tím byly našimi zřizovateli Klub pra-
cujících a Klub dětí. Před čtyřmi lety 
vzniklo ještě Continuo, smíšený sbor 
dospělých, kteří bez výjimky prošli 

dětskými sbory.
Od prvních sborových let jsme s 

dětmi jezdili na soutěže, organizovali 
koncerty v našem městě i okolí, při-
šly i zájezdy do zahraničí, nejčastěji 
jsme zajížděli k našim přátelům do 
německého Ober-Ramstadtu a Mo-
dau, nyní do Erzhausenu, našeho 
družebního města. Krásné okamžiky 
jsme zažívali i ve Švýcarsku (navští-
vili jsme ho dvakrát), kde jsme kro-
mě každodenních koncertů s vřelým 
přijetím posluchačů navštívili mnoho 
zajímavých míst, kam bychom se asi 
jinak nedostali. Je na co vzpomínat.

Sborem prošlo přes 500 dětí, 
uskutečnili jsme přes 600 koncertů 
či vystoupení, prožili více než třicet 
sborových soustředění a z mnoha 
sboristů se stali naši přátelé. Máme 
kolem sebe skupinu nadšenců, kteří 
sami prošli sborem a jsou ochotní 
kdykoliv a s čímkoliv pomoci. 

To vše nás oba s manželem 
velice těší a pozitivně nabíjí, a tak 
doufáme, že ještě nějaký ten pátek  
s našimi sborovými dětmi a sboro-
vým zpěvem vydržíme.

Alena Hejlová

Knihovna přichystala 
adventní překvapení
Pro předvánoční čas jsme letos  
v městské knihovně připravili netra-
diční adventní kalendář. Každý den, 
kdy je knihovna otevřená, má vždy 
čtyřiadvacátý čtenář, který si přijde 
půjčit nebo vracet knihy, možnost 
otevřít jedno adventní okénko na 
vánočním stromku a získat pěkný 
dárek.

Zatímco na dospělé návštěvní-
ky čeká zmíněný strom, děti, které 
si přijdou půjčit knížku, si své malé 
překvapení můžou vylosovat ze spe-
ciálního kouzelného vánočního dár-
ku, který se v knihovně objeví vždy 
na pouhý jeden den z každého ad-
ventního týdne. Poprvé se kouzelný 
dar objeví v noci z 3. na 4. prosince,  

a bude tak nadílkou sv. Barbory. 
Právě v  pondělí 4. prosince odpo-
ledne si můžou naši malí čtenáři pro 
svou drobnou nadílku přijít. Druhé 
překvapení, které přichystá tento-
krát sv. Lucie, si děti mohou vybrat 
ve středu 13. prosince, rovněž v od-
poledních hodinách. Naposledy se 
kouzelný dárek objeví krátce před 
Štědrým dnem, v den zimního slu-
novratu, tedy ve čtvrtek 21. prosince.

Doufáme, že předvánoční za-
stávka v knihovně bude pro všech-
ny naše čtenáře jedním z mnoha 
příjemných okamžiků v adventním 
čase.

Pracovnice městské knihovny

V divadle se dostanete do silvestrovské 
nálady už v polovině prosince 
Již 18. prosince v 19 hodin Vás, po-
kud si zakoupíte vstupenku, vtáhne 
do silvestrovské nálady komedie 
Manželský trojúhelník, kterou uvádí-
me nejen pro abonenty. Setkat se v 
ní můžete se čtveřicí velmi populár-
ních a známých herců – Michaelou 
Badinkovou, Martinem Krausem, 
Danou Homolovou a Danielem Rou-
sem.

Zmíněná situační komedie se 
totiž odehrává v poslední den v roce, 
kdy se sejdou dva známé páry: Oba 
muži, a stejně tak i obě ženy, jsou 
kolegy z práce. Za bujarého veselí 
se rozproudí debata o tom, proč jsou 
muži tak nedokonalí a proč ženám 
není možné nikdy rozumět. Diskuze 
vyústí ve ztřeštěný nápad: užít si 
netradiční výměnu partnerů a zjistit, 
jestli se v soužití muže a ženy může 
něco posunout k lepšímu.

Odlehčená komedie sklízí na 
všech štacích salvy smíchu a nad-
šené reakce publika. Uvedení Man-
želského čtyřúhelníku v Mnichově 
Hradišti přinese ještě jedno velmi 
nečekané a milé představení pro 

diváky, které jsme domluvili s prin-
cipálkou Danou Homolovou. Jako 
pořadatelé garantujeme, že několik 
vybraných diváků odejde domů ne-
jen s dobrou náladou, která je samo-
zřejmou devizou této komedie, ale 
též s nevšedním zážitkem navíc.

Komedie má, jména herců už 
byla ostatně zmíněna hned v úvodu 
tohoto článku, velmi atraktivní obsa-
zení: Michaela Badinková je známá 
divákům Divadla Na Fidlovačce, či 
fandům televizního seriálu Ulice. 
Byla též jednou ze Štěpánkových 
múz ve volném cyklu filmů o Bás-
nících – konkrétně v pokračování 
nazvaném Jak básníci neztrácejí 
naději. Martin Kraus byl donedávna 
členem Divadla na Vinohradech. 
Televizní publikum ho zaregistrovalo 
v seriálech (Cesty domů, Svatby v 
Benátkách) i pohádkových filmech 

(Kouzla králů, Duch nad zlato). Dana 
Homolová byla dlouholetou hvězdou 
někdejšího Středočeského divadla 
Kladno – Mladá Boleslav, kde hrála 
většinou dámy, osudové ženy, ale 
střihla si i spoustu veseloherních 
partů v situačních komediích. Vy-
stupovala též v mnoha zábavných 
televizních pořadech či převážně 
lechtivých komediích (Playgirls, Bes-
tiář).  Daniel Rous byl v devadesá-
tých letech výrazným interpretem v 
převážně hudebních či komediálních 
představeních Hudebního divadla v 
Karlíně, později spojil svůj herecký 
osud s Divadlem Na Fidlovačce.  
Také on je hercem známým z tele-
vizních seriálů, kupř. z Pojišťovny 
štěstí.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště

Výstava fotografií Jiřího Malého
Jiří Malý, fotograf z Mladé Boleslavi, 
vystavuje v Galerii Konírna ve dvo-
ře Základní umělecké školy soubor 
fotografií pořízených během jeho 
života tak, jak je přinesl čas, nápad 
a místo.

Zachycuje pohledy poutníka 
na cestě procházejícího různými 
etapami a věnujícího pozornost růz-
ným motivům. Autor výstavu nazval 
„Fotografie z šuplíku“. Vzniklé foto-
grafie jsou výjimečné tím, že občas 
si oko onoho poutníka všimne i toho, 
co většina ostatních pomine. Jde  
o symbolické roviny. Snímky ukazují 
zálibu autora v přírodních materiá-
lech, ve věcech starých, v zákoutích 
dávno zapomenutých a zachycují 
vnitřní atmosféru místa. Působivé 
jsou i fotografické koláže.

Jiřího Malého fotografování 
neživí, je však jeho milovníkem 
– amatérským fotografem, který 
fotografuje již od dětství. Po celý 
život je členem fotoklubů, napří-
klad toho ve Škodě Auto nebo pod 
boleslavským Sokolem, a s nimi 
vystavuje, což jej významně nutí 
k aktivitě. Dvakrát byl uveden do 
síně slávy. V listopadu navíc oslavil 

životní jubileum. K tomu i výstavě 
mu upřímně gratulujeme. Do gale-
rie v Mnichově Hradišti vstoupil díky 
svým potomkům, dceři a vnučce,  
a svým reportážním fotografiím, kte-
ré tvořil při jejich studiu a plenérech v 
rámci výtvarného oboru naší Základ-
ní umělecké školy. Obě dámy jsou na-
dané výtvarnice a Kristýna se věnuje  
i zpěvu a hře na hudební nástroje.

Amatéři mají jednu obrovskou 
výhodu: dělají to, co je baví, tak, 
jak je to baví, a mají z výsledku tím 
větší radost a tím hezčí zážitky jim 
výsledek připomíná. Autor spojuje  

s výstavou jedno přání: aby něco  
z té zábavy a radosti, která stojí  
v pozadí každé vystavované fotogra-
fie, přešlo na diváka. Aby vás sním-
ky příjemně naladily a nasměrovaly 
váš pohled na věci kolem vás.

Výstava v Galerii Konírna bude 
trvat až do 22. prosince 2018. Zve-
me k její návštěvě. Je  otevřena 
každou středu od 15 do 17 hodin  
a v sobotu od 9 do 11 hodin nebo po 
domluvě na tel. 606 858 110.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

60 let ZUŠ 
Mnichovo Hradiště

Základní umělecká škola v Mnichově 
Hradišti připravuje oslavy šedesáti let 
svého trvání.

Organizační výbor se touto ces-
tou obrací na bývalé učitele a žáky, 
kteří na nás rádi vzpomínají a kterým 
škola přinesla obohacení jejich další-
ho života nebo je dokonce ovlivnila 
při výběru povolání, aby se nám ohlá-
sili na adresu školy: ZUŠ, Palackého 
38, Mnichovo Hradiště, tel. 326 772 
423, e-mail zusmh@zusmh.cz 

Věřte, že bychom se s Vámi 
rádi setkali, použili Vaše příspěvky  
a práce do almanachu a k uskuteč-
nění výstav a vystoupení. Srdečně 
Vás zveme na oslavy.

Slavnostní výroční koncert se 
bude konat ve čtvrtek 12. dubna 
2018 v 18 hodin v městském divadle 
v Mnichově Hradišti, dále 14. května 
uvedeme muzikál na motivy pohádek 
Karla Čapka a na 24. května plánuje-
me také velký happening na náměstí.

Součástí oslav budou i výsta-
vy současných prací bývalých žáků 
výtvarného oboru ZUŠ MH, kteří 
vystudovali vysoké a střední školy 
výtvarného charakteru, a práce sou-
časných žáků všeho věku. Odehrají 
se v Galerii Konírna.

Prosíme, ozvěte se nám do kon-
ce ledna 2018 a vystavujte s námi. 
(šev)

Informace z knihovny
Chtěla bych upozornit naše čtenáře, 
že během adventu a vánočních svát-
ků bude městská knihovna otevřena 
bez omezení tak, jak jsou zvyklí.

Všem návštěvníkům knihov-
ny chci za sebe i kolegyně popřát 
klidné prožití vánočních svátků  
a do nového roku hlavně pevné 
zdraví. Za sebe chci oznámit, že  
k 31. prosinci 2017 končím ve funkci 

vedoucí Městské knihovny v Mnicho-
vě Hradišti. Tímto chci poděkovat 
všem, se kterými jsem během svého 
působení spolupracovala, hlavně 
kolegyním v knihovně, ale i ostatním 
při organizování různých společných 
akcí.

Miroslava Nitschová,
městská knihovna

Třikrát a dost, milé dámy.
Posledních Padesát odstínů
Fenomén Padesát odstínů v úno-
ru 2018 napíše v kinech svou třetí 
a poslední kapitolu. Stejně jako  
v minulých dvou letech vám i letos 
nabízíme předvánoční předprodej 
dárkových poukazů na poslední díl 
této trilogie, který nese název Pade-
sát odstínů svobody.

Dárkové poukazy v ceně 130 
Kč můžete zakoupit od 1. do 30. 
prosince v kanceláři Klubu Mnichovo 
Hradiště nebo u pokladny kina (od 
1. ledna 2018 bude cena vstupenky 
140 Kč). Poukaz platí pouze na pro-
jekce v našem kině o premiérovém 
víkendu, tedy 9. a 10. února 2018. 
Každý držitel poukazu dostane před 
projekcí dárek od firmy Dermacol.

Potěšte fanynky (a fanoušky) to-
hoto filmu a překvapte je u vánoční-
ho stromku vstupenkou na tento film!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Ve středu 15. listopadu se třída Sr-
díčko v naší mateřské škole promě-
nila v pracovní dílnu a děti si společ-
ně s rodiči mohli vyzkoušet techniku 
EBRU. Jedná se o tradiční výtvar-
nou tureckou techniku z 15. století, 
která je o tvořivosti, pokoře, meditaci 
a duševním uvolnění, relaxaci, vnitř-
ní kráse a hře barev, které „plavou“ 
na vodní hladině.

S technikou nás seznámila paní 
Šárka Duran, která se tuto techni-
ku učila přímo v Turecku u mistrů  
a předních umělců. Technika byla 
zapsána do UNESCO jako nehmot-
né dědictví Turecka. Již několik let 
se úspěšně praktikuje v arteterapii.

V EBRU je každý „obraz“ jedi-
nečný stejně jako otisk prstu, a tak 

EBRU a grafomotorika
vzniklo spoustu nádherných děl. 
Akce byla pořádána a financována  
v rámci Šablon z EU.

V listopadu však u nás proběhla 
ještě další akce, a sice Grafomotori-
ka. Díky programu pro nejstarší děti 
a rodiče jsme se dozvěděli, co to 
grafomotorika je, jak správně rozví-
jet jemnou motoriku, jak uvolnit klou-
by a ruku před psaním, jak správně 
držet tužku, a seznámili jsme se  
také s možnostmi nácviku správ-
ného psaní. Uvolňovací cviky si 
všichni vyzkoušeli stejně jako práci 
se štětcem a grafomotorická cvičení  
s tužkou.

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská 

Blíží se advent a my pro vás máme 
i v tomto předvánočním čase při-
pravené další vzdělávací semináře  
a workshopy.

Ještě předtím mi však dovolte 
malé ohlédnutí za listopadovými 
vzdělávacími akcemi a událostmi. 
Ve středu 8. listopadu jsme se věno-
vali tématu inkluzivního vzdělávání. 
Naše pozvání přijal Mgr. Karel Bárta, 
který se touto problematikou zabývá 
již řadu let, aby nám inkluzi více při-
blížil a zasadil do širších souvislostí. 
Ve Volnočasovém centru se sešlo 
přes 20 pedagogů ze škol v Mnicho-
vě Hradišti i z okolních obcí. Téma 
inkluzivního vzdělávání je hodně 
skloňovaný pojem, mnozí pedago-
gové se k inkluzi staví negativně, 
a právě proto jsme tuto přednášku 
uspořádali, abychom na příkladech 
z praxe ukázali, jak podmínky pro 
úspěšné inkluzivní vzdělávání na 
školách vytvořit.

Koncem listopadu (v úterý 
21. listopadu) zavítal do Mnichova 
Hradiště přednášející Petr Daniš, 
ředitel Vzdělávacího centra Tereza, 
aby pohovořil na téma Vraťme dět-

ství ven. Přednáška byla současně 
alarmující i plná naděje. Petr Daniš 
prezentoval výsledky výzkumů, které 
ukazují, že životní styl náš i našich 
dětí se výrazně mění: děti ohrožuje 
například obezita, stres a psychické 
potíže. Přibývá času, který naše děti 
tráví v kontaktu s médii (například 
u počítače, s mobilem – v průměru 
přes čtyři hodiny denně), a ubývá 
času, který tráví venku. Každé druhé 
české dítě je venku méně než jednu 
hodinu denně. Nedostatek kontaktu 
s přírodou a svobodné hry venku dě-
tem přinejmenším neprospívá. Petr 
Daniš nabídl nejrůznější příklady, jak 
v roli rodiče či učitele dostat děti více 
ven a nabídnout jim prostor pro hru 
a učení. Na webu  www.map-mh.cz  
najdete odkazy na webové stránky, 
které vám mohou být v tomto směru 
inspirací. 

Zároveň pracujeme na akčním 
plánu, který popisuje, jak prakticky 
uskutečnit to, co jsme si naplánovali 
ve strategii. Tento akční plán vychází 
z názorů a znalostí lidí, kteří působí 
ve vzdělávání formálním i neformál-
ním, i rodičů.

V prosinci jsme si pro vás při-
pravili seminář Relaxačních tech-
nik, který jsme již dlouho slibovali. 
Ve středu 6. prosince budete mít 
možnost si relaxační techniky vy-
zkoušet, a to pod vedením místní 
psycholožky Gabriely Lukové Sittové 
a psychologa Tomáše Slánského  
v Mateřském centru Kohoutek v Mni-
chově Hradišti od 17 hodin. Vítáni 
jsou všichni, rodiče i učitelé.

A hned za týden, ve středu 
13. prosince, pořádáme workshop 
Žákovský parlament. Žáci i učitelé 
ze škol v okrsku obce s rozšířenou 
působností Mnichovo Hradiště se 
sejdou, aby se společně zabývali 
tématem žákovské samosprávy. 

Akce je otevřena všem školám, které 
chtějí získat nové podněty pro práci 
s žákovskými parlamenty, rádi by na-
lezli tipy na efektivní vedení žákov-
ské samosprávy či hledají impulzy 
a rady pro její zřízení. Workshop se 
uskuteční na Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště od 12 do 16 hodin. Lek-
toři z organizace CEDU (Centrum 
pro demokratické učení) připravili 
pro učitele program založený na 
sdílení know-how a zkušeností, pro 
žáky pak řadu aktivit využitelných 
při jednáních žákovské samosprávy  
a následné potrénování si doved-
ností potřebných v rámci jednání 
parlamentu. 

Poslední akcí těsně před Vánoci 
(v úterý 19. prosince) bude již třetí 
čtenářský klub, tentokrát pod vede-
ním Ivy Štrojsové a Lucie Beranové, 
které si pro vás připravily čtenářskou 
adventní dílnu. Opět se bude číst  
a pracovat s úryvky z knih a tento-
krát se bude i tvořit („pohrajeme“ si s 
papírem a razítky).

Ačkoliv se projekt MAP Mnicho-
vohradišťsko chýlí pomalu ke své-
mu závěru (konec v březnu 2018), 

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

nepřestáváme organizovat rozličné 
vzdělávací akce. Již v lednu 2018 se 
můžete těšit na přednášku Tomáše 
Feřteka na téma Co je nového ve 
vzdělávání (čtvrtek 11. ledna 2018), 
dále na oblíbenou Dílnu čtení s lek-
torkou Kamilou Bergmannovou (pá-
tek 12. ledna). Na konec ledna jsme 
společně s Městskou knihovnou  
v Mnichově Hradišti a Klubem pro 
velký úspěch připravili další Listová-
ní (úterý 30. ledna).

Věříme, že vás naše nabídka 
zaujala, a těšíme se, že se s vámi 
na některé vzdělávací akci opět po-
tkáme.

Bližší podrobnosti se dočtete 
na našem webu www.map-mh.cz, 
kde je mimo jiné možnost se na vy-
brané akce registrovat online. Tyto 
informace, případně odkazy na za-
jímavé články či videa s tematikou 
vzdělávání naleznete též na našem 
facebookovém profilu MAP Mnicho-
vohradišťsko.
 

Za projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko 

Kamila Kořánová

Advent s projektem MAP Mnichovohradišťsko
AKCE MAP

6. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00
MC KOHOUTEK
RELAXAČNÍ TECHNIKY
Místní psycholožka Gabriela Luko-
vá Sittová a náš host – psycholog 
Tomáš Slánský vás provedou svě-
tem relaxačních technik s mož-
ností jejich praktického nácviku a 
vyzkoušení na vlastní kůži. Vstup 
zdarma, vzhledem k omezenému 
počtu účastníků je registrace nutná 
na  www.map-mh.cz.

19. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00, 
GYMNÁZIUM MN. HRADIŠTĚ
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Pro zájemce z řad veřejnosti budou 
připraveny další zajímavé úryvky  
z knih, které podnítí následnou 
diskusi. Prosincový čtenářský klub 
bude navíc obohacený o „kreativní 
dílnu“, v níž si budete moci vyrobit 
za pomoci papíru a razítek záložky 
do knihy, vrchní stranu zápisníku či 
„zápalkový“ zápisník.

Dne 28. října jeli naši žáci z di-
vadelního souboru Děti pódia na 
workshop do Prahy na DAMU, kde 
se konal divadelní festival DVD (Děti 
Výchova Divadlo). Holky a kluci si 
mohli vyzkoušet nové techniky při 
pohybu na jevišti nebo při improviza-
ci. Zároveň se mohli také podívat na 
své vrstevníky z jiných souborů, kte-
ří na festivalu hráli. Bylo zde celkem 
deset představení a každé v tak tro-
chu jiném podání a s jiným tématem. 

„Pro všechny to bylo velmi pří-
nosné, načerpali jsme novou inspira-
ci a zjistili, jaké máme další možnosti 
pro práci na našich představeních. 
Navíc ta atmosféra DAMU je úplně 

Děti pódia mířily do Prahy

kouzelná, člověk má pocit, že tak 
nějak patří do rodiny,“ okomentovala 
festival jedna z našich hereček. 

Náš soubor bude v nejbližší 
době možné vidět na Vánočním jar-
marku.

                                                                                                                       
Stanislava Matulová,

Základní škola Studentská

Jeden z říjnových týdnů děti z 1. C 
prožily ve znamení indiánů. Děti se 
seznamovaly s písmenkem „I“ a pl-
nily různé úkoly hlavně v hodinách 
češtiny a matematiky. Některé řešily 
samostatně, jiné ve skupinkách. Vy-
robily si čelenky, na které si po spl-
nění úkolů lepily za odměnu barevná 
papírová péra.

Indiáni se učili písmeno I
Společně jsme si sestavili to-

tem, naučili se říkanku i písničku  
o indiánech, prožili „indiánský“ tělo-
cvik. Poslední den jsme se oblékli 
do „indiánského“ a zazpívali jsme 
si a zatancovali kolem „ohniště“  
a totemu.

Třída 1. C,
Základní škola Sokolovská

Na přelomu října a listopadu jsme ve 
3. B oslavili Halloween. Tento den 

Halloween ve 3. B
se žáci dostavili do školy ve straši-
delných kostýmech a spolu s upírem 
plnili různé poutavé úkoly. Dozvěděli 
se něco o tomto anglosaském svát-
ku a na konci školního dne si mohli 
vyzkoušet svoji odvahu při lovení 
předmětů ze džbánu plného slizu.

Petra Kašparová,
Základní škola Sokolovská

Jako minulý rok se u nás na škole 
pořádala Halloweenská párty. A po-
řadatelům z 9. B se moc povedla. 
Přišli i učitelé a žáci ze školy na ná-
městí a nechyběly ani soutěže, kte-
rých byla spousta. Hlavně se však 
tančilo a mlsaly se bonbóny. 

Nejen sál, ale i celá škola byla 
vyzdobena strašidelnou temati-
kou. U stropu se vznášeli duchové  

Všude samá strašidla
a houpaly se pavučiny s pavouky. Žáci  
v maskách vypadali děsivě. Obdivu-
jeme učitele, kteří v tento den tyto 
žáky museli učit. 

Odpolední disco mělo ohromný 
úspěch, žákům 9. ročníku patří ve-
liký dík.

                                                                                                                       
Vendula Vlková,

Základní škola Studentská

Než jsme se rozloučili před pod-
zimními prázdninami, uspořádala 
družina Základní školy Studentská 
Halloweenské zábavné odpoledne. 
Děti si oblékly strašidelné kostýmy  
a párty plná čarodějnic, duchů  
a strašidel mohla začít.

Samozřejmě nechyběly soutě-
že, které si pro děti připravily vycho-
vatelky, též oblečené ve strašidel-
ných maskách. Malí bubáci si mohli 
vyzkoušet hod na pavučinu, vyrobit 
si halloweenské mlsání. Kdo se ne-
bál, prolezl i čarodějným doupětem. 
Na závěr nemohla chybět sladká 
odměna.

Halloween v družině

Michaela Matoušová, Veronika 
Čečelská, ZŠ Studentská

Ve dnech 8. a 9. listopadu vyjeli žáci 
čtvrtých tříd na dopravní hřiště do 
Mladé Boleslavi seznámit se s pra-
vidly silničního provozu. 

V první části se seznámily  
s teoretickým základem – poznáva-
ly dopravní značky, učily se, co vše 
musí mít správně vybavené kolo, 
než vyjede na silnici, teoreticky řešily 
dopravní situace.

Ve druhé části, na kterou se 
vždy všichni moc těší, pak vyjely na 
komunikaci dopravního hřiště. Zde 
zábavnou formou zkoušely použí-
vat nové znalosti v praxi. Osvojily si 
tak správné chování na pozemních 
komunikacích a bezpečný pohyb  

Pravidla silničního provozu
v provozu.

Další lekce proběhne na jaře, 
kdy si čtvťáčci své vědomosti otestují 
a budou moci získat průkaz cyklisty.

Výuka na dopravním hřišti se 
u žáků i u rodičů setkává s velkým 
ohlasem. Proto by bylo skvělé, kdy-
by se obnovilo hradišťské dopravní 
hřiště. Jistě by ho využili žáci všech 
místních škol a přispělo by ke zvý-
šení teoretických i praktických zna-
lostí našich dětí v oblasti dopravní 
výchovy a bezpečného pohybu na 
veřejných komunikacích.

                                                                                                                            
Jana Honců,                                                                                                                            

Základní škola Studentská
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Česko-německé lavičky
V rámci letošních oslav partnerství s 
Erzhausenem jsme do Hradiště po-
zvali naše přátele z německé evan-
gelické církve. Navštívili jsme Český 
ráj i Prahu, uspořádali společné bo-
hoslužby a zahráli si bowling. Kromě 
toho jsme si vyhrnuli rukávy a dali se 
společně do práce.

Už před příjezdem německých 
hostů jsme si z fotbalového hřiště 
vypůjčili pár laviček, které volaly po 
opravě. S partou našich dětí jsme 
s dílem začali a s Erzhauseňáky 
jsme ho dotáhli do zdárného kon-
ce. Po našich německých přátelích 
nám tak v Hradišti zůstane nejen 
spousta pěkných vzpomínek a roz-
hovorů, ale i trvalá památka. Projekt 
Návštěva mládeže evangelické círk-

ve z Erzhausenu byl realizován ve 
spolupráci s Koordinačním centrem 
česko-německých výměn mládeže 
Tandem s podporou MŠMT a také 

za podpory města Mnichova Hradi-
ště.

Petr Novák,
Jednota bratrská

V letošním roce se naše škola opět 
zapojila do mezinárodního projek-
tu „Záložky do knih spojují školy“. 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně  
a slovenská pedagogická knižnica  
v Bratislavě letos vyhlásily k Mezi-
národnímu měsíci školních knihoven 
2017 již 8. ročník. Tento projekt pod-
poruje čtenářství a zároveň napo-
máhá navázat spolupráci se žáky ze 
slovenských škol. Naší partnerskou 
školou se stala ZŠ z Dolného Kubína 
v Žilinském kraji. 

Záložky vyráběli žáci 3. a 7. 
tříd v hodinách výtvarné výchovy 
na téma „Tajuplný svět knižních pří-
běhů“. Zobrazili na nich své hrdiny  
z přečtených knížek a moc se jim po-
vedly. Se staršími žáky jsme také se-
psali průvodní dopis o našem městě 
i škole a do balíčku přibalili různé 
propagační materiály.

Začátkem listopadu nám při-
šla zásilka ze Slovenska. Zaslané 

Záložky do knih spojují školy

záložky si žáci mezi sebou rozdali  
a podle ilustrací na záložkách háda-
li, které knihy jsou zde zobrazeny. 

Projekt byl pro nás zpestřením 
výuky a záložky budou rozhodně 
dále využívány, neboť čtenářství se 

u nás rozvíjí nejen v hodinách čes-
kého jazyka a literatury, ale i pro-
střednictvím Čtenářského klubu. 

    
   Marcela Zahrádková,

Základní škola Sokolovská

Tři tematická setkání s rodiči
Mateřská škola v Mírové ulici se 
v tomto školním roce zapojila do 
projektu Šablony. Tento projekt 
podporují Evropské strukturální a in-
vestiční fondy, které zároveň projekt 
dotují. Do tohoto projektu se zapojily 
všechny učitelky školy. Projekt jim 
svým zaměřením pomáhá k dalšímu 
vzdělávání potřebnému pro jejich 
každodenní práci s dětmi.

Součástí projektu jsou i setká-
vání s rodiči. Mateřská škola nabídla 
rodičům tři tematické celky, které jim 
díky odborníkům v dané oblasti při-
nesly nové znalosti i možnosti práce 
s dětmi v rodině.

Prvním tématem byla Logope-
dická prevence u dětí předškolního 
věku. Přednášku vedl Phdr. Dr. Jo-
sef Štěpán, který se této problemati-
ce věnuje celý život a je významným 
odborníkem v oblasti logopedie – 
nápravě řeči. Přednáška obsahovala 
nejen obecné informace, ale i ukáz-
ky konkrétní práce s dětmi. Rodičům 
byla dána možnost i individuálních 

rozhovorů.
Druhé téma s názvem První 

pomoc bylo prezentováno profesi-
onálními zachranáři – pražskými 
Zdravotníky s.r.o. Ti nejprve v do-
poledních hodinách přišli mezi děti  
a spolu se svým kamarádem 
maňáskem Kryštůfkem přibližovali 
dětem jejich práci. Z dětí se na chvíli 
stali záchranáři – obvazovaly a ošet-
řovaly kamarády, mohly nasednout 
do záchranářské sanitky a seznámit 
se s jejím vybavením a ty nejstarší 
si určitě zapamatovaly i důležitá te-
lefonní čísla. Celé dopoledne bylo 
vedeno v duchu motta „I dětské ruce 
mohou zachránit“.

V odpoledních hodinách byla 
připravena druhá část určená rodi-
čům zaměřená na poskytování první 
pomoci při dětských úrazech i po-
skytování první pomoci všeobecně. 
Její součástí byly i praktické ukázky. 
Celé odpoledne bylo vedeno velmi 
odborně a zároveň velmi příjemně 
pro všechny zúčastněné. Rodiče po 

ukončení přednášky a praktickém 
nácviku poskytování první pomoci 
obdrželi certifikát o absolvování kur-
zu první pomoci u dětí.

Třetí tematické setkání Výtvarná 
dílna pro děti i rodiče si připravila 
výtvarnice Mgr. Eva Kozáková. Byla 
to výtvarná dílna, která nás přiblížila 
k době vánoční. Maminky přišly i se 
svými dětmi a společně vyráběly ad-
ventní kalendář. Úsměvy na tvářích 
dětí a jejich maminek ukazovaly, že  
i toto setkání se jim líbilo.

Všechna tři setkání se líbila  
i nám učitelkám. Přinesla nám totiž 
řadu nových poznatků i zkušeností. 
Touto cestou bychom chtěly podě-
kovat všem odborníkům, kteří svými 
odbornými znalostmi rozšířili i naše 
znalosti v daných problematikách. 
Poděkování patří rovněž všem ro-
dičům, kteří se našich setkávání 
zúčastnili.

Učitelky Mateřské školy 
v Mírové ulici

Farnost zve do Svaté země
Vážení přátelé, dovoluji si vás po-
zvat na poznávací výlet do Izraele 
– Svaté země. Výlet pořádá farnost 
Mnichovo Hradiště ve spolupráci  
s cestovní kanceláří Palomino  
z Prahy a bude se konat ve dnech 
18. – 26. dubna 2018. Tato poznáva-
cí cesta je určena pro všechny bez 
rozdílu, zda se hlásíme k nějakému 
duchovnímu vyznání nebo se pova-
žujeme za ateisty. 

Izrael je země, která nabízí 
mnoho mimořádných kulturních pa-
mětihodností, stejně tak i rekreační-
ho vyžití, jako je koupání v Mrtvém  
či Středozemním moři a mnoho 
dalších zajímavostí, které jsou velmi 
atraktivní pro širokou veřejnost. Je to 
místo, kde se prolínají tři nejznám-
nější kulturní směry: judaismus, 
křesťanství a islám. Člověk zde má 
možnost nahlédout do světa Orientu 
a stejně tak může obdivovat přírodní 
bohatství této krásné země. Celým 
pobytem v Izraeli nás bude doprová-
zet profesionální průvodce, který od-
borně seznámí účastníky s dějinami 
a zajímavostmi země a jednotlivých 
míst. Cestovat se bude velmi poho-
dlně,  letecky z Prahy do Tel Avivu. 

Zváni jsou všichni, kteří chtějí 
prožít nevšední zážitky, poznat ko-
řeny duchovních světových kultur  

a prožít krásnou dovolenou. 
Podrobnější informace nalez-

nete v boxu níže, nebo na letáčcích. 
Zájemci se mohou přihlašovat u P. 
Pavla Macha, na telefonu 736 148 

Co čeká účastníky zájezdu?
Po přeletu z Prahy do Tel Avivu výprava navštíví Cesareu s impozantním 
římským akvaduktem, Haifu s horou Karmel, Kánu Galilejskou, kde zájem-
ci obnoví své manželské sliby, nebo Nazaret. Rovněž dostanou možnost 
vykoupat se ve Středozemním moři. V dalších dnech turisty bude čekat 
hora Tábor, Genezaretské jezero, Betlém, Jericho, Kumrán, Jeruzalém, 
nejstarší přístav světa Jaffa a mnoho dalších a dalších míst známých ne-
jen z biblických textů. Vrcholem zájezdu bude návštěva Křížové cesty a 
Bailiky Božího hrobu ve starém Jeruzalémě. Cena zájezdu: 20 900 Kč + 
150 dolarů s sebou na vstupné a obslužné.

567 či e-mailu dekanstvi.mh@se-
znam.cz.

Pavel Mach, Římskokatolická 
farnost – děkanství Mn. Hradiště

Často v Kamelotu informujeme  
o tom, že studenti Gymnázia Mni-
chovo Hradiště někam vyjeli. Tento-
krát však chceme ukázat, že mnoho 
zajímavého zažili i ti, kteří zkrátka 
zůstali ve škole – z řady aktivit do-
plňujících vyučování jsme vybrali  na 
ukázku tři, o kterých podávají zprávu 
přímo jejich účastníci.

Černá kavárna na GMH
Černá kavárna je projekt, který 

nám pomohl se vcítit do situace ne-
vidomých. Po příchodu do školy nám 
byly zavázány oči a rozdělili jsme se 
na dvě skupiny. Obě skupiny se za-
bývaly deskovými hrami, které byly 
upravené pro nevidomé, zkusily si 
chůzi poslepu se slepeckou holí a 
také napsat svoje jméno Braillovým 
písmem. Dozvěděli jsme se o růz-
ných poruchách zraku a o tom, jak 
slepý člověk rozpoznává barvy, svět-
lo a tmu nebo jak pozná, že už je na-
lévaný hrníček plný. Na konci jsme 
si mohli z nápojového lístku objednat 
nápoj, který jsme platili opět posle-
pu. S rozvázanýma očima jsme si jej 
pak vychutnali s drobným občerstve-
ním a měli prostor na naše dotazy. 
Za zkušenost můžeme poděkovat 
naší paní třídní učitelce Vandě Šá-
krové, která nám to s DDM zařídila.

                           Klára Bíglová

Učíme se ve škole – ale jinak…

Příběhy bezpráví
V pondělí 13. listopadu se třídy 

septima, 3. A, oktáva a 4. A gymná-
zia sešly v rámci projektu Příběhy 
bezpráví. Letošním tématem byla 
Charta 77, která vznikla na protest 
proti nedodržování základních lid-
ských práv a svobod v tehdejším 
Československu. Naším hostem byl 
pan Miroslav Jirounek, rodák z Mla-
dé Boleslavi, který byl jedním ze sig-
natářů Charty. Jeho životní příběh  
a situace, kterými si prošel, nás 
velice zasáhly. Režimem mu bylo 
odepřeno dokončit středoškolské 
vzdělání i možnost se dále vzdělá-
vat, přestože měl výborné výsledky. 
Živil se podřadnými, špatně placený-
mi pracemi. I přes finanční problémy 
vychoval s manželkou pět dětí, kte-
ré jsou dnes podle jeho slov, snad  
i díky nelehkému dětství, úspěšné. 
Závěrem bychom chtěly poděkovat  
za přínosné informace a uvedení do 
dění tehdejší doby.

Nikola Strnádková a Veronika 
Karásková

Podzimní vaření ve škole
Ve čtvrtek 9. listopadu se žáci 

kvarty rozhodli, že si zpestří učení 
trochu neobvykle vařením. Rozdělili 
se do menších skupin a každá z nich 
měla svůj recept. Vařila se dýňová či 
hrachová polévka, pekly se brambo-
ry a zelenina, připravoval se bram-
borový salát a jako dezert krášlily 
stoly brownies a mrkvové muffny.

Celý nápad se zrodil v hlavě 
paní učitelky Štrojsové, která vše 
zorganizovala a při práci také pra-
videlně pořizovala fotografie. Žáci 
si přinesli do školy kromě obvyk-
lých pomůcek také suroviny – po 
čtyřech hodinách normální výuky 
pak během páté a šesté hodiny pil-
ně vyvářeli lahodné dobroty. Každý 
měl své vyhrazené pracovní místo 
– studená kuchyně byla v učebně 
chemie pod dohledem paní Ře-
hořkové, teplá jídla se připravovala  
v kuchyni zapůjčené pro tento den 
od základní školy. Co jsme si uvařili, 
to jsme také snědli – pak už zůsta-
ly jen hory nádobí, které bylo třeba 
umýt. Počet dobrovolníků na tuto 
práci se rapidně zvýšil po zjištění, 
že zájemci budou omluveni z prv-
ních minut následující hodiny fyziky. 
Všichni odcházeli domů s úsměvem 
na tváři a plným žaludkem.

                                                                                                                     
Marie Horynová
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Půlnoční zvony zní,
když končí čas adventní,
k Betlému cesta daleká,

nejkrásnějším je duše člověka.

PŮLNOČNÍ ZVONY
Daniela Břoušková

Po sněhu půjdem, čistém, bílém,
kam půlnoční nás zvony zvou,

v kostelíčku krásném, starobylém,
proměnit v Betlém duši svou.

S adventním polednem den se rychle ztrácí,
ve holém větvoví živoří ptáci,

hned tma vpadne všude, kam dohlédnem...

Adventní doba k nám jde s temnou tváří,
přec uvnitř je čistá a světlounce září
příslibem čerstvě zrozeného Krista...

ADVENT
Kateřina Podávková

Klubíčko, klubíčko, kutálej se...

Vánoční jarmark bude plný zajímavých hostů a dobrých skutků
V sobotu 9. prosince se naše ná-
městí opět promění v místo plné 
prodejních stánků, dobrého jídla  
a stane se dějištěm zajímavého kul-
turního programu. V tento den se 
bude totiž opět konat další vánoční 
jarmark. 

Tradiční vystoupení dětí ze 
zdejších mateřských a základních 
škol doplní skupina Ergo se svou 
„novostředověkou“ hudbou a duo 
Flaškinet, které předvede hru na 
skleněné lahve s kytarovým dopro-
vodem. V odpoledních hodinách 
proběhne na farské zahradě oblí-
bené vypouštění balónků Ježíškovi  
s vánočními přáníčky. Během celého 
dne budou k vidění obří andělé na 
chůdách, kteří mezi návštěvníky šíří 
dobrou náladu, povídají a zpívají si  
s nimi, takže pokud nestihnete poslat 
přání Ježíškovi s balónkem, můžete 
ho andělům pošeptat. Rádi mu ho 
vyřídí. Vrcholem letošního programu 
je zhruba hodinový koncert nevšední 
kapely složené ze studentů a absol-
ventů Jedličkova ústavu, The Tap 
Tap. Tato kapela si za více než 16 let 
své existence vybudovala jedinečné 
místo na české hudební scéně a vy-
stupovala i v zahraničí. 

Adventní čas je plný nostalgie, 
setkávání s přáteli, plnění přání  
a rozdávání dárků. Proto se i město 
Mnichovo Hradiště rozhodlo udělat 
před Vánocemi radost a pomoci 
dvěma malým velkým bojovníkům  
z našeho města. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného a z prodeje 
vánočních hrnků s motivem města 
bude věnován rodinám šestiletého 
Davídka Koška a tříletého Honzíka 
Hanuše. Na dobrovolné vstupné bu-
dou k dispozici tři kasičky. Jednu na-
jdete na městském stánku před rad-
nicí, druhou na farské zahradě, kde 

bude probíhat oblíbené vypouštění 
balónků Ježíškovi, a s třetí bude ná-
vštěvníky obcházet pověřená osoba.

Příběh bojovníků Davídka a Hon-
zíka. 

Tak jako se každá maminka těší 
na příchod svého miminka na svět, 
plná očekávání byla i Davídkova 
maminka Lenka. Davídek se sice 
narodil v termínu, ale porod byl velmi 
dlouhý. Místo prvního objetí se svým 
novorozeným chlapečkem se Lenka 
musela dívat, jak její Davídek abnor-
málně pláče, má křeče a přestává 
dýchat. Záchranka ho převezla do 
pražské nemocnice na jednotku in-
tenzivní péče, kde ho lékaři uvedli na 
dvanáct dní do umělého spánku. Po 
probuzení se po neurologické strán-
ce Davídek nechoval správně, byl 
apatický a velmi lekavý. Po mnoha 
vyšetřeních na neurologii byla sta-
novena diagnóza – hyperekplexie, 
úlekový syndrom. Aby toho nebylo 
málo, na další kontrole po čtyřech 
měsících bylo rodičům řečeno, že 
se Davídek nevyvíjí jako dítě jeho 
věku. Další diagnóza zněla – mito-
chondriální onemocnění spojené  
s ochablým svalstvem, zvracením  
a těžkou mentální retardací. 

I přesto, že je nemoc nevyléči-
telná, Davídkův stav se díky čtyřia-
dvacetihodinové péči rodičů, cvičení 
a rehabilitacím krůček po krůčku 
zlepšuje. Umí se přetočit na bříško, 
sedět s oporou. Má také svůj styl 
komunikace s rodiči, díky kterému 
rozumí mnoha věcem. 

„Před lety jsme pro Davídka 
založili transparentní účet, protože 
jsme zjistili, že existují různá za-
řízení, kde by mu mohli pomoci. 
Bohužel tyto procedury neproplácí 
pojišťovna. Proto jsme se také roz-

hodli sbírat plastová víčka,“ říká ma-
minka Lenka. Za jednu tunu víček 
dostane rodina 7000 Kč. Teď si však 
představte, jak dlouho trvá takové 
množství nasbírat. Davídek během 
roku absolvuje pobyty v Lázních 
Klimkovice a slovenských Piešťa-
nech, masáže, hipoterapii (rehabili-
tace za pomoci speciálně vycviče-
ného koně), kraniosakrální terapii 
(alternativní medicína), canisterapii 
(terapie se psy), logopedii, plavání. 
Největší pokroky po psychické strán-
ce, i co se týče držení těla, Davídek 

udělal během delfínoterapie v Tu-
recku. Pomohla mu odstranit hrůzu  
z vody, která se u něj dostavuje i bě-
hem běžného koupání ve vaničce,  
a je doprovázená zvracením. Poda-
řilo se rozvinout motoriku jeho ruči-
ček. Lépe uchopí věci a snaží se do-
konce jíst sám lžící. Zlepšilo se mu  
i vnímání a komunikace s okolím. 

Bohužel se najdou i tací, kteří 
nařkli rodinu, že jezdí do Turecka 
na dovolenou. Delfínoterapie je však 
propracovaná terapie, na kterou 
maminka nemůže jet s Davídkem 

sama. Transport letadlem a pobyt  
v cizím prostředí je pro Davídka vel-
mi náročný a potřebuje mít u sebe 
neustále dozor. A na závěr přání 
maminky Lenky: „Jako maminka si 
přeju, aby byl Davídek šťastný a nic 
ho nebolelo a netrápilo. Je to každo-
denní boj, ale stojí to za to. Raduje-
me se z každého krůčku, i když to 
jde pomaličku“.

Ani tříletý Honzík Hanuš neměl 
při příchodu na svět moc štěstí. Má 
vrozenou vývojovou vadu pravé ruky, 
na které má pouze palec a prstení-
ček. V šesti měsících se u Honzíka 
objevily první epileptické záchvaty  
a lékaři diagnostikovali opoždění 
psychomotorického vývoje. Po mno-
ha vyšetřeních lékaři dospěli k zá-
věru, že Honzík trpí Westovým syn-
dromem – těžkou formou epilepsie. 
Honzík je odkázán na čtyřiadvace-
tihodinovou pomoc. Zatímco rodiče  
u svých ratolestí pyšně sledují kaž-
dý jejich nový krůček, nové slovíčko  
a jejich odhodlání při prozkoumává-
ní nových věcí, Honzíček si bohužel 
nedokáže hrát, neleze, nesedí, jeho 
vývoj se téměř zastavil. Jeho bu-
doucí vývoj je nejistý, můžou ho ale 
zlepšit různé rehabilitace. 

Jeho rodiče, maminka Petra a 
tatínek Jan, s Honzíkem také absol-
vují canisterapii, hipoterapii, plavání 
v bazénu, logopedii, chirofonetiku 
(speciální logopedie), neuromobili-
zaci. Jezdí také na lázeňské pobyty 
do Klimkovic a do Piešťan. Pro do-
mácí rehabilitaci museli rodiče poří-
dit vertikalizační ortézu, která slouží 
ke správnému fyziologickému posta-
vení, rehabilitační sedátko, ortézky 
na ručičky, ve kterých trénují opory, 
rehabilitační kočárek a mnohé další. 

„Aby Honzík mohl dělat pokroky 
ve svém vývoji, je zapotřebí velkých 

finančních prostředků. Bohužel tyto 
tolik potřebné rehabilitace neplatí 
zdravotní pojišťovny, proto jsme se 
rozhodli zřídit transparentní účet  
a využít pomoci těch, kteří rádi po-
máhají. Jakákoliv pomoc našemu 
synovi je přínosem k jeho cestě za 
lepším životem. Děkujeme všem 
za podporu Honzíka, aby mohl dě-
lat další krůčky ve svém vývoji. Asi 
před měsícem začal sedět, což je 
pro naši celou rodinu nepředstavitel-
ný zážitek a nedá se slovy popsat, 
jakou cítíme radost a vděčnost. Zdů-
razňuji to i proto, že všechny ty reha-
bilitace a speciální pomůcky, i když 
jsou nesmírně finančně nákladné, 
mají smysl a bez nich by se to nikdy 
nestalo,“ dodává maminka Petra.

Pro zajímavost jsem se ma-
minek zeptala na některé náklady 
na léčení a speciální potřeby pro 
chlapečky. 28denní pobyt v Lázních 
Klimkovice stojí 60 000 Kč, speciál-
ní obleček pro správné držení těla 
a rovnání skoliózy 15–25 000 Kč, 
speciální autosedačka 90 000 Kč, 
kočárek na míru 70 000 Kč, nastavi-
telná jídelní židlička 15 000 Kč, del-
fínoterapie 100 000 Kč (pojišťovna 
nepřispívá). Za jakékoliv příspěvky 
od pojišťoven a dárců jsou rodiče 
velmi vděčni. 

I my v infocentru jsme se roz-
hodli alespoň trošku pomoci a za-
koupili jsme box na plastová víčka. 
Nyní je můžete odevzdávat i u nás 
a my je budeme rodinám předávat.  
Doufáme, že i vy se k nám přidáte 
a společně alespoň trošku pomůže-
me chlapcům a jejich rodinám k dal-
ším krůčkům ve vývoji a vykouzlení 
úsměvů na jejich tvářích.

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Chcete pomoci dobré věci? Válí se 
vám doma stará klubíčka od pletení, 
háčkování, zbytky látek a nevíte, co 
s nimi? Doneste nám je do infocen-
tra na náměstí. Předáme je lidem, 
kteří vyrábějí potřebné věci pro mi-
minka a dárečky pro jejich maminky. 

V našem městě několik tako-
vých dobrovolníků je, a to včetně 
seniorek z Domova s pečovatelskou 
službou. Zapojují se i dámy z Kláš-
tera Hradiště nad Jizerou, Podolí  
a Jiviny. Zhotovené věci se předávají 
na klasická porodní oddělení nebo 
koordinátorkám organizace Nedo-
klubko, která pomáhá předčasně 
narozeným dětem a spolupracuje  
s nemocnicemi po celé ČR. Nedo-
nošených dětí se v republice narodí 
zhruba 9000 ročně a standardní ob-
lečení je jim po narození příliš velké. 
A proto tu jsou dobrovolníci, kteří se 
snaží pomáhat a dělat radost. 

Konkrétně se hodí slabší bavl-
něná příze (Camila, Camila Batik, 

Camila Color, Alize Bella, Alize Bella 
Batik), ze které se dělají dárečky pro 
maminky, 100% akryl pro děti (např. 
Batole, hlavně ne moc silné příze) 
na výrobu čepiček, botiček a obleč-
ků. Dále bavlněné látky s pestrými 
barvami nebo dětským motivem, 
bílá bavlněná látka, suché zipy, va-
telín na výrobu zavinovaček, úpleto-
vá bavlna jednobarevná i vzorovaná  
a patenty na ušití body pro miminka, 
fleece na výrobu dek a hnízdeček 
pro miminka do inkubátorů, dále 
různé druhy větších kusů látek, ze 
kterých je možné ušít přehozy přes 
inkubátory. Vítané jsou i potřeby  
a materiál na zútulnění dětských od-
dělení a pokojů. 

Chcete se dozvědět více a tře-
ba se i zapojit? Zastavte se za námi 
v infocentru nebo se podívejte na 
www.nedoklubko.cz. 

Tereza Šímová,
Infocentrum Mn. Hradiště

Krabice od bot už se těší na své dětské majitele 
Jak jsme vás informovali již v minu-
lém vydání Kamelotu, naše infor-
mační centrum se letos zapojuje do 
předvánoční charitativní akce Kra-
bice od bot aneb Děti darují dětem  
k Vánocům 2017 a je sběrným mís-
tem této události. 

Sběr dárků začal 13. listopadu. 
Za první týden se tu sešly tři desítky 
dárečků, za které moc děkujeme,  
a těšíme se na další. Připomínáme, 
že posledním dnem sběru dárků  
v našem městě je sobota 9. prosin-
ce, tedy den konání vánočního jar-
marku. V Klubu už pomalu chystáme 
na jarmareční den balicí dílničku, 
takže můžete své dárky zakoupené 
na jarmarku u nás i zabalit. A pro-
tože opakování je matka moudrosti, 
připomeneme si, co se do krabice 
hodí a co ne. 

Rozhodně do balíčků patří hrač-

ky nové i starší (věci v dobrém sta-
vu), předměty pomáhající k rozvoji 
talentu, jako je tužka a hezký sešit, 
skicák a pastelky, vodové barvy  
a štětec, sportovní potřeby, knížka 
přiměřená věku dítěte. Hezké ne-
obnošené kusy oděvů či oděvních 
doplňků, o nichž se dá předpoklá-
dat, že dětem udělají radost, také. 
Pro holčičky přijdou vhod panenky 
a dětská bižuterie, pro kluky autíčka 

nebo nářadí.
Do krabice můžete také přiložit 

fotografii toho, kdo dětem krabici po-
sílá, případně i pohled s vánočním 
přáním. Pokud máte tvořivé děti, mů-
žete i vánoční přáníčko vyrobit. 

Do krabic se naopak nehodí 
věci rozbité, špinavé, opotřebované 
nebo příliš staré, také věci luxusní 
a drahé, které by mohly vzbuzovat 
závist jiných obdarovaných dětí. 

Dále předměty nevhodné vzhledem 
k věku dětí či takové, které mohou 
být nebezpečné – šipky s kovovými 
hroty, pyrotechnika, nože apod. Po-
traviny, které podléhají rychlé zkáze, 
například ovoce nebo prošlé potra-
viny, také vhodné nejsou. Podobně 
jsou na tom věci křehké.

Až budete mít krabici naplně-
nou, zabalte ji vánočním papírem, 
označte na viditelné místo, zda je 
krabice vhodná pro dívku či chlapce. 
Uveďte také vhodný věk dítěte (0 – 
17 let). Štítek s označením přidělejte 
napevno. 

Pokud si nebudete něčím jisti, 
zavolejte nám na telefon 326 776 
739 nebo nás navštivte v době 9 – 
12 a 13 – 17 hodin. 

Šímová Tereza,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Na svatého Martina se konal také Restaurant DayPodzimní jarmark
V sobotu 23. září proběhl v so-
kolovně další bazar, tentokrát se 
zaměřením na podzim a zimu.  
Prodejců se sešlo přes 30, takže 
výběr byl opravdu bohatý. Pro-
dávalo se oblečení, hračky, ko-
čárky, odrážedla, boty, sportovní 
vybavení. Poprvé tu byl i stánek 
Dobrotet, které pomáhají nedo-
nošeným miminkům a matkám 
s dětmi v nouzi. Mohli jste si od 
nich koupit různé ručně vyrobené 
oblečky a hračky a tak dětem po-
moci. Děkuji všem, kteří pomohli 
s organizací a propagací. Bude-
me se na Vás i s Dobrotetami tě-
šit zase v březnu s bazarem jaro/
léto. (baj)

V sobotu 11. listopadu pořádal Spo-
lek Meza v Posilovně v areálu fot-
balového hřiště MSK již sedmý Re-
staurant Day, festival pro milovníky 
jídla a pití vyznačující se přátelskou 
atmosférou, tentokrát navíc spo-
jený s Blešími trhy, které ve městě 
pořádá spolek Žijeme pro Hradiště. 
Přestože se nepodávala husa, jak 
by se dalo ve svatomartinský svátek 
očekávat, návštěvníci mohli ochut-
nat rozmanitá sladká i slaná, teplá  
i studená jídla a nápoje a husa zdo-
bila alespoň plakát k této akci. 

V nabídce byl třeba vydatný 
kančí guláš, domácí uzené s kře-
nem a okurkou, výborný eintopf, 
různé druhy polévek, burgery, paš-
tiky, buřty na pivě a chlebíčky, také 
výborné vegetariánské sushi nebo 

slané záviny i chlebíčkové slané 
dortíky. Na své si přišli i milovníci 
sladkého a mohli vybírat z množství 
dortů, cheesecaků, lanýžů, cupcaků 
v podzimních příchutích, svatebních 
koláčků, došlo už i na vánoční cukro-
ví a také na portugalské či brazilské 

cukroví. Nechybělo ovšem svato-
martinské víno, pestrá nabídka piv, 
byla možnost ochutnat také domácí 
medovinu, slivovici i vaječný koňak  
a výbornou kávu. Pro děti se nabí-
zely různé limonády a také studené 
čaje.                   ...12
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KINO

9. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádkový vánoční příběh o lásce a kouzlech zasazený do současnosti.

2. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BAJKEŘI
Tři kamarádi místo světa sociálních sítí objevují ten reálný…

3. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
LAJKA 3D
Loutkové zpracování příběhu fenky Lajky, první zvířecí kosmonautky.

4. PROSINCE, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
KDE ŽENY VLÁDNOU
O společnostech, kde mají ženy navrch, s Kateřinou Karáskovou.
6. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.
7. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Poslední část trilogie J. Hřebejka se odehrává v 50. letech.

8. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KVARTETO
Česká komedie s B. Polákovou, J. Pleslem nebo L. Krobotovou.

10. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADDINGTON 2
Dobrodružství medvídka, který začíná pracovat, aby měl na vánoční dárek.

13. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BAJKEŘI
Tři kamarádi místo světa sociálních sítí objevují ten reálný…

13. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAMINO NA KOLEČKÁCH
Dokument o 640kilometrovém putování vozíčkáře do Compostely.

15. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmým dílem slavné série.

17. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádkový vánoční příběh o lásce a kouzlech zasazený do současnosti.

KALENDÁR AKCÍˇ

27. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Poslední část trilogie J. Hřebejka se odehrává v 50. letech.

20. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
7 ŽIVOTŮ
Sedm sester tajně vystupuje jako jedna v přelidněném světě roku 2073.

21. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁDECH PRO LÁSKU
Ochrnutý muž se rozhodne zasvětit život pomoci zdravotně postiženým.

22. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL
Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!

23. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MŮJ ŽIVOT CUKETKY + VÁNOČNÍ SVATBA SNĚHULÁKA KARLA
Dojemný příběh chlapce z dětského domova + předfilm

27. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádkový vánoční příběh o lásce a kouzlech zasazený do současnosti.

29. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádkový vánoční příběh o lásce a kouzlech zasazený do současnosti.

28. PROSINCE, 19.00, FILMOVÁ PROJEKCE
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI 3D
Děti se stávají postavami v počítačové hře a čeká je životní dobrodružství.

1. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
METALLICA QUEBEC MAGNETIC
Záznam koncertu slavné heavymetalové skupiny z roku 2012.

29. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmým dílem slavné série.

30. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL
Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
12. PROSINCE, 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.

7. A 14. PROSINCE, 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.

11. PROSINCE, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné výslovnosti 
a na nápravu řeči. S dětmi pracuje logopedická asistentka individuálně 20 
minut, přesný čas setkání je s ní třeba domluvit předem. Sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

OSTATNÍ
5. A 14. PROSINCE, 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
AUTOBUSEM DO BAZÉNU  
V MLADÉ BOLESLAVI
Další bezplatné svozy zájemců 
o koupání a relaxaci do mlado-
boleslavského krytého bazénu 
(5. prosince v 16:30, 14. prosine 
v 9:30 hodin). Účastníci získají 
10procentní slevu z ceníkového 
vstupného. Doba pobytu v bazénu: 
1,5 hodiny. Autobus odjíždí z Ma-
sarykova náměstí (nástupiště č. 4) 
a na stejné místo se opět vrací. 

6. PROSINCE, 10:00 AŽ 17:00, 
GYMNÁZIUM MN. HRADIŠTĚ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU
Ředitelka školy pohovoří o při-
jímacím řízení i přijímacích 
zkouškách nanečisto, zájemci 
se zúčastní vyučovacích hodin a 
popovídají si s učiteli. Prezentace 
školy s komentářem a prohlíd-
ka školy je připravena na 10:00  
a 15:30 hodin. Součástí je i pro-
gram pro děti.

DIVADLO

16. PROSINCE, 15:00
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ
Láska přemůže všechna kouzla a čáry. Pohádka o dvou uhádaných čerti-
cích a krásné princezně Brumbelindě, do které se zamiluje sám kníže pekel 
Lucifer. Divadlo Kompanyje.
18. PROSINCE, 19:00, ABONENTNÍ CYKLUS
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Netradiční silvestrovská výměna manželů: Michaela Badinková bude žít na 
zkoušku s Danielem Rousem, Martin Kraus bude zkoumat výhody soužití 
se starší partnerkou Danou Homolovou. Předvánoční představení s divác-
kým překvapením, které prozradíme až po děkovačce. Fanny Agentura 
Praha. Abonentní cyklus.

7. PROSINCE, 19:00, KONCERT V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL HUDBY
POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL 
Nezvyklé spojení loutny (Jindřich Macek) a akordeonu (Jitka Baštová). Na 
programu v podání obou nástrojů vánoční písně G. F. Händela či Ave Maria 
Argentince Ástora Piazzolly. Akordeon zahraje v sólu slavné Golbergov-
ské variace J. S. Bacha či Mozartovo Adagio h moll. Název koncertu dala 
skladba z Benešovského kancionálu, jež pochopitelně též zazní. Adventní 
koncert Kruhu přátel hudby, přístupný i jednorázovým návštěvníkům.
12. PROSINCE, 19:00
RADIM VIZVÁRY – SÓLO
Pantomimický večer Radima Vizváryho s mnoha tanečními čísly, ověnčený 
Cenou Thálie 2016. Tenhle mim bere každému dech a zapálí ve Vás upro-
střed adventu svíci nadšení. Nejúchvatnější současné jevištní dílo střední 
Evropy v žánru, v němž byli Češi vždy světovými mistry. Mimo předplatné.

11. PROSINCE, 17:00, SÁL KLUBU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. Materiály k jednání jsou 
v předstihu zveřejněny na webu města. Nejsledovanějším tématem 
prosincového zasedání bude petice proti plánované výstavbě v ji-
hozápadní části města

14. PROSINCE, 0:01, FILMOVÁ PROJEKCE / PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmým dílem slavné série.

14. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KVARTETO
Česká komedie s B. Polákovou, J. Pleslem nebo L. Krobotovou.
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Autorem fotografií je Honza Füši

svatomartinský průvod
Letos poprvé uspořádal spolek Ži-
jeme pro Hradiště svatomartinský 
lampionový průvod, a to přímo 11. 
listopadu krátce po setmění. Svaté-
ho Martina ztvárnil Patrik Komůrka, 
který přijel na krásné bílé a hnědé 
kobylce se skupinou děvčat z Boro-
vice. Jim bychom chtěli vyjádřit naše 
velké poděkování. 

     Díky patří rovněž dětem z 
Mateřské školky v Mírové ulici, jež 
svým milým zpěvem uvedly celý 
program. Po vystoupení dětí byla 
sehrána krátká, avšak nejznámější 
legenda ze života sv. Martina.  Vy-
pravuje se, že římský voják Martin 

měl vždy touhu stát se mnichem a 
pomáhat druhým, a když u městské 
brány jednou spatřil žebráka, rozsekl 
svůj plášť v půli a rozdělil se o něj s 
ním. I našemu Martinovi se to poda-
řilo, z koně při tom nespadl a o svůj 
plášť se šťastně podělil.  

     Patřičnou atmosféru celému 
průvodu dodali světlonoši, oblečení 
v historických kostýmech, kteří se 
zapálenými loučemi svítili na cestu 
celému početnému průvodu, jenž 
v druhé části programu směřoval 
na farní zahradu. Zde bylo ve sto-
dole připraveno malé občerstvení, 
ochutnávka svatomartinského vína, 

svařák a čaj pro děti. Všichni jsme 
byli mile překvapeni velkou účastí 
místních obyvatel a zájmem široké 
veřejnosti. Atmosféra byla velmi pří-
jemná, přestože jsme se potýkali s 
problémy týkajícími se ozvučení – v 
důsledku toho mnozí dostatečně ne-
slyšeli, za což se velmi omlouvám. 
Myslím si, že jsme díky této akci 
získali dobrou zkušenost, poučili se 
a na příští rok slibujeme, že se ma-
ximálně vynasnažíme, aby byl příští 
ročník kvalitnější a program ještě 
pestřejší.  

     Děkuji zejména rodičům s 
dětmi a všem, kteří jakýmkoliv způ-

sobem přispěli k zajištění celé této 
akce, jež byla jednou z řady příleži-
tostí společně něco hezkého vytvo-
řit, navzájem se poznávat a nava-
zovat dobré sousedské a přátelské 
vztahy. Snad i zde můžeme najít 
kus martinského poselství: Martin 
byl po generace tak oblíbeným 
křesťanským patronem právě proto, 
že symbolizoval solidaritu s potřeb-
nými, ochotu se nasadit a prožívat 
upřímné přátelství. Ať je i pro nás 
stálou inspirací také v dnešní době.

 
Pavel Mach,

Farnost Mnichovo Hradiště

Jak voněl advent v kuchyních našich 
předků, to prozradí výstava v muzeu
Muzeum města Mnichovo Hradiště 
zve širokou veřejnost na předvánoč-
ní výstavu s názvem Advent v kuchy-
ni doplněnou o soutěžní přehlídku 
betlémů vyrobených dětmi. K vidění 
budou ovšem také betlémy vytvoře-
né klienty Domova Modrý kámen.  
V rámci výstavy bude probíhat rov-
něž ochutnávka vánočního cukroví, 
kterou mohou sami návštěvníci mu-
zea obohatit vlastními donesenými 
cukrovinkami. Tedy cukroví rozhod-
ně s sebou! 

Výstavu bude možno navštívit od 
2. do 22. prosince každý den v čase 
od 9:00 do 15:30 hodin. V sobotu  
2. prosince se navíc můžete zúčast-
nit kreativních vánočních dílniček 
s paní Janou Havlíkovou. První 
adventní neděli 3. prosince po roz-
svěcení vánočního stromečku bude 
výstava otevřená mimořádně až do 
18:30 hodin.

Přijďte nasát vánoční atmosfé-
ru, která panovala v čase adventním 
v kuchyních našich předků, odneste 
si kulinářskou inspiraci na svátky  
a zapojte se do hlasování o nejhezčí 
betlém!

Michaela Havelková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Vzpomínka na významné zesnulé 
a poslední přání Františka Mendíka
Jako již tradičně v čase dušičkovém 
jsme i v roce letošním společně uctili 
památku a připomněli jména našich 
známých spoluobčanů – letos v tak-
zvaném urnovém háji na městském 
hřbitově. 

Společně jsme zavzpomínali 
mimo jiné na atleta ing. Josefa Hro-
na, jemuž jsme minulý týden odkryli 
pamětní desku na domě, tak jako 
šesti dalším významným osobnos-
tem našeho města, dále pak býva-
lé ředitele školy Josefa Červinku  
a Oldřicha Musila, ředitelku školky  
v Mírové ulici Marii Filipovou, učitele 
Josefa Krejbicha, učitele a malíře 
Josefa Marka, učitelky Marii Ku-
brychtovou a Filoménu Kubínovou, 
lékaře MUDr. Syrovátku, MUDr. 
Chrtka, prof. MUDr. Víška, MUDr. 
Kratochvíla, MUDr. Breitera, den-
tistku Železnou, architekta a malíře 
Otakara Loudu, fotbalistu Františka 
Odnohu, hrnčíře pana Šmídu, skle-
náře Kudrnovy a jejich příbuzné 
Žárovy, okresního konzervátora 
Františka Lance, významného čle-
na klubu Československých turistů, 
rodinu Königovu a Koťátkovu, zná-
mé zahradníky, vedoucího prodejny 
zeleniny pana Šafku, majitele hotelu 
Zlatá Hvězda pana Karla Matese, 

faráře Jindřicha Šilhána, Vopatovy, 
bývalou ředitelku městského muzea 
Hanu Báčkovou a legionáře Antoní-
na Havelku ze Lhotic. 

Zastavili jsme se také u hrobu 
Františka Mendíka, kterému členové 
studentského parlamentu ve čtvrtek 
2. listopadu v 16:45 hodin položi-

li na hrob věnec upletený z větví  
z jeho lesa na Horce, neb tak znělo 
jeho přání, když po tragickém úmrtí 
všech členů své rodiny sám v Praze 
v roce 1947 umíral.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (12. díl)
Nejstarší mnichovohradišťská radnice byla dřevěná, už tehdy jí dominovala věž
Milí čtenáři Kamelotu, odhalení 
opravené fasády radnice v celé 
její kráse nás inspirovalo k tomu, 
abychom hledali v kronikách zá-
pisy týkající se radniční budovy. 
A našli jsme hned mezi prvními 
záznamy v nejstarší knize měst-
ské pamětnice. Tehdejší tajemník 
městského úřadu Václav Kejklí-
ček zapsal v roce 1893 následující 
řádky.

Budovy radniční

„Opatrní a moudří předkové  
v úřadě a ve správě obecní měs-
ta Mnichova Hradiště založili sice  
v roce 1834 tuto pamětnici, jest ale 
litovati, že nedbali toho, aby také pa-
mátné údaje do ní se zanášely. (…) 
Od nynější doby klademe si za po-
vinnost knihu tuto doplňovati. Jakož-
to první památnou událost zanášíme 
zde o stavbě radnice. Před třemi sty 
léty již, jak skrovné písemné památ-
ky města našeho hlásají, stálo na 
místě, kde nyní jsme novou vkusu, 
potřebám a požadavkům moderní 
doby vyhovující budovu radnice zbu-
dovali, malé nízké a dřevěné stavení 
s nízkou věží, jež našim otcům po 
dlouhé doby za místo radní sloužilo. 
Když pak tato malá nízká budova 
ku konci osmnáctého věku svému 
účelu již asi nedostačovala, sbořena  
a na místě tom vybudována radnice 
nová, zděná, jednopatrová s krytem 
šindelovým s vyšší věží plechem 
pokrytou a s hodinami. Byla stavě-
na roku 1770 a roku následujícího 
dohotovena za purkmistra Michala 
Šmída nákladem 1822 zl. 41 kr. (…)

Letopočet stavby s městským 
znakem nacházely se ve východním 
průčelí nade vchodem v pískovci vy-
tesané, pro památku umístěn starý 
městský znak s letopočtem na zá-
padní (zadní) straně věže na nové 
budově.

V staré radnici umístěny po-
slední dobou v přízemí vpravo  
2 kanceláře obecního úřadu, vle-
vo nalézal se byt strážníkův a za 
ním šatlava. Dřevěné schody vedly 
do prvého patra, kde byla chodba, 
vpravo nalézalo se divadlo se stálým 
jevištěm ochotnického spolku, jenž 
již 58 roků v městě blahodárně pů-
sobí, vlevo pak městská spořitelna, 
vedle ní šatna ochotnického divadla 
s knihovnou Čtenářské besedy. Ve 
věži nalézaly se bicí hodiny s třemi 
ciferníky.

Sto dvacet dva roky sloužila bu-
dova tato svému účelu, ochráněna 
jsouc povždy před ohněm a bles-
kem. Avšak začátkem let osmdesá-
tých, tudíž za víc než sto roků, byla 
budova tato již chatrna a zvýšeným 
požadavkům novější doby nikterak 
nevyhovující, a proto bylo pomýšleti 
na důkladnou opravu. Dokud však 
projekt stavby nové školní budovy 
zaujímal veškeré mysle obyvatelstva 
města a hlavně doléhal na sáček 
obecních důchodů, nemohlo obecní 
zastupitelstvo na důkladnou opravu 
radního domu ani pomýšleti.

A i když nová školní budova 
nákladem 52. 278 zl. z výpůjčky 
hrazené z pivního krejcaru z r. 1884 
vystavěna byla, ventilován i jiný ne-
méně důležitý podnik pro město, 
totiž opatření města zdravou pitnou 
dobrou vodou a zřízení vodovodu.

Otázka opravy radnice musela 
tedy v roce 1887, kdy již stavitelem 
Arnoštem Jenšovským z Prahy vy-
hotovené nákresy na rekonstrukci 
radnice vyžadující rozpočtového 
nákladu 10 000 zl. rak. měny obec-
nímu zastupitelstvu ku schválení 
předloženy byly, ustoupiti důležitěj-
šímu pro obec podniku, totiž zřízení 
vodovodu. Avšak ač zastupitelstvo 

obecní mělo v ohledu tomto několik 
projektů na mysli, pro různé příčiny 
neuskutečněn žádný z nich. (…)

I vzata opětně otázka opravy 
radnice na přetřes ve schůzi obec-
ního zastupitelstva dne 13. prosince 
1889 odbývané, zmocněna městská 
rada, aby opravu radnice a úpravu  
v ní se nalézajících divadelních 
místností v úvahu vzala a příslušné 
návrhy zastupitelstvu předložila.

Dne 26. června 1890 předložila 
skutečně rada městská na schůzi 
obecního zastupitelstva nákresy na 
přestavbu radnice, stavitel v městě 
bydlící p. František Dámec předložil 
pak plán na novostavbu. I usneseno, 
aby vystavěna byla budova nová na 
tomtéž místě, kde dosud radnice 
stojí. Tím osud této rozhodnut. Měla 
zmizeti, aby ustoupila budově nád-
hernější, všem nárokům vyhovující, 
hlavně však, kde by prostrannější 
místnost shromažďovací a divadelní 
zřízena býti mohla, an tytéž v městě 
postrádáme.

Z nedostatku rozsáhlejšího sta-
vebního místa, jaké získati se dalo 
pouze sbořením staré radnice, ne-
mohlo se pomýšleti na stavbu budo-
vy o rozměrech velikých. Všeobecné 
pak přání bylo, aby se aspoň rohový 
dům ze dřeva stavěný č. p. 293 nále-
žitý vdově Ludmile Strnadové koupí 
získal a sbořil, čímž by se vydatnější 
prostory a většího místa stavebního, 
zvláště dalšího průčelí nové budově 
docíliti dalo; avšak majitelka domu, 
ač stará a bezdětná, zpěčovala se 
domek obci prodati aneb i právo 
předkupní obci zajistiti. Usneseno 
tedy, že radnice na starém staveb-
ním místě se má postaviti; než ale 
přikročilo se k tomuto úmyslu, ze-
mřela sousedka Strnadová a domek 
připadl sedmi dědicům linie vedlejší 
v dědictví. Nyní mohlo se uskutečniti 

dávné přání, aby obec domek koupí 
získala a tak po delším smlouvání 
koupila obec nejprve jednu sedminu, 
potom dalších šest sedmin domku 
za úhrnnou cenu 3000 zl. rak. čísla.

Když pak ještě na schůzi výboru 
dne13. února 1891 stalo se usne-
sení, by prozatím obnos 15 000 zl.  
z městské spořitelny za účelem stav-
by se vypůjčil, tu stala se konečně 
otázka stavby nové radnice tak dlou-
ho vlekoucí akutní a městská rada 
povolala ihned znalce pány: Čeňka 
Schäferlinga, panského řiditele sta-
veb z Mnich. Hradiště, a Arnošta 
Jenšovského z Prahy, architekta, ku 
zkoumání plánů a nákresů již Fran-
tiškem Dámcem, stavitelem zdejším, 
zhotovených, jichž provedení 35.000 
zl. nákladu vyžadovati mělo. Plány 
tyto byly pak p. Jenšovským za ho-
norář 550 zl. přepracovány.

Jelikož přepracovaný plán toho 
vyžadoval, aby stavba nové radnice 
posunuta byla as tři metry ku předu 
proti východu, a vzhledem k tomu, 
že náměstí dosti prostorné, trhy pak 
jak výroční, tak i týhodní na svém vý-
znamu více a více ztrácí, ale i skrov-
něji navštěvovány jsou, usneseno, 
aby stavební čára o žádané tři metry 
vpřed posunuta byla.

Pokus městské rady získati pro 
stavbu i domek Edvarda Henke, č. p. 
294 s domkem Strnadovým souse-
dící, se nezdařil, což věru jen želeti 
jest.

Rozpočet stavby dle přepraco-
vaných plánů stanoven na 42 813 
zl. 67 kr. Na pronájem stavby vypsán 
konkurz do 12. června 1892. V tom-
to konkurzu zúčastnilo se celkem 29 
offerentů a sice 4 podnikatelové na 
celou stavbu a ostatních 25 na roz-
ličné práce řemeslné. I byla zadána 
práce zednická a nádenická rozpo-
čtena na 22 792 zl. 91 kr. se slevou 

v přízemí po čas stavby nalézala se 
úřadovna městská.

Větší ze zvonů těch váží 150 
kilogramů a nese nápis: „Slit gest 
tento zvonecz za auřadu toho czasu 
p. primasa Adama Mydlarze, Jakuba 
Raudnického, rychtaze, letha 1601 
od Jakuba Zwonarze M. M. Mladeho 
Boleslava nad Jizerou.“

Na straně opačné jest zobra-
zeno Zvěstování Panny Marie; po 
obou pak stranách skví se v medai-
lonkách nečitelným písmem opsaná 
poprsí dvou mužů v kroji doby teh-
dejší. Menší ze dvou těchto zvonů 
vážící 41 kilogram, jímž kdysi obec  
k radě svolávána bývala, nese ná-
sledující nápis: „Tento zvonec udie-
lan za pana Primasa Jakuba Roud-
nického.“ Letopočet 1 602 nachází 
se pod věncem nad nápisem tímto. 
Dle všeho byl i tento zvonec slit mis-
trem Jakubem. (2)

Ku vlastnímu bourání radnice 
přikročeno teprve dne 24. června 
1892, an se ve dnech 22. a 23. červ-
na zde výroční trh odbýval, bourání 
trvalo skoro tři týhodny, na čež zapo-
čato s kopáním základů. Ani ve věži 
ani v základech nenašla se žádná 
písemná památka, což vzbudilo vše-
obecný obdiv.

Dne 21. července 1892 o ½ 
6 hodině na večer za přítomnosti 
městské rady položen první základ-
ní kámen ku stavbě v rohu severním 
naproti domu č. p. 242, v němž nyní 
c. k. poštovní a telegrafní úřad se 
nalézá.

Když již přední stavba až na 
základy hotova byla, odbývala se  
v neděli dne 14. srpna 1892 za pří-
tomnosti kněžstva, hodnostářů měs-
ta, úřadů zeměpanských a jiných  
v městě sídlících a místních též spol-
ků církevní slavnost svěcení základ-
ního kamene a položení pamětního 

spisu do základu.
Při této příležitosti měl starosta 

p. Rudolf Šmolík přiměřenou slav-
nostní řeč o významu slavnosti, na 
čež po církevních obřadech, kteréž 
vykonal důstojný pan děkan zdejší 
Josef Zima, za asistencí kněžstva 
klepáno na základní kámen, do ně-
hož vložena krabice z olova zhoto-
vená. Do krabice této, která zazděna 
vpravo při vchodu do radnice v soklu 
zdi hlavního průčelí a zdi do chodby 
jdoucí, uložen pamětní spis obecní-
ho zastupitelstva podepsaný od pří-
tomných čelnějších hodnostářů osob 
a pak pamětní spisy zdejších úřadů 
a spolků.

Téhož roku 1892 přivedena 
radnice pod střechu i s věží a z jara 
opět pokračováno k jejímu důstojné-
mu dokončení. Ač stavba měla býti 
již koncem srpna 1893 dokončena, 
nebylo lze lhůtu tuto dodržeti, jednak 
pro to, že stavitel téhož roku stavě  
v blízké osadě Haškově velký dvůr 
aj. stavby provádějící měl nedosta-
tek zedníků a dělníků, a za druhé 
dbáno také toho, aby budova v letoš-
ním parném létě také více vyschla.

Dnes stojíme před hotovým dí-
lem, jejž nám Všemohoucí Bůh račiž 
chrániti ode všeho zlého a popřej, 
aby v něm činnost naše nejlepšími 
výsledky pro blaho města a vlasti 
požehnána byla.

Z usnesení městské rady na 
šťastné dokončení stavby konáno 
dne 29. října 1893 církevní posvě-
cení radnice s tímto programem: 
Dopoledne: o 9. hod. seřadění  
a uvítání před radnicí starostou. Za-
pisování do pamětní knihy. O 10. ho-
dině pochod do chrámu Páně a mše 
svatá. Návrat z chrámu a svěcení  
v zasedací síni. Odpoledne: v 1 hod 
slavnostní hostina v divadelním sále 
radnice (couvert 1 zl. 50 kr.), při hos-
tině koncertuje hudba na náměstí.  
O 7. hodině večer divadelní předsta-
vení na radnici „Noc na Karlštejně“, 
veselohra Vrchlického provedena 
ochotnickým spolkem Tyl. (…) Slav-
nost posvěcení radnice dála se za 
pohody. Na slavnosti této brali podí-
lu hodnostáři města, zeměpanských 
úřadů, okresního zastupitelstva, pak 
deputace sousedních měst a obcí, 
místní spolky a korporace a pro 
věčnou paměť se tuto vlastnoručně 
podepsali.“

 
Tímto příspěvkem se lou-

číme s naším seriálem Čtení  
z mnichovohradišťských kronik. 
Pokud vás ukázky kronikářských 
záznamů zaujaly, jen připomínám, 
že do všech městských kronik 
je možné v muzeu nahlédnout.  
V příštím roce budeme připravo-
vat portréty zajímavých hradišť-
ských osobností. Ke kronikám se 
možná vrátíme někdy v budouc-
nu…

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

11%, práce kamenická rozpočtena 
na 3 305 zl. 75 kr. se slevou 20%, 
práce tesařská rozpočtena na 6 247 
zl. 81 kr. se slevou 24%, klempířská 
rozpočtena na 1103 zl. 62 kr. se sle-
vou 10%, pokrývačská 1417 zl. 37 
kr. se slevou 5%, štukatérská 1351 
zl. 60 kr. se slevou 20% a truhlář-
ská 2025 zl. 04 kr. se slevou 15% 
vesměs p. Františku Dámcovi, sta-
viteli z Mnich. Hradiště za úhrnnou 
cenu  32 878 zl. 11kr.; zámečnická 
práce rozpočtena na 1735 zl. 65 kr. 
se slevou 13% Františku Rybářovi, 
strojníku v Mn. Hradišti, natěračská 
rozpočtena na 646 zl. 45 kr. se sle-
vou 21% Josefu Lochmanovi a spo-
lečníkům též v Hradišti a sklenářská 
Karlu Čumpelíkovi též zde se slevou 
2% z rozpočtené sumy 524 zl. 23 kr.

Starou budovu radnice a dům 
č. p. 293 převzal stavitel Dámec ku 
sboření za sumu 1461 zl. 16 kr., 
kterýžto obnos se mu od stavební-
ho nákladu odečte. Stavba celá po 
odečtení slevy zadána za 35 401 zl. 
88 kr. r. č.

Dne 13. června 1892 za přítom-
nosti purkmistra p. Rudolfa Šmolíka, 
radních pp. Josefa Rosendorfa, 
Františka Kreibicha, doktora práv 
Ferdinanda Kopečného a Karla 
Ptáčníka, pak městského sekretáře 
Václava Kejklíčka, odbýváno posled-
ní sezení městské rady v zasedací 
síni (1. patro staré radnice) a dne 
20. června 1892 započalo se s bou-
ráním domku č. p. 293.

Dne 24. června 1892 o 1 hodi-
ně odpoledne sňaty s věže hodiny  
a oba zvony (1), jež opět na věži 
nové radnice umístěny budou, aby 
na příště obyvatelstvu města ten 
věčně proudící, věčně míjící čas 
zvučným hlasem svým odměřovaly, 
umístěny prozatím v chodbě chla-
pecké školy naproti radnici, kde také 

Náměstí a radnice v Mnichově Hradišti, na snímku domy zcela vlevo čp. 
295, za radnicí čp. 240 a čp. 241, na věži radnice pěticípá hvězda, zelené 
prostranství na místě budoucího pomníku Jana Švermy.

Poznámky
V pozdější době byly ke Kejklíč-
kovu textu doplněny následující 
poznámky týkající se radničních 
zvonů.

1) Odebrány k účelům válečným 
v roce 1917.
2) Oba tyto zvony se snesly  
z věže k válečným účelům dne  
6. listopadu 1917, když 12. ho-
dinu polední naposledy odbily. 
Snímání prováděl domobranec-
ký vojín od velitelství z Litoměřic    
Antonín Schlesinger z … u Žam-
berka (Čech).

Budova bývalé radnice postavené kolem roku 1770 a zbořené roku 1893.

Snímek staveniště nové radnice.



Rekreace – sportoviště 
    www.relevant.cz 

Nabízíme: 
Ubytování 
Stravování 
Občerstvení 
Sportoviště 
Bazén 
GOLF 
(Firemní akce, sport.soustředění, atd.) 

+420 602 177 937 

Přijmeme: 
Kuchař - ka 
Servírka/číšník 
Pomocná síla 

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 11/2017, náklad 3500 ks, vychází 1. prosince 2017
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý měsíc 3500 domác-
ností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní podklad a os-
lovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.cz). Kon-
krétní ceník i podmínky inzerování naleznete v sekci Kamelot na 
webu města. Při navázání dlouhodobé spolupráce je možné uplat-
nit slevu. Pouze je třeba brát v úvahu několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí jako první, mají přednost. Takže raději 
neváhejte! 

Pro inzerenty

Na sv. Martina se 
konal Restaurant Day
...dokončení ze strany 8

Atmosféru v klubu krásně doladila muzika od 
DJs Tomáše a Ikse, děti mohly využít hrací koutek 
na podiu, kde si mohly vyzkoušet obří lego kostky.

Nejmladším účastníkem byl čerstvě sedmiletý 
Kája, který nabízel housky plněné šunkovou pěnou 
a limonádu. Účastnicí z největší dálky, a sice z Cho-
mutova, byla Anička s úžasnou nabídkou zdravých 
variant cheesecaků a luxusních lanýžových čokolád.

Návštěvníci akce byli jistě také překvapeni 
mimořádnými Blešími trhy, které jsme se rozhodli 
připojit. Nabízely se nejen poklady z půdy, ale také 
oblečení, knihy, LP desky anebo nové věci vyrobené 
místními šikovnými lidmi, například malované obráz-
ky, vánoční dekorace v podobě andílků, věnců, svíc-
nů, dále papírová přáníčka či různé dekorace. 

Veliká spokojenost byla znát na straně návštěv-
níků, kteří měli v tento den možnost i fandit na fotba-
lovém utkání, tak i na straně účastníků. Třeba rodina 
Petry Prokopové se zapojila jak na kuchařské, tak 
na bleší „scéně“ a výtěžek věnovala libereckému 
spolku Šance zvířatům: „Za Šanci zvířatům z.s. Li-
berec moc děkujeme za pozvání na svatomartinský 
Restaurant Day. Organizace byla perfektní. Výtěžek 
pro naše svěřence činil krásných 5841korun. Těší-
me se na příště,“ řekla kuchařka.

Také účastnice Sára Kroupová (Small piece of 
Sara) byla nadšená: „Organizace Restaurant day  
v Mnichově Hradišti byla naprosto skvělá. Co se mi 
líbilo na festivalu nejvíce, bylo označení a rozmístě-
ní stolů pro každého účastníka. Jednoduše úžasná 
atmosféra, milí lidé a skvělé jídlo. Na jaře se budu 
těšit na další akci.“ 

Za nás organizátory jen dodáme, že nás velmi 
těší pořádat v našem městě tuto krásnou akci a na 
jaře budeme zahajovat její třetí ročník pravděpodob-
ně malou výstavou fotografií. Jsme rádi, pokud se 
nám podaří Restaurant Day uskutečnit na místě, 
které je pro takovou akci neobvyklé. Ještě jich pár 
v zásobě máme. Těšíme se na vás v březnu 2018. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailu spolekmeza@
seznam.cz a na telefonu 775 313 228.

Lucie Podařilová, Spolek Meza

Foto: Lucie Velichová a LUCKYPHOTOS


