
PALDUS
Životní dráhu vynikajícího 
volejbalisty Jaromíra Pal-
duse z Mnichova Hradiště 
přibližuje další díl seriálu  
o osobnostech města.
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ROZHOVOR
S novým místostarostou 
Janem Marešem o sezna-
mování s novou funkcí, plá-
ny do budoucna i stolním 
tenise.
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JARMARK
Masarykovo náměstí bude 
8. prosince opět dějištěm 
vánočního jarmarku. Ten 
také letos pomůže dobré 
věci – opuštěným zvířatům.
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Přejeme klidné 
prožití vánočních svátků 
a vše dobré 
v novém roce 2019.

INZERCE

TEN 
ADVENTNÍ CAS

Vážení čtenáři,
právě nám začíná advent a do Vánoc zbývají čtyři týdny. Vězte, že 

v našem městě budou tyto sváteční dny tak jako každý rok prodchnuté 
celou řadou setkání. Vždyť o co jiného v závěru roku jde než o setkávání 
rodin a přátel, držení tradic a rozjímání. Naše město bude mít opět plný 
kalendář akcí, na nichž dostaneme k výše uvedenému příležitost.

 Letošní prosinec přinese již tradiční akce, jako jsou adventní kon-
certy, Mikuláše, vánoční jarmark, živý betlém na zahradě fary či štědro-
večerní zpívání Zvonků na schodech radnice. Po roce se vrátí také vloni 
zavedené a nadšeně přijaté vánoční osvětlení radnice a svíce v jejích 
oknech rozsvěcené postupně o každé adventní neděli.

Kromě adventu a oslav konce roku nyní rovněž prožíváme období 
změn – změn ve vedení města. Přestože tak činím i na jiném místě tohoto 
vydání zpravodaje, musím i zde poděkovat nyní již minulé radě města a 
místostarostovi Jiřímu Bínovi za spolupráci v posledních čtyřech letech 
a jejich čas a energii, kterou našemu městu dali. Současně podotýkám, 
že se těším na spolupráci s novou radou a novým místostarostou Janem 
Marešem. S personálními změnami, které vycházejí z výsledků voleb do 
zastupitelstva, také dojde k několika změnám. Chceme do budoucna co 
nejvíce využívat toho, co každý z radních umí a s čím má zkušenosti. 
Proto se například místostarosta bude více věnovat investicím a správě 
technické infrastruktury města a bude též nově pověřeným zastupitelem 
pro územní plán. Veřejné projednávání tohoto očekávaného dokumentu je 
naplánované na 12.prosince, uskuteční se v městském kině.

Ale zpět k adventnímu času a jeho tradicím. Jak jsem již zmínil, 
čeká nás mnoho akcí, jejichž počet přesáhne dvacítku. Doufám, že se 
na některé z nich společně setkáme a vypijeme třeba svařák z letošních 
vánočních hrnečků, které budou opět k mání na jarmarku. Přeji vám klidný 
advent a zejména to, aby byl více o rozjímání než honem za tím, co jsme 
ještě nestihli. Přeji Vám, abyste Vánoce prožili co nejlépe, tam, kde to 
máte nejraději, a aby Vám nový rok přinesl jen samé krásné chvíle.

Ondřej Lochman, starosta města

INZERCE

Ondřej Lochman obhájil post starosty, 
místostarostou byl zvolen Jan Mareš
Na ustavujícím zasedání nové-
ho zastupitelstva města konaném  
5. listopadu měli zastupitelé celou 
řadu důležitých úkolů, které si od 
nich žádá litera zákona: předně slo-
žit slib zastupitele a dále například 
zvolit starostu, místostarostu, radní  
a též rozhodnout o personální sklad-
bě finančního a kontrolního výboru.

Pozici starosty jednohlasně ob-
hájil Ondřej Lochman (ŽPH), který 
byl jediným navrženým kandidátem. 
Na postu místostarosty ovšem došlo 
ke změně. Sdružení Žijeme pro Hra-
diště navrhlo na tuto funkci svého 

kandidáta Jana Mareše, který rov-
něž neměl vyzyvatele, a jelikož se 
na jeho účinkování ve vedení města 
zastupitelé shodli, vystřídal tak do-
savadního  místostarostu Jiřího Bínu 
(ODS).

Do sedmičlenné rady města 
byli vedle starosty a místostarosty, 
kterým tato funkce náleží ze zákona, 
dále zvoleni Lenka Sosnovcová, On-
dřej Knobloch (oba ŽPH), Vladimír 
Čermák, František Ouředník (oba 
ODS) a Hana Otáhalová (ŽPH).

Jako předsedu pětičlenného 
kontrolního výboru zastupitelé vy-

26. října si i ZŠ Studentská připomněla 
100. výročí Československé republiky. 
Žáci i učitelé přišli oblečeni v národních 
barvách, společně se pak hromadně vy-
fotili před školní budovou. Zároveň v tento 
den zástupci školy plnili časovou schrán-
ku, kterou následně odnesli k uložení na 
radnici. 

Časová schránka obsahuje všemož-
né předměty a dokumenty vybrané jed-
notlivými třídami. Vše vzniklo jako nápad 
zanechat po sobě něco do budoucna. 
„Například my bychom byli dnes moc rádi, 
kdybychom mohli být přítomni otevření 
takové schránky, třeba po našich rodičích 
nebo prarodičích,“ říká zástupce školní 
samosprávy Jakub Dutý. Schránka bude 
otevřena už za 50 let, u příležitosti 150 let 
vzniku republiky. Jsme moc zvědaví, co 
tomu budoucí generace řeknou.

Stanislava Matulová, ZŠ Studentská

ŠKOLÁCI OSLAVILI REPUBLIKU V NÁRODNÍCH BARVÁCH

„Rád bych ještě jednou poděko-
val kolegům, kteří zasedali v nyní již 
minulé radě města, a jmenovitě také 
Jiřímu Bínovi. Myslím, že jsme ty po-
slední čtyři roky pracovali efektivně, 
v souhře a že za námi jsou vidět vý-
sledky. Díky za to, že i díky vám má 
Mnichovo Hradiště pověst města, ve 
kterém se pořád něco děje a které 
jde kupředu,“ říká starosta Ondřej 
Lochman.

Další zasedání zastupitelstva 
je naplánované na pondělí 10. pro-
since.

Redakce  

brali Aleše Jiráska (ANO), kterého 
v tomto orgánu doplnili pánové Mi-
roslav Kolomazník (ČSSD a SZ), Jo-
sef Forst (nezávislý), Jiří Bína (ODS)  
a Jaroslav Trpkoš (ŽPH). V čele 
stejně početného finančního výboru 
stanul Jiří Plíhal (ŽPH), jako členové 
tohoto výboru budou v následují-
cích letech pracovat rovněž pánové 
Václav Haas, Vít Dittrich (oba ČSSD  
a SZ), Pavel Břicháček (ŽPH) a 
František Ouředník (ODS).

Nově zvolený místostarosta Jan 
Mareš byl rovněž zvolen jako pově-
řený zastupitel pro územní plán.

ˇ
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Město sledují dvě nové kamery, ta mobilní 
aktuálně kontroluje dění na hřbitově 
Během října tohoto roku byl měst-
ský kamerový systém rozšířen  
o dva nové kamerové body. Jed-
na kamera je nastálo instalována 
u nově vybudovaného Atletického 
stadionu Josefa Hrona za Základní 
školou Studentská. Druhá, mobilní, 
je dočasně umístěna na městském 
hřbitově. Mobilní kamera bude vyu-
žívána na různých problematických 
místech dle aktuální potřeby. Ka-
mery jsou zapojeny do městského 
kamerového dohlížecího systému, 
který spravuje a vyhodnocuje měst-
ská policie ve spolupráci s Policí ČR.  
V současnosti zahrnuje systém de-
set kamerových bodů.

Rozšíření kamerového systému 
bylo možné díky podpoře z Progra-
mu prevence kriminality na místní 
úrovni ministerstva vnitra. Dotace 
poskytnutá ministerstvem pokryla 
53% nákladů na rozšíření kamero-
vého systému v celkové hodnotě 
360 tisíc Kč. Vítězem výběrové-

ho řízení na dodavatele kamer se 
stala společnost Telmo a.s., která 
městu před dvěma lety dodala celý 
modernizovaný kamerový systém  
a je zodpovědná i za jeho technickou 
správu.

Zavedení i postupné rozšiřování 
kamerového systému je motivováno 
několika důvody. „Kamery primárně 
slouží k odrazení potenciálních pa-
chatelů trestné činnosti a v důsledku 
tedy i ke snížení míry a závažnosti 
trestné činnosti a přestupků,“ říká 
velitel městské policie Petr Kožený 
a doplňuje: „Pokud již k přestupku 
nebo trestnému činu dojde, pří-
tomnost kamerového systému nám 
umožňuje zvýšení a urychlení mož-
nosti dopadení pachatelů.“ Dalšími 
důvody, které zástupci policie zmiňu-
jí, jsou včasné podchycení závadné-
ho chování, odhalování vandalismu 
a sociálně-patologických jevů pře-
devším u mládeže. Kamery zvyšují 
i ochranu veřejného a soukromého 

majetku, například nového sportovi-
ště. To vše by mělo přinést občanům 
zvýšený pocit bezpečí.

Zároveň se ale ozývají i hlasy 
proti rychlému rozšiřování kamer. 
Například podle webových stránek 
neziskové organizace Iuridicicum 
Remedium se i vinou rozšiřování 
kamerových systémů vytváří atmo-
sféra vzájemné nedůvěry a pocitu 
permanentní kontroly nad naším 
každodenním životem. Zvýšení 
bezpečnosti na veřejných místech 
díky nasazení kamer přitom nebylo 
dle vyjádření zástupců Iuridicicum 
Remedium spolehlivě prokázáno.  
V řadě evropských zemí k podobně 
rozsáhlému využití kamer údajně 
nedošlo a jsou srovnatelně bezpeč-
né.

„Spolu s městskou policií bude-
me do budoucna důkladně zvažovat, 
jestli jsou kamery v konkrétních loka-
litách nutné,“ reaguje starosta města 
Ondřej Lochman.„Přihlédneme také 

k názoru občanů města. Na začátku 
roku by mělo proběhnout dotazníko-
vé šetření týkající se bezpečnosti,“ 
uzavírá Lochman. 

Zároveň se preventivní činnost 
města v oblasti bezpečnosti neo-
mezuje jen na kamerový systém.
Dochází například k rozšíření veřej-
ného osvětlení nebo zabezpečení  
a zpřehlednění problematických 
míst. Prevenci se věnují i školy. 
Město jim přispívá na realizaci vzdě-
lávacího projektu v oblasti primární 
prevence. Město dále podporuje 
prostřednictvím dotačního programu 
pestrou škálu sportovních a volnoča-
sových spolků, které jsou zaměřeny 
na práci s mládeží. V roce 2018 
byly uvolněny prostředky z rozpočtu 
města i na zavedení terénní sociální 
práce s dětmi a mládeží jako nového 
preventivního nástroje.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení MÚ

Předvánoční zamyšlení 
ředitelky Domova Modrý kámen

Rok uplynul jako voda a opět píšu 
zamyšlení nad už končícím rokem.
Až budete číst tyto řádky, budou už 
vánoční přípravy v plném proudu.

Co znamená rok v domově?  
V domově čas plyne rychleji, od akce 
k akci, od finančního rozboru k dal-
šímu přehledu, u někoho od výplaty 
k výplatě. Každý rok očekáváme, že 
ten následující bude lepší. Někdy se 
zadaří, někdy veškeré snahy přijdou 

vniveč. Jedinou jistotu máme, že 
jsme o rok starší. Chtělo by se říci  
i zkušenější a moudřejší!

Život dokáže být někdy cynický 
až krutý. Myslím především na naše 
klienty s Alzheimerovou nemocí, 
kterým vzala možnost návratu do 
„normálního“ života. Tuto nemoc 
neumíme léčit, jen trochu zpoma-
lit. Chceme pomáhat, ale nevíme 
přesně jak. Můžeme si jen navzájem 
přát, aby nás tato nemoc nepotkala.

Přijměte ode mě pozvání na 
naši 19. vánoční výstavu konanou 
od 4. prosince do Tří králů. Jejím le-
tošním tématem jsou andělé...

Chtěla bych ze srdce poděkovat 
všem sponzorům a lidem, kteří nám 
pomohli v tomto roce. Zároveň bych 
chtěla poděkovat všem zaměstnan-
cům Domova za obětavou práci  
a popřát jim, našim klientům i všem 
čtenářům Kamelotu do nového roku 
hodně zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů.

Marie Smutná,
Domov Modrý kámen

Kde je místo pro opozici?
Je po volbách. Někdo si při pohle-
du na výsledek oddechl, někomu 
ukápla slza, jiný se štěstím rozzářil. 
Emoce nyní již ustupují do pozadí  
a zdravý racionální pohled bez touhy 
po sebestřednosti se pomalu dostá-
vá ke slovu. O čem je třeba diskuto-
vat? Kromě jiného o současném po-
čtu a obsazení výborů zastupitelstva 
města. 

Naše koalice České strany soci-
álně demokratické a Strany zelených 
ve svém volebním programu zdů-
razňovala heslo „Pro město férové  
a bez bariér“. Ve chvíli, kdy jsme 
se s respektem k jednoznačné vůli 
občanů projevené ve volbách vzda-
li možnosti usednout v radě města, 
jsme očekávali, že v souladu s po-
litickou kulturou let minulých projeví 
vítěz určitou velkorysost a umožní 
opozičních uskupením důstojné 
podmínky pro jejich práci. Ty spat-
řujeme mimo jiné v tom, že zástup-
ci opozice (nyní ČSSD a SZ, ANO 
2011) budou předsedat finančnímu 
a kontrolnímu výboru a budou mít 
v těchto orgánech většinové za-
stoupení. Pouze v takovém případě 
totiž nebudou výbory při kontrole 
hospodaření či dodržování práv-
ních předpisů odkázány na souhlas  
a dobrozdání koaličních zástupců. 
Na ustavujícím jednání však za-
stupitelé rozhodli jiným způsobem. 
Nově zformovaná koalice Žijeme 
pro Hradiště a Občanské demokra-
tické strany čítající 18 zastupitelů  
z 23 si ponechala jak post předsedy 
finančního výboru, tak většinu křesel 
v obou výborech.

Možná si říkáte, proč je tak dů-
ležité brát ohled na opozici, která 
odmítla nabízené místo v radě měs-
ta? V každých volbách někdo zvítězí  
a přebírá odpovědnost za vedení 
města, někdo se naopak stává onou 
zde již mnohokrát skloňovanou opo-
zicí, jejímž úkolem je kromě jiného 
též posouvání vedení města tím, že 
sleduje hospodaření, dává podněty, 
upozorňuje na případné nesoulady, 
přispívá svými zkušenostmi a kon-
takty, pomáhá svou prací v komi-
sích a výborech. Naši zástupci jsou 
připraveni být ve všech těchto ohle-
dech aktivní a odvádět kvalitní práci 
pro město. Na tom, zda nám to bude 
umožněno, se dobře pozná reálná 
otevřenost radnice a její opravdová 

či jen proklamovaná transparent-
nost. 

Naše uskupení se snažilo při-
spět k vyšší kvalitě samosprávy 
kromě jiného i tím, že na ustavujícím 
jednání zastupitelstva předložilo ná-
vrh, byť neúspěšně, na zřízení dvou 
důležitých výborů. Prvním návrhem 
bylo vytvoření výboru pro územní 
rozvoj, který by navázal na dosa-
vadní činnost výboru pro územní 
plánování. Témat k řešení by měl 
tento orgán více než dost – napří-
klad pořizování navazující územně 
plánovací dokumentace (regulační 
plány, územní studie), pozemkové 
úpravy, způsob realizace rozvojo-
vých ploch v lokalitě „K Vořechu“, 
využívání územních rezerv v cen-
tru města atd. A proč se tím nyní 
zabývat? Prostředí našeho města  
i místních částí se týká nás všech  
a není jistě strategické nechávat tyto 
zásadní věci na poslední chvíli, kdy 
již není čas na klidnou a odbornou 
diskusi a není prostor pro hledání 
optimálních řešení. 

Naším druhým návrhem bylo 
zřízení mediálního výboru. Proč me-
diálního? Média klasická i nová dnes 
výrazným způsobem zasahují do 
našich životů. Ne nadarmo se říká, 
že média jsou hlídacím psem demo-
kracie. Ve chvíli, kdy město, z pohle-
du mnohých logicky, vydává vlastní 
periodikum (Kamelot), tvoří mediální 
obsah (Facebook) či zadává mediál-
ní tvorbu (natáčení reportáží), je na 
místě ustanovit orgán, který roli ono-
ho hlídacího psa zastane, bude tuto 
oblast řešit komplexně a zajistí tolik 
potřebnou vyváženost. 

Sociální demokracie a Zelení 
nabízí v obou případech kvalitní per-
sonální zastoupení, které je připra-
veno se výše uvedeným oblastem 
následující čtyři roky důkladně vě-
novat. Věříme, že se nám v příštích 
měsících podaří přesvědčit kolegy  
z řad koalice o užitečnosti a smy-
sluplnosti těchto výše popsaných 
platforem.

Jsme přesvědčeni, že dobře ve-
dená opoziční práce má v Mnichově 
Hradišti své místo. Je totiž v nej-
lepším zájmu jeho občanů a může 
přispět k tomu, že naše město bude 
férovější a bez bariér.

Iva Štrojsová a Václav Haas

KOMENTÁŘE A NÁZORY

V Hoškovicích, v části zvané Na 
Obícku, byla pravděpodobně v roce 
1928 zasazena lípa připomínající vý-
ročí vzniku republiky. Podle vyprávě-
ní pamětníků byla jedním z vrcholů 
trojúhelníku. Jeho další dva vrcholy 
tvořily lípa v Přestavlkách (Přestavl-
ky byly částí bývalé obce Hoškovice) 
a lípa vysazená v lese zvaném Na 
Čižinech, který se rozkládá na vy-
výšenině nad Přestavlky směrem 
ke Dnebohu. A právě tato lípa Na 
Čižinech už před časem padla.  Při 
příležitosti oslav 100. výročí vzniku 
samostatného Československa však 
dostala svou pokračovatelku. Bratři 
Jiří a Milan Janouškovi z Hoškovic 
zde v neděli dopoledne 28. října 
zasadili lipku novou a k ní připojili  
i malý pomníček odkazující na tuto 
událost. Nutno podotknout, že se 
jednalo o jejich vlastní iniciativu  
a celou akci také sami financovali. 
Za to jim patří velký dík!

Nově zasazenou lípu najde-
te, když se vydáte po bývalé cestě 
– dnes zarostlé křovím – vedoucí  
z Hoškovic do Čižin. Blízko lipky je 
umístěna i nová lavička. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Další nově zasazená lípa

Oslavili jsme dva státní svátky
Na konci října jsme oslavili 100. vý-
ročí vzniku Československé republi-
ky. Při této příležitosti proběhlo 28. 
října nejprve položení květin u busty 
TGM ve Veselé, poté na městském 
hřbitově u hrobu legionáře Antoní-
na Havelky za účasti jeho potomků  
a připomínka vrcholila pietním aktem 
v parku u nádraží. Květiny a věnce 
zde položili zástupci vedení města, 
obce baráčnické, skautů, měst-
ského parlamentu dětí a mládeže  
a nechyběla zde ani zástupkyně 
Sokola. Zazněly zde hymny České 
a Slovenské republiky, celý den také 
vlály na radnici vlajky obou republik. 
Po skončení pietního aktu proběhlo 

odhalení dalších pamětních tabulek 
významných osobností města. Celý 
den zakončil koncert Jaroslava Svě-
ceného, Lucie Tóth a Zdeňky Volen-
cové Žádníkové v městském divadle.

V sobotu 17. listopadu ve měs-
tě proběhla rovněž připomínka Dne 
boje za svobodu a demokracii, která 
opět proběhla v parku u nádraží. Zde 
zástupci vedení města opět položili 
květiny a zapálili společně s dalšími 
občany svíčky. Z městského rozhla-
su zazněla píseň Modlitba pro Martu 
v podání Marty Kubišové.

Aleš Rychlý,
projektový asistent MÚ

Nové tváře z Erzhausenu

Od pátku 9. do pondělí 12. prosince 
pobývala v Mnichově Hradišti osmi-
členná delegace z německého part-
nerského města Erzhausen. V jejím 
čele naposledy stál starosta Erzhau-
senu Rainer Seilbold, který po šesti 
letech v čele města končí – v po-
sledních volbách již nekandidoval, 
a tak jej s příchodem nového roku 
nahradí v úřadě starosty paní Clau-
dia Lange. Návštěva se tak nesla  
v duchu vzájemného představování 
a plánování budoucí spolupráce.

„Chtěl bych poděkovat Raineru 
Seilboldovi za skvělou spolupráci, 
která se posunula i na přátelskou 
úroveň. Myslím, že se nám za ty 

čtyři roky podařilo posunout spolu-
práci mezi spolky i školami na novou 
úroveň,“ hodnotí starosta Ondřej 
Lochman.

„Partnerství s Erzhausenem se 
snažíme v posledních letech rozvíjet 
novými směry – letos se podařilo 
například poprvé zorganizovat pobyt 
dětí z hradišťských škol na škole, 
kam docházejí erzhausenské děti,“ 
upozorňuje projektová manažerka 
městského úřadu Martina Kulíková, 
která má hlavní slovo v rozvíjení 
spolupráce mezi Hradištěm a Erza-
husenem.

Redakce Zastavení u jedné z 28. října nově odhalených pamětních tabulek.

Tiše sněhem kráčíš v šeru podvečerním
vždy je na co myslet, vzpomínaje věrných

Lidé blízcí, co už nejsou, vždy tu budou s námi
Svatý večer a noc zimní otevírá brány

Větve s jíním chladně kynou, nad cestou se sklánějí,
půjdeš poutí vždycky jinou, k cíli hledíš s nadějí
Pod obzorem lesy tmí se, potok svírá ledu spár

Ze stop nikdo nedozví se kdo tu v štědrý večer stál

Nad Jizerou k Braňce lesa cestou samá znamení,
v spleti stezek srdce plesá - snad to není mámení?

Kaplička tam, v lesů hloubi, za ní dál je Bílý kříž
Větve sklánějí se v loubí i člověk sám, níž a níž...

V majestátním chrámu noci baldachýnem tisíc hvězd
Snílkům není ku pomoci nikdo, kdo zná tíhu nést

Vločky studí, dlaně hřejí, světla vůkol, zvláštní sen -
krásnou cestu lesem přeji, ať je šťastný Štědrý den!

ŠTĚDROVEČERNÍ LES (KLOKOČKA)
Martina Bachová
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Místostarosta Jan Mareš: Tréninku stolního 
tenisu mládeže bych se vzdával nerad

INZERCEINZERCE

Svatomartinský průvod
Druhý ročník Svatomartinského 
průvodu pořádaného 11. listopadu v 
podvečer městem, farou a spolkem 
Žijeme pro Hradiště zájmem veřej-
nosti loňský ročník překonal. Děti 

ozařovaly cestu lampiony, do pocho-
du i k následnému setkání na faře 
hrála kapela a také se ochutnávalo 
svatomartinské víno.

RedakceNovým místostarostou Mnichova 
Hradiště byl na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva zvolen Jan Mareš. 
Pětatřicetiletéý absolvent zdejšího 
gymnázia, stavební fakulty ČVUT 
a dlouholetý trenér stolního tenisu 
však s takovou funkcí již má své 
zkušenosti. Z postu místostarosty se 
již bezmála deset let podílí na fungo-
vání mnichovohradišťského Sokola.

Co pro vás znamená jmenování 
místostarostou? Musel jste se 
kvůli novému povolání už nyní, na 
začátku, něčeho vzdát?

Je to pro mě především výzva. 
Hlavně v tom, posunout se dál, více 
proniknout do fungování města a co 
nejvíc pomoct k dosažení cílů, které 
jsme si stanovili. Dále to pro mě zna-
mená i více komunikovat a setkávat 
se s lidmi, na což, vzhledem k mojí 
spíše introvertní povaze, se mi bude 
hůře zvykat. Podobné to bude nej-
spíš i se změnou stylu oblékání. 

Ve funkci jsem necelé dva týd-
ny, takže se vše snažím ještě nějak 
zkoordinovat. Nerad bych se totiž 
vzdával tréninků stolního tenisu mlá-
deže. V Sokole budu působit i nadá-
le, jen možná nějaké náročnější věci 
budu chtít předat.

  
Jak si zvykáte na městském úřa-
dě? Cítíte se tam vzhledem k své-
mu dosavadnímu působení v radě 
města již jako doma?

První dny to bylo těžší… Mo-
mentálně si nastavujeme agendu  
a způsob fungování. Díky působení 
v radě města mám ale nesporně 
obrovskou výhodu. Hlavně v tom, že 

INZERCEINZERCE

mám ponětí o hlavních procesech 
na úřadě, znám velký počet úřed-
níků a mám návaznost na minulé 
volební období. Ale i tak si myslím, 
že než se zde budu cítit jako doma, 
bude nějaký ten měsíc trvat. Nedo-
kážu si představit, že bych do funkce 
šel bez této zkušenosti.

Hodláte na úřadě využít nějakým 
způsobem zkušenosti ze sportu?

Rozhodně smysl pro fair play… 

Před volbami jste zmiňoval hned 
několik konkrétních témat, do je-
jichž řešení se chcete zapojit. Byly 
mezi nimi například úpravy a mo-
dernizace některých městských 
budov, zefektivnění odpadového  
a energetického hospodářství 
nebo elektronizace městského 
úřadu. Jaké plány v těchto kon-
krétních otázkách chcete realizo-
vat?

Město má ve vlastnictví nemálo 
budov, a o ty je třeba řádně se starat. 
Několik z nich, například Chanos, 

Klub, pavilonek mateřské školy nebo 
hala Bios, je stavebně nebo, co se 
vybavení týče, na samé hranici ži-
votnosti. Je třeba je modernizovat  
a dostat je do stavu, který bude od-
povídat dnešní době, snižovat ná-
klady na provoz, energie a naopak 
zvyšovat kvalitu prostřední. 

U odpadového hospodářství 
jsme se už v minulém období chtě-
li vydat takzvanou smart cestou  
a získávat důležitá data o sběru TKO  
a tříděného odpadu. Na základě 
těchto informací by mělo dojít k vý-
raznému zefektivnění svozu, zvý-
šení míry třídění a transparentnosti 
vyúčtování od svozové firmy. Tak 
bychom mohli ušetřit náklady na li-
kvidaci odpadů a následně i snižovat 
poplatky za odpad. Bohužel dodnes 
se nepodařilo se svozovou firmou 
najít shodu na způsobu zavedení 
takovéhoto fungování.   

Elektronizace úřadu se už po-
stupně rozjíždí a v příštích letech 
to bude zřetelné i zvenčí, kdy si bu-
dou občané moci vyřídit část svých 

požadavků z pohodlí domova. Mo-
mentálně se zavádějí softwarové 
nástroje na omezení oběhu „papíru“ 
po úřadě.

A co další vaše cíle pro příští čtyři 
roky, s nimiž se veřejnost dosud 
například ještě nemohla sezná-
mit? Máte nějaký projekt, který 
vám osobně leží na srdci?

Nejdůležitější je pro nás určitě 
dotažení rozjetých projektů do zdár-
ného konce. Jako prioritu pak vidím 
rozšíření kapacit ve školních zaříze-
ních s přihlídnutím na právě výše 
zmiňovaný stavebně-technický stav 
Chanosu.

Post místostarosty s sebou nese 
celou řadu povinností. Chystáte si 
například už řeč pro první snou-
bence, které budete oddávat?  
A jak se nyní, na samém začátku, 
díváte na své nové povolání?

S úsměvem na rtech musím 
říct, že právě těchto ceremoniálních 
povinností jsem se trochu obával. 
Nicméně díky přívětivému přístupu 
zaměstnanců úřadu už tyto obavy 
opadly. Řeč ještě připravenou ne-
mám. Nejdříve se chystám na náhle-
dy ke zkušenějším kolegům. 

Post místostarosty, to je velice 
rozmanité povolání. Doufám, že  
v něm dokážu zúročit svoje zku-
šenosti technického rázu, zároveň 
jsem si plně vědom, že se budu 
muset ještě hodně učit co do věcí 
procesních a právě těch „ceremoni-
álních“.

Redakce

Vizitka
Ing. Jan Mareš žije v Mnichově 
Hradišti odmalička, hrdě se však 
hlásí k tomu, že je poloviční Ve-
selák. Po gymnáziu vystudoval 
stavební fakultu ČVUT – obor in-
ženýrství životního prostředí. Od 
svých 20 let působí ve vedení od-
dílu stolního tenisu TJ Sokol MH, 
od roku 2006 pak ve vedení Sokola 
– od roku 2010 jako místostarosta. 
V minulém volebním období zase-
dal v radě města.

Registry zpět na svém místě

Rok se s rokem sešel a opět nám na 
dveře klepe adventní čas. Čas, který 
se hemží nepřeberným množstvím 
rozsvěcení vánočních stromečků, 
adventních koncertů a vánočních 
jarmarků. Ani my jsme na náš mni-
chovohradišťský vánoční jarmark 
nezapomněli. Letošní vánoční trhy 
se u nás uskuteční 8. prosince,  
a to v tradičním prostředí Masaryko-
va náměstí. 

Jako každý rok zde vystoupí 
děti ze zdejších mateřských a zá-
kladních škol, přidají se také studen-
ti ze základní umělecké školy, kteří 
zahrají na saxofony. Během dne si 
budete moci zakoupit různé dárečky 
od trhovců nebo výrobky dětí, které 
se budou tradičně prodávat na sále 

Registr silničních vozidel a registr 
řidičů, jejichž prostory procházely 
v uplynulých týdnech rekonstrukcí, 
což vedlo k dočasnému přestěhová-
ní kanceláře, jsou již opět na svém 

místě. Naleznete je v kanceláři č. 18 
v přízemí Městského úřadu Mnicho-
vo Hradiště.

Redakce

Vánoční jarmark je za dveřmi. I letos bude ve znamení pomoci druhým...
Klubu. Letos se opět otevře i školní 
jídelna v Mírové ulici, ve které na 
vás budou čekat vyhlášené buchty. 
V této ulici budou ke koupi i vánoční 
stromky. Na farské zahradě nebude 
ani letos chybět oblíbené vypouštění 
balónků Ježíškovi s vánočními přá-
níčky. Vrcholem programu v pozd-
ních odpoledních hodinách bude 
koncert kapely The Beatles Revival. 

V loňském roce se město Mni-
chovo Hradiště rozhodlo v rámci 
jarmarku podpořit dobrou věc, pro-
to se jarmark stal nejenom místem 
setkání přátel, popíjení svařeného 
vína a nákupů vánočních dárků, ale  
i místem dobrých skutků a pomoci.  
A letos v tom budeme pokračovat. 

Mnoho rodin má doma čtyřnohé 

mazlíčky, ať už se jedná o pejska či 
kočičku. Vzpomenete si na ně na 
Vánoce? Kupujete jím také dárečky? 
Bohužel mnoho pejsků a kočiček 
takové štěstí nemá. Nemají svou 
rodinu, která by je milovala, a jsou 
dlouhé měsíce v útulku. Bohužel 
jsou i případy týraných zvířat, která 
potřebují speciální péči. Pro ně ne-
jsou útulky vhodné, protože se jim 
nemohou zaměstnanci věnovat tak, 
jak by potřebovala. Kvůli tomu se 
čím dál tím více rozšiřují depozita, 
ve kterých se dostává těmto chu-
dáčkům náležité individuální péče. 
Jedno takové depozitum je u nás  
v Mnichově Hradišti provozováno  
a my jsme se ho rozhodli letos pod-
pořit. Víte o něm? 

Petra Prokopová, zaměstnan-
kyně ZUŠ Mnichovo Hradiště, za-
světila svůj život pomoci druhým 
– čtyřnohým přátelům, se kterými 
se osud nemazlil. Při povídání s ní 
se nestačíte divit, s čím vším se už 
setkala. Vypráví-li vám konkrétní pří-
běh, občas vidíte, jak se jí začnou 
lesknout oči, a říkáte si, jak lidé mo-
hou být tak krutí. 

Paní Prokopová spolupracuje 
s libereckým spolkem Šance zvířa-
tům. Spolek založili lidé, kterým není 
lhostejný osud týraných nebo odlo-
žených a nechtěných zvířat v útul-
cích. Funguje na principu dočasných 
domácích depozit, kde je psům, koč-
kám i jiným společenským zvířatům 
poskytována domácí individuální 

péče. Zvířátka tedy žijí v domovech 
členů spolku a dobrovolníků, pro kte-
ré se vžil termín „dočaskáři“. Právě  
v dočasnosti péče je hlavní rozdíl 
mezi depozity a útulky. 

Tento postup je velmi vhodný 
především v případech týraných či 
zanedbávaných zvířat z množíren, 
která nejsou socializovaná a potře-
bují trpělivý a laskavý přístup. Péče  
o zvířata v depozitech je velmi ča-
sově náročná. Dočaskáři chodí do 
zaměstnání a o zvířátka se starají 
ve svém volném čase, který ov-
šem musí zvířeti podřídit. Každá 
návštěva kina či divadla nebo jiné 
aktivity musí být pečlivě naplánova-
né s ohledem na čtyřnohé přátele.  
V současné době v depozitu u Pro-

kopových najdete dvě fenečky a jed-
noho kocourka. Mimo tato zvířátka 
má paní Prokopová i svá vlastní. 
Jejím depozitem však prošlo již ko-
lem padesáti psů. Kupředu ji žene 
pocit, že pomohla dalšímu pejskovi 
či kočičce najít nový domov, kde 
jsou zvířata šťastná a mají svou mi-
lující novou rodinu. Dočasných péči 
není mnoho a často bývá problém 
s rychlým umístěním zvířat napří-
klad v akutních případech nebo při 
umístění většího počtu zvířat. Pro-
to je v poslední době cílem spol-
ku Šance zvířatům získat finance  
na vhodný objekt, ideálně na trase 
mezi Libercem a Mnichovým Hradiš-
těm, který by mohli přestavět na psí 
azyl.                                   ...6 



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ PROSINEC 2018

Koncert žesťového Brasstetu potěší ucho
skladbami baroka i úpravami známých koled
Vánoce se blíží neúprosným tem-
pem a spousta z nás je ve stresu. 
Dárky, výzdoba, úklid, návštěvy…
Není potom divu, že někteří zapo-
menou, že Vánoce jsou především 
svátky klidu a míru. Nabízíme proto 
řešení: koncert žesťového kvintetu 
Brasstet.

Toto komorní seskupení slo-
žené z mladých profesionálních 
hudebníků z celé České republiky 
přijede do Mnichova Hradiště zahrát 
20. prosince od 19 hodin. Jeho čle-
nové jsou hráči předních českých or-
chestrů s mnohaletou zkušeností se 
sólovým vystupováním, koncert tedy 
slibuje prvotřídní zážitek.

První část koncertu je tvořena 
skladbami největších autorů z obdo-
bí baroka a klasicismu. V druhé části 
koncertu zazní nejznámější světové 
koledy v neobvyklých úpravách pro 
soprán a žestě. Program bude navíc 
provázen mluveným slovem, jehož 
předmětem budou staré vánoční 
zvyky a symboly, zazní vysvětlení, 
jak tyto svátky vznikly a také jak se 
slaví jinde ve světě. Nejen tedy, že 
vás koncert krásně naladí, ale navíc 
se během něj dozvíte řadu zajíma-
vých skutečností.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Víte, že v našem městě 
žije úspěšný spisovatel?

V ten tichý čas tajemné vánoční noci 
i sny, jež se zdají, mají zvláštní moci, 

zvláštní moci sny v onen čas mají, 
já jsem v jednom z nich a hned dech se mi tají, 
v něm svědkem jsem příběhu, jejž všichni znají 

a jsme v jiné zemi a v jiném jsme kraji.

Jasná zář vzedme se z oblohy hvězdnaté, 
vstávejte, pastýři, nu, co se lekáte! 

Anděl Páně, už též ho zřím, 
zjevil se náhle a mluví k nim. 

A hvězda jedna jest obzvláště zářivá, 
oslík již ve chlévě Ježíška zahřívá.

Všude zář přejasná projde, vším proniká, 
vidět je Josefa, Marii, děťátko, oslíka, 

jenž teplým dechem svým tu dýchá na ně, 
pastýře, jež vzbudil sám anděl Páně, 

a v dáli sledujíc jasného bodu 
kráčejí mudrci od Východu.

K jesličkám pokleká trojice tato, 
nesoucí kadidlo, myrhu i zlato. 

My přišli pozdravit robě to chudé, 
jež králem navěky všech lidí bude, 

i splní se všechno tak, jak bylo psáno, 
ne, nebyl to můj sen, nebo snad ano?

VÁNOČNÍ SEN
Kateřina Podávková

Čtení pomáhá – výzva

O celostátním projektu Čtení pomá-
há jste se mohli dočíst v únorovém 
vydání Kamelotu. Vyzývali jsme mla-
dé čtenáře, aby se zapojili a svým 
čtením pomohli dobré věci. Žáci 
základních škol a studenti středních 
škol mohou přečíst některou ze se-
znamu knih uveřejněného na www.
ctenipomaha.cz a zaregistrovat se. 
Po správném zodpovězení několi-
ka otázek týkajících se přečteného 
textu získají kredit 50 Kč, který pak 

mohou poslat na jeden z vybra-
ných dobročinných projektů. V naší 
knihovně najdete většinu z těchto 
knih, v on-line katalogu jsou označe-
ny heslem „čtení pomáhá“.

Dnes se obracíme na rodiče 
mladých dobrodinců. Je-li váš po-
tomek do projektu zapojen, prosím, 
dejte nám vědět do středy 12. pro-
since buď osobně, nebo na e-mailo-
vé adrese knihovna@mnhradiste.cz, 
rádi bychom dětem za jejich dobrý 
skutek poděkovali. Děkujeme.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme měli 
možnost se ve Volnočasovém cen-
tru setkat s úspěšným spisovatelem 
Liborem Hörbem, který zatím napsal 
tři knihy, ty mu vydává renomované 
nakladatelství Brána. První kniha 
Návrat odnikud je souborem deseti 
napínavých povídek, které jsou cha-
rakteristické faktem, že se ve všech 
napínavý příběh „na poslední chvíli“ 
nějakým zásadním způsobem obra-
cí k nečekanému závěrečnému roz-
uzlení. První a předposlední povídka 
mají detektivní charakter.

Obsáhlý román Labyrint mysli  
vypráví o mladém muži Oskaru Fis-
cherovi, který získá prestižní práci 
ve velmi dobře zavedené firmě. Na 
jedné podnikové party se náhodně 
seznámí s velmi zajímavou, krásnou 
a bezprostřední ženou, dcerou vyso-
ce postaveného manažera stejné fir-
my Erikou Kordovou. Vytvoří se mezi 
nimi krásný vztah vzájemné lásky 
a respektu, vše graduje svatbou  
a nakonec narozením dcery Kláry. 
Přesně v momentě, kdy se Oskarovi 
zdá, že dosáhl vrcholu štěstí, začne 
se mu život nečekaně komplikovat...

Zatím poslední román Dvanáct 
šancí na nevěru se volně inspi-
ruje televizním pořadem Výměna 
manželek. Každý pátek večer se tři 
páry chalupářů a jeden pár míst-
ních scházejí ve vesnické hospůd-
ce. Všichni mají už odrostlé děti 
a užívají si znovunabyté svobody. 
Jednou večer napadne Petra, redak-
tora pražského týdeníku, že by se 
po vzoru televizního pořadu mohli 
všichni čtyři muži postupně vystří-
dat u partnerek zbylých kamarádů. 

Experiment je zprvu brán jako rece-
se, ale nakonec všichni zúčastnění 
souhlasí. Sex není zapovězený, 
záleží vždy jen na konkrétní dvojici, 
jak se domluví. V průběhu výměny 
vyplouvají na povrch různé skryté 
a nevyřešené problémy, které mezi 
sebou dvojice měly, a stereotyp, jenž 
zdánlivě každému z nich vyhovoval, 
se rázem obrací vzhůru nohama. Po 
skončení experimentu už nikdy nic 
není jako dřív...

Pan Hörbe si připravil na se-
tkání úryvky ze všech tří svých knih  
a mezi čtením návštěvníkům zahrál 
na kytaru písně, které se nějak vá-
žou k době, kdy knihy psal. Podve-
černí setkání bylo zakončeno poví-
dáním s autorem nad čajem nebo 
kávou a drobným občerstvením. 
Pokud se chcete s knihami Libora 
Hörbeho seznámit, všechny tři je 
možné si vypůjčit v městské knihov-
ně. O jejich úspěšnosti svědčí i to, že 
dvě poslední knihy jsou v knihovně 
neustále vypůjčené, ale čtenáři si je 
mohou zamluvit.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Nebe? Divoká dámská 
jízda odehrající se v zásvětí
Chlapi, pozor, tohle bude dámská 
jízda a jedu vůči mužskému pokolení 
v něm bude dost! 

Představení NEBE? je inspi-
rované vyprávěními a skutečnými 
příběhy žen kolem nás. V příběhu 
učitelky, herečky a kadeřnice dochá-
zí ke konfliktům způsobeným odliš-
ným viděním světa a také rozdílnými 
postoji k mužům. Děj se navíc ode-
hrává na místě, kde se ocitáme po 
smrti. 

Koktejl vtipu, nadhledu a sebe-

ironie je zabalen do milého nebeské-
ho hávu. Věčný námět posmrtného 
života tam někde na obláčku poslou-
žil k rozehrání docela divoké jízdy, 
jejíž náboj určují strasti zcela po-
zemské. Inscenace NEBE? je autor-
skou prvotinou Divadla MALÉhRY, 
které se po roce vrací do Mnichova 
Hradiště. Zhlédnout ho budete moci 
3. prosince od 19 hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Klub českých turistů se ukládá k zimnímu spánku

Podzim byl na počasí velmi povede-
ný. I naše říjnové či listopadové akce 
se díky tomu povedly na výbornou. 
Připomenout můžeme například vý-
stup na Kozákov, výšlap na kilome-
try bohatý, nachodili jsme přes 21 
kilometrů, nicméně díky slunečnému 
počasí jsme si užívali neskutečné 
výhledy během celého kouzelného 
dne. 

Předposlední říjnové odpoledne 
jsme pak věnovali přípravným pra-
cím spojeným s výsadbou našich 
dvou stromků. Vykopat dvě jámy na 
hrázi Přestavlckého rybníka nebylo 
až tak jednoduché, ale všichni statní 
„kopáči“ se činili a zhruba do hodiny 
a půl byly obě jámy správné velikosti 
na světě. K samotné výsadbě pak 
došlo o necelé dva týdny později, 
kdy se nás sešlo téměř třicet, v mno-
ha případech rodiny s malými dětmi, 
a příjemnou procházkou z mnicho-
vohradišťského náměstí jsme za ne-
celou hodinu dorazili k samotnému 
rybníku. Stromky už byly na místě, 
mohlo se začít sázet. Vydatnými 

pomocnicemi se ukázaly být dámy 
z okruhu Heleny Pöllové (Helena je 
členkou našeho výboru), které se 
nejen chopily díla, ale přispívaly i 
četnými praktickými zahradnickými 
radami. Děti si vesele hrály, sem 
tam se zapojily, tu přihodily lopatou 
hlínu, tu ji pohrabaly hráběmi, tu 
zase zalévaly stromky. Někdy po 
čtvrté odpolední bylo dílo dokonáno, 
stromky zasazeny, zajištěny proti vě-
tru i okusu a první z dubů i opatřen 
informační cedulkou s následujícím 
textem: „Tento strom byl zasazen 
dne 10. listopadu 2018 u příležitosti 
100. výročí vzniku Československé 
republiky a 130. výročí vzniku Klu-
bu českých turistů.“ Pravda, mohl 
tam být uveden ještě dodatek, že si 

v letošním roce připomínáme i 115 
let od vzniku mnichovohradišťského 
KČT a že byla v letošním roce po 
řadě let obnovena jeho činnost, ale 
to by nám text nebývale nabobtnal. 
Snad jen malá rekapitulace na zá-
věr: stromky dodal Pavel Svatuška, 
zaplatilo město Mnichovo Hradiště, 
veškeré práce spojené s výsadbou 
provedl a náklady na kůly, úva-
zy, ochranu proti okusu či zeminu 
uhradil mnichovohradišťský KČT za 
přispění těch, kteří se zúčastnili vý-
sadby. 

Kromě bohulibé výsadbové 
činnosti jsme v listopadu podnikli  
i náš poslední výlet sezóny nazva-
ný Proti proudu Zábrdky od ústí  
k pramenům. Připravil si ho pro nás 
Lukáš Umáčený, který byl jistě mile 
překvapen počtem zájemců o tento 
netradiční výlet, neboť start v neděli 
4. listopadu v 7 hodin ráno byl vel-
mi „nekřesťanský“. Čekalo nás 28 
kilometrů ponejvíce přímo podél Zá-
brdky, stále na sever, až k místům, 
kde se vody Zábrdky poprvé zase-
kávají do údolí, které ji pak přivádí až  
k Mnichovu Hradišti. Cestou nás 
provázela liduprázdná krajina, pro-
cházeli jsme kolem bývalých mlýnů  
a dnes již zaniklých osad, užili 
jsme si piknik v blízkosti pramene 
či zhlédli čertovu hlavu vytesanou 

v pískovci a ukrytou v lese. V Těš-
nově jsme obdivovali staleté lípy  
a v Náhlově jsme k našemu pře-
kvapení mohli vstoupit do Muzea 
vystěhovalectví do Brazílie a ochut-
nat pravou brazilskou kávu „okoře-
něnou“ výkladem majitele tohoto 
muzea. Cíl našeho výletu se nachá-
zel v Osečné, odkud nás autobus 
dovezl zpět do Mnichova Hradiště. 
Doporučujeme vydat se po stopách 
tohoto výletu všem, kteří se nebojí 
dlouhých tras a vyhledávají turistů 
prostá místa s ryzí přírodou.

Je tu advent, období plné oče-
kávání, příprav i těšení se. Ráda 
bych vám jménem celého mnichovo-
hradišťského odboru KČT vyjádřila 
poděkování za důvěru, kterou jste 
do nás vložili, i za účast na námi 
připravovaných výletech. Máme za 
sebou necelý rok fungování, absol-
vovali jsme spolu s vámi řadu výletů  
a našlapali desítky kilometrů – věří-
me tomu, že výlety i kilometry budou 
přibývat i nadále. Nás ve výboru 
naše činnost nesmírně baví a dou-
fáme, že radost z příprav i samotné 
realizace se přenáší i na vás. Těší-
me se na další společné akce v roce 
2019!

Markéta Tomášová
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Osečná, cíl našeho výletu podél říčky 
Zábrdky.

Mikulášský průvod Jednoty 
bratrské má dlouhou tradici
Se začátkem prosince 
pochopitelně přichází Mi-
kuláš. Chceme vás co nej-
srdečněji pozvat ve středu  
5. prosince od 17 hodin na 
náměstí, protože do Mni-
chova Hradiště opět přijde 
za zpěvu koled Mikuláš.

Prvním impulzem  
k Mikulášskému průvodu byla touha 
navštívit děti, které začaly chodit na 
náš kroužek. Chtěli jsme se s nimi 
v předvánočním čase vidět, předat 
jim pár bonbónů, zazpívat si s nimi 
koledy. Každý bydlel někde jinde, 
ale přeci jen kousek od sebe. „Nebu-
deme popojíždět autem, dojdeme to 
pěšky!“ Tak téměř před dvaceti lety 
vyšel náš Mikuláš do mnichovohra-
dišťských ulic poprvé. Ze spontánní 
akce se stala tradice.

Zažili jsme různé průvody,  
s rozmary počasí, techniky i politiky. 
Přesto jsme si přáli stále to samé 
– rozdávat radost dětem. Roky 
plynuly, dětí přibývalo, rostly nám 
před očima a byly stále schopněj-
ší a chtěly pomáhat. Přiložily ruce  
k houslím, k ukuleli, svoje rty k flét-

nám i klarinetu a naladily 
své hlasy. Dnes nás už 
chodí po Hradišti docela 
velký houf a pořád si pře-
jeme to samé, užít si krás-
ný čas spolu navzájem, 
rozdat nějaké dárečky  
a hlavně radost lidem ko-
lem nás. Otevřely se nám 

d v e ř e do domova důchodců a do 
DPS, protože i babičky a dědečkové 
rádi zpívají koledy. 

V letošním čase vánočním by-
chom všem chtěli ukázat, že se Bůh 
sklání ke každému z nás. Našeho 
Mikuláše se nemusí bát ani menší 
děti. Ošklivé čerty nemáme a děti 
nestrašíme. Doufám, že se 5. pro-
since uvidíme na náměstí, protože 
jsme si letos připravili malou Miku-
lášskou tombolu! Kdo nepřijde, ne-
vyhraje!

Děkujeme vám za projevenou 
přízeň při různých akcích v letošním 
roce a přejeme vám krásné svátky  
a rok 2019 naplněný Božím požeh-
náním. 

Dana Nováková,
Jednota bratrská
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Kino nabídne filmy i Pacifickou hřebenovku Páťáci v knihovně
Ve čtvrtek 15. listopadu se do měst-
ské knihovny vypravili páťáci z 2. ZŠ 
s paní učitelkou Dušákovou. Dvacet 
sedm dětí zcela zaplnilo prostory 
dětského i dospělého oddělení. Děti 
se seznámily s provozem knihovny, 
řazením knih v regálech a rozděle-
ním knih na beletrii a naučnou litera-
turu. Všichni si zkusili také vyhledá-
vat v on-line katalogu naší městské 
knihovny.

Paní knihovnice jim rovněž 
představila obrazové průvodce  
a cestopisy Miroslava Šaška. A pro-
tože pan spisovatel Šašek napsal 
o New Yorku, Paříži, Římě a jiných 
krásných městech, ale o tom našem 
ne, dostaly děti za úkol společně 

vytvořit obrazového průvodce „To je 
Mnichovo Hradiště“. Třída se rozdě-
lila do sedmi čtyřčlenných skupin, 
každá skupinka tvořila jednu stránku 
věnovanou zajímavému místu v na-
šem městě. Děti se po dlouhé deba-
tě a hlasování shodly, že v průvodci 
bude mnichovohradišťský barokní 
zámek, náměstí s radnicí, řeka Ji-
zera, knihovna, nádraží, kino a firma 
Kofola. Děti tato místa namalovaly, 
označily na mapě a krátce popsa-
ly. Společné dílo páťáků je k vidění 
ve vstupní chodbě knihovny, tak se 
přijďte podívat!

Lucie Krausová,
městská knihovna

Devětadvacet mušketýrů v knihovně
Období adventu bývá spojeno  
s rozesíláním vánočních a novoroč-
ních přání a také s bilancováním 
uplynulého roku, což je jistě dobrý 
zvyk. Věci, které člověk vnímá jako 
nepatrné maličkosti a drobné samo-
zřejmosti, nabývají najednou jako 
součást celku na důležitosti. Pro 
další práci i život je dobré zhodnotit,  
co se povedlo, nebo naopak nevy-
dařilo.

Ohlédněme se teď tedy za kon-
čícím rokem v naší knihovně. Kromě 
nákupu a zpracování téměř tisícovky 
zcela nových titulů jsme pro naše 
malé i dospělé čtenáře připravili 30 
akcí, které se setkávaly s úspěchem. 
Kromě besed pro školy a školky, již 
tradičního pasování prvňáčků na 
čtenáře, Noci s Andersenem, čte-
nářských dílniček nebo sousedské 

slavnosti jsme se letos zapojili i do 
celostátních akcí jako Noc literatury  
a Muzejní noc. Mimo to naše knihov-
na podporuje projekt Čtení pomáhá 
a Skautská pošta. Velkou změnu 
mohli návštěvníci knihovny zazna-
menat také ve vzhledu dětského 
oddělení, kde přibyly pojízdné regály 
a také pohodlná barevná sedátka. 
Během podzimu se změnila i po-
doba naší mini čítárny, díky novým 
stolkům a židlím teď působí vzduš-
něji, přesto že zde přibylo šest míst 
k sezení.

Jak vidíte, městská knihovna 
se letos opravdu „hýbala“, doznala 
mnohých změn. Ty se týkají i per-
sonálního obsazení. Letošní rok 
jsme začínaly netradičně ve dvou. 
Bývalou paní vedoucí vystřídala 
paní knihovnice Jana Jedličková  

a v dubnu k nám přibyla výrazná 
posila knihovnického týmu Lucie 
Krausová. Tak jsme byly opět tři.  
A stejně jako tři mušketýři byli vlast-
ně čtyři, ani my jsme nezůstaly na 
vše výše zmíněné samy.

Všechny možné seznamy lidé 
často při čtení přeskakují. Prosím, 
přečtěte si ten náš důkladně, je to 
seznam jmen dobrých lidí, kteří 
pomáhali během jediného roku na 
jednom místě, v městské knihovně, 
bez nároku na jakoukoli odměnu, 
jen proto, „aby bylo líp“. Ten seznam 
není krátký, naopak, je dost dlouhý 
na to, abychom ho nepřehlédli, dost 
dlouhý na to, aby mohl posloužit jako 
přání. Tak tedy, přejeme vám všem, 
abyste měli v příštím roce ve svém 
okolí tolik dobrých lidí jako my v tom 
letošním.

Za pomoc při zpříjemňování 
prostředí knihovny a při všemož-
ných akcích pro děti i dospělé  
v ní konaných děkujeme paní Haně 
Vignerové, Vladimíře Hozákové, 
Heleně Kaluhové, Martině Kulíkové, 
Ivě Herbstové, Janě Dumkové, Iva-
ně Maršálové, Haně Dědkové, Evě 
Gargulákové, Lence Sosnovcové, 
Kristýně Salabové, Věře Nitschové, 
Dagmar Motlové, Ivě Šosvaldové, 
pánům Miloši Krůfovi, Jiřímu Seno-
hrábkovi, Davidu Vejražkovi, Mojmí-
ru Maděričovi, Miroslavu Peterkovi, 
Ondřeji Sieberovi, Ondřeji Šindelá-
řovi, Petru Jakoubkovi, Tomáši Jed-
ličkovi, Janu Krausovi, Karlu Šípovi 
a Liboru Hörbemu.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Máme tu poslední měsíc roku, těší-
me se na Vánoce, ale také na velké 
množství kulturních či jiných akcí. 
Několik nových filmových dárků vám 
přineseme i v kině.

Budou to především filmy pro 
děti. Hned první adventní neděli,  
2. prosince, uvedeme dopoledne ob-
líbené nešiky Pata a Mata ve filmu 
Pat a Mat: Zimní radovánky. Další 
dvě animované komedie také volně 
navazují na předchozí příběhy. Jsou 
to Spider-Man: Paralelní světy a As-
terix a tajemství kouzelného lektva-
ru. Hrané pokračování Transformerů 
má název Bumblebee (Transformers 
6) a vstoupí do kin koncem prosince. 

Dva nové české filmy Na stojá-
ka v kině a Doktor Martin: Záhada  

v Beskydech využívají popularity 
známých komiků ze stand-up come-
dy a českého televizního seriálu  
s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.

Nabídneme vám také hudbu – 
kromě několika opakování vynika-
jícího snímku Bohemian Rhapsody 
to bude ještě poslední koncert Black 
Sabbath z Birminghamu z února 
2017 s názvem The End of The End, 
který byl znovu uvolněn do kinodis-
tribuce na oslavu prosincových 70. 
narozenin Ozzyho Osbourna.

O vánočních svátcích (23. – 26. 
prosince) kino nepromítá, ale od 27. 
do 30. prosince budeme hrát podle 
obvyklé promítací doby. Výjimkou 
bude jen dopolední promítání, které 
posouváme ze středy na čtvrtek 27. 

prosince, kdy uvidíte českou kome-
dii Po čem muži touží. Druhou středu  
v měsíci budeme dopoledne hrát 
české sportovní drama Zlatý podraz.

Dále vás chceme pozvat na ex-
kluzivní cestovatelskou přednášku 
Moniky Benešové, 27leté rodačky 
z Nového Města na Moravě, která 
zdolala v roce 2017, jako zatím je-
diná Češka, jednu z nejnáročnějších 
pěších tras světa, americkou Pa-
cifickou hřebenovku (Pacific Crest 
Trail). Tato dálková turistická stez-
ka se začala budovat ve 30. letech 
minulého století a byla dokončena  
v roce 1993. Trasa dlouhá téměř 
4300 kilometrů začíná na jihu USA u 
mexických hranic a končí na severu 
na hranici s Kanadou. Cesta vede 

přes Kalifornii, Oregon a Washington 
a každý rok se o její průchod pokou-
ší zhruba 300 lidí, z nichž jen asi 180 
uspěje. Monika Benešová tuto trasu 
zdolala za pět měsíců. Vyprávět o 
tom bude 11. prosince od 18 hodin. 

O Pacifické hřebenovce byl  
v roce 2014 natočen podle skuteč-
ného příběhu film Divočina s vynika-
jící Reese Witherspoon v hlavní roli. 

Děkujeme vám za přízeň, kterou 
jste našemu kinu celý rok věnovali  
a věnujete svými návštěvami. Pře-
jeme vám krásné Vánoce, příjemný 
závěr letošního roku a jen to nejlepší 
v roce příštím!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Advent zaplní kostel 
svatého Jakuba hudbou 
Na všechny čtyři nadcházející ad-
ventní neděle nachystala Římsko-
katolická farnost Mnichovo Hradiště 
ve spolupráci se spolkem Žijeme 
pro Hradiště a za finanční podpory 
města také letos adventní koncerty, 
z nichž první rozezvučí zdi kostela 
sv. Jakuba 2. prosince.

Jako první na místě s jedineč-
nou atmosférou vystoupí pěvecké 
sdružení Continuo, a to 2. prosince 
od 18 hodin. O týden později, 9. pro-
since, v kostele od 18 hodin zapěje 
pěvecký sbor Charmoné, který vy-
stoupí společně s herečkou Hanou 
Maciuchovou. V neděli 16. prosince 
se Mnichovo Hradiště dočká v 18 
hodin také České mše vánoční Ja-
kuba Jana Ryby v podání Smíšené-
ho pěveckého sboru Boleslav. Čtvrtý 

a závěrečný koncert se uskuteční 
den před Štědrým dnem, 23. prosin-
ce, ve standardním čase. Pozvání 
na toto datum přijali manželé Lédlovi 
z Turnova, kteří přednesou pásmo 
vánočních zpěvů za doprovodu var-
han a klavíru.

Každý z koncertů slibuje mi-
mořádný zážitek jak z hudby, tak ze 
svátečně vyzdobeného kostela.

Sérii akcí, na nichž se mnicho-
vohradišťská fara o letošních Váno-
cích, podílí, zakončí Tříkrálový prů-
vod, jenž vyjde 6. ledna v 15 hodin 
od radnice směrem na faru. Přijďte 
se opět podívat na živého velblouda, 
který bude v doprovodu koní kráčet 
ulicemi. 

Redakce
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Velvyslanec USA na gymnáziu!
Ve čtvrtek 15. listopadu navštívil 
mnichovohradišťské gymnázium pan 
Stephen King, velvyslanec Spoje-
ných států amerických. Prohlédl si 
školu a poté asi hodinu besedoval 
se studenty. V úvodním projevu 
zdůraznil tradici česko-amerických 
vztahů a nabídl studentům možnosti 
stipendijních pobytů v USA.

Naše gymnázium klade velký 
důraz na výuku angličtiny – v tom-
to školním roce nám velmi pomáhá 
Američanka Ellen, a to díky pod-
poře z Fulbrightovy nadace. Právě 
tato spolupráce na návštěvu k nám 
přivedla i pana velvyslance. Akci 
jsme připravovali několik týdnů: pě-
vecký sbor secvičoval vystoupení  

v angličtině, studenti promýšleli, jaké 
otázky vzácnému hostu položí, vše 

muselo být detailně zorganizované  
i kvůli bezpečnostním rizikům. Nako-

nec vše proběhlo hladce – byli jsme 
překvapeni  srdečným a otevřeným 
chováním pana Kinga, ocenili jsme 
také profesionalitu jeho doprovodu. 

Jsme hrdí, že jsme mohli v naší 
škole uvítat tak vzácného hosta, ale 
zejména na to, že s ním naši stu-
denti bez problémů dokázali komu-
nikovat anglicky. Celé setkání bylo 
pro nás všechny velmi zajímavou 
zkušeností.

Za dárky pro pana velvyslance 
děkujeme městu Mnichovo Hradiště 
a Pivovaru Svijany a za organizační 
spolupráci městské policii.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Závody psích spřežení
Tolik jsme se těšili, že za námi do 
školní družiny přijede pan Aleš Pícl, 
ředitel závodu Ledová jízda, aby 
nám představil, co je psí spřežení, 
jak se psi trénují, jak se o ně starat 
a další zajímavosti s tím spojené. 
Najednou nás obklopila zima, sníh, 
krásná příroda a pejsci, kteří musí 
pilně trénovat, aby zvládli tak nároč-
ný závod. Pan Pícl nám ukázal po-
stroj na psa, vybavení pro mushera 
a saně. Zhlédli jsme prezentaci ob-
rázků, ale i videoukázky psích spře-

žení ze závodů v České republice  
i v zahraničí. 

Dětem se poutavé vyprávění 
pana Pícla velmi líbilo, proběhla  
i autogramiáda. A jestli i vás zajímá, 
jak takové závody psích spřežení 
probíhají, zavítejte do Krkonoš, kde 
se legendární závod Ledová jízda 
každoročně koná. V roce 2019 se 
odehraje mezi 9. a 11. února.

Andrea Vobořilová, 
Základní škola Sokolovská

S nejdelší účtenkou na lyžák
Začal další školní rok a s ním i plno 
nových soutěží. Jedné takové jsme 
se v září a říjnu zúčastnili i my ze 
Základní školy Sokolovská. Jistě jste 
si všimli dětí sbírajících účtenky. Ty k 
sobě následně lepily a vytvořily tak 
dva kilometry dlouhého hada.

Takzvaná „účtenkovka“, kterou 
vyhlásila společnost Lidl, byla vel-
mi napínavá a provázená emocemi 

negativními i pozitivními. Avšak na-
konec nás jistě více stmelila a jsme 
rádi, že jsme se soutěže zúčastnili.

Přestože jsme vysněný lyžařský 
kurz nevyhráli, ráda bych poděkova-
la všem žákům, rodičům a učitelům, 
kteří se do soutěže zapojili. Děkuji!

Petra Hadravová,
Základní škola Sokolovská

Grafomotorika pro děti i rodiče
Jak a proč držet správně tužku, ště-
tec nebo příbor? Na tuhle otázku si 
už několikátý rok za sebou odpo-
vídáme spolu s dětmi i jejich rodiči  
v Mateřské škole Jaselská.

Během dvou odpolední si pro-
střednictvím básniček, uvolňovacích 
cviků i alternativních pomůcek, jako 
je například pískovnice, ukážeme 
správný úchop tužky nebo pastelky, 
který je důležitý pro úspěšný nástup 

do školy.
Při našich odpoledních setká-

ních si děti nejen nakreslí spousty 
pěkných obrázků a naučí se nové 
básničky, ale, jak už víme, půjde 
vedle toho vždy také o příjemně 
strávené odpoledne s našimi dětmi 
a jejich rodiči.

Míša Bartoňová,
Mateřská škola Jaselská

Pracovní skupiny MAP II Mnichovohradišťsko již fungují 
Jedním z klíčových cílů projektu 
MAP II je rozvoj spolupráce mezi 
zapojenými školami a dalšími sub-
jekty a vzájemné učení. Jakým způ-
sobem bude tato spolupráce a učení 
fungovat? V první řadě prostřednic-
tvím pracovních skupin, jejichž čle-
nové se budou vzájemně setkávat  
a zabývat se svými tématy, kterými 
budou jednak možnosti financování 
ve školství, rovné příležitosti, rozvoj 
čtenářské a matematické gramot-
nosti, ale i participace žáků na dění 
ve škole a v obci a místně zakotvené 
učení či podpora dobrého klimatu ve 
školách a zavádění nových metod  
a forem práce. 

Setkání zájemců o členství v na-
šich pracovních skupinách proběhlo 
ve středu 14. listopadu ve Volnoča-
sovém centru Mnichovo Hradiště. 
Velmi nás potěšila hojná účast učite-
lů školek a základních škol, zavítali 

mezi nás i vyučující z gymnázia, ro-
diče či zástupci neformálního vzdě-
lávání (pracovník muzea, vedoucí 
knihovny či představitelky Klubu dětí 
a mládeže a Jednoty bratrské) nebo 
zástupkyně města Mnichovo Hradi-
ště či místní akční skupiny. Máme 
radost z toho, že se na setkání ne-
dostavili pouze Mnichovohradištáci, 
ale i učitelé z Kněžmostu, Jiviny či 
Kláštera (poslední dvě jmenované 
obce, respektive školy, byly dokonce 
reprezentovány i svými ředitelkami). 
Kromě stručné zmínky o předcháze-
jícím projektu MAP I jsme představili 

i navazující MAP II, zejména jeho 
pracovní skupiny a jejich tematické 
zaměření. 

Všechny pracovní skupiny si na-
šly své členy (některé i své vedoucí), 
kteří budou mít jistě dostatek elánu 
na diskuse o svých tématech i na 
vymýšlení aktivit, jež budou v rám-
ci projektu nabídnuty nejen jim, ale 
i ostatním zájemcům o vzdělávání 
bezplatně. Příjemnou a pro všechny 
nečekanou tečkou za setkáním byla 
pozvánka Petra Nováka, předsta-
vitele mnichovohradišťské Jednoty 
bratrské a zároveň vedoucího truh-
lářského kroužku, do jejich nové díl-
ny sídlící ve Volnočasovém centru. 
Jeho nabídka na možnost zhotovení 
didaktických pomůcek pro školy či 
školky našla své zájemce mezi ně-
kterými zúčastněnými, tak věříme, 
že bude zrealizována.

Co bude následovat? Samostat-

ná setkávání členů jednotlivých pra-
covních skupin. Některé se sejdou 
ještě do konce tohoto roku, „čtenáři“ 
či „matematici“ mají svá setkání na-
plánována na začátek ledna 2019. 
Již nyní se těšíme (a vy můžete 
spolu s námi) na zajímavé podně-
ty, které ze spolupráce všech členů 
vzejdou a jež pak budeme moci pře-
tavit například do zajímavých vzdě-
lávacích akcí, na které jste byli zvyklí 
během minulého projektu. 

Chcete-li se dozvědět více  
o jednotlivých pracovních skupinách 
a jejich činnosti, zhlédněte naše 
webové stránky www.map-mh.cz, 
kde jsou uvedené i termíny konání 
jednotlivých pracovních skupin. Více 
též na našem facebookovém profilu 
MAP II Mnichovohradišťsko.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

2. místo ze zimního víceboje
Již tradičně uspořádali žáci devá-
tých ročníků pro své mladší kamará-
dy nejen z prvního, ale i z druhého 
stupně halloweenskou párty. Letos 
se akce odehrála v pátek 2. listo-
padu. Příprav a organizace se ujala 
třída 9. A a moc se jí to povedlo. 

Stejně jako každý rok, i tentokrát 
žáci mohli být v kostýmech i při vy-
učování, celá školy byla vyzdobena 
v tajemném a strašidelném stylu, 
aby se u nás malá strašidla cítila 
jako doma. Odpoledne pak proběhla 
na sále školy diskotéka spojená se 
soutěžemi a hromadou zábavy. 

Všichni si to moc užili a kostý-
my i tentokrát byly velmi zajímavé  
a strašidelné.

                                                                                                                 
Stanislava Matulová,                                                                                                                 

Základní škola Studentská 

Děti pódia se podívaly na DAMU
O víkendu před podzimními prázdni-
nami 27. října se na fakultě DAMU 
konal tradiční festival DVD (Děti 
– Výchova – Divadlo). Jedná se  
o přehlídku dětských souborů a reci-
tátorů z Dětské scény nebo Wolkero-
va Prostějova. 

Starší žáci z divadelního sou-
boru Děti pódia ze Základní školy 
Studentská se na festival jeli podívat 
a nasát nejen atmosféru umělecké-
ho prostředí, ale také získat něja-
kou inspiraci. Zároveň zde navštívili  
i workshopy zaměřené na rytmus 
nebo pohyb na jevišti. 

„Tyto příležitosti mám hrozně 
ráda. Vnímám je jako velmi přínosné 
nejen proto, že žáci získají předsta-
vu o tom, jak se různými možnost-
mi dá divadlo tvořit, ale také si na 
workshopech vyzkouší jiné metody, 
jak sám se sebou pracovat. Násled-
ně se pak i s ostatními ze souboru 
můžou podělit o nově nabyté zkuše-
nosti. Nehledě na to, že díky těmto 
festivalům získají nové kamarády  
a zážitky, na které se nezapomíná,“ 
říká Stanislava Matulová, vedoucí 
souboru. 

Učitelé ZŠ Studentská  

Den otevřených dveří v SOU 
Hubálov si užily celé rodiny
Střední odborné učiliště Hubálov 
opět otevřelo své brány návštěv-
níkům, tentokrát se tradiční den 
otevřených dveří konal v sobotu  
13. října.

Tato akce nebyla určena pouze 
zájemcům o studium a bývalým ab-
solventům, ale také rodinám s dětmi 
všech věkových kategorií. Ti všichni 
si společně s námi užili příjemné 
dopoledne. Děti si mohly zasoutěžit 
na několika stanovištích ve škole  
i v dílnách, vyzkoušet svou zručnost 
i vědomosti a získat drobné odměny. 
Mnoho dětí využilo také možnosti 
svézt se traktorem či na koni. Mezi 
oblíbené činnosti patřila střelba ze 
vzduchovky nebo skákací hrad. Na 
dílenském dvoře byla opět připra-
vena výstava zemědělské techniky. 
Pro všechny návštěvníky bylo sa-
mozřejmě zajištěno občerstvení. 
V tělocvičně proběhl druhý ročník 
závodu RC modelů aut, kterého se 
zúčastnily soutěžní týmy několika 

středních škol.
Počasí nám letos opravdu přálo, 

areál učiliště navštívilo více než tisíc 
návštěvníků. Někteří z nich Hubálov 
navštívili poprvé, jiní se k nám vrace-
jí každoročně.

Děkujeme všem zaměstnancům 
i žákům, kteří pomohli tuto oblíbe-
nou akci realizovat. Naše poděková-
ní patří i zástupcům spolupracujících 
firem. Kdo zaváhal letos, může nás 
navštívit příští rok.

Radka Pitrmocová,
Střední odb. učiliště Hubálov

Druhé místo ze zimního víceboje
Dne 8. listopadu se žáci z prvního 
stupně Základní školy Studentská 
zúčastnili zimního víceboje v Bakově 
nad Jizerou. Závod byl napínavý do 
poslední minuty. Děti bojovaly všemi 
silami a nakonec si své místo na 
stupních vítězů vybojovaly. Po men-
ších organizačních peripetiích se 
nakonec z celkového třetího místa 
posunuly dokonce na místo druhé. 

Naši malí sportovci měli velkou 
radost z úspěchu, ale také z nových 
kamarádů, které díky víceboji pozna-
li. Celé toto zápolení je vlastně více 
než o soutěži samotné o navazová-
ní kontaktů mezi školami a výměně 

zkušeností, a hlavně o pohybu. 
Všem sportovcům moc děkuje-

me za reprezentaci. 
                                                                                                                 

Stanislava Matulová,                                                                                                                 
Základní škola Studentská 

...dokončení ze strany 3
Nejhorší zážitek paní Prokopo-

vé spojený se špatným zacházením 
se zvířaty je poměrně čerstvý. Bylo 
k nim přivezeno pětiměsíční štěně 
yorkshirského teriéra, které velmi 
obtížně dýchalo. Původní majitelé 
s ním sice byli na veterině, ale tam 
jim bylo řečeno, že si mají připravit 
několik desítek tisíc na operaci, kte-
ré neměli, proto předali pejska do 
péče Prokopových. Na veterině bylo 
bohužel zjištěno rozsáhlé mechanic-
ké poškození vnitřních orgánů. Přes 
veškerou veterinární péči štěně ná-
sledkům zranění podlehlo. Podařilo 
se však zjistit, že bylo ponecháno 
bez dozoru s malými dětmi. Co se 
stalo, se můžeme jen dohadovat. 
Prosíme však všechny rodiče ma-
lých dětí, nenechávejte děti o samo-
tě s domácími mazlíčky. 

A co z toho všeho plyne? Péče 
o zvířata je velká zodpovědnost.  
A pokud si chcete už nějaké zvířátko 
pořídit, důkladně to zvažte. Uvědom-

te si, že nejde jen o náklady spojené 
s koupí, ale že něco stojí i kvalitní 
krmení a veterinární péče. Pečlivě 
vybírejte také to, odkud si zvíře bere-
te. Nepodporujte množírny a množi-
tele! Pejska či kočičku buď adoptujte  
z útulku či nějakého spolku, anebo 
si pořiďte zvíře s průkazem původu  
z ověřené chovatelské stanice.  
A hlavně teď před Vánoci bychom 
rádi upozornili na jednu věc – zvíře 
opravdu není dárek!

Tak co, pomůžeme k dalšímu 
šťastnému konci? Každý úspěch 
se počítá. Bez pomoci rodiny, přá-
tel, veřejnosti a jejich štědrosti by 
to nešlo. Každá korunka se hodí,  
a proto finanční částkou přispě-
je mimo dobrovolného vstupného  
z jarmarku i město a Klub. V závě-
ru jarmarku, po vystoupení hudební 
skupiny The Beatles Revival, dojde 
k předání šeku. Kolik na něm bude 
letos napsáno? 

Tereza Šímová, 
Informační centrum 

Vánoční jarmark je za dveřmi...
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Oslava 100 let založení Československa ve Lhoticích

Ohlédnutí za další povedenou akcí Ve vodě žijí (ne)jen 
vodníci uspořádanou místními rybáři
Pátek 21. září je dnem, na který jistě 
nezapomene 152 dětí ze Základní 
školy Sokolovská v Mnichově Hradi-
šti. V tento den se totiž opět uskuteč-
nila vzdělávací a náborová akce „Ve 
vodě nežijí jen vodníci“. Rybářská 
akce se i tentokrát uskutečnila díky 
podpoře Středočeského územního 
svazu Českého rybářského svazu  
a navštívily ji děti z třetích a čtvrtých 
tříd.

Pro děti bylo připraveno celkem 
šest stanovišť, na kterých se střídaly 
po skupinkách. Na prvním stanovišti 
jsme seznamovali děti s nejrůzněj-
šími způsoby nahazování nástrahy 
na cíl, některé děti držely rybářský 
prut v životě poprvé, a tak byla na 
místě trpělivost a delší trénink, ale 
některé děti si s udicemi poradily víc 
než dobře. Připraveny byly celkem 
tři terče v různých vzdálenostech  
a několik zkušených rybářů spolu  
s dětmi nedalo terčům a udicím 
prakticky žádné volno.

Druhé stanoviště volně nava-
zovalo na to první, a to tím, že na 
„dvojce“ si už děti mohly vyzkou-
šet přímo rybolov na řece Jizeře.  
V rámci stanoviště jsme děti zároveň 
seznamovali s jednotlivými druhy 
nástrah a návnad, metodami lovu 
se zaměřením na určité rybí druhy 
a další detaily spojené s rybolovem. 
V průběhu Vodníků došlo i na řadu 
opravdových „záběrů“, kdy ve spo-
jení s opravdovým zdoláváním ryby 
bylo na výrazu ve tvářích dětí patrné, 
že jde o intenzivní zážitek.

Úkolem akce Ve vodě nežijí jen 
vodníci je seznámit děti se vším, 
co jen trochu souvisí s rybařinou  
a přírodou kolem. Není tedy překva-
pením, že na třetím stanovišti byly 
pro děti připraveny ukázky jednot-
livých zákoutí přírody, která leckdy 
na místo krásné přírodní scenérie 
nabízejí nemilý pohled na divoké 
skládky či předměty, které s přírodou 
nemají nic společného. Společně  
s dětmi jsme tak hovořili i o tom, 
co se stane, když se třeba „jen“ ve 
volné přírodě odhodí nedopalek ci-
garety, nebo jakou pohromu mohou 
rybám a vodním živočichům způso-
bit plasty, ale například i zbytky léčiv, 
které se v našich vodách bohužel 
také objevují.

Prokázat základní znalosti nej-
častěji se vyskytujících živočichů, 
rostlin a ryb, které obklopují toky 
nebo přímo žijí ve vodě, mohly děti 
na čtvrtém stanovišti. Prostřednic-
tvím starších kolegů rybářů, ale  
i pomocí obrázků, pomůcek či kon-
krétních ukázek rostlin se děti mohly 
dozvědět například to, že dubu nikdy 
nepadají listy nebo že plody tohoto 
stromu používal Rumcajs do své 
„večerníčkovské“ bambitky. Řeč byla 
i o takzvaných invazivních druzích 
rostlin nebo ptáků, mezi které patří 
například netýkavka žláznatá nebo  
z ptáků kormorán velký.

Aby byl pro děti zážitek z vod-
níků a z pobytu v přírodě u řeky 
Jizery co nejintenzivnější, bylo ve 

spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Mnichovo Hradiště připrave-
no páté stanoviště, kde si děti měly 
možnost prohlédnout řeku Jizeru 
přímo z vodní plochy. Děti byly na 
plavbu přímo nažhavené, a tak bylo 
občas třeba „hasit“ tlačenici do loď-
ky. Nakonec se však ale na všechny 
dostalo, a tak si děti jistě odnesly pří-
jemný zážitek z plavby po místech, 
která nelze vidět jinak než právě  
z hladiny naší krásné řeky Jizery.

Závěrem – když už děti vyzkou-
šely všechna uvedená stanoviště 
– došlo i na malé zkoušení. Děti 
tak měly závěrem za úkol uhádnout 
název rostlinky, vodního živočicha či 
druhu ryby na náhodně zvoleném 
obrázku. Všechny děti byly nakonec 
po zásluze odměněny dárkem od 
SÚS ČRS a ještě došlo i na malé 
pohoštění – opékání vuřtů.

Tím byla také celá akce ukonče-
na s příslibem pokračování Vodníků 
i v příštím roce a k radosti všech 
organizátorů také dotazy dětí na 
to, jak se dá přihlásit do rybářského 
kroužku.

Velké poděkování patří sub-
jektům, které naši akci mediálně 
podpořily, zejména lokální periodika 
Echo a Kamelot, dále SÚS ČRS, 
která věnovala ceny do soutěží  
a je autorem projektu Ve vodě (ne)
žijí jen vodníci a také městu Mnicho-
vo Hradiště.

Jiří Mareš,
Místní org. ČRS Mn. Hradiště

Ještě za příznivého teplého po-
časí, v sobotu 27. října, začala ve  
14 hodin oslava výročí Českoslo-
venské republiky setkáním místních  
a rodáků u klubovny, kde bylo připra-
vené bohaté občerstvení. V 15 ho-
din se všichni přemístili k pomníku 
padlým v první světové válce, krátce 
promluvil Zdeněk Koudelka, před-
seda osadního výboru, dále malíř 
a akademik Josef Bavor z Hradce 
Králové, který se pravidelně vrací do 
rodné vsi, starosta Ondřej Lochman 
a také náš nejstarší občan, bývalý 
učitel a básník Českého ráje Josef 
Brož. Poté byla všemi zazpívána 
československá hymna a zasazena 
lípa (Tilia cordata) za pomoci jak 
bratrů Brožových, tak místních dětí 
a dospělých. Josef Brož ještě na pa-
mátku stoletého výročí vydal sbírku 
básní a vypěstoval keř ibišku, který 
byl vysazen blízko autobusové za-
stávky. 

Oslava pokračovala opět  
v klubovně a u rybníka, kde všichni 
dostali na památku letecký snímek 
Lhotic. Rodáci i místní vzpomínali na 
ledacos, včetně fotbalových zápasů 
horňáků a dolňáků na dvou míst-
ních hřištích (ani jedno už prakticky 
neexistuje) nebo na fotografování 
místních dětí kvůli žádosti o zave-
dení pravidelné autobusové linky 
pro školáky do Mnichova Hradiště 
(fotografie byla za účasti už odrost-
lých „dětí“ na stejném místě úspěšně 
zopakována). Na svého otce, učitele 
z místní základní školy, milovníka 
přírody a kronikáře, zavzpomínal 
pan Haken z Kněžmosta. Pan Brož 
vyprávěl o velkém kácení topolů na 
návsi za první republiky, bylo jich 
zde několik desítek. Památkou na 
ně zůstává strom vyrostlý z proutku 
topolu na břehu rybníka, kde tvoří 
místní dominantu. 

Velmi povedená oslava končila 
až v pozdních večerních hodinách.

Alena Ševců Bratři Brožové, nejstarší obyvatelé Lhotic, sázejí lípu. Foto: L. Svárovská Někdejší školáci ze Lhotic po letech zopakovali společné fotografování.

Dlabání dýní ve Lhoticích
Na letošní Halloween si Dana Lebe-
dová, Lucie Kučerová a Petra Kou-
delková připravily tvořivé setkání pro 
děti a rodiče. Na koštěti se přiletěla 
podívat i čarodějnice Dana, která 
dohlížela, aby dýně byly dostatečně 
strašidelné. Všichni účastníci si se-

tkání skvěle užili a na závěr se vydali 
k místní autobusové zastávce, kam 
dali na výzdobu několik vydlabaných 
dýní. Akci finančně podpořil SDH 
Lhotice.

Martina Štrojsová
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Fotbalistům se v podzimní části sezóny dařilo Žákyně získaly svůj první pohár
Žákyně volejbalového oddílu TJ 
Sokol se o víkendu 20. a 21. října 
zúčastnily kvalitně obsazeného tur-
naje žákovské ligy, kterou organizuje 
Volejbalová akademie Nový Bor. 
Turnaje se zúčastnilo celkem osm 
družstev z Ústeckého, Libereckého 
a Středočeského kraje. 

Výsledky jednotlivých utkání po-
tvrdily zlepšující se úroveň ve hře na-
šich dívek. V průběhu turnaje utrpěly 
pouze dvě porážky a to od družstev 
VA Nový Bor a TJ Ústí nad Labem, 
které obsadily v konečném hodno-
cení první a druhé místo. Zvláště 
cenné je vítězství našich hráček nad 
TJ Teplice a TJ Volejbal Kladno. Za 

svůj výkon byly odměněny pohárem 
za 3. místo, a získaly tak svůj první 
pohár v kvalitním turnaji. Věřím, že 
tento první hmatatelný úspěch přine-
se zasloužené uspokojení děvčat a 
podpoří jejich úsilí v dalším tréninku. 

Turnaje se zúčastnily tyto hráč-
ky: Adéla Blažková, Aneta Červová, 
Eva Eysseltová, Tereza Hejduková, 
Alice Šmídová, Veronika Tvrzníková 
a Lucie Zvěřinová. Při vyhodnocení 
turnaje byla navíc vyhlášena Lucka 
Zvěřinová nejlepší smečařkou tur-
naje.

Miroslav Herbst,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

V polovině listopadu dohrávala svůj 
bohatý podzimní fotbalový program 
sezóny 2018/2019 také mládežnic-
ká mužstva MSK. A je třeba patřič-
ně vyzdvihnout úspěšná působení 
všech tří kategorií ve „svých“ mis-
trovských soutěžích. 

Starší žáci hrající stejně jako 
v loňské sezóně 1. A třídu Středo-
českého kraje sváděli od 1. kola 
nemilosrdný souboj o první příčku 
se soupeři ze Suchdola a z Velkého 
Oseku a jen díky drobnému hernímu 
výpadku v závěru domácího zápasu 
se „sousední“ Dobrovicí přezimují 
zřejmě na třetím místě. Výraznou 
většinu svých utkání odehráli kluci 
ke spokojenosti svého trenéra Mi-
lana Kvintuse, který celou končící 
půlsezónu pokračuje v nastoleném 
trendu z minulého fotbalového roč-
níku a vede tréninky i zápasy muž-
stva sám. Během podzimu se mu 
na trénincích hlásilo až 20 fotbalis-
tů, většina z nich dostávala větší či 

menší prostor také při zápasech. 
Střelecky i herně na sebe nejvíce 
upozornili Matoušek (třetí v tabulce 
střelců soutěže se 13 vstřelenými 
brankami), J. Kvintus, V. Novák, 
Křesťan a také A. Stand, kmenový 
hráč žáků mladších. Ti pod vedením 
trenérského dua Karel Váňa – Mar-
tin Mišiak až na nepovedený zápas 
v Dlouhé Lhotě a smůlu v podobě 
nezvládnuté penaltové loterie doma 
proti Kněžmostu s větším či menším 
přehledem poráželi své konkurenty 
v okresním přeboru Mladoboleslav-
ska. Hoši tak po zásluze přezimují  
v čele tabulky a již teď netrpělivě 
vyhlížejí jarní odvetnou část sou-
těže, kdy chtějí své výsostné po-
stavení samozřejmě udržet. Kromě  
A. Standa – s 29 góly suverénního 
lídra tabulky střelců celé soutěže 
– se gólově dařilo i Reiterovi (s 16 
brankami je čtvrtý nejlepší střelec)  
a Vl. Novákovi.

V krajském přeboru starších 

fotbalových přípravek Libereckého 
kraje se již tradičně představily dva 
výběry hráčů MSK. Trenérský tan-
dem Aleš Jindra – Tomáš Rambou-
sek sestavil z hráčů kategorie U11 
zkušenější A-tým, který zaznamenal 
v soutěži kromě dvou porážek od fot-
balové líhně prvoligového Jablonce 
už jen dvě další prohry ze 16 zápa-
sů. Střelecká forma v průběhu pod-
zimu letěla nahoru u Jeníčka, pro 
něhož nebyl problém vsítit za jeden 
odehraný dvojzápas i osm gólů, spo-
lehlivým přispěvatelem branek byl 
Mikšovský. Ve skvělého tvůrce hry 
vyspěl za poslední tři měsíce Ram-
bousek. Druhý náš výběr v soutěži 
tak, jak je zvykem, především sbíral 
nové fotbalové zkušenosti a zážitky, 
ale i tito reprezentanti hradišťské ko-
pané si připsali na své konto nějaké 
to podzimní vítězství. 

Své převážně první fotbalové 
krůčky absolvovali s Martinem Sme-
tanou od začátku září také ti vůbec 

nejmladší adepti fotbalového řemes-
la, mladší přípravka. Hoši narození 
v roce 2011 a později budou jistě 
důstojnými nástupci svých starších 
fotbalových kamarádů.

Velkou pochvalu zaslouží širo-
ká fanouškovská obec z řad všech 
zmíněných týmů hrajících své mi-
strovské soutěže, která leckdy i na 
soupeřových trávnících vytvořila pro 
naše borce téměř domácí prostředí. 
Před blížícím se koncem kalendář-
ního roku se sluší také poděkovat 
plejádě sponzorů mnichovohra-
dišťského fotbalu a též vrcholným 
představitelům našeho města, kteří 
nezapomínají ani na ty nejmenší fot-
balové naděje. Všichni společně si 
pak popřejme zdraví, štěstí a moře 
fotbalové radosti v roce 2019.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Nejmladší volejbalisté válí...
V sobotu 13. října proběhl ve spor-
tovní hale v Mnichově Hradišti první 
turnaj nového ročníku Supermini 
Tour, což je soutěž pro děti v troj-
kovém minivolejbale. V modrém 
volejbale jsou zapojeny děti z pá-
tých a šestých tříd základní školy, 
které již hrají volejbal bez chytání. 
Mladší děti ze čtvrtých a nižších tříd 
pak mohou míč před odbitím chytat  
a teprve následně pinkají. V letoš-
ním roce hrajeme soutěž v základ-
ních kolech jako open okresní pře-
bor v minivolejbalu.

Děti ze Sokola Mnichovo Hradi-
ště trénuji dvakrát v týdnu ve spor-
tovní hale BIOS v úterý a ve čtvrtek 
pod vedením čtyřčlenného trenér-
ského týmu. Kromě základních vo-
lejbalových dovedností a zlepšování 
rychlosti a obratnosti se na tréninku 
baví sportovními hrami a soutěžemi. 
V září si část dětí vyzkoušela první 
turnaj v přehazované v rámci sokol-
ského týdne v pohybu. Ostrý start 
letošní sezóny pak proběhl prvním 
turnajem Supermini Tour v Mnichově 
Hradišti, kterého se zúčastnila mezi 
53 týmy z šesti volejbalových oddílů 
i družstva naší přípravky. 

V letošním roce jsme poskládali 
pět týmů do modrého, další družstvo 
se zúčastnilo oranžového pinkaného 
minivolejbalu v A kategorii. Další dvě 
naše družstva pak nastoupila mezi 
nejmladšími dětmi v kategorii chy-

taného minivolejbalu OMV B. Na-
konec musela některá družstva hrát 
ve dvou hráčích, protože jsme měli 
výraznou marodku. Všechny týmy 
ale bojovaly ze všech sil o každý 
míč. Některým týmům se dařilo víc 
a některým méně. Ale všichni si užili 
svůj první velký turnaj.

V modrém minivolejbale jsme 
byli nad očekávání úspěšní. Z pěti 
základních skupin naše družstva 
vyhrála hned tři, a do finále tak naše 
týmy Sokola Mnichova Hradiště A, B 
a C doprovodily pouze týmy Sokola 
Brandýs B a TJ Mělník 12. I ve finá-
lové skupině se našim družstvům 
dařilo a nakonec si mezi sebou roz-
dělily všechny medaile. 

Vyhrál Sokol Mnichovo Hradiště 
A ve složení Jan Litvik a Tomáš Skři-
van před Sokolem Mnichovo Hradiš-
tě C (Hana Bendová, Karolína Blaž-
ková) a Sokolem Mnichovo Hradiště 
B (Martin Benda, Tomáš Linhart). 
Družstva D a E o svá první vítěz-
ství bojovala nakonec ve skupině  
útěchy. 

Také v odpoledním turnaji mlad-
ších oranžových týmů se představili 
naši hráči. V OMV A byli suverénní 
hráči Sokola Mnichovo Hradiště  
F (Benda, Skřivan), kteří již dopoled-
ne bojovali úspěšně v modrém volej-
balu, ale věkem patří mezi oranžové 
týmy. Vybojovali si tak svou druhou 
medaili.                   ...10

Rok 2018 na kurtech Tenisového 
klubu Mnichovo Hradiště
Hned na úvod bych rád poděkoval 
všem hráčům, kapitánům, trenérům, 
rodičům a činovníkům klubu, kteří 
reprezentovali tenisový klub a pomá-
hali s organizací celé sezóny. Věřím, 
že dále vytrváte a příště budeme 
zase o něco napřed. 

Mini tenis (6–7 let)
Historicky první minitenisové 

družstvo Mnichova Hradiště obsa-
dilo ve středočeské soutěži družstev  
sedmé místo s bilancí jedna výhra a 
čtyři porážky.  Mini tenis je spíše pro 
zábavu a radost. U dětí byla vidět 
bojovnost a zápal pro hru, což mě 
velice těší. Příští sezónu vkládám do 
našich nejmenších nadějí více důvě-
ry. Nebudou již nejmladším týmem, 
v téměř stejné sestavě nastoupí i 
příští rok.

Baby tenis  ( 8–9 let)
Babytenisté vybojovali ve své 

soutěži celkově páté místo se skó-
rem 3:4. O lepší umístění je připra-
vilo několik těsných proher o pár 
gemů. Přesto pevně věřím ve slib-
nou  budoucnost našeho baby tenisu 
i navazujících starších kategorií.

Mladší žactvo (10–12 let) 
V kategorii mladších žáků se 

nám povedlo sestavit dva týmy. Tým 

„A“ se skórem 5:1 obsadil druhé 
místo. Postup v závěrečném utkání  
utekl o malý kousek. Tým „B“ roz-
hodně nebyl do počtu  a s výsledkem 
3:3 obsadil krásné čtvrté místo.

Starší žactvo (13–14 let)
Tato kategorie se do Hradiš-

tě vrátila po dlouhých letech. Tým 
složený převážně z mladších žáků 
a starších nováčků se umístil na 4. 
místě se skórem 3:4.

Dorost (15–18 let)
Po letech nepřesvědčivých vý-

sledků  ve spodních částech tabulky 
se tým dorostenců motivovaný tre-
néry a sázkou vybičoval ke skóre 6:1 
a vybojoval postup do vyšší soutěže. 
Gratuluji a přeji hodně štěstí do další 
sezóny!   

Dospělí (18+)
Jakkoliv se mládežnickým kate-

goriím dařilo, u dospělých jsme byli 
svědky nejhorší sezóny za posled-
ní roky. Bojovalo se se zraněními 
klíčových hráčů, absencí, počasím  
i nepřízní osudu a smůlou. Výsledek 
je takový, že obě družstva ve svých 
výkonnostních kategoriích sestupují. 
Do příštího roku se však jde s jasnou 
výzvou vybojovat ztracené pozice 
zpět!                   ...12
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KINO

9. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se stane pekelné brko, které zapisuje lidské hříchy?

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

2. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Známí nešikovní kutilové bojují se sněhem a zimou a chystají se na Vánoce!

5. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NA STOJÁKA V KINĚ
Parta komiků připravila unikátní večer. Jeho záznam nyní přichází do kin.

6. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍVKA
Lara se narodila jako chlapec, chce se však stát ženou – tanečnicí.

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

8. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Seriálový lékař M. Donutil vyšetřuje dávnou smrt v beskydských lesích.

11. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PACIFICKÁ HŘEBENOVKA ANEB Z MEXIKA DO KANADY PĚŠKY
4300 kilometrů a pět měsíců života ve vyprávění Moniky Benešové.

12. PROSINEC, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZLATÝ PODRAZ
České drama o lásce a basketbalu se odehrává v letech 1938 až 1951.

13. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

15. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Ozzy Osbourne slaví 70 let, kino tak uvádí záznam koncertu jeho kapely.

16. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 3D
Spider Mana míří do nekonečna paralelních světů.

KALENDÁR AKCÍˇ

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

19. PROSINCE, 19:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se stane pekelné brko, které zapisuje lidské hříchy?

20. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Návrat do světa Harryho Pottera sleduje osudy Albuse Brumbála.

21. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BUMBLEBEE (TRANSFORMERS 6)
Transformera Bumblebeeho dostane k 18. narozeninám nová dívka. 

22. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
Asterix a Obelix pomáhají předat tajemství lektvaru, který chrání vesnici.

27. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

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

27. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se stane pekelné brko, které zapisuje lidské hříchy?

1. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se stane pekelné brko, které zapisuje lidské hříchy?

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

15. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Známí nešikovní kutilové bojují se sněhem a zimou a chystají se na Vánoce!

29. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Spider Mana míří do nekonečna paralelních světů.

30. PROSINCE, 10:00, 
FILMOVÁ PROJEKCE / 
DOPOLEDNÍ PROJEKCE
ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU 
Asterix a Obelix pomáhají předat 
tajemství lektvaru druida Pano-
ramixe, který chrání vesnici před 
Římany.

29. PROSINCE, 20:00, 
FILMOVÁ PROJEKCE
BUMBLEBEE 
(TRANSFORMERS 6)
Transformera Bumblebeeho  
v přestrojení dostane k 18. naroze-
ninám nová dívka. 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. A 13. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA – VYRÁBĚNÍ ŠITÝCH VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
Přijďte si vyrobit dekorační vánoční stromeček z látky, přírodnin a různých 
přízdob. Dílnička je vhodná pro děti i dospělé a koná se při minimálním 
počtu pěti účastníků. Rezervace je nutná nejpozději do 3., respektive 10. 
prosince v Klubu dětí nebo emailem. Cena za 1 stromeček: 80 Kč.

7. A 14. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho roku do 
čtyř let. Bez programu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč/
osoba či dítě.

15. PROSINCE, 19:00 AŽ 23:00
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si odpočinout od předvánočního stresu do společnosti zábavných 
lidí, kteří mají rádi deskové a společenské hry. V ceně je zahrnuto malé 
občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého k zakousnutí). Pití dle vlastní 
chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, a to nejpozději do 13. prosin-
ce. Cena: 50 Kč.

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

4. A 11. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

5., 12. A 19. PROSINCE, 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.

ROCK POSILOVNA
1. PROSINCE, 20:00
JAKUB DĚKAN + AFTERPARTY (DJ ŠTĚPO RETRO DISCO)
Koncert Jakuba Děkana v rámci Srdce Tour.

15. PROSINCE, 20:30
VÍKEND ROCK
Koncert rockové kapely. Areál otevřen od 19:30 hodin.

28. PROSINCE, 20:30
PŘEDSILVESTROVSKÉ RETRO DISCO 
Retro diskotéka DJ Štěpa.

OSTATNÍ
2. PROSINCE, 16:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním doprovodem, občer-
stvením a poté s tradičním průvodem ke kostelu sv. Jakuba a k zámku.

5. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
MIKULÁŠ V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Jako každý rok se sejdeme na Masarykově náměstí s čerty, kteří prověří, 
zda vaše dušičky netíží nějaké hříšky. Cesta od pekelníků povede k Mikulá-
šovi s nadílkou, který vás bude očekávat v prostorách radnice.

6. PROSINCE, 16:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ADVENTNÍ VEČER MĚSTO SENIORŮM 
Tradiční předvánoční posezení seniorů s vedením města, pohoštěním, vy-
stoupením Mateřské školy Mírová a ZUŠ MH. Vstup zdarma, kapacita sálu 
je však omezena. Místenky je možno si vyzvedávat v budově Klubu.

8. PROSINCE, 9:30, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
VÁNOČNÍ JARMARK
Prodejní stánky, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, divadelní představení, andělé 
na chůdách, vypouštění balónků Ježíškovi ve farní zahradě (mezi 13. a 15. 
hodinou), kapely The Beatles Revival a Tomáš Kočko & Orchestr a další.

12. PROSINCE, 15:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
Představení návrhu nového územního plánu města a diskuze nad ním.

10. PROSINCE, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ 
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. Témata a materiály k projednání 
najdou zájemci v přdstihu na webových stránkách města.

22. PROSINCE, 17:30 AŽ 19:00, KOSTEL SV. JAKUBA
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Skauti budou opět rozdávat světlo přivežené z Betléma.

23. PROSINCE, 15:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DIVADLE
Netradiční promítání filmu Anděl Páně 2 v sále městského divadla.

5. PROSINCE, 8:00 AŽ 16:00, GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Školu můžete navštívit kdykoli v uvedeném čase, komentované prohlídky 
začínají v 10:00 a v 15:30 hodin.

DIVADLO
3. PROSINCE, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NEBE?
Představení inspirované skutečnými příběhy žen se odehrává v místě, kam 
duše odchází po smrti. A i tady v příběhu učitelky, herečky a kadeřnice 
dochází ke konfliktům kvůli odlišnému vidění světa a postojům k mužům.

5. LEDNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ŽENSKÁ NA KRKU
Bláznivá komedie DS Tyl, kterou ochotníci uvedli v premiéře 10. listopadu, 
se dočká pro velký úspěch další reprízy. Předrodej vstupenek v Klubu.

20. PROSINCE, 19:00, KONCERT
VÁNOČNÍ KONCERT ŽESŤOVÉHO KVINTETU BRASSTET 
4. koncert 47. sezóny cyklu Kruh přátel hudby. Brasstet, komorní žesťový 
kvintet, zahraje skladby baroka, klasicismu i úpravy koled a vánočních písní.

MUZEUM
OD 2. DO 23. PROSINCE, DENNĚ 9:00 AŽ 15:30
DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY
Jak se žilo v rodinách našich předků v momentě, kdy kvůli zimě skončily 
práce venku. Jaké se držely zvyky, co se vyprávělo a jak se žilo, to pro-
zrazuje nová výstava, jejíž vernisáž se uskuteční 2. prosince od 16 hodin.

VESELÁ
11. PROSINCE, 17:30, DŮM LUDMILA, NA NÁVSI 229
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKA 
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích. Bližší informace 
poskytne: Petr Novák, tel. 724 700 656, petr-novak@post.cz.

24. PROSINCE, 22:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ 
Na schodech radnici zazpívají sbory Zvonky, Zvonečky, Koťata & Continuo.

9. PROSINCE, 16:00, FARNÍ ZAHRADA
ŽIVÝ BETLÉM 
Betlém v podání studentů, žáků a členů spolku Žijeme pro Hradiště.

16. PROSINCE, 15:00 AŽ 17:45, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE
Venkovní posezení se svařákem a dílničkou pro děti.
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Tajemství lhotického 
legionáře Havelky
Před letošní oslavou sta let od za-
ložení Československé republiky, 
která v říjnu proběhla ve Lhoticích, 
jsem zjišťovala osudy padlých vojáků 
v první světové válce, protože někte-
rá jména jsou na místním pomníku 
již neznámá. Naštěstí jsou různé 
vojenské archivy již digitalizované  
a informace relativně dobře dostup-
né. 

Ze sedmi padlých byl jeden 
legionářem na východní frontě – 
Antonín Havelka, o němž jsme my, 
místní, nevyjímaje ani pamětníky 
bratry Brožovy, bohužel nic nevě-
děli. Z archivů, a především od paní 
Dumkové z městského muzea, jsem 
zjistila, že Antonín Havelka žil ně-
kolik let v zajateckém táboře Nový 
Revel. Do československého vojska, 
pluku Jana Žižky z Trocnova, byl za-
řazen 17. listopadu 1918 v Omsku. 
Účastnil se jako střelec bojů proti so-
větským vojskům na Urale. Zemřel 
v roce 1919 při návratu do vlasti na 
dyzentérii a celkovou vyčerpanost, 
konkrétně v Japonsku ve městě 
Moja. Zpět byla dovezena pouze 
urna s popelem, která je uložena na 
hřbitově v Mnichově Hradišti. 

Zdejší pomník byl v roce 2002 
obnoven díky Československé obci 
legionářské a městskému úřadu,  
a to k 125. výročí jeho narození. 
Shodou okolností  jsem se zúčast-
nila pietního aktu 28. října, na který 
byli pozvaní také potomci Antonína 
Havelky. Pan Havelka vyprávěl po-
hnutou historii svého praděda, který 
se narodil v Klášteře Hradiště nad 
Jizerou, přičemž v době odvodu do 

války žil ve Lhoticích na statku čp. 1 
ještě se svou ženou a čtyřmi dětmi. 
Děti již dříve během války ztratily  
i matku a starala se o ně babička, 
která ale také neměla mnoho pro-
středků, a tak bylo jejich dětství 
velmi těžké. Po smrti babičky byly 
rozmístěny do různých rodin mimo 
Lhotice, kam se už nikdo z nich ne-
vrátil. 

Část rodiny Havelků dnes žije 
v Robousích u Jičína a pomník ve 
Lhoticích již několikrát navštívili 
(aniž bychom to my, místní, tušili), 
aby si připomněli osud jejich před-
ka, který byl nepřímo účasten zrodu 
Československa.

Alena Ševců

Pomník legionářům ve Lhoticích.

Významní zesnulí v roce 2018
V sobotu 10. listopadu jsme se opět 
sešli na místním hřbitově, abychom 
zavzpomínali na naše významné 
rodáky. Tentokrát jsme se věnovali 
bojovníkům za svobodu. 

Pod tímto pojmem si lze před-
stavit mnohé, my jsme pro tuto 
příležitost vybrali některé česko-
slovenské legionáře, členy Sokola, 
účastníky protifašistického i protiko-
munistického odboje. Na hrobech 
byly zapáleny svíčky a položeny 
myrty následujícím bojovníkům. 
Z účastníků 1. světové války jsme 
připomněli bratry Josefa a Hynka 
Fantovy, legionáře Antonína Korčá-
ka, pozdějšího městského strážníka 
Jaroslava Tůmu, dále Josefa Tučka, 
Jana Žižku, Josefa Zíbnera, cukráře  
Františka Maděru, Antonína Štý-
blera, majitele řeznictví a hospody 
Antonína Beneše, obchodníka Jana 
Švermu, Bohumila Lochmana, vrch-
ního lékárníka ČSA PhMr. Jaroslava 
Jandu, Josefa Glance a Antonína 

Touše, jejichž vzpomínky na legie 
byly vydány knižně, a také Antonína 
Havelku, který se návratu do vlasti 
nedožil a jemuž mnichovohradišťští 
legionáři vybudovali pomník v tehdy 
nově otevřeném urnovém háji. 

Připomněli jsme představitele 
mnichovohradišťského Sokola, kteří 
zahynuli v koncentračních tábo-

rech – Stanislava Malého, Františka 
Ehlemana, Antonína Parduse – i 
PhMr. Adolfa Stoupu. Květinu jsme 
položili na hrob Františka Kysely, pří-
slušníka československé vojenské 
jednotky bojující na východní frontě, 
i na symbolické hroby  Karla Otty 
a Josefa Kočího, kteří bojovali na 
frontě západní. Nechyběla zastávka  
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u hrobky Jana Švermy, kde jsme 
měli možnost vyslechnout si za-
jímavé detaily z jeho života z úst 
jeho vnučky, paní JUDr. Bedřišky 
Kopoldové, připomenuti byli také její 
rodiče Jiřina a Bedřich Kopoldovi, 
oba členové takzvané Svobodovy 
armády. Mezi další vzpomenuté 
členy odboje patřil člen organizace 
Obrana národa stavitel Jan Dámec 
a také Karel Tejnil, který byl později 
vězněn i za svůj odboj proti komuni-
stické moci. Připomenuta byla také 
oběť Vratislava Jandy popraveného 
v roce 1949. 

Jsme si vědomi toho, že na 
mnichovohradišťském hřbitově od-
počívají také další osobnosti, které 
se zapojily do bojů o naši samo-
statnost a svobodu. I jim patří naše 
poděkování, vděk a úcta, ačkoliv 
jsme jejich hroby při naší procházce 
nenavštívili. 

Lucie Šolcová
Muzeum města Mn. Hradiště

...dokončení ze strany 8
Velkého úspěchu dosáhl i tým 

děvčat Sokol MH G (Natálka Haško-
vá, Anička Krejčiříková). Holky doká-
zaly vyhrát svou základní skupinu i 
všechny zápasy ve skupině finálové 
a zaslouženě braly zlato, i když v ně-
kterých zápasech si doslova musely 
hrábnout na dno fyzických i psychic-
kých sil. Výsledkem bylo ale opět 
první místo pro Sokol Mnichovo Hra-
diště, který na domácím turnaji do-
minoval ve všech třech kategoriích. 

Nejmladší volejbalisté válí...
Během sezóny chceme děti na-

učit základům všech druhů odbíjení, 
ty nejobratnější se již letos posunou 
do čtyřkového či šestkového minivo-
lejbalu mladších žáků a žákyň. Po-
kud by i vaše dítě chtělo zkusit náš 
sport, přiveďte nám ho na trénink. 
Domluvit se je možné i předem na 
telefonu 604 292 397 a na trénink 
přijít již sportovat. Budeme se těšit!

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Jaromír Paldus (1926–1994)
Jaromír Paldus se narodil 18. května 
1926 v Mnichově Hradišti v rodině 
významného sokolského pracov-
níka Antonína Palduse. Po svém 
otci zdědil všestranný sportovní 
talent. Od šesti let cvičil v Sokole, 
postupem času se stal výborným 
gymnastou-nářaďovcem, stolním te-
nistou (dorosteneckým přeborníkem 
protektorátu) a nadějným fotbalovým 
útočníkem Mnichovohradišťského 
SK, o kterého měla zájem i pražská 
ligová družstva. Volejbal začal hrát 
závodně v roce 1942, již jako doros-
tenec byl oporou místního družstva 
mužů v severočeské divizi a po vál-
ce mu pomohl k postupu do zemské 
ligy. Když byl v roce 1946 nomino-
ván do výběru Lvíčat ČSR, definitiv-
ně se rozhodl pro volejbal, přestěho-
val se do Prahy a získal angažmá 
v ligovém SSK Život v Michli. Zde 
hrál v letech 1946–1951 s výjimkou 
prezenční vojenské služby v Armád-
ním tělocvičném klubu (ATK) Praha 
(1948–1950). S SSK Život získal  
v roce 1947 první titul Mistra ČSR  
a s ATK Praha druhý v roce 1950. 

Jaromír Paldus, neboli „Vever-
ka“ (tak zněla jeho volejbalová pře-
zdívka) v průběhu 17 let hráčského 
působení v nejvyšší soutěži oblékl 
dres osmi pražských klubů, naposle-
dy to bylo mužstvo RH Praha, kde 
působil osm let (1955–1963). 

Od roku 1948 do roku 1960 hrál 
nepřetržitě v základní šestce česko-
slovenského reprezentačního muž-
stva. Začínal jako nahravač, později 
se uplatnil jako všestranný hráč.

Získal zlatou medaili na mistrov-
ství světa v Paříži v roce 1956, stří-
brné medaile v letech 1949 (Praha), 
1952 (Moskva), 1960 (Rio de Janei-
ro). Z mistrovství Evropy měl dvě 
zlaté (1955 – Bukurešť, 1958 – Pra-
ha) a stříbro ze Sofie v roce 1950. 
Další tři medaile si přivezl z neméně 

významných soutěží: první v roce 
1953 z turnaje při Světovém festiva-
lu mládeže a studentstva v Bukurešti 
1953 (bronz), druhou v roce 1957  
z turnaje v Sofii (stříbro). Ten uspo-
řádala FIVB v rámci zasedání MOV 
jako „ukázku vrcholového volejbalu“ 
delegátům kongresu, kteří v rám-
ci zasedání schvalovali a schválili 
zařazení volejbalu mezi olympijské 
sporty. Třetí získal v roce 1959 na 
Turnaji tří kontinentů v Paříži 1959, 
který uspořádala Mezinárodní volej-
balová federace za účasti nejlepších 
družstev mužů z Evropy, Asie (Čína) 
a Ameriky (Brazílie).

Podle slov Zdeňka Vrbenského, 
autora Zlaté knihy volejbalu, „Vever-
ka každé utkání prožíval od prvního 
do posledního míče a každou prohru 
dlouhou dobu vstřebával. Byl typic-
kým představitelem tehdejší „české 
volejbalové školy“, tedy všestran-
ným, komplexně vybaveným hrá-
čem, bravurně ovládajícím všech-
ny herní činnosti. Při útoku často  
a s úspěchem používal boční úder 
„šavlí“, disponoval rasantním a sou-
časně jistým „estonským“ podáním, 
byl vynikajícím „polařem“ s nevšední 
předvídavostí a co neodhadl správ-
ně, dohonil „rybičkou“! Současně 
byl vynikajícím parťákem, který 
nepokazil žádnou legraci a doká-
zal stmelovat partu. Nedocenitelná  
a nepostradatelná osobnost pro ka-
ždého trenéra a každé družstvo, ve 
kterém působil!” 

V roce 1957 byl Jaromír Paldus 
zvolen nejlepším volejbalistou ČSR. 
V roce 2001 se v celostátní anketě  
o nejlepšího volejbalistu století 
umístil na čtvrtém místě. Jaromír 
Paldus zemřel nečekaně ve svém 
rodném městě 6. května 1994.

Jaromír Paldus byl absolventem 
průmyslové školy stavební, povolá-
ním projektant. S manželkou Irenou 

vychovali syna Jaromíra, který šel  
v otcových šlépějích. Byl ligovým 
volejbalistou RH Praha, později pů-
sobil jako hráč a také trenér v Do-
břichovicích.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dlouhé zimní večery, to je název  
i téma letošní adventní výstavy 
městského muzea, kterou můžete 
navštívit mezi 3. a 23. prosincem 
letošního roku.

Zimní čas nastal a s ním i doba 
nejkratšího denního světla v roce. 
Na polích i zahradách ustaly země-
dělské práce, většího prostoru se 
tak dostává pracím domácím, ale 
také odpočinku a zábavě. Za celé 
uplynulé století tomu nebylo jinak. 
V chalupách při světle svíček či pet-
rolejových lamp, v teple praskajících 
kachlových kamen ženy draly peří, 
předly na kolovrátku, vyšívaly kroje, 
vyráběly nitěné knoflíky. Přičemž se 
vyprávěly pověsti, životní příběhy, 
zpívaly se lidové písně. Hospodáři 
opravovali nářadí, vyráběla se bře-
zová košťata, pletly se košíky, ze 
dřeva vyřezávaly loutky. Mnohdy se 
do těchto činností zapojovaly i děti. 

Nechybí však ani ukázky typické pro 
období mezi 50. a 90. lety 20. století, 
jako je pletení, háčkování, drhání či 
šití. Seznamte se nebo si přímo vy-
zkoušejte některou z těchto činností 
dlouhých zimních večerů, a to každý 
den od 3. do 23. prosince v čase  
9 až 15:30 hodin. 

Výstava je doplněna o ukázky 
historických vánočních a novoroč-
ních přání, pozvánek na plesy, pla-
kátů či fotografií našeho města se 
zimní tématikou. Začíst se můžete 
také do vybraných zápisů z kroniky 
města o průběhu zim v uplynulých 
sto letech, nechybí ani zajímavé li-
dové zvyky. 

S výstavou současně probíhá  
v dopoledních hodinách program 
pro první stupeň základních škol.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dlouhé zimní večery, 
adventní výstava v muzeu

Před 200 lety zemřel Jiří Hisler, veselský rodák a přední malíř rodu Valdštejnů

28. října 2018 bylo v Mnichově 
Hradišti odhaleno několik nových 
pamětních tabulek věnovaných 
významným osobnostem města. 
Po Novém roce k nim přibude na 
domě čp. 392, kde žila rodina 
Paldusových, další.

Před 200 lety, 11. listopadu 1818, 
zemřel přední malíř rodu Valdštejnů 
Jiří Hisler (psán i jako Jiřík Hýzler či 
Hiesler), rodák z Veselé u Mnichova 
Hradiště narozený v roce 1733 (ně-
kteří badatelé však zpochybňují jeho 
místo narození i rok narození, uvá-
děn je i rok 1737).  

Ve službách Valdštejnů půso-
bil od svého mládí. Své umělecké 
zkušenosti sbíral také v Turnově, 
kde i zpočátku žil. Pro zdejší kláš-
terní kostel namaloval v roce 1793 
například obraz sv. Linharta, pro 
děkanský kostel svatého Václava  
v Bosni namaloval obrazy sv. Anny  
a Zvěstování Panny Marie.

Za portrét Vincence hraběte  
z Valdštejna dostal v roce 1770 po-
volení vystavět si dům čp. 153 na 
takzvaném panském gruntu. ‚‚LP 
1770, 22. 9., s povolením urozeného 
a statečného vladyky pana Jana hr. 

Müllera, od Vysoce hraběcího, pod 
datumem 29. 3. 1769, obdrženého 
milostivého dekretu, vystavěl sobě 
Jiřík Hýzler domek, blíž kláštera 
kapucínského u statue sv. Antonína 
Paduánského, na panským, od mi-
lostivé vrchnosti jemu darovaným, 
gruntě, vedle gruntu aneb zahrady 
urozeného pana Václava Linky (čp. 
154/NC 128), téhož dobře jmeno-
vaného zřízeného forstmeistera  
a cesty ouvozní k Arnošticům ve-
doucí. Takový nový vystavený do-
mek, on, Jiřík Hýzler, nechává sobě, 
svej manželce a dědicům svým,  
k dědičnému vládnutí, poněvadž  
k vystavení toho domku všechno 
dříví potřebné od milostivé vrchnosti 
darované jest dostal, tehdy jen za 
náklad stavení aneb na stavení, 120 
kop míšeňských složiti musí.‘‘

Na katastrální mapě z roku 
1842 je dům veden ještě jako dřevě-

ný. Postupem času byl však značně 
přestavěn. Vedle domku podle cesty 

na Podolí stojí socha sv. Antonína 
Paduánského, připomínaná v polo-

Dům Jiřího Hislera čp. 153 v ulici V Lípách pohledem brána bývalého kapu-
cínského kláštera

Otec Jaromíra Palduse se naro-
dil 16. ledna 1897 ve Skuhrově, 
v okrese Semily. Jeho manželka 
Anna, rozená Holasová, pocháze-
la z Podolí u Mnichova Hradiště. 
Antonín Paldus byl zaměstnán 
jako elektrotechnik ve Škodových 
závodech v Mladé Boleslavi. V 
Mnichově Hradišti byl aktivním čle-
nem místního hasičského sboru, 
především se však angažoval v so-
kolském hnutí. Byl náčelníkem se-
veročeské Fügnerovy župy a mís-
tostarostou mnichovohradišťského 
Sokola. Za tuto činnost byl při hro-
madném zatýkání sokolů 8. října 
1941 zatčen gestapem. Byl věz-
něn v Mladé Boleslavi, v Terezíně  
a v koncentračním táboře Osvětim, 
kde zemřel 30. 3. 1942.

Po skončení 2. světové vál-
ky, v prosinci 1945, mu prezident 
Československé republiky udělil 

Antonín Paldus (1897–1942)

in memoriam Českosloven-
ský válečný kříž 1939, v roce 
1951 ministr vnitra Pamětní 
odznak druhého národního od-
boje. Místní sokolská jednota  
a také jednota v Klášteře Hradišti 
nad Jizerou Antonína Palduse 
rovněž jmenovaly svým čestným 
členem.

vině 18. století. 
Od roku 1798 se Hisler stal ofi-

ciálně hraběcím malířem na zámku 
Mnichovo Hradiště. Je autorem ob-
razové výzdoby loveckého salonu  
s motivy loveckých výjevů a lesních 
zátiší. Uměleckou inspirací mu byla 
jistě i jeho cesta po Itálii, kterou zde 
posléze zhmotnil v podobě vedut – 
výjevů z Neapole, Benátek a dalších 
měst – na stěnách italského poko-
je. Tapetovými obrazy je vyzdoben 
dámský pokoj, řada těchto vyobraze-
ní přímo souvisí s historií mnichovo-
hradišťského panství a také životem 
valdštejnských majitelů, nechybí ani 
pohledy na okolní zříceniny hradů  
a klášter Hradiště nad Jizerou  
s rokokovou figurální stafáží. Zmí-
něná díla si je možné prohlédnout  
v rámci 1. návštěvnického okruhu na 
Státním zámku Mnichovo Hradiště. 
Jiří Hisler maloval rovněž portréty, 

i s nimi se setkáme při procházení 
prostorami zámku Mnichovo Hradi-
ště. Na zdejším zámku působil do 
roku 1810. 

Z manželství s Alžbětou, ro-
zenou Šmídovou z Prahy, měl Jiří 
Hisler tři dcery. Annu, provdanou 
Jindrovou, Josefínu, provdanou 
Plavcovou, která se stala babičkou 
známého historika Josefa Vítězslava 
Šimáka, a Serafínu, vdanou za sou-
keníka Václava Ningra z Chotěboře, 
budoucího majitele gruntu. 1. října 
1804 se Serafíně a Václavovi narodil 
syn Václav Ninger, který v malířském 
umění Jiřího Hislera pokračoval. Ja-
kožto malíř-krajinář, portrétista, pra-
cující pro významné šlechtické rody.

Jak již bylo zmíněno výše, Jiří 
Hisler zemřel 11. listopadu roku 
1818.

Karel Hubač, 
Muzeum města Mn. Hradiště 
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Rok 2018 na kurtech 
TK Mnichovo Hradiště

...dokončení ze strany 8

Život TKMH
Sezónu 2018 hodnotím velice pozitivně. Ačkoliv se nám 

nedařilo v dospělých soutěžích, v mládežnických kategoriích je 
vidět velký posun. Myslím, že základna hráčů pro léta budoucí 
je postavena. Čeká nás však hodně tvrdé práce a těžkých zápa-
sů.  V letošním roce se povedlo uspořádat mnoho akcí: mistrov-
ské soutěže, celostátní turnaje, okresní liga mládeže, přátelská 
utkání i hobby akce. Za zmínku stojí také turnaj s našimi přáteli 
z Erzhausenu, který se moc povedl. 

Od listopadu do března funguje na dvou dvorcích přetla-
ková hala s možností rezervace kurtů kterou najdete na webu 
tkmh.rezervacnik.cz. Nově můžete hrát nejen tenis, ale i bad-
minton a nohejbal.  

Pavel Hron, Tenisový klub Mnichovo Hradiště

Tým dorostu slaví postup!

Jakub Rašín, vítěz celostátního 
turnaje pořádaného v Hradišti.

Jakub Hron, druhé místo v sé-
rii okresních turnajů.

Aktuálně ze Základní umělecké školy MH

První snímek uvedený výše je 
ohlédnutím za velmi úspěšnou 
vernisáží výstavy Moniky Hájkové, 
výtvarnice a rodačky z Mnichova 
Hradiště žijící na Valašsku, která 
vystavuje pod uměleckým jménem 
Janazapa, v galerii Konírna v Palac-
kého ulici. Výstava vzbudila kladný 
ohlas pro citlivý přístup k otázkám 
života kolem nás a zájemci ji mohli 

zhlédnout do 24. listopadu. Další 
výstava plánovaná do těchto prostor 
bude věnována lidovému řemeslu 
paní Ivety Dandové. 

Na druhém snímku Lucie Řehá-
ková pracuje na hrnčířském kruhu 
v rámci evropského projektu, který 
uskutečňujeme ve  výtvarném oboru 
Základní umělecké školy v Mnichově 
Hradišti. Žáci se v těchto týdnech učí 

základům hrnčířství. Zároveň se učí 
fotografovat, kreslit na malířských 
stojanech a pracovat z hlíny z plátu, 
a to opět v ateliéru Konírna ve dvoře 
Základní umělecké školy. 

Autorkou obou fotografií je žá-
kyně naší školy Dorotka Karásková. 

Eva Ševců,
Základní umělecká škola MH


