
MUDR. HRADIL
Oblíbený lékař a propagá-
tor esperanta Josef Hradil 
je další osobností, kterou 
přibližuje seriál věnovaný 
hradišťským osobnostem.
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CISTERNA
Mnichovohradišťští hasiči 
se v říjnu dočkali nového 
zásahového vozidla, kte-
ré dostali darem. Těšit se 
však mohou na ještě jedno.
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PREMIÉRA
DS Tyl pod režijní taktovkou 
Rudolfa Vízka uvede svou 
novou komedii, Ženskou na 
krku z pera Georgese Fey-
deaua.
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INTERNET TELEVIZE TELEFON

Celý svět u Vás doma!

Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Vítězem komunálních voleb se stalo 
Žijeme pro Hradiště, získalo 15 mandátů

rozhodnuto,
nepolevíme

Vážení čtenáři,
volby jsou za námi a s nimi všechno to napětí, vyhrocené emoce a pro 
některé i zklamání. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří k vol-
bám dorazili. Téměř padesátiprocentní volební účast znamenala v našem 
městě nejvyšší počet voličů ve volebních místnostech od roku 1994. 
Volební výsledek je jasnou zprávou o tom, jaké vedení města si většina  
z Vás přeje, přesto je v našem městě stav, kdy jedno uskupení získá přes 
60 %, novinkou. Vzkvétající města jako Kolín, Hrádek nad Nisou, Zákupy 
nebo obec Líbeznice však tuto situaci dobře znají. Budeme se snažit, 
aby se i naše město zařadilo vedle nich a bylo nadále dobrým příkladem. 
Aby bylo městem, jehož vedení dál usilovně řeší správu a rozvoj města  
a dlouhodobě se těší důvěře občanů.

Mně osobně výsledek přinesl nejprve překvapení, pak radost z Vámi 
vystaveného vysvědčení a následně novou dávku energie. Hned se mi 
začalo honit hlavou, co vše ještě není hotovo a kdy se do toho pustíme.  
A co že nás nyní čeká? Z akcí pro Vás připravujeme třeba Svatomartinský 
průvod a tradiční vánoční akce včetně vloni zavedených adventních nedě-
lí či jarmarku. Z investic se v listopadu dokončí opravy Přestavlcké ulice. 
Nyní finalizujeme a připravujeme také výběry dodavatelů na velké projek-
ty, stavbu komunitního centra v Mírové ulici, stavby dopravního terminálu 
či na další opravy chodníků. Kolegové v těchto dnech rovněž podávají 
žádost o dotaci na zřízení dalších míst pro děti ve školce v Mírové ulici. 

Zkrátka nepolevujeme, neměníme se a dál se hodláme věnovat místo 
politických prohlášení a hádek konkrétním úkolům. Kompletní přehled in-
vestic přineseme po schválení rozpočtu nejpozději v únorovém Kamelotu. 
Zatím tu však máme teprve listopad, měsíc, který začíná svátkem zesnu-
lých a svým počasím nás nabádá vyhledávat zejména teplo domova. Přeji 
vám, abyste si našli v této části roku čas zavzpomínat na své blízké, kteří 
nás již opustili a místo spěchu si užili ono teplo rodinného krbu.

Ondřej Lochman, starosta města

INZERCE

Volby do zastupitelstev obcí, které  
v ČR probíhaly ve dnech 5. a 6. října, 
mají v Mnichově Hradišti jednoznač-
ného vítěze. Stalo se jím politické 
sdružení Žijeme pro Hradiště, jež 
obdrželo 60,7 % platných hlasů,  
a získalo tak v 23členném zastupi-
telstvu 15 křesel. Na dalších místech 
se umístili kandidáti ČSSD a Strany 
zelených (15,28 %, 3 mandáty), 
ODS (12,57 %, 3 mandáty) a ANO 
2011 (11,43 %, 2 mandáty). Kom-
pletní přehled zvolených kandidátů 
naleznete na druhé straně tohoto 
vydání Kamelotu.

Na rozdíl od minulých komu-
nálních voleb, v nichž kandidovalo 
sedm stran či hnutí, se letos o hlasy 
voličů ucházely pouze čtyři subjekty. 
Komunisté tentokrát svou kandidát-
ku nepostavili, stejně jako TOP 09 
a Sdružení nezávislých kandidátů 
Mnichovo Hradiště, jejichž kandidáti 
buď tentokrát nekandidovali, nebo 
tak v několika případech učinili na 
jiných kandidátních listinách. 

Trojice zastupitelů za Občan-
skou demokratickou stranu, Jiří 
Bína, Vladimír Čermák a František 
Ouředník, své mandáty obhájila. 

Za ANO 2011 se jako staronoví za-
stupitelé vracejí pouze Aleš Jirásek 
a Věra Vlasáková. Za Žijeme pro 
Hradiště složí slib zastupitele On-
dřej Lochman, Lenka Sosnovcová, 
Jan Mareš, Hana Otáhalová, Ondřej 
Knobloch, Eva Hajzlerová, Jaroslav 
Trpkoš, Edita Řezáčová, Martin Bígl, 
Vendula Šeflová, Lukáš Umáčený, 
Dana Lamačová, Pavel Břicháček, 
Jiří Plíhal a Miroslava Rydvalová. 
Kandidátku České strany sociálně 
demokratické a Strany zelených 
budou reprezentovat Václav Haas, 
Jaroslav Koloc a Jan Hluchý. ...2

Ustavující zasedání nového 
zastupitelstva se uskuteční  
v pondělí 5. listopadu 2018  
v sále Klubu Mnichovo Hradi-
ště. Program, v rámci kterého 
budou zastupitelé mimo jiné  
skládat slib, volit starostu, 
místostarostu a členy rady 
města, začíná v 18 hodin.

PRVNÍ ZASEDÁNÍ 
NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Kraj, v kterém milujeme
každý kout a každou část,
je v nás i v tobě, ve mně,

je naše vlast.

Velebným tónem písně písní
„Kde domov můj, kde domov náš“

ráj domova si srdce vysní
a drží stráž a drží stráž.

Josef Brož

Báseň lhotického básníka Josefa Brože  
z nové sbírky věnované 100. výročí zrodu Čes-
koslovenské republiky a jubileím dalších výro-
čí našeho státu končících v letopočtu na č. 8.

PŘED 100 LETY VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
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Vítězem komunálních voleb se stalo 
Žijeme pro Hradiště, získalo 15 mandátů
...dokončení z titulní strany

„Nejprve bych chtěl poděkovat 
všem voličům, kteří přišli k volbám. 
Nečekaně velké množství hlasů chá-
pu jako hlasité ocenění naší práce  
i jako velký závazek. Přestože jsme 
jasně zvítězili, nabídli jsme dalším 
uskupením možnost spolupráce  
v radě města. Je totiž vždy lepší 
věci diskutovat dlouhodobě než jen 
jednou za čas na jednání zastupitel-
stva,“ komentuje volební výsledek 
starosta Ondřej Lochman, lídr vítěz-
né kandidátky Žijeme pro Hradiště.

„Naším úkolem bude, jako  
v letech minulých, podporovat smy-
sluplné projekty, které jsou v zájmu 
občanů našeho města a místních 
částí. Povolební jednání ještě nejsou 
ukončena a tak je předčasné dělat 
jakékoliv závěry,“ říká volební lídr 
ODS František Ouředník.

„Chceme poděkovat za účast 
ve volbách, a to zejména těm, kteří 
nás svým hlasem podpořili. Naše 

představa zopakovat výsledek z mi-
nulých voleb, případně jej navýšit, 
se nesplnila a naše ambice spolu-
podílet se na vedení města se stala 
díky přesvědčivému vítězství Žijeme 
pro Hradiště nereálnou. Vítězi bla-
hopřejeme. Zároveň však musíme 
reagovat na obsah letáku, který se 
nám dostal do schránek v noci den 
před volbami. Již brzy se ve vašich 
schránkách objeví tiskový materiál, 
který jej bude nejen vysvětlovat, ale 
uvede fakta k jednotlivým nařčením,“ 
dodává rovněž Aleš Jirásek z ANO 

ODS – 8 772 hlasů (12,57%), 3 mandáty
ANO 2011 – 7 980 hlasů (11,44%), 2 mandáty
Žijeme pro Hradiště – 42 363 hlasů (60,71%), 15 mandátů
ČSSD a Strana zelených – 10 665 hlasů (15,28%), 3 mandáty

Volební účast: 49,81 % Z 6 862 oprávněných voličů přišlo k 
volebním urnám v jedenácti okrscích 3 418 voličů.

JAK SE VOLILO V MNICHOVĚ HRADIŠTI

2011.
Zástupci jednotlivých stran  

a hnutí spolu v průběhu října jednali 
o personálním obsazení sedmi-
členné rady města, ve které bude 
mít Žijeme pro Hradiště stejně jako  
v minulém volebním období většinu. 
Podle informací dostupných v době 
uzavírky Kamelotu vítěz voleb křesla 
v radě stejně jako před čtyřmi lety 
opět nabídl rovněž členům dalších 
stran, konkrétně ČSSD a SZ a ODS 
(dosud v radě zasedali čtyři zastupi-
telé za ŽPH, dva za ČSSD a jeden 

za ODS). Za ŽPH v radě s jistotou 
zasedne Ondřej Lochman, Jan Ma-
reš, Lenka Sosnovcová a Ondřej 
Knobloch. Všechny subjekty, které 
získaly ve volbách mandáty, byly 
osloveny s nabídkou spolupráce  
v rámci komisí a výborů.

O kandidátovi na obsazení po-
stu starosty není ovšem po zhlédnutí 
počtu preferenčních hlasů mnoho 
pochyb – současný starosta Ondřej 
Lochman ziskem 2257 hlasů potvrdil 
svou pozici lídra. Jako místostarostu 
bude Žijeme pro Hradiště navrhovat 
Jana Mareše.

Ustavující zasedání nového za-
stupitelstva se uskuteční 5. listopadu 
od 18 hodin, kdy zvolení zastupite-
lé složí do rukou starosty své sliby. 
Následně proběhne volba starosty 
města a bude též jmenována rada 
města. Pak zastupitelé již začnou 
projednávat první body předložené 
k jednání.

Redakce

ZASTUPITELSTVO MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022

Novým senátorem se stal 
boleslavský primátor Nwelati
Obyvatelé Mladoboleslavska  
a Turnovska nehlasovali začátkem 
října pouze pro své kandidáty do 
obecních zastupitelstev, nýbrž i pro 
kandidáty na senátora, jenž je bude 
v horní komoře parlamentu zastu-
povat v příštích šesti letech. Tomu 
dosavadnímu, historikovi Jaromíru 
Jermářovi z Kláštera Hradiště nad 
Jizerou zvolenému za ČSSD, totiž 
letos vypršelo jeho druhé volební 
období.

Na výběr bylo ze sedmi kandi-
dátů, z nichž voliči ve druhém kole 
vybrali dlouholetého mladoboleslav-
ského primátora a lékaře Raduana 
Nwelatiho kandidujícího za ODS. 
Ten porazil duhého nejúspěšnější-
ho kandidáta, starostu Kosmonos  
a nominanta ANO 2011 Jiřího 
Müllera, poměrem hlasů 61,96% ku 
38,03%.  Velmi podobného výsled-
ku však dosáhli oba kandidáti rov-
něž přímo v mnichovohradišťských 
volebních obvodech. Nwelati ve 
městě a jeho místních částech utržil 

63,53%, Müller 36,46%. 
Volební účast na Mladobole-

slavsku a Turnovsku dosáhla v prv-
ním kole 45,66%, ve druhém kole 
poklesla na 16,64. V Mnichově Hra-
dišti byla účast v druhém kole ještě 
nižší, k volbám napodruhé přišlo 
pouze 14,51% voličů.

Redakce

Prohlášení koalice ČSSD 
a Strany zelených
Před čtyřmi lety jsme se jako zá-
stupci České strany sociálně demo-
kratické odmítli účastnit jakéhokoliv 
povolebního projektu, který obchází 
vítěze voleb a nerespektuje tak vůli 
občanů projevenou ve svobodných  
a demokratických volbách. Výsled-
kem tohoto principiálního postoje 
bylo vytvoření koalice Žijeme pro 
Hradiště, České strany sociálně 
demokratické a Občanské demokra-
tické strany. V rámci této spolupráce 
jsme nepožadovali žádné uvolněné 
funkce, akceptovali dominanci nej-
silnějšího partnera v radě města  
a netrvali na uzavření koaliční smlou-
vy a programového prohlášení. Dů-
vodem tohoto postupu byla důvěra  
v to, že všichni tři partneři vstupují do 
vzájemné spolupráce s dobrou vůlí 
a bez postranních úmyslů. Následně 
se naši zástupci a nominanti zapojili 
do činnosti rady, zastupitelstva, vý-
borů a komisí a začali aktivně praco-
vat pro město a jeho občany.

V průběhu čtyřletého funkčního 
období se přirozeně objevovaly zá-
ležitosti, které vyvolaly odlišné před-
stavy a názory. Ve většině případů 
však docházelo ke konsensu, jenž 
stíral rozdíly nejen mezi koaličními 
partnery, ale i mezi koalicí a opozicí. 
Období politického klidu a stability 
bylo navíc doplněno silným hospo-
dářským růstem české ekonomiky, 
což vytvořilo ideální podmínky pro 
rozvoj města, kterých jeho vedení 
dokázalo v řadě případů pozitivně 
využít.

V předvolebním čase však byla 
veškerá pozitiva společné práce 
prezentována jako výsledek činnosti 
jediného uskupení, přičemž vina za 
chyby a nedostatky byla svalována 
na ostatní (viz problematika územ-
ního plánu). Česká strana sociálně 
demokratická byla současně ozna-
čena za subjekt, který se v koalici 
čtyři roky jen veze a nic za ním není. 
Konečný účet za uplynulé období 
pak vystavili voliči. Vítěz voleb získal 
patnáct mandátů, což představuje 
absolutní dominanci v zastupitelstvu 
města a vytváří neomezený prostor 
pro splnění veškerých jeho předvo-
lebních závazků.

Koalice České strany sociálně 
demokratické a Strany zelených  
v rámci povolebních jednání obdr-
žela od vítěze voleb nabídku znovu 
vstoupit do společného koaličního 
projektu a obsadit post radního. Na 
základě volebních výsledků, kdy dali 
voliči jasně najevo svou vůli, aby ví-
těz voleb dominantně zajistil správu 
a vedení našeho města, a vzhledem 
ke zkušenostem z uplynulého funkč-
ního období jsme nabídku opětovné 
spolupráce s poděkováním odmítli. 

Náš zástupce by totiž v případě 
účasti v radě města sehrával roli ja-
kéhosi fíkového listu, který nemá re-
álnou sílu cokoliv ovlivnit, může být 
kdykoliv označen za viníka vzniklého 
problému a v případě potřeby oka-
mžitě odvolán.

Dominance jednoho uskupení 
ve státě, v kraji či v obci není dle 
našeho názoru ideálním stavem.  
V případě Mnichova Hradiště však 
šlo o demokratické rozhodnutí ob-
čanů města, jež je třeba plně re-
spektovat. Přestože nás s vítězem 
voleb spojuje významný průnik na-
šich předvolebních programů, jsme 
přesvědčeni, že úkolem druhého 
nejsilnějšího subjektu je za těchto 
okolností vykonávat roli důsledné 
a konstruktivní opozice. Jsme při-
praveni podporovat veškeré kroky, 
které jsou v zájmu občanů našeho 
města a které odpovídají našim 
programovým prioritám. V přípa-
dě, že navrhovaná řešení budou 
v rozporu s hodnotami a principy, 
které dlouhodobě zastáváme, bu-
deme tyto skutečnosti veřejnosti 
podrobně vysvětlovat a předkládat 
alternativní řešení. Odmítnutí účasti 
v radě města nelze v žádném pří-
padě interpretovat jako neochotu 
pracovat. Přínos zvoleného zástup-
ce se totiž neodvíjí od toho, zda je 
či není současně radním, ale od 
toho, s jakým nasazením, zápalem  
a fundovaností svěřený mandát 
vykonává. Při aktivním a tvůrčím 
přístupu může i práce z opozičních 
lavic přinést mnoho dobrého.

Domníváme se, že v zájmu 
Mnichova Hradiště a jeho občanů 
je nejen kvalitní vedení města, ale 
i informovaná a kvalifikovaná opo-
zice. Za tímto účelem jsme požádali 
vítěze voleb, aby umožnil zástup-
cům opozice předsedat finančnímu 
a kontrolnímu výboru zastupitelstva 
města, aby předsedům těchto výbo-
rů zpřístupnil veškeré projednávané 
materiály a aby opozičním uskupe-
ním přenechal většinu členů v těchto 
orgánech. Takováto žádost je zcela  
v souladu s dosavadní praxí v na-
šem městě a její přijetí přispěje  
k vyšší kultuře jednání nového za-
stupitelstva.

Koalice České strany sociálně 
demokratické a Strany zelených je 
nadále připravena jednat se vše-
mi partnery v zastupitelstvu města  
o připravovaných institucionálních 
změnách, o obsazení a agendě 
ostatních poradních orgánů zastu-
pitelstva a o dalších vznesených 
otázkách. 

Václav Haas,
zastupitel za ČSSD

Nové zázemí pro umělce

Domácí i hostující umělci, které 
čeká  vystoupení v městském diva-
dle, se mohou těšit na zcela nově 
upravenou a zařízenou maskérnu, 
jež je součástí šatny za jevištěm.  
V prostoru, v němž se herci a zpěvá-

ci soustředí před výkonem, byla ob-
měněna elektroinstalace, stěny byly 
vymalovány a tečku za rekonstrukcí, 
jež probíhala v září a říjnu, učinilo 
stylové nové vybavení. 

Redakce

Zástupce všech mnichovo-
hradišťských spolků a iniciativ 
bychom rádi pozvali na pravi-
delné setkání, které tentokrát 
proběhne ve Volnočasovém 
centru (Zámecká 744), a to v 
úterý 27. listopadu od 17 hodin. 
Během něj vám představíme 
nové vedení města i novou 
kontaktní osobu pro dotační 
program. Připomeneme pravidla 
i termín dotačního programu  
a další důležité informace. Na-
bídneme vám též možnost sdílet  
s ostatními cokoli z vaší spolkové 
činnosti. Na konci setkání bude 
možné konzultovat vaše případ-
né žádosti o dotaci.

Všechny zájemce prosíme 
o potvrzení účasti do pondělí 26. 
listopadu. Pokud máte nějaké 
téma, které byste rádi probrali, 
dejte nám prosím vědět. Kon-
taktní osobou pro spolupráci se 
spolky je Ondřej Šindelář (kan-
celář č. 6 MÚ, e-mail: ondrej.sin-
delar@mnhradiste.cz, tel. 326 
776 619 nebo 720 070 039). (oš)

SETKÁNÍ SE SPOLKY

Veřejné projednání upraveného 
a posouzeného návrhu Územ-
ního plánu Mnichovo Hradiště 
včetně vyhodnocení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území obsahujícího 
posouzení předmětné dokumen-
tace z hlediska vlivů na životní 
prostředí (SEA) se uskuteční ve 
středu dne 12. prosince od 15:00 
hodin v budově Kina Mnichovo 
Hradiště (Ivana Olbrachta 897, 
Mnichovo Hradiště). 

Návrh územního plánu bude 
v tištěné podobě k nahlédnutí 
od 1. listopadu do 19. prosince 
2018 na Městském úřadě v Mni-
chově Hradišti, Odboru výstavby  
a územního plánování. V elek-
tronické podobě bude publikován 
na webu města (www.mnhradis-
te.cz/radnice/strategicke-doku-
menty/prehled-stavu-up/mnicho-
vo-hradiste).

Po veřejném projednání 
návrhu územního plánu poběží 
sedmidenní lhůta pro podání ná-
mitek. (red)

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM 
PLÁNU ZAHÁJENO

Jiří Bína Vladimír Čermák František Ouředník Aleš Jirásek Věra Vlasáková Lenka Sosnovcová Hana OtáhalováOndřej Lochman

Dana Lamačová Pavel Břicháček Jiří Plíhal Miroslava Rydvalová Jaroslav Koloc Jan HluchýVáclav Haas

Jan Mareš Ondřej Knobloch Eva Hajzlerová Jaroslav Trpkoš Edita Řezáčová Vendula Šeflová Lukáš UmáčenýMartin Bígl

Pořadí zvolených kandidátů v tomto přehledu kopíruje dva faktory. Zaprvé čísla, se kterými šla jednotlivá politická uskupení do volebního klání (např. ODS  
s číslem 1 atd.), a za druhé úspěšnost jednotlivých kandidátů v rámci jejich kandidátní listiny (porovnání procentuálního výsledku každého kandidáta).
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Hasiči od svých kolegů získali cisternu! 
Další, zbrusu novou, očekávají příští rok

INZERCEINZERCE

Centrum terénních programů 
Středočeského kraje můžete 
kontaktovat na telefonních čís-
lech +420 728 245 196 nebo 
+420 724 087 925 každý všední 
den od 9 do 17 hodin nebo e-
-mailem streetwork@os-semira-
mis.cz. 

V Mnichově Hradišti je pro-
gram realizován každý čtvrtek.

Program pro závislé funguje i v Hradišti
Již více než deset let působí v Mni-
chově Hradišti terénní sociální pra-
covníci Centra terénních programů 
Středočeského kraje SEMIRAMIS-
z.ú., kteří pracují zejména s nitro-
žilními uživateli nelegálních návy-
kových látek. Podle nich se situace 
ve městě za poslední dobu výrazně 
změnila. Uživatelé drog více využí-
vají nabízených služeb. 

„Přibylo uživatelů našich slu-
žeb, pracovníci poskytují více pora-
denských intervencí a vymění více 
injekčních stříkaček. Celkově se dá 
tvrdit, že se drogová scéna ve měs-
tě více otevřela. Zaznamenáváme 
také nárůst uživatelů drog z oblasti 
pracovní migrace,“ popisuje Ond-
řej Šulc, vedoucí Centra terénních 
programů, které závislým pomáhá. 
Lidem v Mnichově Hradišti a jeho 
nejbližším okolí organizace posky-
tuje odborné sociální a adiktolo-
gické, tedy na závislost zaměřené 
služby. Mimo jiné se snaží zastavit 
sociální a zdravotní propad klientů, 
motivuje je ke změně životního stylu, 
ideálně směrem k léčbě, potažmo 
abstinenci. Podle Ondřeje Šulce je 
z historického vývoje drogové scény 
ve městě a okolí jasné, že se často 

mění a prochází pomyslnými vlnami. 
To je běžný trend, pozorovatelný ve 
všech městech působnosti Centra 
terénních programů. 

„Lidé ze SEMIRAMIS z.ú.  
s klienty nejčastěji pracují na zákla-
dě principu Harm Reduction, tedy 
snižování rizik. V praxi to zname-
ná, že výměnou injekčních stříka-
ček chrání zdraví nejen klientů, ale  
i veřejnosti, zejména před šířením 
infekčních chorob, jako jsou viro-
vé hepatitidytypu B a C nebo HIV.  
K dalším službám neodmyslitelně 
patří i testování na infekční choroby 
nebo sběr a likvidace pohozených 
stříkaček, které mohou být potenci-
álně nebezpečné pro toho, kdo se  

o ně poraní,“ dodává mluvčí orga-
nizace Magdalena Ranková Luka-
sová. 

K důležitým pilířům služeb patří 
také odborné sociální poradenství. 
Pracovníci klientům pomáhají na-
příklad získat znovu osobní dokla-
dy, motivují je k tomu, aby se léčili 
a podobně. „V SEMIRAMIS totiž 
věříme, že ne každý člověk, který 
začal experimentovat s drogami, 
bude drogy užívat po celý život. 
Mezi cíle organizace patří i to, aby si 
lidé, kteří se do spirály užívání drog  
z různých důvodů dostali, odnesli co 
nejmenší poškození jak tělesného, 
tak i duševního zdraví,“ dodává na 
vysvětlenou Magdalena Ranková 
Lukasová. 

Organizace rovněž nabízí pora-
denství rodičům a blízkým osobám. 
Pokud mají rodiče podezření, že je-
jich dítě užívá drogy, mohou se na 
pracovníky SEMIRAMIS z.ú. obra-
cet. „Všechny služby jsou poskyto-
vány anonymně a zdarma a fungují 
mimo jiné i díky finanční dotaci měs-
ta Mnichovo Hradiště,“ dodává mluv-
čí organizace.

Laxus / Semiramis

V listopadu se opět začíná 
jezdit společně do bazénu
Babí léto nám letos nakonec zpří-
jemnilo značnou část podzimu, ale 
koupání pod širým nebem už je řadu 
týdnů jen pro velmi otužilé plavce. 
Pro ty, kterým plavání už nyní chybí, 
vypisuje město Mnichovo Hradiště 
opět pravidelné společné jízdy do 
mladoboleslavského krytého bazé-
nu. Těch se do konce roku uskuteční 
celkem šest a jejich účastníci mohou 
využít nejen bezplatného jízdného, 
ale rovněž slevy ze vstupného. 

Bezplatný autobus pojede ze 
zastávky č. 4 na Masarykově ná-
městí poprvé 6. listopadu a násled-
ně každý lichý týden v úterý v 16:30 
a každý sudý týden ve čtvrtek v 9:30 
hodin. Účastníci v Mladé Boleslavi 

navíc ušetří 10% z běžného vstup-
ného do bazénu. 

Jediná změna, kterou letošní 
podzim přináší, se týká právě platby 
za bazén. Při nástupu do autobusu 
už se nebudou rozdávat jednorázo-
vé slevové kupóny na vstup do bazé-
nu, ale při první jízdě bude každému 
zájemci poskytnuta přenosná, opa-
kovatelně použitelná slevová kartič-
ka, kterou vždy předloží při placení 
v městském bazénu. Platná bude 
pouze v termínech a časech jízd au-
tobusem do bazénu. Kartu bude rov-
něž možné vyzvednout v městském 
informačním centru.

Redakce

Data a časy odjezdů: úterý 6. 11. v 16:30, čtvrtek 15. 11. v 9:30, 
úterý 20. 11. v 16:30, čtvrtek 29. 11. v 9:30, úterý 4. 12. v 16:30, 
čtvrtek 13. 12. v 9:30
Čas návratu: cca 2,5 hodiny po odjezdu z Mnichova Hradiště
Ceníkové vstupné: plavecký bazén – 75 Kč / 55 Kč (snížené), re-
kreační zóna + plavecký bazén – 95 Kč / 75 Kč, wellness – 120 
Kč / 75 Kč, wellness + rekreační zóna + plavecký bazén – 160 Kč 
/ 110 Kč, jízdné v autobuse je zdarma
Organizátor: město Mnichovo Hradiště
Partneři: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Městská společnost 
sportovní a rekreační areály, s.r.o.

BEZPLATNÝM AUTOBUSEM DO BAZÉNU

Nominujte osobnosti 
do 4. ročníku ceny města
Do pátku 30. listopadu je čas navr-
hovat význačné mnichovohradišťské 
osobnosti na cenu města. Ocenění 
se uděluje za významný přínos roz-
voji města, nebo za mimořádnou 
činnost v různých oblastech života. 
Cena je rozdělena do dvou kategorií 
– za celoživotní přínos a za přínos  
v roce 2018. O udělení cen rozhod-
ne v tajném hlasování zastupitelstvo 
města na své prosincové schůzi  
a ocenění bude uděleno již tradičně 
během Reprezentačního plesu měs-
ta na začátku roku.

Pro podání nominace je potřeba 
vyplnit jednoduchý formulář a doru-
čit jej do 30. listopadu do 13 hodin 
na podatelnu městského úřadu či 
na e-mail podatelna@mnhradiste.
cz. Formulář nominace a pravidla 
udílení cen jsou ke stažení na webu 
města (www.mnhradiste.cz) v sekci 
O městě – Cena města (v boxu Do-
kumenty v pravé části stránky) nebo 
si je můžete vyzvednout na poda-

telně městského úřadu. Podat ná-
vrh na ocenění může každý občan 
města. Informace o navrhovateli jsou 
důvěrné a bez předchozí dohody je 
nebudeme zveřejňovat.

Pro vítěze budou kromě listin  
o udělení ceny připravena krásná 
díla vytvořená uměleckým kovářem 
Pavlem Kverkem a studenty a peda-
gogy Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské Kamenický Šenov. 

V minulých letech cenu města 
za celoživotní přínos získali pá-
nové Josef Brož a Vlastimil Kouřil 
manželé Alena a Ladislav Hejlovi  
a paní Helena Průšková in memoriam.  
V roce loňském cenu města získali 
pánové Josef Flanderka a Josef Ma-
rek in memoriam. Luboš Dvořáček 
a Lenka Brynychová byli oceněni 
za záchranu lidského života v roce 
2015 v kategorii roční přínos.

Aleš Rychlý,
projektový asistent MÚ

Příkladná spolupráce. Tak by se 
dalo ve dvou slovech popsat to,  
k čemu došlo v říjnu mezi mladobo-
leslavskými hasiči a jejich mnichovo-
hradišťskými kolegy.

Hasičský záchranný sbor Stře-
dočeského kraje v rámci obměny 
techniky letos v létě nahrazoval ně-
které své stroje. Mladoboleslavští 
profesionální hasiči se v této souvis-
losti loučili s cisternou značky Mer-
cedes z roku 2008. Jelikož hasiči 
nemohou vlastní techniku prodávat, 
ale dávají ji zpravidla k dispozici 
svým kolegům z jednotkek požární 
ochrany z menších měst či dobrovol-
ným hasičům, v jejichž rukách najde 
ještě mnohé využití, padla v tomto 
případě volba právě na Mnichovo 
Hradiště.

Slavnostní předání nového stro-
je do města proběhlo 21. září a čle-
nové místní JPO dostali k dispozici 
stroj o 32 let mladší než jejich stá-
vající cisterna značky IFA. Ta nyní 
bude v aktivní službě končit.

Nový stroj je v jednotce zdrojem 

radosti, v první polovině příštího 
roku se však mnichovohradišťští ha-
siči dočkají ještě dalšího vozu, a to 
zbrusu nového.

„Uspěli jsme s žádostí o dotaci, 
a tak budeme moci do města koupit 
nové zásahové vozidlo, která nahra-
dí hlavní cisternu našich hasičů z 90. 
let. Z Integrovaného regionálního 
operačního programu jsme získa-

li 7,3 milionu korun,“ říká starosta 
Ondřej Lochman a komentuje také 
dosavadní spolupráci s HZS Stře-
dočeského kraje: „S profesionálními 
hasiči z regionu spolupracuje naše 
město dlouhodobě a této spolupráce 
si vážíme. Už v minulosti jsme od 
nich získali například člun.“

V říjnu se mnichovohradišťští 
hasiči dočkali ovšem ještě jedné 

novinky. Byla dokončena automa-
tická vrata za 150 tisíc korun z dílny 
firmy JaP Jacina, kterými hasiči ze 
své základny ve Hřbitovní ulici pro-
jíždějí pokaždé, když míří k zásahu. 
Ta byla dosud zavírána na zámek. 
Novinka tak jednotce umožní dosa-
hovat rychlejších dojezdových časů.

Redakce

 
naleznete také online, a to na 
www.mnhradiste.cz v sekci 
Kamelot.
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Koncert dvou cell: sourozenecké Duo Brikcius hraje 
vedle klasiků též skladby terezínských skladatelů
Ve čtvrtek 22. listopadu zavítá do 
městského divadla sourozenecké 
Duo Brikcius. Hudební komorní sou-
bor se skládá ze dvou slibných mla-
dých violoncellistů, jimiž jsou souro-
zenci Anna Brikciusová a František 
Brikcius. Hudebníci se věnují studiu 
a koncertnímu provedení děl napsa-
ných pro dvě violoncella a snaží se 
rozšířit znalosti současného publika 
o méně známá díla, a přesto zacho-
vávat tradici děl již známých. Během 
večera zazní skladby od Bohuslava 
Martinů, Francoise Couperina, Gi-
deona Kleina, Leoše Janáčka, Ja-
cquese Offenbacha a dalších. 

Záměrem sourozenců Brikciu-

sových je dále například inspirovat 
současné skladatele (bez ohledu na 
národnost či věk) k tvorbě, prezento-
vat českou hudbu v zahraničí, pro-
pagovat tvorbu židovských – terezín-
ských skladatelů a zkrátka přinášet 
radost z hudby. Anna Brikciusová se 
navíc věnuje i spisovatelské tvorbě, 
vydala sbírku básní, povídkový sou-
bor a byla nominována na Drážďan-
skou cenu lyriky. 

Není tedy pochyb o tom, že nás 
čeká koncert dvou talentovaných 
umělců.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Bareš a Talacková: 
manželé v životě i na jevišti
Je večer a do Marionina bytu velmi 
nečekaně vpadne Sam. Více než 
deset let se neviděli – od té doby, 
kdy Sam Marion opustil. Fascinující 
příběh a problém, který Sam do bytu 
přinesl, vytváří neuvěřitelnou záplet-
ku, která ústí ve velmi nečekané, ale 
rozhodně velmi pozitivní rozuzlení...

V pondělí 26. listopadu se mů-
žete v městském divadle těšit na 
bystrou komedii, místy přecházející 
do dramatu s pozoruhodnými dia-
logy, které vtáhnou diváka do ma-

gického příběhu dvou zralých, živo-
tem prozkoušených lidí. Igor Bareš  
a Antonie Talacková díky svým he-
reckým zkušenostem vytvořili dvě 
věrohodné postavy kladoucí důraz 
na otázku, zda byl jejich rozchod 
před dvanácti lety nevyhnutelný  
a jestli právě tímto rozhodnutím ne-
promarnili možná nejkrásnější léta 
života.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Děti, máte rády perníček?
V září sehrálo v městském divadle 
Nezávislé divadlo představení Jak 
se vaří pohádka a v listopadu k nám 
přijede znovu s upravenou verzí po-
hádky o Jeníčkovi a Mařence.

Jistě všichni znáte příběh bratří 
Grimmů o dvou dětech, které za-
bloudí v lese poté, co je macecha z 
chalupy vyžene. Po celém dni blou-

dění ve velkém černém lese dorazí 
až k chaloupce, kde žije zlá čaroděj-
nice. Zda se podaří dětem uniknout 
lopatě, která je má poslat do pece, 
se přijďte podívat v sobotu 3. listopa-
du v 15:00 hodin do divadla. 

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

DS Tyl uvádí Ženskou na krku!
Ne, ne, počkejte, čtěte dál! To není 
nic ke kampani Me Too, to jen mni-
chovohradišťský ochotnický soubor 
Tyl zkoušel, zkoušel a zkoušel, až 
konečně nazkoušel nové předsta-
vení.

Tentokrát jsme si na vás připra-
vili hru Georgese Feydeaua Ženská 
na krku, která je v Česku uváděna 
i pod názvem Proutník pod pantof-
lem.

Jedná se o francouzskou situač-
ní komedii, můžeme říct o klasickou 
frašku. Nic víc, ale také nic méně – 
je to časem dokonale ověřená hra, 
uváděná profesionálními i amatér-
skými divadly po mnoho desetiletí až 
po současnost.

A oč jde? Šarmantní zálet-
ník Fernand de Bois se má oženit  

s mladinkou Vivianou, dcerou cti-
hodné pařížské baronky. Nemá 
ovšem odvahu to přiznat své do-
savadní milence, což je populární 

Kosprd a Telecí v knihovně
Vy nevíte, co nebo kdo jsou Kosprd 
a Telecí? Néé, není to kos, co prdí, 
ani řízek v trojobalu! Jsou to děti, 
hlavní postavy oblíbené dětské kníž-
ky od spisovatelky Evy Papouškové, 
dva rošťáci, kteří spolu tropí neple-
chy, a dokonce prchnou z mateřské 
školky!

V úterý 16. října se v odpo-
ledních hodinách sešlo v městské 
knihovně šestnáct dětí na již tradiční 
dílničce pod vedením bakovské uči-
telky Heleny Kaluhové, která tento 
skvělý příběh představila. Nutno 
dodat, že dobrá polovina dětí knihu 
velmi dobře znala, ale to vůbec ne-
vadilo, protože si po vzoru Kosprda 

a Telecí všichni zkusili vyrobit lek-
tvar proti sardinkové pomazánce,  
a ačkoli suroviny jako šneci, kameny, 
žížaly a bobky za normálních okol-
ností zrovna moc nelákají, tentokrát 
byly misky prázdné hned. Ještě že 
měla paní knihovnice nachystané 
již tradiční muffny. I po nich se jen  
zaprášilo!

Všichni si odpoledne užili. Už 
nyní se těšíme na příště a pro pří-
padné zájemce máme vzkaz: kni-
ha Kosprd a Telecí je k zapůjčení  
v městské knihovně.

Lucie Krausová,
městská knihovna

Setkejte se s úspěšným 
spisovatelem románů
Ve čtvrtek 8. listopa-
du od 18 hodin máte 
příležitost setkat se  
s úspěšným autorem 
románů ze součas-
nosti Liborem Hörbem.  
V příjemném prostředí 
Volnočasového centra 
se při drobném občers-
tvení můžete seznámit 
se zajímavým autorem, 
jeho knihami a můžete se na cokoliv 
zeptat. 

Libor Hörbe zatím 
napsal knihu napínavých 
povídek Návrat odnikud  
a dva romány, Labyrint 
mysli a Dvanáct šancí 
na nevěru, které se se-
tkaly s velkým ohlasem 
a oba jsou neustále vy-
půjčené a stále zamlu-
vené.

Jana Jedličková,
městská knihovna

a především velice temperamentní 
šantánová zpěvačka Lucetta. Jak 
děj plyne, Fernand se v tom plácá 
čím dál víc. Ale nakonec to nějak 

dopadne – všechno vždycky nějak 
dopadlo.

Tak co, přijdete?
Hru uvedeme v městském di-

vadle v Mnichově Hradišti 10. a 17. 
listopadu od 19:00 hodin, v případě 
zájmu však ještě i jindy. Předprodej 
vstupenek běží jako obvykle v Klu-
bu.

Rudolf Vízek,
DS Tyl Mnichovo Hradiště

Pozn.: Jen velmi obtížně mů-
žeme tuto hru z roku 1894 prezen-
tovat jako příspěvek k stému výročí 
založení bývalé republiky. Pokud 
snad něco takového má být, tak tedy 
spíše jako vzpomínku na dobu moc-
nářství, od jehož konce kupodivu 
uplynulo rovněž sto let.

Kino představí Mercuriho 
i novou českou pohádku
Přehled listopadových premiér  
v našem kině začneme filmem Bo-
hemian Rhapsody o životě a kariéře 
Fredie Mercuryho a skupiny Queen. 
Snímek končí legendárním koncer-
tem Live Aid v londýnském Wembley 
roku 1985, kdy byli Mercury i kapela 
na vrcholu sil a popularity. Nová čes-
ká komedie Ten, kdo tě miloval má 
kriminální a duchařský obsah a jistě 
se při ní budete dobře bavit. Další 
český film je rodinné drama Chvil-
ky s půvabnou Jenovéfou Bokovou  
v hlavní roli. Je to příběh o dívce, 
která se snaží tmelit rodinné vztahy 
a udržet jednotlivé členy pohroma-
dě, což ji samotnou ničí. 

Nabídku filmů pro děti a mladší 
diváky začneme pokračováním filmu 
Fantastická zvířata a kde je najít  
z roku 2016 s názvem Fantastická 
zvířata: Grindelwaldovy zločiny po-
dle knihy J. K. Rowlingové. Další 
zahraniční film pro děti je hraná 
vánoční pohádka Louskáček a čty-
ři říše, ve kterém se holčička Klára 
ocitne v kouzelném světě několika 
říší a musí porazit jejich krutou vlád-
kyni. O Vánocích je také animovaný 
snímek Grinch, což je zelená bytost, 
která Vánoce nenávidí a chce je zni-
čit. Přijďte se podívat, zda se mu to 
podaří… V samém závěru měsíce 
uvedeme novou českou hranou po-
hádku Čertí brko.

Z našeho programu ještě upo-
zorňujeme na nový horor Halloween, 

který je přímým pokračováním stej-
nojmenného filmu z roku 1978, 
dále na mysteriózní drama Zlý časy  
v El Royale, kriminální thriller Dívka 
v pavoučí síti natočený podle zná-
mé knižní série Milénium či akční 
komedii s Rowanem Atkinsonem 
v hlavní roli filmu Johnny English 
znovu zasahuje. Kdo máte rádi fil-
my Paola Sorrentina, přijďte na jeho 
nový snímek Oni a Silvio o dlouho-
letém italském premiérovi Silviu Ber-
lusconim, jeho kontroverzním životě  
a politických skandálech. Dokument 
o zákulisí ruských prezidentských 
voleb v roce 2000 s názvem Svědko-
vé Putinovi je zajímavým pohledem 
do ruské politiky té doby.

O středečních dopoledních bu-
deme tentokrát hrát filmy Jan Palach 
a Toman.

Cestopisná přednáška Pavly 
Bičíkové s názvem Z Prokletých hor 
do Albánie proběhne v našem kině  
v úterý 13. listopadu od 18 hodin.

Už nyní upozorňujeme na první 
adventní neděli, která je 2. prosince. 
Vzhledem k podvečernímu rozsvě-
cení vánočního stromu na náměstí 
bude kino promítat dopoledne od 
10 hodin a přineseme dětem další 
pokračování dobrodružství Pata  
a Mata s názvem Pat a Mat: Zimní 
radovánky.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Sborové Vánoce
Vánoční svátky se pomalu blíží a 
členové Dětského pěveckého sboru 
Zvonky pilně zkoušejí. Aby také ne, v 
době Adventu je čeká celá řada kon-
certů, a to zdaleka nejen v Mnichově 
Hradišti. 

Kde se můžete do jejich svátečního 
repertoáru na konci letošního roku 
zaposlouchat, to se dočtete v pře-
hledu níže.

Redakce

30. listopad 2018, 18:00
Vánoční koncert DPS Zvonky v zámecké kapli ve Svijanech

  1. prosinec 2018, 17:00
Vánoční vystoupení DPS Zvonky při rozsvěcení vánočního stromu v Nové Vsi 

u Branžeže

 2. prosinec 2018, 18:00
Adventní koncert SPS Continuo v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti,                                       

hostem bude Veronika Eichlerová, členka souboru Národního divadla v Praze

11. prosinec 2018, 18:00
Vánoční koncert DPS Zvonky v Povýšení sv. Kříže na Loukovci

14. prosinec 2018, 18:00
Vánoční koncert DPS Zvonky v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti

15. prosinec 2018
Vánoční koncert SPS Continuo v kostele sv. Filipa a Jakuba na Všeni, hostem 

bude Veronika Eichlerová, členka souboru Národního divadla v Praze
 

24. prosinec 2018, 22:00
Štědrovečerní zpívání na náměstí v Mnichovo Hradišti

Další úspěšné Listování
V úterý 25. září se v Mnichově Hra-
dišti již potřetí konalo úspěšné Listo-
vání Lukáše Hejlíka. Scénické čtení 
tentokrát představilo návštěvníkům 
knihu Daniela Glattauera Dobrý proti 
severáku, v hlavních rolích zazářili 
Pavel Oubram a Věra Hollá. 

V sále Klubu se vpodvečer se-
šlo téměř padesát diváků, aby se 
pobavili u příběhu Emmi a Lea, dvou 
úplně neznámých lidí, které spojil 
omyl při mailové korespondenci, a 
tak se zrodil nezvyklý „vztah po síti“. 

Jak se oba víc a víc sbližují, vkrádá 
se nevyhnutelně myšlenka, co takhle 
osobní setkání, bylo by zklamáním, 
nebo by naopak umocnilo milostné 
city, které rozkvetly v mailech?

Pokud jste tentokrát nestihli 
přijít, kniha Dobrý proti severáku je 
k zapůjčení v městské knihovně, 
stejně jako její pokračování Každá 
sedmá vlna. A vážně stojí za to!

Lucie Krausová,
městská knihovna

Lapidárium v kostele sv. Tří králů: demontáž 
s převozem sochy sv. Jana Nepomuckého
Kostel Tří králů a kaple sv. Anny  
s hrobkou Albrechta z Valdštejna, 
výstavou o Albrechtovi z Valdštejna  
a lapidáriem (galerií) pískovcových 
soch, to je komplex přístupný veřej-
nosti jako samostatný návštěvnický 
okruh státního zámku Mnichovo 
Hradiště již od roku 1981.

Od roku 1968 do roku 1981 bylo 
navezeno do zrekonstruovaných 
prostor kostela Tří králů a kaple sv. 
Anny z různých míst středních Čech 
okolo 40 pískovcových soch, které 
bylo nutné uložit z exteriéru do inte-
riéru, aby se dochovaly, neboť byly 
ve velmi neutěšeném stavu. Sochy 
jsou dodnes v majetku měst, obcí  
a církve a jsou v lapidáriu vystave-
ny, a tím i ošetřeny a deponovány. 
Nacházejí se zde sochy převážně 
světců z věhlasných dílen barokních 
sochařů jako například Matyáše 
Brauna, Martina a Josefa Jelínka  
z Kosmonos a dalších.

Z města Mnichovo Hradiště je 
zde vystaveno několik originálů pís-
kovcových soch, jako například pan-
na Maria s anděly z Mariánského 
sloupu na náměstí (na náměstí  se 
nachází replika), sloup se sv. Vác-
lavem, který byl původně na křižo-
vatce v Sokolovské ulici, kaplička na 
sloupu od obce Veselá u Mnichova 
Hradiště (na původním místě  se na-
chází replika) a další. Všechny plas-
tiky měly původně barevný polychro-
movaný povrch, který nejen zdobil, 
ale i chránil pískovcový kámen, a na 
zlaceném plášti originálu panny Ma-
rie z Mnichova Hradiště, vystavené  
v lapidáriu, je dodnes patrný.

V lapidáriu se nachází více 
soch, které jsou v majetku města 

Mnichova Hradiště. Vystavené tu 
byly již výše zmiňované originály 
Panny Marie s andílky, sloup sv. 
Václava, sloup s kapličkou ve Ve-
selé, deponované nebo nevystave-
né originály dvou soch sv. Barbory 
a sv. Floriána ze sousoší sv. Jana 
Nepomuckého pod státním zámkem 
Mnichovo Hradiště. V roce 2014 byla 
z lapidária odvezena socha sv. Jana 
Nepomuckého, která je nyní zre-
staurovaná a instalovaná městem 
Mnichovo Hradiště na původním 
místě v obci Veselá u Mnichova Hra-
diště.

Jednou z plastik, která se v lapi-
dáriu nacházela do 5. října letošního 
roku, bylo 6,5 metru vysoké sousoší 
sv. Jana Nepomuckého z roku 1727, 
původně umístěné na Václavském 
náměstí v Praze, darované králov-
ským městem Praha v roce 1879 
městu Žebráku u Berouna. Souso-
ší  bylo v 70. letech 20. století ve 
velmi špatném stavu a po zrestau-

rováníbylo převezeno do lapidária  
v kostele sv. Tří králů. Město Žebrák, 
po dlouholetém úsilí rozhodlo pro 
instalaci originálu, nikoliv repliky na 
původní místo. V podstavci sousoší 
se při jeho rozebírání 3. října našla 
kovová zaletovaná schránka, kte-
rá byla otevřena  starostou města 
Žebrák Danielem Havlíkem. V ní 
byly uloženy dokumenty dokládající 
věnování sousoší městem Prahou 
městu Žebrák v roce 1879.Ten-
to dokument je nyní dostupný na 
webových stránkách města Žebrák 
pod kronikou města. Sousoší  bylo 
v Žebráku slavnostně odhaleno za 
účasti známých  osobností 28. října.
Převoz sousoší na původní místo, 
jeho rozebrání a opětovné insta-
lování znamenalo nemalou práci 
restaurátorů, inovativní zbudování 
ochranného proskleného prostoru 
zase velmi finančně a technicky ná-
ročné, ovšem unikátní, řešení.

Dosud se v jiných lokalitách na 

původní místa vracely repliky origi-
nálů, buď jako výdusky z umělého 
pískovce jako například Mariánský 
sloup na náměstí v Mnichově Hradi-
šti, který byl instalován v 80. letech 
20. století městem Mnichovo Hradi-
ště, nebo tesané repliky, například 
socha sv. Anny stojící před kostelem 
sv. Tří králů v Mnichově Hradišti, kte-
rá je v majetku státu a je spravovaná 
Národním památkovým ústavem – 
správou státního zámku Mnichovo 
Hradiště. 

Originál zrestaurované pískov-
cové sochy sv. Anny se nyní nachází 
v kapli sv. Anny u hlavního oltáře.So-
cha byla původně na podstavci před 
kostelem Tří králů a byla v roce 2013, 
za slavnostního odhalení senátorem 
Jaromírem Jermářem, biskupem 
Mons. Janem Baxantem, ředitelem 
NPÚ Vojtěchem Láskou a starostou 
města Arnoštem Vajzrem, nahraze-
na tesanou replikou v hodnotě více 
než jednoho milionu korun. Finance 
na repliku získal Národní památkový 
ústav z dotace Středočeského kraje. 

Expozice lapidária pískovco-
vých soch v kostele sv. Tří králů 
a kapli sv. Anny bude postupně 
proměňována podle dalších poža-
davků majitelů pískovcových soch, 
kteří jsou ve vzdálenějších lokalitách 
Středočeského kraje a rádi by své 
originály umístili na původní místa. 
Do budoucna by se měly ve spolu-
práci s vlastníky odvezené originály 
soch nahrazovat  sochami z Mnicho-
vohradišťského regionu.

Soňa Švábová, správce 
depozitáře na NPÚ – státním 

zámku Mnichovo Hradiště 

Interiér lapidária bez sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 vráceného 
letos v říjnu městu Žebrák na Berounsku.

Je libo vstupenku do Koryt 
jako vánoční dárek?
Pro letošní rok obec Koryta uzavřela 
produkci v letní aréně, ale už nyní se 
připravuje na rok následující.

Příznivců Šlágru narůstá, a pro-
to příští rok v červnu zahájí sezonu 
duo dvou sympatických dam Piňa 
Koláda. Stejný den bude večer po-
kračovat divadelním představením.

Na konci letních prázdnin usly-
šíte písničky jako Pověste ho vejš 

nebo  Báječnou ženskou. Na pódiu 
přivítáme Michala Tučného revival, 
který Vám dokáže, že je tak dobrý, 
jako originál.

Jestli přemýšlíte nad vánočním 
dárkem pro své blízké, už teď je 
možné lístky u pořadatele zakoupit.

Eva Kozáková,
obec Koryta

Registr dočasně přemístěn
Z důvodu rekonstrukce vnitřních 
prostor Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště byl v druhé polovině října 
registr silničních vozidel a registr 
řidičů dočasně přesunut do náhrad-
ních prostor v levé části prvního pat-
ra budovy Klubu Mnichovo Hradiště. 
Vstup na toto pracoviště je zajištěn 
přímo z prostor budovy městského 
úřadu a provozní doba obou registrů 

zůstává nezměněna. 
Realizace stavebních úprav je 

plánována do konce listopadu 2018, 
následně se kancelář vrátí na pů-
vodní místo. 

Za případné komplikace spo-
jené se změnou prostor se vedení 
úřadu a odbor dopravy omlouvají. 

Redakce

Svatomartinský průvod
V neděli 11. listopadu v 17:00 hodin 
přivítáme na Masarykově náměstí u 
radnice v Mnichově Hradišti svatého 
Martina, který přijede na bílém koni. 
Po hudebním úvodu vyjde průvod 
dětí s lampiony (upozorňujeme, že 
je třeba přinést si vlastní lampion) 
konaný na jeho počest na farní za-
hradu, kde bude  v místní roubené 
stodole připravena pro dospělé 

ochutnávka martinského vína, které 
se toho dne bude oficiálně otevírat, 
svařeného vína a občerstvení pro 
děti. 

Všichni zájemci jsou na tuto již 
tradiční listopadovou akci srdečně 
zváni.

Pavel Mach,
Římskokatolická farnost MH
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Adaptační pobyt šesté třídy
V polovině měsíce září se třída 6. B 
vydala na svůj první společný výlet. 
Cílem však nebylo jen zpestřit žá-
kům vstup na druhý stupeň základní 
školy, ale také pomoci jim upevnit 
vzájemné vztahy a navzájem se více 
poznat. Čerství šesťáci společně se 
svou novou třídní učitelkou Stani-
slavou Matulovou, jejím manželem 
Mirkem Matulou a se školní psycho-
ložkou Hanou Slánskou strávili celý 
víkend na krásném místě, v Mukařo-
vě na Malé Skále. 

Po oba volné dny se všichni 
věnovali teambuildingovým aktivi-
tám, které byly výborně připraveny 
a nenechaly nikoho zahálet a nudit 

se. Nechyběly však ani vycházky, 
společná příprava jídel, diskotéka 
a všemi vychválená stezka odvahy. 
Stále bylo co dělat, některé děti do-
konce i zapomněly pravidelně psát 
SMS svým rodičům. 

Třídě výlet opravdu prospěl. 
Paní učitelka se nechala slyšet, jak 
moc je ráda, že žáky mohla poznat 
i jinak než ve škole, a to už na za-
čátku školního roku. Stejně tak i klu-
ci a holky ohodnotili celý „adapťák“ 
kladně a už se těší na další společné 
akce, které s paní učitelkou naplánu-
jí.

Učitelé ZŠ Studentská

Projekt Edison přivedl do Hradiště 
vysokoškoláky z Číny, Indie či Kolumbie
Naše škola se již druhým rokem zú-
častnila projektu EDISON pořádané-
ho organizací AIESEC. Projekt zpro-
středkovává pro žáky českých škol 
možnost setkat se s mladými lidmi 
z odlišných kultur a národností. Mni-
chovo Hradiště se po dobu jednoho 
týdne stalo vskutku kosmopolitním 
městem. Ona unikátní příležitost po-
tkat na našem náměstí s kebabem 
v ruce studenty z Číny, Jordánska, 
Gruzie, Indie, Ruska, Kolumbie a Tu-
recka se jen tak nezopakuje. 

Mezi 1. a 5. říjnem jsme prožili 
intenzivní týden plný angličtiny a po-
znávání rozličných národností všech 
koutů světa. Sedm vysokoškolských 
studentů si pro naše žáky připravilo 
řadu přednášek a interaktivních ak-
tivit a v průběhu celého týdne před-

stavovalo své rodné země. Veškerá 
výuka probíhala v anglickém jazyce. 

Žáci se setkali s angličtinou v její 
autentické podobě a v rozličných 

přízvucích. Pro většinu žáků to byla 
první zkušenost, při které se museli 
spolehnout sami na sebe a na svou 
schopnost cizojazyčné komunikace. 

Projekt Edison vzbuzuje velké 
ohlasy a emoce. Bylo velmi po-
vzbuzující objevovat nové netušené 
kvality žáků při spoluorganizování 
projektu, stejně tak pozorovat jejich 
nadšení, překonávání ostychu a 
budování cenných zkušeností. Náš 
organizační tým se těší na další pří-
ležitost zprostředkovat tento jedineč-
ný zážitek dalším žákům naší školy. 

Velké poděkování patří rodinám 
žáků, kteří se edisonů ujali, ubytovali 
je a starali se o jejich pohodlí.

Petr Novotný,
Základní škola Sokolovská

Zástupce z gymnázia oceněn v soutěži Zlatá karabina!
9. října proběhla v budově Magistrá-
tu Hlavního města Prahy konference 
Zástupce včera, dnes a zítra, jejímž 
smyslem je upřít pozornost na tuto 
klíčovou, nelehkou a nedoceňo-
vanou pozici ve školách. V rámci 
programu byly vyhlášeny výsledky  
6. ročníku soutěže Zlatá karabina. 
Kreativní, nápadití, obětaví, praco-
vití, energičtí, důslední, erudovaní, 
ochotní, loajální, oddaní své práci, 
laskaví, spravedliví, pečliví a také 
skvělí organizátoři a manažeři – tak 

takoví jsou podle nominací držitelé 
Zlaté karabiny 2018. A jedním z nich 
je Mgr. Miloslav Zajíc, zástupce ře-
ditele Gymnázia Mnichovo Hradiště.

A co bylo důvodem jeho nomi-
nace a posléze i ocenění? Je vyni-
kajícím manažerem, respektovaným 
pedagogem a milým kolegou –  na 
gymnáziu by to bez něj prostě nešlo!  
Gratulujeme!

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mn. Hradiště

INZERCE

Žáci z mnichovohradišťských škol  
v německé Hessenwaldschule
V termínu od 23. do 27. září se vyda-
la skupinka 19 žáků z mnichovohra-
dišťských škol (ZŠ Sokolovská, ZŠ 
Studentská a gymnázium) spolu se 
třemi vyučujícími do partnerského 
města Erzhausen, aby zde strávili tři 
dny návštěvou místní Hessenwald-
schule, jedné z nejmodernějších 
školních budov v Německu. Každé 
dopoledne se účastnili vyučování 
spolu se svými vrstevníky, nasávali 
zdejší atmosféru, byli konfrontová-
ni s místními zvyky, se způsobem 
výuky, s odlišnými podmínkami  
a s multikulturním prostředím. 

Někteří z účastníků byli uby-
továni v rodinách zdejších žáků, 
další našli „azyl“ v erzhausenských 
rodinách spolupracujících s místním 
spolkem, jehož představitelé se nám 
po celou dobu věnovali a připravili 
nám perfektní zázemí. Odpoled-
ne jsme pak strávili na výletech po 
okolí, nemohli jsme si nechat ujít 
návštěvu centra Frankfurtu nad 
Mohanem spolu s proslulou nákup-

ní zónou, následující den byla pro 
mnohé velkým zážitkem exkurze po 
frankfurtském letišti a poslední den 
pak následovala ještě prohlídka ne-
dalekého Darmstadtu. Poslední ve-
čer pak spolek uspořádal společnou 
grilovačku, na níž se sešly všechny 
rodiny, jež nám poskytly ubytování,  
a také žáci z Hessenwaldschule  
i lidé zapojení do partnerské spolu-
práce. Především žáci se tu sblížili 
s místními a celý večer si velmi užili. 
Některé slečny ani nechtěly domů, 
přesto jsme se ve čtvrtek ráno mu-
seli sejít na nádraží a vydat se zpát-

ky na východ, plni nových dojmů  
a zážitků. 

Na závěr musíme poděkovat 
projektové manažerce města Mar-
tině Kulíkové, která měla celou akci 
na starost, potažmo Hubertu Ried-
lovi, který pro nás vše „ošéfoval“  
v Erzhausenu. Pobyt žáků se mohl 
konat díky finanční podpoře Čes-
ko-německého fondu budoucnosti  
a města Mnichovo Hradiště. Děku-
jeme.

Helena Bernatová, Hana 
Kořínková a Lukáš Umáčený

MAP II Mnichovohradišťsko se představuje

Od srpna 2016 do března 2018 
jsme pravidelně přispívali svými pří-
spěvky „ze života Místního akčního 
plánu pro rozvoj kvality vzdělávání  
v ORP (obci s rozšířenou působnos-
tí, pozn. red.) Mnichovo Hradiště“. 
Od listopadu budeme v této aktivitě 
pokračovat, neboť i projekt samotný 
má svého následovníka v podobě 
MAP II Mnichovohradišťsko. 

Co si můžete pod MAPem před-
stavit? Již v minulém projektu vznik-
lo kolem této iniciativy neformální 
společenství lidí, kterým leží na srd-
ci kvalita vzdělávání dětí a žáků do 
15 let. Společenství učitelů, ředitelů, 
zřizovatelů vzdělávacích institucí, 
rodičů, prarodičů, vedoucích krouž-
ků, zapojili se i zaměstnanci muzea 
či knihovny a další. Společně jsme 
spolu na téma výchovy a vzdělávání 
debatovali na různých pracovních 
skupinách, setkávali jsme se na 
seminářích, přednáškách, při nefor-
málních příležitostech či na studij-
ních výjezdech. Kromě toho, že se 
nám podařilo navázat spolupráci  
s jednotlivými školami, ale i mezi 
jejich učiteli navzájem, byl „výsled-
kem“ minulého projektu i společný 
dokument usilující do budoucna  
o ještě lepší vzdělávání dětí a žáků 
na Mnichovohradišťsku. 

Věříme, že všechny naše minu-

lé akce se staly pro své návštěvníky 
zdrojem inspirace, poučení i disku-
se: Mnichovo Hradiště navštívily 
díky MAP významné osobnosti po-
hybující se na poli výchovy a vzdě-
lávání, jako například dětský psy-
cholog Václav Mertin, Tomáš Feřtek 
ze společnosti EDUin, Petr Daniš  
z hnutí Tereza či globální kouč  
a stratég Jan Mühlfeit, který nám 
pomáhal odemykat dětský potenci-
ál. Pro ředitele jsme zorganizovali 
legislativní seminář či několikadenní 
seminář koučinku, uskutečnili jsme 
několik setkání zástupců malotříd-
ních či mateřských škol, díky nám se 
někteří z místních zážitkovým způ-
sobem proškolili v základech první 
pomoci, pravidelně za námi dojíždě-
la lektorka Kamila Bergmannová se 
svými čtenářskými dílnami, dvakrát 
jsme se představili na sousedské 
slavnosti či na Dětském sportovním 
dni. Nezůstávali jsme však věrni 
pouze Mnichovohradišťsku – vyjeli 
jsme do Litomyšle, nejprve poznat 
tamní školy a aktivity muzea, podru-
hé pak na vzdělávací festival s ná-
zvem Nakopněte svoji školu. Poznali 
jsme i činnost inovativní pražské 
Základní školy Kunratice, jičínského 
Muzea hry či inspirativní malotřídní 
Základní školu v Jičíněvsi, jejíž ško-
láci se věnují programu „Per aspera 
ad astra“ (Přes překážky ke hvěz-
dám). Velmi nás potěšilo, že se mezi 
místními pedagogy našli tací, kteří 
„šli se svou kůží na trh“  a připravili si 
pro zájemce svůj program, ať už se 
jednalo o několik čtenářských klubů 
pod vedením Mgr. Ivy Štrojsové či 
seminář o „škole bez poražených“ 
Mgr. Lucie Beranové. Dalším hma-
tatelným výsledkem naší předchozí 
projektové aktivity je pak MAPí kni-
hovnička, jež je umístěna v místní 
knihovně a kde se můžete začíst 

do velmi různorodé vzdělávací  
a výchovné literatury, či první mni-
chovohradišťký quest, který spatřil 
světlo světa před letními prázdnina-
mi a jenž vás provede po zajímavých 
místech v Mnichově Hradišti a dove-
de až za pokladem, nebo „založení 
tradice“ Listování, kterou převzala 
místní knihovna. 

Připravujeme setkávání pracov-
ních skupin zabývajících se různými 
tématy v oblasti vzdělávání: jednak 
pracovní skupiny pro čtenářskou  
a matematickou gramotnost, pro 
financování a pro rovné příležitosti. 
Kromě toho vzešla z předchozího 
projektu jako důležitá potřeba za-
pojovat více žáky do dění nejen ve 
škole, ale i v obci, rozvíjet regionální 
vzdělávání, podporovat spolupráci  
a dobré klima ve školách, napomoci 
školám v zavádění nových metod 
a forem práce či spolupracovat při 
zajištění dostupných volnočasových 
a mimoškolních aktivit atd. I nadále 
pak budeme poskytovat školám, je-
jich zaměstnancům, ale i veřejnosti 
příležitosti pro vzájemná setkávání 
na našich vzdělávacích akcích. 

Kdo bude součástí realizačního 
týmu MAP II? Jako zcela „nová tvář“ 
se vám představí hlavní manažerka 
projektu Martina Kestnerová. Jejími 
spolupracovnicemi pak budou pro-
jektem MAP I již prověřené Markéta 
Tomášová (koordinátorka projektu), 
Kamila Kořánová (finanční manažer-
ka) a Michala Mydlářová (asistentka 
projektu). 

Vzdělávání se týká nás všech, 
neváhejte tedy přispět svými zku-
šenostmi a názory. Více najdete na 
www.map-mh.cz či na našem face-
bookovém profilu MAP Mnichovo-
hradišťsko.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko
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Vítězství v Týmové škole třídě zajistlo výlet do Svijan
V loňském školním roce připravila 
paní učitelka Stanislava Matulová 
pro žáky a žákyně z druhého stupně 
Základní školy Studentská novinku. 
Na dětské dny, školní časopis či 
skvělá divadelní představení pod její 
taktovkou jsme již přivykli, tentokrát 
šlo ovšem o aktivitu docela jiného 
rázu. 

Celá akce nesla název Týmo-
vá škola a kladla si za cíl povzbudit 
týmového ducha jednotlivých tříd. 
Přivést je k tomu, aby táhly za jeden 
provaz, společně něco vymyslely, 
společně něco podnikly. Zároveň 
bylo potřeba, aby své stmelující 
počiny zdokumentovaly a prezento-
valy – nejčastěji formou nástěnek na 
chodbách školy.

A tak se fotografovalo, kreslilo  
a vyrábělo. Každý tým se propago-
val jinak, někdo vytvořil třídní vlajku, 
jiní si pořídili jednotná trička, tiskly se 
snímky ze společně prožitých akcí, 
pekly se dobroty pro voliče, ale došlo 
i na dobré skutky – žáci loňské 7. A 
mezi sebou vybrali finanční částku, 
za níž pořídili krmivo a pamlsky pro 
asistenční fenku Elišku. 

Hlasování poté proběhlo vhazo-
váním lístků do volebních uren – ka-
ždá třída si jednu originální vyrobila. 
Nejvíce hlasů nakonec získala třída 
9. B – žáci se snažili, makali, vytvá-
řeli... A ostatní to ocenili. Proto mohli 
právě letošní deváťáci za odměnu 
podniknout další společnou prima 
akci. 2. října vyrazili společně na 

bowling do Svijan. 
Dle jejich slov s vítězstvím  

v soutěži moc nepočítali. Musíme 
však uznat, že se do akce pustili  
s vervou, s nasazením se zapojili do 
své proměny a prezentace a „vidět“ 
tedy opravdu byli.

Třída si výlet moc užila, každý si 
zahrál bowling, někteří si také zkusili 
vylézt na horolezeckou stěnu. „My-
slím, že bychom takhle mohli jezdit 
častěji. Užili jsme si i to, že jsme 
nemuseli sedět ve škole,“ potvrdil 
jeden žák deváté třídy. 

My tímto 9. B ještě jednou gra-
tulujeme a přejeme, ať se jim v tomto 
školním roce daří. 

Učitelé ZŠ Studentská

Dračí hrátky ve školce

Úplně na začátku byla nabídka pro 
děti a rodiče ke společnému tvo-
ření draka. Ohlas, který jsme pak 
viděli v podobě vytvořených draků, 
všechny zaskočil. Děti začaly při-
cházet do školky s draky a dráčky 
všech velikostí a barev. Ukázala se 
i velikánská fantazie rodičů. Draci  
i dráčci zdobily nejen interiéry, ale  
i předzahrádku mateřské školy. Ro-
dičům patří velké poděkování za to, 
že s námi hráli tuhle dračí hru, i za 
to, že tvořili doma se svými dětmi.

A pak přiletěla na naší školko-
vou zahradu dračí pohádka. Poslou-
chaly ji všechny děti. Byla o veselých 
dracích, kteří při svém dovádění 
dopadli na naši zahradu a tady se  
s nimi děti mohly seznámit. Přinesly 

totiž dětem zábavné dopoledne s pl-
něním dračích úkolů.

Děti rozplétaly bludiště z dračích 
ocásků, sestavovaly polámané dra-
ky, jezdily na koloběžkách, prolézaly 
dračí tlamou a plnily další úkoly.

Na závěr, kdy rozpletly děti dračí 
ocásky a splnily všechny dračí úkoly, 
je samozřejmě čekala malá sladká 
odměna a hledání pokladu. Pokla-
dem byli dráčci pro děti, které pak  
s nimi předvedly pravé dračí dovádě-
ní na školkové zahradě.

A to byl konec naší dračí pohád-
ky. Ale za rok k nám určitě s babím 
létem zavítá další.

Jana Kuntošová, 
Mateřská škola Mírová

Velké zvykání na školku
První měsíc ve školce, během kte-
rého ukáplo i pár slziček, utekl jako 
voda. Byl plný seznamování, přiby-
la nám spousta nových kamarádů, 
tři nové paní učitelky a rozrostly se  
i řady provozních zaměstnanců. Nej-
větší změnou pro nás byla nová, již 
pátá třída Kytička.

Během září jsme stihli také pro-
hlídku celé školky, děti se seznámily 

se zaměstnanci a navazovaly vztahy 
mezi sebou.

Také jsme si užívali hezkého 
počasí na zahradě, naučili se spous-
tu nových her, písniček, básniček  
a vyzdobili jsme si třídy podzimní 
tematikou.

Míša Bartoňová,
Mateřská škola Jaselská

Gymnazisté v Chojnówě
I letos se podívali studenti našeho 
gymnázia do partnerského města 
Chojnów, kde navštívili své vrstev-
níky na zdejším gymnáziu Mikoláše 
Koperníka. 

Po vřelém přivítání následovala 
prohlídka města, respektive návště-
va chojnówského plaveckého bazé-
nu, společný oběd, fotbalový zápas 
a pak odpolední grilování na školním 
dvoře, kde měli žáci možnost navá-
zat vztahy s polskými dětmi. Jsme 

rádi, že se nám toto partnerství 
podařilo udržet, a budeme tak i my 
moci v listopadu přivítat naše polské 
přátele u nás ve městě a na našem 
gymnáziu. 

Projekt Partnerství s Gymnázi-
em Mikuláše Koperníka v Chojnově 
je podpořen městem Mnichovo Hra-
diště.

Petr Mazánek a Lukáš Umáčený, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Fair trade na gymnáziu

„Báro, mohla byste mi napsat, proč 
to děláte?“ otázala jsem se před ne-
dávnem Báry Prokopové, vedoucí 
fairtradového týmu, při rekapitulaci 
dalšího školního roku, kdy jsem si 
shrnovala, co vše sousloví fair trade 
na naší škole znamená. Septimánka 
si vzala chvíli na rozmyšlenou a pak 
mi do e-mailu uvedla kromě jiného  
i toto: „Motivací pro mě je také pocit, 
že tím mohu někomu pomoci. Proto 
mě velmi těší, že ve škole něco tako-
vého je a já toho mohu být součástí. 
Baví mě také každá akce, kterou 
díky fair trade pořádáme.“ 

Místní gymnázium je držitelem 
označení Fairtradová škola již třetím 
rokem. Proto stojí za zmínku připo-
menout si, co všechno to pro školu 
či lidi, kteří jsou s ní v kontaktu, zna-
mená. Skupinka dívek, která se fair 
tradem zabývá, se snaží především 
vysvětlovat, co se za touto značkou 
skrývá. Rodičům, žákům či učitelům 
pravidelně přináší novinky ze světa 
obchodu, který poskytuje pěstitelům 
a řemeslníkům ze zemí globálního 
Jihu možnost uživit se vlastní prací 
za důstojných podmínek. Herní for-
mou či krátkým výkladem zaznívá, 
proč je dobré si věci s logem má-

vajícího panáčka kupovat: výrobci 
získávají zaplaceno odpovídajícím 
způsobem, je garantován zákaz 
dětské či nucené práce, kontrolová-
no využívání zemědělské chemie či 
zajištěn šetrnější přístup k využívání 
přírodních zdrojů. Jednoduše řeče-
no, nemusíte mít při mlsání čokolády 
či vychutnávání šálku ranního čaje 
špatný pocit z toho, že se podílíte 
na dětské práci, podporujete násilí 
na ženách nebo ožebračování rodin 
poblíž banánových plantáží. 

A co konktrétně děláme my na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště? Pa-
trně nejpříjemnější fairtradovou akcí 
na našem gymnáziu je květnová Fé-
rová snídaně, kterou jsme s manže-
lem a žákyněmi sdruženými kolem 
fair tradu letos připravovali již po-
šesté. Pravidelná jsou setkání týmu  
s primánkami a primány a stálá je 
též nabídka fairtradových produk-
tů. V ředitelně pak na návštěvníky 
samozřejmě čeká fairtradový čaj či 
káva. 

S listopadem se blíží nejen ro-
dičovské schůzky, na nichž můžete 
fairtradové výrobky ochutnat, ale  
i Férový advent, milá akce přesta-
vující možnost popíjení čokolády  
či čaje nebo ochutnávání dalších 
dobrot v době předvánočního rozjí-
mání. I letos je tedy jistě na co se 
těšit.

Iva Štrojsová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Sportovní kurz šesťáků 
ze ZŠ v Sokolovské ulici
Se začátkem školního roku vyrazili 
žáci 6. tříd na kolech na pětidenní 
sportovně-adaptační kurz do Bo-
rovice. Kromě zlepšování fyzické 
kondice měli možnost seznámit 
se se svými novými třídními učiteli  
a spolužáky. 

Po příjezdu se všichni nejdříve 
ubytovali, naobědvali a už je čekal 
první závod na kolech. Ani po ve-
čeři nikdo nezahálel, fotbal a plá-
žovou přehazovanou si všichni užili.  
V průběhu kurzu byli žáci rozděleni 
do skupin, které mezi sebou soupe-
řily v netradičních soutěžích sportov-
ního i vědomostního zaměření. Dále 
si vyzkoušeli práci s buzolou, orien-
tační běh i střelbu ze vzduchovky. 

Nechyběl ani celodenní cyklovýlet. 
Našel se však i čas na odpočinek  
a relaxaci v místním bazénu. Kurz 
byl zakončen triatlonem – jízdu na 
kole, střelbu a běh zvládli všichni 
výborně, navzájem se povzbuzovali,  
a vytvořili tak super atmosféru. 

Společně jsme si kurz velmi 
užili, děti se k sobě chovaly ohle-
duplně, kamarádsky a vytvořila se 
dohromady jedna velká parta. Proto 
se těšíme na další společné výlety 
obou tříd, kdy navštívíme mnoho za-
jímavých míst. 

Marcela Zahrádková, 
Martin Medlík,

Základní škola Sokolovská



8 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ LISTOPAD 2018

Klub turistů a jeho podzimní putování
Máme radost, že se naše výlety již 
stávají nedílnou součástí bohaté 
nabídky aktivit pro volný čas v Mni-
chově Hradišti a okolí a že si našly 
své pravidelné návštěvníky. Ti, kteří 
se našich akcí zúčastňují, nám dá-
vají velmi pozitivní zpětnou vazbu 
a jsou pro nás motorem pro další 
výlety. Díky nebývale kouzelnému a 
na počasí ideálnímu říjnu jsme vám 
proto mohli nabídnout velmi různoro-
dé cíle našich túr. 

Nejprve jsme se mohli společ-
ně potkat první říjnový čtvrtek na 
výletu do Hruboskalska, kam aktivní 
seniory doprovodila neméně aktivní 
Helena Pöllová. Kroky zúčastně-
ných vedly z turnovského nádraží 
přes Mašov na rozhlednu Hlavatici, 
následně na Valdštejn a na Hrubou 
Skálu. Díky překrásnému počasí 
byly výhledy do kraje i na skalní 
útvary opravdu jedinečné. Jen ško-
da nutnosti stihnout vlakový spoj, 
jinak bychom si důkladněji prohlédli 
i Lázně Sedmihorky a jejich léčivé 
prameny – nicméně věříme, že se 
na tato místa dostaneme při něja-
kém dalším z našich výletů.

Hned v neděli poté se sešel tu-
ristický „mix“ pochodníků – od tříle-
tého děvčátka až po sedmdesátníky 
– při výletu na Cinibulkovu stezku u 
Mšena. Byl to zatím jeden z našich 
nejvzdálenějších výletů, na dosa-
žení cíle, respektive Mšena, jsme 
museli využít jednak vlak, jednak 
(kvůli výluce na trati) i autobusového 
spojení. Kouzelné městečko Mše-
no nás vyprovodilo na cestu svým 
jedinečně zachovaným městským 
koupalištěm z doby první republiky. 
Následovala polní cesta Františko-
vou alejí, která nám nabídla krásný 
pohled na celé Mšeno; pod dohle-

V peřinkách mlhy jitro spalo,
zvolna jej slunce probouzí.

A náhle,kde vzalo se, tu se vzalo,
mrazivé ráno přichází.

Do stříbra jinovatky zlatý list padá,
maličký ptáček hladový
z bodláčí listí vyzobává.

PODZIMNÍ RÁNO
Blanka Holečková

Vzpomínková nostalgie
Rok s podzimní rovnodenností po-
malu vstoupil do své předposlední 
části. Krajina nyní neustále překva-
puje svým nadáním a nabízí tak 
pestrobarevnou podívanou, která je 
typická pro toto roční období. Slun-
ce začíná ztrácet svoji zlatou barvu 
a s ubývajícími hřejivými paprsky 
se mění a přechází do neprůhledně 
bílé. Poletující listí, které nás dopro-
vází téměř na každém kroku, zname-
ná, že se zvolna blíží dušičkový čas. 
Že si zanedlouho připomeneme lis-
topadový svátek, věnovaný Památce 
zesnulých, kdy uctíme vzpomínku 

na ty, kteří s námi již nemohou být. 
Zapálení svíce, tichá modlitba 

a položení květin na místo věčné-
ho odpočinku našich nejdražších, 
blízkých a přátel je projevem úcty 
vůči těm, které jsme milovali nebo 
kteří se stali součástí našich živo-
tů. Zůstávají v našich srdcích stále,  
s láskou i bolestí. A ve vzpomínkách 
se vracíme mnohdy tam, kde jsme 
nacházeli útěchu nebo byli šťastni. 

Mnozí z nás navštěvují hřbitovy, 
tato důstojná místa, nejen o Dušič-
kách, ale i o jiných svátcích a výro-
čích, která by naši drazí zesnulí bý-

vali slavili, a to během celého roku. 
S pečlivostí se staráme o náhrobky, 
rodinné hroby, přilehlé cesty i drobné 
pěšiny...

Právě v listopadu jsou veřejné 
hřbitovy navštěvovány lidmi každo-
ročně nejvíce a tradičními věnci, 
kyticemi a dalšími vzpomínkovými 
předměty, zakoupenými nebo vlast-
noručně vyrobenými, je dekorujeme. 
Často po celé generace zachovává-
me památku na stejných místech, 
ke kterým tak máme silnou citovou 
vazbu. Rozzářená světélka svíček a 
luceren při našich odchodech domů 

jsou jasným důkazem, že nikdy ne-
zapomeneme…

Přesto se mezi námi najdou 
bohužel i ti, kteří si neváží lidské 
pokory a zneužívají cizí majetek ve 
svůj prospěch. Je jim lhostejná úcta 
k zemřelým a svým jednáním maří 
snahu a píli ostatních lidí. Jen stě-
ží se dá tomuto problému předejít 
nebo zabránit. Tito lidé by se měli 
zamyslet sami nad sebou a nečinit 
druhým to, co by nechtěli, aby někdo 
činil jim.

Lenka Balcarová

Jsou české země láskou,
co srdcem prorůstá.

Svou vlast i sedmikráskou
líbáme na ústa.

A pod květenstvím májů,
Jarmilko bázlivá,

Z českých luhů a hájů 
zpěv k tanci zaznívá.

je česká země malá,
však veliký náš lid.
Stojí tu jako skála,
již nelze rozdrobit.

Život tu láskou kypí,
cit v dar vše promění.

Nám opojně i lípy
vonějí do snění.

Na klávesnici klasů
si vánek vyhrává.

A z rozpuštěných vlasů
trav voní otava.

ČESKO
Josef Brož

Dvě k sobě stisklé dlaně
jsou Čechy s Moravou.
Zář nebes padá na ně
s oblohou modravou.

Z těch mozolnatých dlaní
pijem jak ze džbánku

čas snů i milování
z rmenu i heřmánku.

Cit lásky k vlasti podnes,
žel, už se nenosí,

však zem, již mrak déšť odnes,
usychá bez rosy.

Je česko zemí růží,
co v trní má i květ,

co vůní dech až zúží,
s níž smíš i zmladistvět.

A v cepobití spánku,
kde fial modrava,

píseň o dalamanku
nám srdce vyhrává.

Zářijový bazárek se vydařil
V sobotu 22. září se uskutečnil pod-
zimní a zimní bazárek. Prodejců bylo 
mnoho, mezi nimi i Dobrotety, které 
prodávaly ručně vyráběné výrobky 
pro podporu nedošených dětí. Dále 
jste mohli dostat spousty vzorečků 
na úklid domácnosti od společnosti 
Eurona. Děkuji všem těm, kteří přišli 
nakoupit, prodávajícím a všem, kteří 
s organizací pomáhají. 

Jiřina Bartoňová

dem skalního útvaru Faraon jsme 
se pak rozdělili na dvě části. Jedna 
skupina si „odskočila“ k mšenským 
Pokličkám, jedinečnému skalnímu 
útvaru, který má ve znaku i CHKO 
Kokořínsko, druhá pak pokračovala 
po Cinibulkově stezce. Mj. nás na ní 
čekalo i tzv. Bludiště se svými přík-
rými schody, průlezy a soutěskami. 
Po celou cestu nás doprovázely 
jedinečné přírodní scenérie, završe-
ním tohoto výletu pak byla návštěva 
mšenské cukrárny, kde si mnozí do-
přáli zaslouženou sladkou tečku za 
celým dnem.

Předposlední říjnová neděle 
pak byla věnována na kilometry ná-
ročnějšímu výšlapu na Kozákov. Tra-
sa ze Semil přes Kozákov, nejvyšší 

vrchol Českého ráje, až do Turnova 
přivítala svou dvacetikilometrovou 
délkou skalní příznivce turistiky, 
bohužel v době uzávěrky Kamelotu 
byla ještě před námi, proto se o ní 
nemůžeme více rozepsat. 

V listopadu bychom vám rádi 
nabídli netradiční výlet podél toku 
říčky Zábrdky, a sice v neděli 4. 
listopadu – sejdeme se na mnicho-
vohradišťském Masarykově náměstí 
již časně ráno (v 7 hodin), abychom 
zvládli všech 27 kilometrů od ústí 
Zábrdky až k jejímu prameni. Cestou 
nás bude čekat liduprázdná krajina, 
opuštěné mlýny, zaniklé osady, a co 
hlavně: jedno překvapení! Nechte se 
tedy zlákat na tuto akci, kterou si pro 
vás připravil Lukáš Umáčený. 

Zástupci výboru mnichovohra-
dišťského odboru KČT se chystají 
na konci listopadu na programový 
seminář do Libošovic, kde chceme 
načerpat inspiraci pro naše další 
fungování. Plni dojmů z tohoto se-
tkání vás potom pozveme na člen-
skou schůzi našeho odboru, která 
se uskuteční ve středu 28. listopadu 
ve Volnočasovém centru Mnichovo 
Hradiště od 17 hodin. Zváni jsou 
všichni stávající členové Klubu čes-
kých turistů, zájemci o členství i naši 
příznivci. Přijďte spolu s námi zhod-
notit první rok fungování našeho od-
boru a „spřádat plány“ na roky příští.

Markéta Tomášová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Ve Mšeně – na začátku našeho putování po Cinibulkově stezce.

Sloni z Hradiště nosí štěstí
Od 1. září do 14. prosince probíhá 
charitativní projekt Amelie, z.s. na 
podporu onkologicky nemocných  
a jejich blízkých „Sloni nosí štěstí“.                                                                                                                                        

„Slona jako starověký symbol 
štěstí má ne náhodou ve své blíz-
kosti mnoho z nás. Slon je rovněž 
symbolem síly, kterou musí nemocní  
v boji s onkologickou nemocí vyvi-
nout. Tyto myšlenky nás vedly k rea-
lizaci projektu a propojení veřejnosti 
s onkologicky nemocnými,“ říká Pet-
ra Kuntošová, koordinátorka Centra 
Amelie v Liberci.                                                                                                                                        

Mnoho z nás má doma nepo-
třebného slona, jehož věnováním 
může ještě udělat radost jiným. 
Slon je tím, co může přinést štěstí 
tomu, kdo si ho v rámci předvánoč-
ního charitativního prodeje u stánku 
Amelie zakoupí, či tomu, komu slona 
jako dárek věnuje. Zároveň veškeré 

vybrané finance z prodeje zpřístup-
ní onkologicky nemocným a jejich 
blízkým bezplatně služby, které by 
si jinak „na běžném trhu“, nemohli 
finančně dovolit. 

Chtěla bych jménem Amelie 
poděkovat Mateřské škole Mírová  
a Drogerii Jasmín, že vytvořily sběr-
ná místa pro slony, a zároveň podě-
kovat všem, kteří se do projektu se 
svými slony zapojili či zapojí. Velmi 
si této podpory vážíme. Sběr slonů 
probíhá od 1. září do 8. prosince, 
a to ještě v Krajské nemocnici Li-
berec. Benefiční prodej slonů bude 
v obchodním centru Forum Liberec 
probíhat 12. prosince mezi 10. a 20. 
hodinou. Více informací na telefon-
ním čísle 608 458 277.  

Petra Kuntušová,
Centrum Amelie Liberec

Lípa republiky
Jdu kolem ní. Pár listů se třepotá ve 
větru. Je krásná. Vévodí prostoru. 
Kdo? Lípa republiky. 

Je to již pár měsíců, kdy si parta 
nadšenců z řad místních sociálních 
demokratů, zelených a jejich přátel 
řekla, že by bylo dobré u příležitos-
ti blížícího se stého výročí vzniku 
samostatného československého 
státu uspořádat akci, při níž by se 
zavzpomínalo na odkaz tohoto stát-
ního uskupení a zároveň se podniklo 
něco příjemného i symbolického zá-
roveň. „Mohli bychom vysadit lípu!“ 
pronesl nadšeně Honza Štrojsa, 
hlavní iniciátor akce. A tak se stalo. 

Po týdnech příprav a zařizování 
se nakonec ve svátek svatého Vác-
lava, 28. září 2018, u parkoviště za 
zámeckou zdí na okraji Mnichova 
Hradiště sešla zhruba padesátka 
lidí, kteří přišli vyjádřit podporu této 
myšlence. Po úvodních slovech 
Václava Haase si účastníci vyslechli 
povídání paní Mileny Roudné po-
jednávající o památných stromech 
Mnichovohradišťska. Následně bylo 

slovo předáno senátoru Jaromíru 
Jermářovi, jenž výstižně shrnul okol-
nosti vzniku Československa.  

„Někteří občané se domnívají, 
že připomínání vzniku neexistující-
ho státní útvaru je v dnešní době již 
zbytečné. My, kteří jsme se dnes v 
blízkosti kaple svaté Anny a koste-
la svatých Tří králů sešli, jsme ale 
přesvědčeni, že je důležité a smys-
luplné tento zásadní historický mo-

ment důstojně vzpomenout. Proto 
přistupujeme k výsadbě národního 
stromu, lípy velkolisté, abychom 
připomněli demokratické a humanis-
tické tradice a hodnoty, z nichž Čes-
koslovenská republika vzešla, který-
mi se pyšnila a na které dnes část 
společnosti zapomíná,“ předčítal 
Jaroslav Koloc text poselství budou-
cím generacím, které bylo spolu se 
vzkazy přítomných umístěno poblíž 

kořenů stromu. 
Do samotné výsadby se za-

pojili nejen přítomní dospělí, ale  
i ti nejmenší, děti, které si se svými 
rodiči takto symbolicky připomněly 
významný den české státnosti. Celý 
akt vzpomínky na zásadní okamžik 
našich dějin byl zakončen čestnou 
stráží zástupců Československé 
obce legionářské a zpěvem státní 
hymny, kterou si se členkami Vlaste-
necko-dobročinné obce baráčnické 
zazpívali i někteří přítomní. 

Dívám se na ni znovu a hlavou 
mi běží slova ze závěru poselství 
– Jsme přesvědčeni, že slova spra-
vedlnost, slušnost a čest budou mít 
své místo i v době příští a že pravda 
zůstane pravdou, nikoliv lží v masce 
pseudopravd. Protože slovy Tomá-
še Garriguea Masaryka: „Nic není 
velké, co není pravdivé.“ – a musím 
dodat, krásná je nejen lípa, ale i my-
šlenky, atmosféra a energie, které se 
kolem ní v den výsadby shromáždily. 

Iva Štrojsová

Sázení lípy nedaleko za zámeckou zdí. Foto: Dalibor Sehnoutka

INZERCE

A dávná pokolení
tu s námi drží stráž.

Jsme čin i pěst i snění
a česko – domov náš.
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10. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA A DRÁČEK
Princezna Barborka se v magické říši vydává na dlouhou cestu s drakem.

2. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

3. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

4. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D
Vánoční film o dívce Kláře, která musí porazit zlou královnu kouzelné říše.

7. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Drama odehrávající se v hotelu na hranici dvou států s různými zákony.

8. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOMAN 
Životopisné drama o poválečném šéfu československé státní rozvědky. 

9. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Johnny English se z důchodu vrací na pomoc britské premiérce.

10. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEN, KDO TĚ MILOVAL
V komedii s krimi zápletkou sleduje duch policisty vyšetřování vlastní smrti.

11. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚŽASŇÁKOVI 2
Po 14 letech znovu přichází oblíbená rodinka s univerzálním humorem.

13. LISTOPADU, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Z PROKLETÝCH HOR DO ALBÁNIE
Vyprávění Pavly Bičíkové o nádherné zemi, kde krevní msta není minulostí.

15. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLATÝ PODRAZ
České drama o lásce a basketbalu se odehrává v letech 1938 až 1951.

16. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
Návrat do světa Harryho Pottera sleduje osudy Albuse Brumbála.

KALENDÁR AKCÍˇ

22. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
Film sleduje první rok Vladimira Putina ve funkci prezidenta a zákulisí voleb.

17. LISTOPADU, 17:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Návrat do světa Harryho Pottera sleduje osudy Albuse Brumbála.

17. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

18. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GRINCH
Grinch je bytost, která nenávidí Vánoce a chce je zničit. Podaří se mu to?

21. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Lisbeth Salanderová z knižní série Milénium se vrací na filmová plátna. 

23. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TEN, KDO TĚ MILOVAL
V komedii s krimi zápletkou sleduje duch policisty vyšetřování vlastní smrti.

24. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběhy alkoholiků hospitalizovaných v léčebně v čele s D. Švehlíkem.

24. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

1. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HALLOWEEN
Po 40 letech se horor dočkal pokračování a Mike Myers se vrací.

14. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JAN PALACH
Dramatické zpracování posledních měsíců Palachova života.

14. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

5., 12., 19. A 26. LISTOPADU, 9:30
MIMICVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 6 MĚSÍCŮ 
Mimicvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců. Každé pondělí od 9:30 hodin 
je ve Volnočasovém centru zaměřené na podporu správného psychomoto-
rického vývoje děťátka zábavnou formou. Cvičíme na míčích, s padákem 
a dalšími pomůckami, za doprovodu rytmických říkanek a písniček. Jed-
norázový vstup 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 600 Kč. Ukázková lekce 
zdarma. Lekce trvá 45 minut.

2., 9., 16., 23. A 30. LISTOPADU, 8:00
MAMACVIČENÍ
Soubor zpevňovacích a protahovacích cvičení, prvky jógy, dechové a rela-
xační techniky. Děti vezměte s sebou, mohou se zapojit do cvičení nebo si 
hrát v herničce. Jednorázový vstup 80 Kč, permanenta 700 Kč / 10 vstupů.

25. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Návrat do světa Harryho Pottera sleduje osudy Albuse Brumbála.

28. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ONI A SILVIO
Nový film Paola Sorrentina o kontroverzním životě Silvia Berlusconiho.

28. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOMAN 
Životopisné drama o poválečném šéfu československé státní rozvědky. 

30. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se porouchá brko, které v pekle zapisuje hříchy?

29. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHVILKY
Jenovéfa Boková se snaží vyhovět svým blízkým, ale ji samou to ničí...

SPORT
10. LISTOPADU, SOKOLOVNA, 14:00
SMH A – TJ ŠANOV 
7. kolo 2. ligy ve stolním tenise

11. LISTOPADU, SOKOLOVNA, 10:00
SMH A – CHEB 
8. kolo 2. ligy ve stolním tenise

OSTATNÍ
5. LISTOPADU, 18:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První zasedání nového zastupitelstva. V rámci programu budou zastupitelé 
skládat slib, volit starostu, místostarostu a radní.

8. LISTOPADU, 18:00, MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BESEDA SE SPISOVATELEM LIBOREM HÖRBEM 
Besedu s mnichovohradišťským rodákem, úspěšným spisovatelem Liborem 
Hörbem, z jehož dílny pochází kniha napínavých povídek Návrat odnikud, 
ale i oblíbené romány Labyrint mysli a Dvanáct šancí na nevěru.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
2., 9., 16., 23. a 30. LITOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od 1 roku do 4 let. 
Bez programu, s využitím herních prvků Klubu. Cena: 10 Kč / osoba či dítě.

6. A 27. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme naglazo-
vat 20. listopadu, respektive 11. prosine. Nutné přihlášení z důvodu omeze-
né kapacity. V ceně je 2x výpal a materiál. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

30. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:30
TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Přijďte si vyrobit věnec na stůl či dveře. S sebou svíčky a pod ně plechové 
kalíšky. Na tvoření se přihlaste do 26. listopadu. Cena za věnec 180 Kč.

10. LISTOPADU, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky, děti i dospělé, zájemkyně i zá-
jemce. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné 
mít s sebou, ale není to podmínkou. Přihlášky nejpozději do 7. listopadu 
osobně v Klubu dětí, telefonicky či emailem. Minimální počet účastníků pro 
uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč / osobu.

10. LISTOPADU, 17:30 AŽ 18:30, ZÁMECKÁ ZAHRADA
BLUDIČKY A HMYZÁCI
Tentokrát bludičky zavítaly do hmyzí říše. Pojďte spolu s nimi nahlédnout do 
života broučků, berušek a ostatních hmyzáků. Vstup do zámecké zahrady  
z ulice V Lipách. Průběžný start od 17:30 do 18:30. Cena: 70 Kč / dítě.

22. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:30
KURZ ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH SUŠENEK
Kurz je zaměřen na dekoraci vánočních máslových sušenek za po-
užití královské glazury či fondánu. Kurz se koná při minimálním po-
čtu pěti návštěvníků. Místo na kurzu je nutné si rezervovat v Klubu dětí  
a mládeže nebo emailem nejpozději do 19. listopadu.Cena: 200 Kč / osobu.

DIVADLO
3. LISTOPADU, 15:00
JENÍČEK A MAŘENKA
Pohádka bratří Grimmů upravená Nezávislým divadlem z Holých Vrchů o 
dvou dětech, které zabloudí v lese poté, co je macecha vyžene z chalupy.

10. A 17. LISTOPADU, 19:00
ŽENSKÁ NA KRKU!
Nová komedie DS Tyl v režii Rudolfa Vízka. Záletník Fernand se má oženit 
s Vivianou, dcerou pařížské baronky. Nemá ovšem odvahu přiznat to své 
dosavadní milence. Fraška z pera komediografa Georgese Feydeaua.

22. LISTOPADU
DUO BRIKCIUS
Koncert sourozeneckého dua Brikcius, dvou nadaných violoncellistů v rám-
ci Kruhu přátel hudby.

26. LISTOPADU
JENOM ŽIVOT
Antonie Talacková a Igor Bareš v divadelním představení Studia Bouře  
o náhlém setkání manželů, kteří se deset let neviděli a kteří se společně 
zamýšlejí nad tím, zda byl jejich rozchod před 12 lety nevyhnutelný.

MUZEUM
10. LISTOPADU, 9:30, MĚSTSKÝ HŘBITOV
VÝZNAMNÍ ZESNULÍ
Procházka po hřbitově s povídáním o významných mnichovohradišťských
osobnostech, tentokrát po hrobech bojovníků za svobodu. Sraz před smu-
teční síní.

20. LISTOPADU, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ČESKÝ RÁJ – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Komentované promítání fotografií a videí muzejníka Karla Hubače. Vstup 
zdarma.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

28. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ČLENSKÁ SCHŮZE MNICHOVOHRADIŠŤSKÉHO ODBORU KČT
Připomeneme si naši činnost, předestřeme plány na rok 2019, nevyhneme 
se ani hovorům o financích či volbě výboru odboru a kontrolora atd.

4. LISTOPADU, 7:00 AŽ 18:00
PROTI PROUDU ZÁBRDKY OD ÚSTÍ K PRAMENŮM
27 kilometrů dlouhý, na převýšení nenáročný výlet opuštěnou krajinou sta-
rých mlýnů, zaniklých osad a tábořišť. Sraz před Klubem na náměstí.

11. LISTOPADU, 17:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Tradiční lampionový průvod vedoucí o radnici na farní zahradu.

VESELÁ

13. LISTOPADU, 17:30, DŮM LUDMILA, NA NÁVSI 229
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKA 
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Bližší infor-
mace poskytne: Petr Novák, tel. 724 700 656, petr-novak@post.cz.

17. LISTOPADU, PARK U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
OSLAVY 17. LISTOPADU
Tradiční setkání v parku u nádraží k uctění státního svátku.

1., 8., 15., 22. A 29. LISTOPADU, 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. 

6., 13., 20. A 27. LISTOPADU, 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., 14., 21. A 28. LISTOPADU, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

2. PROSINCE, 16:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zahájení adventu, na které naváže vernsáž adventní výstavy v muzeu.
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Za valečovským pokladem

Mnichovohradišťský Sokol se  
i v letošním roce zapojil do celo-
evropského MOVE Weeku. Jde  
o jednu ze stěžejních akcí kampa-
ně zaměřené na propagaci sportu 
a tělesných aktivit „NowWeMove“, 
pořádané Mezinárodní asociací pro 
sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká 
obec sokolská jedním ze zakládají-
cích členů. 

Tento ročník byl naplánován 
na přelomový týden května a červ-
na a jeho cílem opět bylo přivést  
k pohybu co nejvíce lidí a zapojit do 
tradičních běhů, turistických pocho-
dů, Sokolení či dnů otevřených dveří 
všechny věkové kategorie, což se 
povedlo. 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště při 
této příležitosti také rozhýbal pár de-
sítek lidí. Cvičitelé oddílu Všestran-
nosti si totiž pro malé i velké připravili 
již tradičně turistický pochod. Termín 
jsme si sice opět posunuli až na za-
čátek podzimu, ovšem úkol jsme spl-
nili – v sobotu 22. září se na místním 
nádraží sešlo potěšitelné množství 

výletníků, od dětí po seniory. Cíle 
našich výletů obměňujeme – v roce 
2015 jsme podnikli cestu na Krás-
nou vyhlídku, o rok později naše 
kroky vedly na Zásadku, v roce 2017 
jsme uspořádali výlet na zříceninu 
Zvířetice a letošní výprava vedla na 
Valečov.

Při přípravách jsme zejména 
doufali v příznivé počasí. To nás 
nakonec vzalo na milost a dalo nám 
k dispozici prima podzimní den, slu-
nečný, místy větrný, ovšem bez deš-
ťových kapek. S batohy na zádech  
a úsměvy na tvářích jsme se vypra-
vili na cestu. Ruch města pomalu 
slábl a všudypřítomné domy vystří-
daly stromy, pole a louky. 

Během putování jsme již tradič-
ně nezapojily jen nožky. Při pohybo-
vých aktivitách jsme si za doprovodu 
obrázků zvířátek procvičili celé tělo. 
Malé účastníky dobře zabavilo také 
házení kaštanů na cíl a chození po 
klikaté cestě smotaného lana. Při 
dalších činnostech jsme však mu-
seli probudit i naše mozkové závity. 

Nejprve jsme s dětmi rozhodovali, 
které věci do přírody patří a které ne, 
navíc jsme si pak ještě zopakovali 
základy třídění odpadu. Vrcholem 
naučné části naší výpravy bylo se-
tkání s přestavlckým vodníkem. Ten 
ve svém zeleném fráčku a klobou-
ku s pentličkami dětem povyprávěl  
o svém životě ve vodě a na bře-
hu a pak je vyzkoušel ze znalosti 
vodních živočichů. Na cestě přes 
pole a louky nás doprovázel chví-
lemi poměrně chladný větřík, ale 
vytrvali jsme a kolem poledne jsme 
přišli na Valečov. Na všechny vý-
letníky zde čekala zdravá svačinka  
a pro kluky a holky odměna největ-
ší – poklad valečovské paní, který 
společnými silami rychle našli. Za 
absolvování celé trasy dostali navíc 
sokolské medaile a diplomy.

Děkujeme všem zúčastněným 
za pohodový výlet a těšíme se na 
další ročník!

TJ SOKOL Mnichovo Hradiště,
 Všestrannost

První ročník akce Čistá řeka Jizera se 
povedl díky dobrovolníkům na výbornou

Ve dnech 12. 
a 13. října se 
uskutečnil 1. 
ročník akce 
Čistá řeka Ji-
zera. Myšlen-
kou projektu 

bylo uklidit řeku Jizeru, její břehy 
a nejbližší okolí od odpadků všeho 
druhu, a to po celé délce toku. A zá-
roveň vzbudit v lidech zájem o péči  
o krajinu a krásy naší země.

Na organizaci projektu se podí-
lely neziskové organizace zabývající 
se rozvojem území, ve kterém pů-
sobí, takzvané místní akční skupiny 
(MAS). Hlavním koordinátorem akce 
byla MAS Mladoboleslavský venkov 
z.ú. Projekt si získal řadu sponzorů, 
o velké prospěšnosti akce svědčí  
i fakt, že například v nadačním pro-
gramu ČEZ přes aplikaci Pomáhej 
pohybem byly během velmi krátké 
doby nasbírány body potřebné k při-

dělení příspěvku. Ze sponzorských 
příspěvků bylo zajištěno zejména 
materiální vybavení jako pytle na 
odpad a rukavice, dále malé občers-
tvení a drobné odměny pro děti.

V oblasti působnosti naší MAS 
se i přes krátkou přípravu podařilo 
přilákat 136 dobrovolníků, kteří na-
sbírali 21 pytlů odpadu, dalších 75 
kilogramů odpadu bylo přímo v den 
sběru odvezeno do sběrného dvora. 
Akce se zúčastnily školy, neziskové 
organizace i jednotlivci. Počasí nám 
přálo po oba dny a velice nás těší, že 
veškeré zpětné reakce byly jen pozi-
tivní. Během úklidu nedošlo k žád-
nému zranění a všichni si to náležitě 
užili. Děti se názorně seznámily  
s biotopem vodního toku a doufáme, 
že si tak již od raného věku osvojily 
kladný vztah k životnímu prostředí. 
Věříme, že nikomu z nich do bu-
doucna nebude už lhostejné odha-
zovat odpadky mimo místa k tomu 

určená. 
Přáli bychom si, aby i další roč-

níky byly přinejmenším stejně tak 
úspěšné jako ten letošní. Děkuje-
me všem dobrovolníkům za ochotu  
a aktivní pomoc, z Mnichovohradišť-
ska zejména mnichovohradišťské 
Základní škole Sokolovská, Gym-
náziu Mnichovo Hradiště, Místní or-
ganizaci Českého rybářského svazu 
Mnichovo Hradiště a městu Mnicho-
vo Hradiště.

Obecně prospěšná společnost 
pro Český ráj, MAS Český ráj  

a Střední Pojizeří

Stezka podolských myslivců 
pro děti měla rekordní účast
Léto skončilo a my méně vlasatí 
začínáme vzpomínat, kam jsme 
založili svého kulíška, protože po 
ránu už hlava pěkně zebe. Ale před 
pár týdny jsme ještě užívali parné 
léto. Krásné slunečné dny, lehké 
oblečení, neustálou žízeň. Ne jinak 
tomu bylo i 25. srpna, kdy podolští 
myslivci v již tradiční spolupráci se 
Sportovním klubem Kruhy pořádali 
tradiční dětský den. 

Sportovci mu tentokráte přidě-
lili přídomek „military“ a tematicky 
jej tak ztvárnili. Uniformy, hasičská 
a vojenská technika, branné disci-
plíny.  My myslivci takovou fantazií 
neoplýváme, konečně naše činnost 
je velmi jednoznačně orientovaná, 
a tak jsme připravili tradiční stez-
ku „Po mysliveckém chodníčku“,  
i když, nutno podotknout, každoroč-
ně inovujeme obsah i úkoly. Už jste 
někdy chovali na ruce orla? Hladili 
jste sovičku pálenou? Pomáhali jste 
mladému barváři najít ve změti stop 
ztracené divoké prase? Vykoukl na 
vás v lese za stromem jezevec?  Po-
znáte jasan od olše? Trefíte lukem 
a šípem slámového daňka? Že ne? 
Tak to jste měli v tu sobotu po obědě 
přijít a všechno si vyzkoušet stejně, 
jako to udělalo těch asi 82 dětí spo-
lu s rodiči či babičkami a dědečky. 
Posledně jmenovaní často projevo-
vali nezměrnou odvahu a odhodlání  
a rovněž se pouštěli do klání s velkou 
vervou a pátrali ve svých znalostech, 
aby pomohli k lepšímu výsledku. 

Nakonec si snad všichni přišli 
na své. Prošli se na čerstvém vzdu-
chu, leccos vyzkoušeli nebo se do-
zvěděli, v cíli po odevzdání bodovací 
tabulky dostali mysliveckou čepici, 
diplom a párek a pro nás, myslivce, 
bylo nejdůležitější, že snad přeci 
jenom se podařilo tu nejmladší ge-
neraci alespoň na okamžik odtáh-
nout od jejich elektronických hraček  
a šidítek, aby se mohli podívat, že 
kolem je i jiný svět. 

Svět přírody a krajiny, ve kterém 
vedle nás mají domov živočichové, 
ptactvo, rostlinstvo. Že jsou lidé, kte-
ří nepovažují naši zem za staveniště 
a objekt vhodný ke drancování. Je 
velmi důležité, aby nejenom škola 
a rodina, ale celé okolí se naučilo 
ekologické gramotnosti a ohledupl-
nosti k přírodě. Napáchané škody 
se jenom velmi obtížně odstraňují, 

některé ani odstranit nelze. Černé 
skládky, betonové plochy, expanze 
výstavby a třeba i bezohledná jízda 
motorovými vozidly a další nešvary 
tu naši přírodu den ode dne stále 
více poškozují a omezují. Je to na 
nás všech chovat se a jednat tak, 
abychom jednou nemuseli uka-
zovat dětem zajíce nebo veverku  
v zoologické zahradě a v botanické 
zahradě, jak vypadá rozkvetlá louka. 
I z tohoto důvodu pořádáme  ten náš 
chodníček.

Děkujeme městu Mnichovo Hra-
diště, které je tradičním sponzorem 
této akce, všem rodinným příslušní-
kům myslivců za neocenitelnou po-
moc a hlavně všem účastníkům za 
statečnost a zájem.

Za Myslivecký spolek U Obůrky, 
Jiří Šimůnek, předseda   

Spolek Tvoříme místo zve na 
přednášku a diskuzi s Radmi-
lou Fingerovou na téma měs-
to pohledem krajinářského 
architekta. Zvláštní pozornost 
bude věnována zahrádkovým 
osadám v minulosti, součas-
nosti a budoucnosti, u nás 
i ve světě. Budeme hledat 
odpovědi na otázky, za ja-
kých podmínek mohou být 
nově navrhované zahrádkové 
osady velkým přínosem pro 
všechny obyvatele města, po-
kud se nám podaří překonat 
staré představy, které o nich 
máme.

Přednáška se bude konat 
6. listopadu od 18 hodin ve 
Volnočasovém centru Mni-
chovo Hradiště. Vstup zdar-
ma. (lz)

O ZAHRÁDKOVÝCH 
OSADÁCH VČERA A DNES
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

MUDr. Josef Hradil (1924–2008)
Josef Hradil se narodil se 22. lis-
topadu 1924 v Praze. Jeho otec 
byl zubním lékařem, provozoval 
soukromou praxi, matka se starala  
o domácnost. V rodině vyrůstal také 
o rok starší syn Milan, který později 
pracoval v LIAZu Loukov. 

V roce 1922 zakoupil MUDr. 
Hradil st. od lidové léčitelky Klotyl-
dy Hoppeové dům ve Skokovech, 
přistavěl  k němu další objekty  
a vybudoval zde lázně. Byly známé 
rašelinovými koupelemi, masáže-
mi, léčil se zde revmatismus, dna  
i nervová onemocnění a navštěvova-
lo je mnoho význačných osobností. 
Lázně byly v provozu vždy od jar-
ních do podzimních měsíců, v zimě 
ordinoval otec ve své zubní ordinaci  
v Praze. Synové navštěvovali zá-
kladní školu v Praze a v době, kdy 
byl penzion v provozu, ve Žďáře.

Josef Hradil ml. maturoval  
v Praze na gymnáziu v roce 1942. 
Protože tou dobou byly uzavřeny 
české vysoké školy, pokračoval ve 
studiu na jazykové škole. V roce 
1943 byl totálně nasazen jako po-
mocný dělník. V té době vážně 
onemocněl jeho otec a v roce 1944 
zemřel. Po otcově úmrtí se Josef 
mohl vrátit domů a pomáhal matce 

s vedením penzionu ve Skokovech. 
Po roce 1948 byl rodině penzion  
i další majetek zabaven. 

V roce 1945 byl Josef Hradil při-
jat ke studiu všeobecného lékařství 
na lékařskou fakultu Univerzity Kar-
lovy, kde promoval 31. srpna 1951. 
V ten samý den se oženil s Norou, 
rozenou Larischovou, diplomova-
nou zdravotní sestrou. Po skončení 
studia pracoval v několika různých 
nemocnicích, nejdéle na interním 
oddělení nemocnice v Turnově. Zde 
pokračoval i po absolvování vojen-
ské prezenční služby (únor 1953 až 
říjen 1954).

15. března 1955 nastoupil do 
Okresního ústavu národního zdraví 
Mnichovo Hradiště na místo závod-
ního lékaře v LIAZu v Haškově, kde 
působil až do roku 1967. Během té 
doby se v manželství narodily čtyři 
děti – dcery Nora, Renata, Ivana  
a syn Josef.

V roce 1967 přijal Josef Hradil 
nabídku na práci obvodního lékaře 
v Českém Dubě. V létě roku 1973 
se s rodinou vrátil zpět do Mnicho-
va Hradiště, kde vykonával povolání 
obvodního lékaře až do roku 2005. 
Pacienti na něj vzpomínají jako na 
obětavého lékaře, který nikdy neod-

mítl pomoc, ať byl všední den nebo 
svátek, jako na člověka, který vysle-
chl jejich trápení nejen na těle, ale  
i na duši a dokázal si s nimi popoví-
dat i o zahrádce a o spoustě jiných 
témat. 

Josef Hradil se celý život zabý-
val mezinárodním jazykem esperan-
to a byl jeho velkým propagátorem, 
věnoval se též myšlence mezinárod-
ního dorozumění. Pomocí písem-
ných kurzů vychoval více než 400 
nových esperantistů. Byl redaktorem 
časopisu Zelená rodina, publikoval 
v časopise Zdraví, Starto, Informio 
a jiných. Za své zásluhy o rozvoj 
esperanta a celoživotní činnost v es-
perantském hnutí byl odměněn čest-
ným členstvím Českého esperant-
ského svazu. Jubilejní Koperníkova 
medaile z rukou rektora Jagelonské 
univerzity v Krakově byla dalším 
oceněním jeho celoživotní práce 
v esperantském lékařském klubu. 
Angažoval se také v rozšiřování 
mezinárodního jazyka esperanto 
ve zdravotnických kruzích, byl se-
kretářem Československé lékařské 
sekce, překládal z české medicínské 
literatury do esperanta, je tvůrcem 
lékařské esperantské terminologie, 
spolupracoval na lékařském es-

perantském slovníku. Studoval do 
posledních chvil nejnovější lékařské 
publikace v odborných časopisech 
a knihách a jejich překlady rozesí-
lal do méně vyspělých zemí celého 
světa. Dopisoval si se spoustou vý-
znamných osobností z různých států 
Evropy a Afriky, mnoho přátel měl  
v Japonsku a v Číně.  Byl členem 
řady organizací, například Život 
90 nebo Spolku Přemysla Pittera. 
Angažoval se v mírovém hnutí, pro-
tialkoholním hnutí, spolupracoval 
se Svazem tělesně postižených es-
perantistů. Byl častým dárcem krve  
a nositelem Jánského plakety.

V roce 1993 se dočkal navrá-
cení penzionu ve Skokovech, dal 
mu název Espero, což znamená  
v esperantu Naděje. S pomocí rodi-
ny zde založil penzion pro rekondič-
ní pobyty pacientů postižených růz-
nými nemocemi, proto je velká část 
penzionu upravena bezbariérově.  
V současné době je podnik majet-
kem celé rodiny, jeho vedení převzal 
syn Josef Hradil.

MUDr. Josef Hradil zemřel po 
těžké nemoci 26. října 2008 v kruhu 
své rodiny.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Lípa na Horce: další památný strom Mnichova Hradiště
V minulých číslech Kamelotu jsme 
psali o takzvané Švehlově lípě, 
kterou naši předkové slavnostně 
zasadili 28. října v roce 1933 na 
křižovatce ulic Turnovská, Husova 
a Boženy Němcové. Tuto lípu také 
město přihlásilo do celostátní kam-
paně Památné stromy. Nedávno 
jsme získali údaje  o další památné 
lípě v našem městě. 

Zajímavé informace nám po-
skytla paní učitelka Jaroslava Fan-
tová. Jako mladá dívka byla členkou 
zdejšího dívčího skautského oddílu, 
v jehož čele stála paní Thorovská, 
manželka známého mnichovohra-
dišťského učitele. Paní Fantová, 
tehdy ještě Dandová, vedla se svou 
kamarádkou Irenou Mazánkovou 
skupinu nejmladších dívek – svět-
lušek. V roce 1948, ještě než bylo 
skautské hnutí komunistickým re-
žimem rozpuštěno, vysadily zdejší 
světlušky na Horce lípu připomína-
jící 30. výročí vzniku Českosloven-
ska. Jednalo se o slavnostní akt, 
při kterém tři holčičky symbolicky 
uvázaly na zasazenou lípu stužky 
v národních barvách. Každá z nich 
pak doprovodila tento počin přáním. 
„Vážu ti, lipko, pentličku bílou, aby 

tě chránila před krutou zimou. Vážu 
ti, lipko, pentličku červenou, aby tě 
chránila před záplavou ohňovou. 
Vážu ti, lipko, pentličku modrou, aby 
tě chránila před velkou vodou.“ Do-
dejme ještě, že lípa byla vysazena 
nedaleko vodojemu a roste dodnes 
při cestě vedoucí přes les do Dobré 
Vody.

Paní Fantová si již nevzpomíná 
na jména děvčátek, která se sázení 
lípy účastnila (kromě dnes již zesnu-
lé Jany Hronové, provdané Hradilo-
vé), nemá bohužel ani žádné foto-
grafie z této události, ač ví, že byla 
dokumentována.  Obracíme se proto 
na čtenáře Kamelotu s prosbou, po-
kud někdo má další informace o této 
akci, jakékoliv dokumenty či fotogra-
fie s ní související, ozvěte se prosím 
pracovníkům muzea na telefonní 
číslo 326 771 001 nebo na adresu 
muzeum@mnhradiste.cz. 

V neposlední řadě je tento 
článek také výzvou pro současné  
hradišťské skauty, zda by si lípu  
a její okolí nechtěli převzít do své 
péče.  

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Rodný dům Josefa Aloise Rennera, 
čp. 158, stojí v ulici V Lípách, naproti 
mnichovohradišťskému zámku. Jo-
sef Renner se zde narodil před 225 
lety, 25. listopadu 1793.

Rodina Rennerových se časem 
přestěhovala do dnešní Arnoldovy 
ulice, kde Josef se sourozenci pro-
žíval mládí. Dům čp. 93, který se 
nachází vedle Podzámecké restau-
race, je známý jako dům „U Renne-
rů“. Tento objekt býval dějištěm čes-
kého ochotnického divadla, v němž 
scénáře připravovali a role hercům 
rozepisovali synové Rennerových, 
tehdy studenti kněžského semináře.

Roku 1820 přijal Josef Renner  
v Litoměřicích kněžské svěcení a 
stal se kaplanem ve Mcelích na 
Nymbursku. 

Mcely se během jeho působe-
ní staly poutním místem, a to díky 
událostem z roku 1849 – tři dívky 
ve věku 12, 11 a 9 let tu byly svědky 
zjevení Panny Marie a Ježíše Dítěte. 
Svědkem těchto událostí byl také P. 
Josef Renner, který ve Mcelích pů-
sobil, již jako farář, a to až do své 
smrti 19. července 1860. Odpočívá 

na tamním hřbitově u kostela.
Na mcelské faře se zachovaly 

portréty kněží, které však nejsou 
označené jmény. Podaří se zjis-
tit, který z nich patří právě Josefu 
Rennerovi? V pátrání můžete pomo-
ci i vy, milí čtenáři. Je rod Rennerů 
rodem vašich předků? Každé dávné 
foto nám může napovědět, která 
podobizna zachycuje právě podobu 
svědka mariánských zjevení, a bude 
tak velmi vítáno.

Poutní sezonu ve Mcelích kaž-
doročně uzavírá Dušičková pouť. Ta 
se letos koná v sobotu 3. listopadu. 
Mše svatá v kostele sv. Václava, 
kde náš rodák působil, začíná v 10 
hodin.

Daniela Břoušková

Josef Renner, svědek
mariánských zjevení

Poznáte zdravotní sestřičku ze snímku? Dejte vědět do muzea (tel. 326 771 001, mail: muzeum@mnhradiste.cz



Z Prokletých hor do Albánie

Hospoda na hřišti nabízí k pronájmu prostory pro firemní a vánoční večírky, narozeniny, 
párty... Dále nabízíme pro organizace a spolky možnost pronájmu sálu „Rock posilovny“  
k uspořádání plesů, zábav, hudebních produkcí, atd. Vše možno domluvit osobně na místě.

INZERCE

INZERCE

Albánie je hornatá země plná přírodních krás, historických pa-
mátek a zajímavých lidí. A právě o ní přijede do našeho kina 
vyprávět známá cestovatelka Pavla Bičíková v úterý 13. listopa-
du od 18 hodin.

Zemi, kde ne znamená ano, proputovala s batohem na zá-
dech za tři týdny. Vydáme se s ní například do hor Prokletije  
a do salaší s pastevci, jejichž pohostinnost a laskavost vám 
vyrazí dech. Proplujeme po průzračném jezeře Komani trasu, 
která je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. Bude-
me putovat odlehlým národním parkem Lurská jezera, kde máte 
pocit, že jste se ocitli na konci světa. Určitě vás okouzlí smarag-
dové moře s malebnými plážemi, divoké kaňony s průzračnými 
řekami, jedinečné památky UNESCO a historická města.  Pře-
kvapí vás, že tento odlehlý kout Evropy je tvořen samými horami 
a že zde mají neskutečně rádi Čechy. Pochopíte, co je sociali-
stický realismus, albánská mafie, pyramidové hry a proč naše 
národy mají tak mnoho společného. A možná zde nalezneme 
to, co nám v Evropě nenávratně mizí.

Vstupenky za 90 Kč můžete zakoupit v předprodeji v Info-
centru Mnichovo Hradiště nebo 30 minut před začátkem akce 
na pokladně kina. Vstupenky nejsou číslované.

Marcela Jindříšková, Kino Mnichovo Hradiště

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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Muzeum města Mnichovo Hradiště zve na komentované promítání fotografií  
a videí z Českého ráje objektivem a slovem Karla Hubače. V rámci audiovizuální 
procházky společně navštívíme skalní města, skalní hrady, zámky, shlédneme  
z četných vyhlídek, to vše v tempu řeky Jizery. Řadu míst si pak představíme 
pohledem 4 ročních období. 

Sokolové zahájili novou sezónu vítězně
Do nové volejbalové sezóny vstou-
pili o víkendu 20. a 21. října jako 
první muži Sokola Mnichovo Hra-
diště, kteří se na svém hřišti utkali  
s týmem Vrtule Frýdlant. První utká-
ní bylo velmi vyrovnané, obě druž-
stva předváděla důrazným útokem  
a hrou v poli bojovný volejbal. Domá-
cí byli přesnější, ale často chybovali 
na podání. Kromě druhé sady byli 
ale v koncovce vždy o kousek přes-
nější. V prvním zápase tak zvítězili 
3:1 a po krátké přestávce nastoupily 
týmy k druhému utkání. I v něm byli 
lepší domácí, kteří zvítězili 3:0 a při-
psali si prvních šest důležitých bodů 
do tabulky krajského přeboru mužů.
    První zápas odehrála základní 
sestava Bašus, Bígl O., Hulínský, 
Jindřich, Ponocný, Studničný, libe-
ro Kysela a Loquens. Od třetí sady 
vystřídal Hulínského Kratochvíl na 
postu diagonálního smečaře a dále 
střídali Černý a Chovanec. Sestava 
ve druhém utkání kopírovala tu kon-
čící v prvním utkání, jen na postu 
nahrávače nastoupil Černý, na bloku 
střídal Hulínský a na smeči Chova-

nec. Spokojenost byla s nasazením 
všech hráčů i se souhrou týmu, chy-
by jsme dělali hlavně i v individuál-
ních činnostech, jako bylo podání  
a také řešení útoku, kdy bychom do 
budoucna potřebovali zvýšit efektivi-
tu útočné fáze. 
    Po mužích šly v mnichovohradišť-
ské sportovní hale do akce ženy. 
Utkaly se s družstvem Jiskry Nový 
Bor a obdobně jako muži si po dob-
rém výkonu poradily s hostujícím 
týmem 3:0 a 3:1, a slavily tak plný 
bodový zisk. Do hry se zapojily 
všechny hráčky z aktuální soupisky, 
základ tvořily Dorobantová, Frydry-
chová, Knížková, Kosinová, Nosko-
vá, Vacková a libero Rotková, stří-
daly Soumarová, Černá, Kováčová, 
Hyblerová a Hlaváčová.
    V neděli 21. října zahájili svou 
soutěž krajského přeboru také ju-
nioři Sokola Mnichovo Hradiště, 
kteří na turnaji v Liberci stejně jako 
muži a ženy obhajují titul krajského 
přeborníka. Stejně jako muži a ženy 
vstoupili do své soutěže úspěšně  
a vítězně. V prvním utkání po vel-

kém boji kluci porazili Lokomotivu 
Česká Lípa 2:0 (24, 24), poté de-
klasovali Slávii Liberec 2:0 (8, 8)  
a v posledním zápase prvního kola 
přehráli po prohraném prvním setu a 
velkém boji i Duklu Liberec na sety 
2:1 (-27, 19, 13). Nakonec ještě pře-
dehrávali utkání se Slávií Liberec na 
třetí turnaj a zvítězili ve vyrovnaném 
utkání 2:0 (23, 17). Dostali se tak 
hned v úvodu do čela soutěže. Na 
úspěšném výsledku se podíleli hráči 
Bígl V., Hulínský, Kysela, Motl, Pa-
zour a Ponocný. 
    Se začátkem nové volejbalové 
sezóny tedy můžeme být nadmíru 
spokojení. Věříme, že pozitivní vý-
sledky budou i nadále pokračovat. 
V příštím kole jedou muži i ženy do 
Liberce na Lokomotivu a dorostenci 
pak mají v dalším programu turnaj  
v České Lípě. Další domácí zápa-
sy s Jabloncem se pak budou hrát  
v hale BIOS v sobotu 10. listopadu 
od 9 hodin. Všichni fanoušci volejba-
lu jsou srdečně zváni.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště


