
BANÁT
Gymnazisté se vypravili po 
stopách Čechů do rumun-
ského Banátu, kde poznali 
přírodní krásy i zcela odliš-
ný způsob života.
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ZKOUŠKA
Přestupní dopravní termi-
nál v Dvořákově ulici má za 
sebou praktickou zkoušku 
obslužnosti. Dopadla na 
jedničku.
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 LISTOPAD 2019

REVOLUCE
Třicáté výročí pádu komu-
nistického režimu si město 
nepřipomene pouze tradič-
ním pietním aktem, ale i te-
matickou procházkou.
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INZERCE

Závěr roku ve znamení setkávání

30 let svobody

Vážení Hradišťáci, 

na podzim roku 1989 mi bylo devět let a jako dítě jsem nechá-
pal mnoho věcí. Nerozuměl jsem, proč ve škole již nebudeme zno-
vu malovat loď Auroru a proč se během jednoho týdne ze soudružky 
učitelky stala paní učitelka. Vnímal jsem ale nadšení, které bylo všu-
de kolem. Nejsilnější vzpomínkou na tuto dobu je pohled z prvního 
patra školy na dav lidí na náměstí, který povzbuzuje dva horolezce 
na věži radnice při snímání červené hvězdy. Ta šla ze špice na bal-
kon a pak na dlažbu náměstí. Jak se dostávala stále níž a níž, zvět-
šovalo se nadšení mezi shromážděnými lidmi. Kdyby zdobila naši 
radnici dodnes, znamenalo by to, že bychom o svobodných volbách  
a svobodě slova ještě stále jen snili jako mnozí před rokem ´89.

Demokracie s sebou přinesla mnoho možností. Svět se najednou stal 
širším a přístupnějším, stal se jablkem, po kterém stačí natáhnout ruku. 
Nově nabytá svoboda však s sebou přinesla také potřebu zodpovědnosti 
a divoká 90. léta byla obdobím, kdy mnozí tuto zodpovědnost nést odmít-
li. Ne všechna očekávání se splnila a všichni rozhodně nejsou spokojeni  
s dnešním stavem naší společnosti. Mnohé, na co jsme bývali hrdí nebo 
co fungovalo, padlo za oběť změnám. Jen u nás třeba LIAZ, chlouba 
Hradiště,  dál třeba Severka, cukrovar... Přesto není pochyb o tom, že 
tehdy, před 30 lety, nabrala naše společnost správný směr. 

Dnes se často zdá, že jsme se z tohoto kurzu po cestě odklonili. Já 
však věřím, že tomu tak alespoň u většiny z nás není. Možná jsme si 
jen zvykli, že ideály sametu už se tolik nenosí. A bohužel možná dnes 
více než kdy jindy se ukazuje, jak velkou pravdu měl Václav Havel, když 
prohlásil: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní my-
slí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, 
umožňuje téměř vše.“

Ondřej Lochman, starosta města
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13. RESTAURANT DAY: KONEC JEDNÉ ÉRY

V sobotu 12. října proběhl další Restaurant Day, 
přátelský putovní gastrofestiválek plný milých 
setkání. Tentokrát se konal na dopravním hřišti.
    Na místě se v tento krásný slunečný den 
sešlo 20 kuchařských a pekařských týmů. Měli 
jste možnost ochutnat maso z grilu, hovězí gu-
láš, pořádné burgery – a to i ve vegetariánské 
variantě, bagety obložené trhaným masem či 
bůčkem, tousty a chlebíčky, hotdogy, plněné 
rohlíčky a samozřejmě nepřeberné množství 
dortů, řezů a zákusků, slané koláče a k zapití 
třeba pivo z pivovarů Garp či Volt, různé druhy 
vína, svařák, limonády a nově také fermentády. 

Akci doprovázela soutěž o nejlepší oblože-
ný chlebíček, kde zvítězil chlebíček s pečeným 
bůčkem a cibuládou.

Dále byl zajištěn hudební doprovod, malo-
vání na obličej a podzimní dílnička pro děti. Děti 
i dospělí měli také možnost využít prvků workou-
tového hřiště v blízkosti festivalu.
    Tento Restaurant Day byl posledním, kde 
jsme jako organizátoři figurovali my, Lucie  
a Pavel Podařilovi (Spolek Meza). Chceme pro-
to moc poděkovat všem návštěvníkům za vždy 
hojnou účast. Víme, že jste si festiválek oblíbili  
a že se určitě najde někdo další, kdo bude v or-
ganizaci pokračovat. Foto: Lucie Velichová ...5

Už v listopadu se roztáčí kolotoč 
kulturních a společenských akcí, 
kterým bude patřit závěr roku.  
V listopadu jsou to třeba Bludičky 
a strašidla pořádané Klubem dětí  
a mládeže v zámecké zahradě, sva-
tomartinský průvod, benefiční večer 
k 10. výročí založení Denního cent-
ra Jizera v městském divadle nebo 
několik akcí pořádaných k 30. výročí 
sametové revoluce. Na ně plynule 

naváží dva tucty akcí Od adventu ke 
Třem králům.

Symbolicky advent zahájí tra-
diční rozsvícení vánočního stromu 
na Masarykově náměstí o první ad-
ventní neděli 1. prosince. Ve čtvrtek 
5. prosince budou na náměstí opět 
pouštět hrůzu čerti a pekelníci a 7. 
prosince náměstí ožije vánočním 
jarmarkem, který slibuje více než 60 
stánků a nabitý celodenní program. 

Vzácným hostem bude v měst-
ském divadle 14. prosince Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou, originální hudební 
těleso těžící z folklorní tradice, kte-
ré spolehlivě naladí na sváteční 
notu. Vedle tohoto koncertu se bude 
opět každou neděli linout hudba 
ze svátečně vyzdobeného kostela 
sv. Jakuba –  rozezní se i varhany  
a nebude chybět Rybova Česká mše 
vánoční – a o Štědrém večeru se na 

náměstí společně zaposloucháme 
do koled v podání Zvonků.

Poslední den v roce se můžete 
také letos pobavit v městském kině 
na silvestrovské projekci, a to se 
sklenkou sektu v ruce.

Lákadel je naplánovaná celá 
řada, stačí nalistovat kalendář akcí 
na 8. a 9. straně tohoto vydání a za-
čít vybírat...

Redakce
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U vlakového nádraží se dokončuje 
nový přestupní terminál pro veřejnou 
dopravu. S termínem prosincových 
celorepublikových změn v jízdních 
řádech sem začne zajíždět většina 
linek společnosti Arriva Střední Če-
chy. 

V pondělí 23. září jsme si  
s našimi autobusy celý prostor „osa-
hali“ a vyzkoušeli příjezdy, odjezdy  
i průjezd terminálem. Poznatky jsou 
pro nás velmi důležité hlavně kvůli 
rozdělení linek na odjezdová sta-
noviště, aby si autobusy vzájemně 
nepřekážely. Pro naše řidiče je pak 
důležité vyzkoušet si a naučit se 
předem nájezdy na odjezdová stání, 
aby byl u nízkopodlažních vozidel, 
jejichž počet se stále zvyšuje, zajiš-
těn pohodlný nástup a výstup do au-
tobusu bez mezery mezi autobusem 
a nástupní plochou. To ocení nejen 
vozíčkáři, ale například i maminky 
s kočárky nebo senioři. Naši řidiči 
si zároveň vyzkoušeli i příjezdy na 
nový terminál Dvořákovou ulicí nebo 
ulicí Jana Švermy.

Zkouška dopadla nad očeká-
vání dobře. Připravený prostor je 
funkční a zajíždět sem bez zásad-
ních problémů mohou i naše pro-
dloužené 15metrové autobusy nebo 
„harmoniky“, které od začátku září 
nasazujeme kvůli rostoucímu počtu 
cestujících na vytížené trasy z Mni-
chova Hradiště do Bakova nad Jize-
rou, Mladé Boleslavi, Benátek nad 

Jizerou a Prahy.
Naší snahou je, abychom  

v případě staveb, jako je dopravní 
terminál, mohli uplatnit své při-
pomínky a podněty, protože tyto 
veřejné prostory musí být funkční, 
aby byla veřejná doprava atraktivní  
a plnila svůj účel. Od začátku pří-
pravy projektu jsme s mnichovo-
hradišťskou radnicí komunikovali  

a společně řešili návrh výstavby no-
vého terminálu – poskytovali jsme 
například informace o rozměrech 
autobusů i vlastní podněty, aby byly 
nově budované zastávky v pořádku 
a cestující i autobusy je mohli využí-
vat bez problémů.

Jan Holub,
Arriva Střední Čechy

Test dopravního terminálu dopadl skvěle

Finálního povrchu se Husova ulice dočká až napřesrok, 
síťařům zkomplikovalo práce nejen opukové podloží
Společnost GridServices se přede-
vším v  předloňském roce potýkala 
s netěsností nízkotlakého plyno-
vodního vedení v Mnichově Hradišti 
což způsobovalo časté poruchy na 
dodávkách zemního plynu. Jed-
nou z problematických lokalit byla 
takzvaná Habeš. O svém záměru 
rekonstrukce potrubního vedení  
v Husově, Mattušově a Přemyslově 
ulici proto vloni informovala měs-
to na pravidelných koordinačních 
schůzkách. Cílem těchto jednání 
je, aby si jednotlivé stavební akce 
ve městě nepřekážely, ideálně aby 
byly v synergii. Zde se podařilo 
se zástupci společnosti Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav do-
mluvit ve stejném termínu výměnu 

kanalizačního a vodovodního ve-
dení. Práce se tak měly kompletně 
provést v rámci jedněch výkopových 
prací a měly městu umožnit udělat 
v obou ulicích nový povrch naráz  
a takřka kompletně na náklady sí-
ťařů. Realizace však měla nakonec  
k ideálnímu stavu poměrně daleko.

„Zejména vlivem podloží, které 
bylo soudržnější, než se počítalo  
v projektu, a kvůli kterému probíhalo 
frézování pomaleji, nabrala stav-
ba kanalizace a vodovodu nemalý 
skluz,“ komentuje místostarosta 
Jan Mareš. Výkopy totiž ukázaly, že 
poměrně mělko pod komunikacemi 
se nachází vrstva opuky. Stav pod-
loží však nebyl jedinou komplikací. 
Zhotovitel se totiž také zdržel kvůli 

své předchozí akci na Masarykově 
náměstí, kde probíhala rekonstrukce 
kanalizace a kde se rovněž potýkal 
s opukou. Kvůli ní stavbu na Habeši 
zahájil později. Dále práce prodlou-
žilo větší množství realizovaných ka-
nalizačních a vodovodních přípojek i 
občasné kolize s plynaři. 

V polovině října byly již v Huso-
vě a Mattušově ulici práce na sítích 
dokončeny, probíhala příprava pod-
kladních vrstev nové komunikace  
a v posledním říjnovém týdnu ná-
sledovala pokládka asfaltu. Zatímco 
v Mattušově ulici byla svrchní as-
faltová vrstva uvedena do původ-
ního stavu, v případě Husovy ulice 
byl letos položen pouze podkladní 
asfalt o šířce 5,75 metru, tedy pou-

ze v místě, kde bude komunikace 
dle připravovaného projektu úprav 
uličních prostor na Habeši. S touto 
skutečností byli obyvatelé lokality 
seznámeni nejprve prostřednictvím 
veřejného setkání a následně, po 
drobném přepracování na základě 
připomínek obyvatel, i přímo na mís-
tě v Husově ulici. V obou ulicích bu-
dou ještě letos uvedeny chodníky do 
takového stavu, aby byly schůdné.  
V první polovině roku 2020 bude 
akce dokončena. Půjde o položení 
finální vrstvy asfaltu v Husově ulici 
i propustné dlažby, z níž bude vy-
tvořen multifunkční parkovací pruh, 
vysázení zeleně a o vybudování no-
vých chodníků.

Redakce  

Kalendář nabídne pohledy 
z ptačí perspektivy
Brána do Českého ráje, tak se jme-
nuje kalendář na rok 2020, jehož 
vydání je výsledkem spolupráce 
fotografa Ondřeje Holase a města 
Mnichovo Hradiště.

Působivé fotografie pořizuje 
Ondřej Holas svým dronem a Hra-
dišťáci mohou některé z nich znát ze 
sociálních sítí. Právě na nich došlo 
k propojení autora snímků a starosty 
Ondřeje Lochmana. 

„Slovo dalo slovo a zanedlouho 
už jsme se bavili o konkrétní formě 
spolupráce,“ komentuje Lochman. 
Díky ní vznikl kalendář, v němž zá-
běry z výšky zachycují především 
Mnichovohradišťsko, ale také Čes-
ký ráj a Pojizeří. Kalendář vychází  
v nákladu 300 kusů a k dispozici 
bude před koncem roku.

Redakce

Ještě letos vznikne nová alej a jiná bude doplněna
V minulém roce byla obnovena his-
torická cesta od zámku do Hoškovic, 
která protla rozlehlé pole za zámkem 
a stala se pěší spojnicí mezi městem 
a místní částí. Letos bude podél této 
cesty založena alej čítající přes 70  
třešní různých odrůd.

Do výsadby, naplánované na 
sobotu 23. listopadu, se může za-
pojit široká veřejnost, a to hned 
několika způsoby. V první řadě je 
možné oslovit některý ze spolků je-
jichž prostřednictvím bude výsadba 
stromků z klášterské ovocnářské 
školky probíhat, a zapojit se osobně. 
Účast přislíbil Osadní výbor Hoš-
kovice, spolky Žijeme pro Hradiště, 
Klub českých turistů, Junák, Český 

rybářský svaz, TJ Sokol, indiánský 
kmen Osmaka Opo nebo Jednota 
bratrská. 

Neméně důležitý aspekt však 
představuje následná péče – pře-
devším zálivka, ale také prořez, 
ochrana, hnojení či nahrazování 
uhynulých stromů. V praxi budou 
stromky zalévat mnichovohradišťští 
dobrovolní hasiči, kteří se o tento 
úkol podělí s firmou, již zajistí město. 
Odbornou péči o stromy prostřed-
nictvím specializované firmy rovněž 
pokryje město.

Na celou investici (cca 100 tisíc 
Kč) město získalo dar od společ-
nosti Škoda Auto (70 tisíc Kč), zby-
tek financuje z vlastního rozpočtu. 

Zvažuje se rovněž žádost o dotaci 
na ministerstvo životního prostředí. 
Následná péče však ročně vyjde 
na dalších 40 tisíc Kč a do pokrytí 
této částky by město rádo zapojilo 
případné zájemce formou dobrovol-
ných finančních příspěvků.

Doporučený příspěvek je ve 
výši 500 Kč – jedná se zhruba  
o roční náklady na jeden strom. Pří-
spěvek je možné převést na účet 
města (19-2627181/0100, variabilní 
symbol 1900). Dárci, kteří do po-
známky uvedou své jméno, budou 
následně jmenováni na informační 
tabuli, jež bude do stromořadí osa-
zena v příštím roce. Příspěvek je 
možné zaplatit také v hotovosti na 

pokladně městského úřadu. Kon-
taktní osobou, která má tento projekt 
na starosti, je projektový pracovník 
města Ondřej Šindelář (tel. 326 776 
619, 720 070 039, e-mail: ondrej.sin-
delar@mnhradiste.cz).

V letošním roce dojde rovněž na 
částečné doplnění aleje vysázené 
spolkem Žijeme pro Hradiště v roce 
2016, kde došlo k úhynu asi 40 pro-
cent vysazených stromů. Letos jich 
bude vysazeno 30–40, příští rok je 
plánovaná další etapa. Zálivka bude 
po zkušenosti s vedry posledních let 
podle člena spolku Jakuba Holase 
probíhat ve spolupráci s městem.

Redakce

Do ostrého provozu bude dopravní terminál uveden 15. prosince 2019.

Nominace na cenu města 
lze podat do 22. listopadu
Skupinu laureátů Ceny města Mni-
chovo Hradiště rozšířil letos v únoru 
jako zatím poslední pedagog a kon-
ferenciér Eduard J. Havránek a ve-
selský patriot a popularizátor regio-
nální historie Vratislav Šverma. Kdo 
se zařadí příští rok vedle nich? To 
můžete do 22. listopadu ovlivnit i vy.

Příjem nominací osobností 
na cenu za celoživotní přínos i na 
cenu za přínos v roce 2019 probíhá 
v obou případech přes podatelnu 
městského úřadu a bude ukončen 

22. listopadu ve 13 hodin. Nominaci 
lze podat prostřednictvím jednodu-
chého formuláře, který je ke stažení 
na webových stránkách města. Na 
základě nominací vybere letošního 
oceněného či oceněné rada města, 
jejíž rozhodnutí následně potvrdí za-
stupitelstvo.

Případné dotazy na toto téma 
zodpoví Aleš Rychlý, kulturní refe-
rent městského úřadu.

Redakce

Kamerový systém pomáhá
Městský kamerový a dohledový 
systém ve městě výrazně přispívá 
k bezpečí. Pouhou svou přítomností 
působí preventivně a i z taktického 
hlediska je nedocenitelným zdrojem 
důkazních prostředků. Důkazem 
toho je fakt, že v poslední době do-
pomohl k dopadení hned několika-
pachatelů trestné činnosti a k objas-
nění vážné dopravní nehody, která 
se stala na území města Mnichovo 
Hradiště.

Operátoři Městské policie Mni-
chovo Hradiště, kteří kamerový sys-
tém obsluhují, vyhodnocovali během 

září a října hned několik záznamů, 
které přispěly k objasnění skutků  
šetřených Policií České republiky. 
Jako příklad můžeme uvést doprav-
ní nehodu, při níž byl sražen chodec 
a od které řidič motorového vozidla 
ujel, aniž by zraněné osobě poskytl 
první pomoc, případ žháře, který  
v Lidické ulici podpálil nádoby na 
komunální odpad, nebo zloděje jízd-
ních kol, které odcizoval na území 
města.

Městská policie 
Mnichovo Hradiště
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Za zámkem vyroste dvanáct rodinných domů

Ambulantní centrum nabízí poradenství 
pro rodinu i jednotlivce
Slovní spojení bezstarostné mládí 
neplatí pro všechny. Období, ve 
kterém se dítě mění v dospělého 
člověka, může být spojené s mno-
ha překážkami a riziky. Někdy se to 
všechno semele tak, že je pro mla-
dého člověka těžké se v situaci ori-
entovat. Nelibě může nést pubertu 
jednoho teenagera celá rodina.

Každou středu otevírají pracov-
níci organizace Laxus dveře těm, 
kteří od svého okolí slyší, že jsou 
průšviháři, sígři, lajdáci nebo záško-
láci. Ti často přicházejí v doprovodu 
svých rodičů, kteří se chtějí situaci 
postavit čelem. „Na sezeních nej-
častěji řešíme výchovné problémy, 
šikanu, agresivitu, návykové látky 

nebo poruchy příjmu potravy. Objevit 
se může jakýkoliv rizikový jev. Škála 
témat, se kterou pracujeme, je širo-
ká,” říká Tereza Müllerová, pracovni-
ce Ambulantního centra. 

Poradenství mohou využít mla-
distvé a nezletilé osoby a jejich blíz-
cí příbuzní. Cesta do Ambulantního 
centra vede přes pracovníky OSPOD 
(Orgán sociálně-právní ochrany dětí, 
pozn. red.) nebo školní psychology. 
„Převážnou část lidí, které máme v 
péči, tvoří žáci hradišťských základ-
ních škol a jejich průměrný věk je 13 
let,” doplňuje Tereza Müllerová. 

Pracovníci Ambulantního centra 
provádějí jednotlivce i jeho rodinu 
těžkým obdobím dospívání pro-

střednictvím individuálního nebo 
skupinového poradenství. Pracov-
níci teenagery motivují k bezproblé-
movějšímu životu a stále intenzivněji 
spolupracují s rodiči.

Ambulantní centrum v Mnicho-
vě Hradišti je detašovaným praco-
vištěm Ambulantního centra Mladá 
Boleslav, které zřizuje organizace 
Laxus a je podporováno městem 
Mnichovo Hradiště. Zájemci o služ-
bu se mohou obrátit na pracovníky 
OSPOD, na školního psychologa 
nebo na vedoucího Ambulantního 
centra na telefonním čísle 730 516 
447.

Laxus

na infekční choroby. „Kolegové mo-
tivují klienty k testování na infekční 
nemoci, jako jsou žloutenka typu C 
nebo HIV a informují o možnostech 
prevence. Tím se zamezí vzniku, 
případně šíření těchto chorob,” říká 
Ondřej Šulc, vedoucí Centra terén-
ních programů Středočeského kraje.

Když se stříkačka dostane k te-
rénnímu pracovníkovi, putuje nejpr-
ve do certifikované nádoby a poté do 
spalovny. Pracovníkům nosí použité 
stříkačky sami uživatelé nebo stráž-
níci městské policie. „Tato služba 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště. Kromě městské policie 
spolupracujeme také s lékárnami, 
kam dodáváme balíčky, které obsa-

hují základní materiál pro snižování 
rizik,” doplňuje Ondřej Šulc.

Pracovníci v terénu dokážou 
pomoci i lidem, kteří užívají návy-
kové látky jinak než injekčně. Může 
se jednat například o kouření THC 
nebo šňupání pervitinu. Lidé z orga-
nizace Semiramis také spolupracují 
s rodinnými příslušníky nebo přá-
teli lidí, kteří užívají návykové látky. 
Veškeré služby jsou poskytovány 
zdarma a anonymně, bez nutnosti 
sdělovat své osobní údaje. Mezi 9.  
a 17. hodinou se může kdokoli ob-
rátit na terénní pracovníky na čísle 
+420 728 245 196.

Semiramis

Terénní pracovníci v Mnichově Hradišti 
pomáhají chránit veřejné zdraví
Terénní pracovníci organizace Se-
miramis pravidelně navštěvují Mni-
chovo Hradiště. Mezi jejich hlavní 
činnost patří práce s uživateli návy-
kových látek. Taková práce obnáší 
především manipulaci s injekčními 
stříkačkami a starost o to, aby co 
nejmenší množství použitých jehel 
končilo v ulicích města. 

Terénní pracovníci se po Mni-
chově Hradišti pohybují každý tý-
den. Mezi jejich cíle patří udržovat 
ulice bez pohozených jehel a chránit 
veřejné zdraví. Jedním z nástrojů 
ochrany veřejného zdraví je výměna 
injekčních stříkaček, která pomáhá 
snižovat výskyt krví přenosných 
chorob. Dalším nástrojem jsou testy 

INZERCE

Na parkovišti „u Družby“ dochází 
po zkušebním období k úpravě režimu
Od 1. listopadu je na parkovišti  
„u Družby“, nedaleko křižovatky ulic 
Lidická a Turnovská, upravená doba 
zpoplatnění i cena za parkování. 
Motoristé zde zaplatí od pondělí do 
pátku pouze mezi 8. a 15. hodinou. 
Nově bude zdarma celá první ho-
dina parkování, za každou další se 
bude účtovat 5 Kč. Maximální sazba 
za celodenní parkování bude činit 20 
Kč. Rozšiřuje se zde tedy možnost 
bezplatného parkování a snižuje 
se cena parkování na polovinu (za 
celodenní parkování dokonce ještě 
výrazněji – původně byla cena sta-

novena na 50 Kč).
Nové nařízení města, které 

mimo jiné zpoplatnilo parkoviště  
„u Družby“, vstoupilo v platnost od 
1. září. Již před samotnou instala-
cí parkovacího automatu na tomto 
parkovišti se rozproudila bouřlivá 
debata především na sociálních 
sítích ohledně smyslu zpoplatnění, 
ale také výši poplatku. Vedení města 
jednak důvody zpoplatnění vysvět-
lovalo (například v minulém vydání 
Kamelotu), navíc přislíbilo po zku-
šebním oddobí novinku vyhodnotit  
a případně upravit.

Dle dat z monitoringu obsa-
zenosti parkoviště provedeného 
pomocí městského kamerového 
systému se množství parkujících 
aut „u Družby“ v září skutečně vý-
razně snížilo. To bylo důvodem, proč 
rada města přistoupila k této změ-
ně. Věříme, že přijaté opatření 
přispěje k možnosti parkování pro 
rezidenty a zaměstnance a zároveň 
budou mít i krátkodobí návštěv-
níci možnost zaparkovat v centru  
města.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

V ŘÍJNU ZAČALA REKONSTRUKCE HLAVNÍHO HŘIŠTĚ MSK

Po jindy opečovávaném pažitu se v říjnu začala místo fotbalistů provádět těžká technika. Začala první fáze rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště 
MSK, na kterou se letos podařilo získat finance z ministerstva školství. Ta má být dokončena na jaře příštího roku, hřiště se poté bude pyšnit zavlažova-
cím a odvodňovacím systémem nebo novým zábradlím kolem tří čtvrtin hrací plochy. Náklady na celou investici dosahují šesti milionů korun. Po dobu 
trvání stavebních prací hraje MSK na hřištích soupeřů na Klášteře a v Bakově, trénuje se nadále v areálu na menším hřišti. Foto: 2x Jaroslav Trpkoš 

Při vycházce stromořadím vedoucím 
od zámku směrem na Káčov se ko-
lemjdoucím v těchto dnech naskýtá 
pohled na vršící se hromady hlíny ze 
skrývky. Při pohledu od zámku vpra-
vo od aleje vzniká na poli příjezdová 
komunikace a dvanáct parcel pro ro-
dinné domy. Jedná se o soukromou 
investici realizovanou na pozem-
cích, jejichž využití tímto způsobem 
umožňuje platný územní plán. 

Historie tohoto projektu se píše 
od roku 2014, kdy bylo na stavbu 
vydáno územní rozhodnutí. Stavba 
tehdy začala vztyčením dvou sloupů 
veřejného osvětlení. Dále ale inves-
tor nepokračoval. protože nedispo-
noval dohodou o napojení dalších 
inženýrských sítí. Získal ji o dva roky 

později prostřednictvím developera 
páté etapy výstavby za zámkem. 
Poslední nutnou náležitostí pro in-
vestora se tak stalo získání věcných 
břemen kvůli vedení vodovodu, ka-
nalizace a elektřiny přes městské 
pozemky.

Vedení města tehdy z výstavby v 
dané lokalitě zrovna nadšené neby-
lo, a proto se v radě města vedly po-
měrně dlouhé diskuze, zda není již 
rozběhlou investici možné blokovat 
nesouhlasem s věcnými břemeny, 
či zda zachovat kontinuitu s rozhod-
nutím rady z roku 2014 a podmínky 
města zakomponovat do plánovací 
smlouvy. Čtyři ze sedmi radních se 
nakonec přiklonili k druhé varian-
tě a zastupitelstvo letos v červnu 

těsnou většinou 12 hlasů posvětilo 
třístrannou plánovací smlouvu mezi 
vlastníky pozemků, developerem  
a městem, v níž je specifikovaná vý-
stavba veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, jež bude za určitých 
podmínek po dokončení převzata do 
majetku města.

„Vydání územního rozhodnutí  
v roce 2014 neumožnilo vyřadit bez 
náhrady tyto pozemky z návrhu 
územního plánu. Osobně mě vý-
stavba na dotčených pozemcích ne-
těší. Jde o chybný urbanistický krok 
a nešťastné dědictví minulosti, které 
nebylo dle předložených informací 
možné zvrátit. Je však s podivem, že 
v případě Vendo Parku a VGP Parku 
činí vedení města podobně chybné 

kroky i v současnosti,“ komentuje 
aktuální stav projektu zastupitel za 
ČSSD a Stranu zelených Václav 
Haas.

„Osobně jsem pro plánovací 
smlouvu ruku nezvedl. Domnívám 
se, že po debatě, která se zvedla 
v souvislosti se záměrem výstavby 
VGP Parku v Haškově, bychom měli 
daleko důsledněji řešit zastavění 
každé zemědělské plochy. Navíc v 
tomto případě bohužel dojde k obe-
stavění aleje z obou stran. Mrzí mě, 
že pokračuje zastavování barokní 
krajiny a že zmizí další z otevřených 
výhledů na zámek,“ míní starosta 
Ondřej Lochman.

Redakce

Investor buduje chodník
Před bývalým Liazem se v těchto 
dnech pracuje na novém chodníku, 
cyklostezce a výsadbě stromořadí 
oddělujícího logistický areál od hlav-
ní komunikace. Vlastník areálu se  
k těmto investicím zavázal ve smlou-
vě mezi ním a městem. 

Všechny práce by měly být ho-
tové v průběhu listopadu, investor 
následně část svého pozemku před 
areálem převede na město. Dojde 

tak k narovnání situace, kdy byl po 
řadu let veřejný chodník soukromým 
majetkem.

V místě bude rovněž nákladem 
vlastníka areálu zřízen nový kame-
rový bod městského kamerového 
systému, který umožní městské po-
licii lépe monitorovat tuto průmyslo-
vou část města.

Redakce
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Jak být zralou ženou radí Halina Pawlowská
V sobotu 2. listopadu vás zveme 
do divadla na talkshow Haliny Pa-
wlowské Manuál zralé ženy.

Není nic špatného na tom být 
zralá žena. Zralost je báječná! Buď 
z toho důvodu, že si můžete gratu-
lovat, že jste se dožili už pěkného 
počtu let, anebo proto, že jste sice 
ještě velice mladí, ale jste jedinci  
s moudrým pohledem na svět. Zra-
lost má, bohužel, ale i negativní 
stránku. Zralost totiž nikoho nepři-
tahuje. Zralý muž nevzbuzuje tako-
vou chuť jako zralý meloun a zralá 

padesátnice prostě není broskev 
k nakousnutí. A jestliže jste to ale 
nezabalili a chcete vzbuzovat touhu, 
jak z toho? Stačí se držet Halininých 
zásadních rad. Pak vám bude jasné, 
jak zvládnout své šikanující děti, 
zvětšující se tělo, jak znovu najít lás-
ku a jak se smát všemu blbému, co 
vás potká. A o to přece vždycky jde!

Poslední vstupenky můžete 
zakoupit v Městském informačním 
centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Po změně času se večery ještě více 
prodlouží, snad si tedy vyberete pro 
jejich strávení i filmy z naší progra-
mové nabídky.

Nová česká komedie Ženská na 
vrcholu se svým tématem přibližuje 
filmu Špindl z roku 2017. Rodinné 
herecké duo Boleslav Polívka – 
Anna Polívková tu doplní Martin De-
jdar, Jana Preissová a další známí 
herci, takže věříme, že se film bude 
divákům líbit. Další titul ve stejném 
žánru je český film Vlastníci o schů-
zi majitelů jednoho bytového domu, 
kteří se nemohou shodnout vůbec 
na ničem. Americké životopisné 
drama podle skutečných událostí 
Le Mans 66 ukazuje boj mezi kon-
struktéry vozů Ford a Ferrari, které 
se střetly na 24hodinovém okruhu ve 
francouzském Le Mans v roce 1966. 
Fanoušky Arnolda Schwarzenegge-
ra a Terminátora potěšíme dalším 
pokračováním této série s názvem 
Terminátor: Temný osud. Velkolepou 
podívanou nabídne válečný film Bi-
tva u Midway o námořním střetnutí 
mezi Japonskem a USA v roce 1942 

v Tichomoří. Kdo jste viděli legen-
dární horor Osvícení z roku 1980  
s Jackem Nicholsonem v hlavní roli, 
nenechte si ujít jeho pokračování, 
opět podle literární předlohy Stephe-
na Kinga, s názvem Doktor Spánek 
od Stephena Kinga (jméno spiso-
vatele je skutečně součástí názvu 
filmu). Nový česko-slovenský thriller 
Amnestie je natočený podle sku-
tečné události – vězeňské vzpoury 

v Leopoldově v březnu 1990, po 
amnestii Václava Havla.

Dětem nabízíme tři nové ani-
mované filmy. První je oblíbená 
Addamsova rodina o trochu šílené 
rodince, která žije jinak než většina 
lidí. Snímek má původ v americkém 
televizním seriálu z poloviny 60. let  
a v dalších 50 letech byl ještě několi-
krát zfilmován. Druhým snímkem pro 
děti je Fany a pes o holčičce, která 

hlídá kamarádce pejska, ale ta se 
nevrátí s rodiči z dovolené, protože 
emigrují. Třetí film je očekávané po-
kračování oblíbeného Ledového krá-
lovství z roku 2013 s názvem Ledové 
království 2.

Zveme vás také na český histo-
rický film Pláč svatého Šebestiána, 
který uvede filmová delegace (re-
žisér Milan Cyroň a herec Zdeněk 
Vévoda). Po skončení projekce bu-
dou tvůrci filmu besedovat s diváky. 
Snímek se odehrává ve středověké 
Evropě v době moru ve 14. století  
a zoufalí lidé hledají viníky této epi-
demie – těmi se stali pro své kulturní 
a náboženské odlišnosti Židé.

Ještě upozorňujeme na neděli 
1. prosince, která je první adventní. 
Kvůli rozsvěcení vánočního stromu 
na náměstí přesouváme odpolední 
dětské promítání na dopoledne – od 
10 hodin uvidíte staré, ale stále ob-
líbené animované pásmo Povídání  
o pejskovi a kočičce.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Anna, Elsa, Olaf... Postavy z úspěšného Ledového království se vracejí...

Do kina na českou komedii Ženská na vrcholu 
nebo s dětmi na pokračování Ledového království...

Chcete i vy přispět k ochraně přírody?
Protože je většina z nás zvyklá třídit 
odpad, dostali jsme se už před ně-
kolika lety k problému, kam s hliní-
kovým odpadem. Jde třeba o víčka 
od jogurtů, kalíšky od svíček, alobal 
od čokolády a hlavně plechovky od 
nápojů. Údaje o době rozložitelnosti 
hliníku se různí, ale je to v průměru 
100 let. Hledali jsme na internetu, 

ptali se ve sběrném dvoře i na měst-
ském úřadě... Nejlepší rada, jakou 
jsme dostali: hliníkovým obalům se 
vyhněte a nekupujte je. Protože se 
nám toto řešení nezdá úplně reálné, 
rozhodli jsme se sběrné místo vytvo-
řit. Pokud vám také není lhostejné, 
kde končí váš odpad, můžete hliník 
přinést do chodby městské knihovny 

a přispět k lepšímu třídění odpadu.
Poznat hliníkový odpad nemusí 

být vždy jednoduché. Ale rada exis-
tuje. I když je hliník kov, nereaguje 
na magnet. Pokud si nejste jisti, 
vezměte si k ruce tuto jednoduchou 
pomůcku. Dalším vodítkem hlavně 
u  víček od jogurtů je jeho měkkost, 
snadno jej zmačkáte. Třeba z hliní-

kového víčka od jogurtu uděláte klid-
ně malou kuličku. Plast má naopak 
tendenci vracet se do původního 
stavu. 

Je jen na každém z vás, kam 
odhodíte příště víčko od jogurtu. My 
vám však nabízíme řešení.

Městská knihovna Mn. Hradiště

Pražské kytarové kvarteto Pěvecký recitál Jana Hnyka
Ve čtvrtek 14. listopadu v divadle 
vystoupí Pražské kytarové kvarteto. 
Bylo založeno v roce 1984 na praž-
ské konzervatoři a jedná se o soubor 
složený z laureátů mezinárodních 
soutěží, který si brzy získal přízeň 
publika doma i v zahraničí. Odborná 
kritika oceňuje nejen virtuozitu jed-
notlivých členů, ale především per-
fektní souhru, osobitý hudební výraz 
kvarteta a vkusný výběr repertoáru. 

Tyto kvality inspirovaly řadu vynika-
jících českých i zahraničních sklada-
telů ke zkomponování děl přímo pro 
tento soubor. 

Na programu koncertu zazní 
skladby Joaquína Rodriga, Maurice 
Ravela, Manuela de Falla, Štěpána 
Raka, Lukáše Sommera a dalších.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Ve středu 6. listopadu se v divadle 
bude konat pěvecký recitál Jana 
Hnyka přesunutý ze 17. října.

Jan Hnyk studoval zpěv na 
Pražské konzervatoři i v Curychu 
a v roce 2011 se stal vítězem me-
zinárodní soutěže Ad honorem Mo-
zart. V současnosti hostuje v opeře 
J. K. Tyla v Plzni. Spolu s Janem 
Hnykem vystoupí i zpěvačka Tereza 
Marshall, která v roce 2016 působila 
v pražské GoJa Music Hall v muzi-

kálu Fantom Opery jako Christine 
Daaé. Zpěváky doprovodí klavírista 
a zpěvák Ahmad Hedar. Zazní árie 
od Antonína Dvořáka, Franze Schu-
berta, Bedřicha Smetany, Giuseppe 
Verdiho, Wolfganga Amadea Mozar-
ta a dalších. 

Vstupenky jsou v předprodeji  
v městském informačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Tomáš Pfeiffer zve 
na koncert Společná věc
Láska k pravdě – filosofie, má mno-
ho podob. Jednou slova, jindy proži-
tek. Filosofie však mohou mít i podo-
bu rezonance – tónů. Tomáš Pfeiffer 
vám v rámci koncertu podá svou 
ruku s otázkou: „Věnuješ mi kousek 
srdce, pozornosti, citu, vědomí?“ 
Vždyť společná věc není jen slovo. 

Mystérium dávných filosofů přichází 
takto nyní i k nám, a to 12. listopadu 
od 19 hodin v městském divadle. 

Předprodej vstupenek probíhá  
v městském informačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Chile i Ekvádor. Fotograf 
povypráví o Jižní Americe
Cestovatel a fotograf Pavel Svo-
boda bude dalším hostem našeho 
kina, který bude vyprávět a promítat 
fotografie a videa z velmi vzdálené 
exotické oblasti – tentokrát to bude 
Jižní Amerika. Pan Svoboda tu  
v roce 2015 strávil i se svou part-
nerkou sedm měsíců. Za tu dobu 
projeli světadíl od severu k jihu, od 
Ekvádoru po Chile a nasbírali celou 
řadu zážitků.

Pavel Svoboda se živí jako pro-

fesionální cestovatel. O svých zážit-
cích píše knihy, články, zveřejňuje 
fotografie a absolvuje přednášky po 
celé republice. Kromě Jižní Ameriky 
procestoval také Střední Asii, Kav-
kaz, Nepál, Tanzánii a další oblasti.

Přijďte si poslechnout jeho vy-
právění v úterý 12. listopadu od 18 
hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Veselá vařečka: přehlídka 
pekařského umění
Ve Veselé proběhla v neděli 22. září 
odpoledne tradiční místní soutěž  
o nejlepší veselskou sladkost a třicít-
ka pekařů se opět činila.

Cena Veseláků nakonec pu-
tovala Václavu Bajerovi, cenu pro 
přespolní převzaly Halina Marzec 
a Grazyna Grabska z polské part-
nerské vesnice Dobków, 3. místo 
obsadila Veronika Drahoňovská,  
2. místo Jaroslava Králová a z 1. mís-

ta se mohla radovat Jana Maděrová.  
Z mladých Veseláků uspěl Petr Král 
a cenu tradice získala Jarmila Česá-
ková.

Akce se zúčastnila osmnácti-
členná delegace z Dobkówa a celé 
odpoledne se neslo v příjemné 
sousedské atmosféře. Ostatně jako 
vždy.

Redakce

A Hrdý Buď, žes vytrval…
Ve středu 20. listopadu do Mnichova 
Hradiště znovu zavítá představení 
Hrdý Budžes, v hlavní roli s Bárou 
Hrzánovou, která byla za tuto roli  
v roce 2003 oceněna Thálií. 

Pro některé není třeba před-
stavovat tento kultovní komediální 
kousek, vyprávějící osudy malé 

Helenky, která s dětskou naivitou 
a upřímností popisuje svůj život  
v době normalizace. Těm, kteří snad 
ještě neměli tu čest, slibujeme, že se 
královsky pobavíte.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Výročí listopadových událostí roku 1989  
a 1939 v Hradišti připomene několik akcí
V rámci oslav listopadových událostí 
roku 1989 připravilo městské mu-
zeum komentovanou tematickou 
procházku po našem městě. Usku-
teční se v sobotu 16. listopadu od 10 
hodin. 

Zahájíme ji před starým vcho-
dem do radnice naproti škole. Při 
krátkém okruhu kolem náměstí za-
vzpomínáme na jeho podobu v době 
socialismu. Následně se přesuneme 
do prostor městského divadla, kde 
si promítneme a okomentujeme uni-
kátní fotografie z demonstrace na 
Masarykově náměstí, ze sundávání 
symbolů totalitního režimu, výlepu 
plakátů Občanského fóra a jeho akcí 
či prvních parlamentních voleb včet-
ně volby prvního polistopadového 

Prodej vyřazených knih  
v listopadu pokračuje
Již od září si v městské knihovně 
můžete zakoupit některou z více 
než tisíce knih, které v letošním roce 
knihovna vyřadila ze svého fondu. 
Jsou to knihy pro děti, beletrie pro 
dospělé, najde se mezi nimi i něco 
málo z naučné literatury, cena jed-

notná 5 Kč za kus. Pokud máte zá-
jem, přijďte se podívat do vestibulu 
městské knihovny v běžné otevírací 
době.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Komedie Když se zhasne
Ve středu 27. listopadu uvede di-
vadlo představení Když se zhasne, 
které bylo přesunuto na náhradní 
termín ze 4. listopadu. 

Trevor a Nina jsou manželský 
pár z vyšší newyorské společnosti. 
Jejich manželství však nelze po-
kládat za ideální. Může za to před-
manželská smlouva. Ten z manželů, 
který podá návrh na rozvod, přijde  
o veškerý majetek. Jsou Vánoce  
a Trevor s Ninou pořádají večírek. 
Pozvanými hosty jsou výstřední 
manželé Imelda a Artur. Na první 

pohled se zdá, že půjde o dost nud-
nou párty, jenže to by ona předman-
želská smlouva nesměla obsahovat 
maličký dodatek. Ten z manželů, 
který prokáže druhému nevěru, zís-
ká veškerý majetek. Večírek se tak 
promění v rozvodové bitevní pole. 

Hrají Michaela Doleželová, 
Vendula Nováková, Jan Ťoupalík  
a Roman Vencl. Předprodej v měst-
ském informačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Podzimní kultura pro žáky
Přelom září a října bývá pro žáky 
poměrně náročný. Vstupní testy, za-
hajovací prověrky a kontrolní práce 
je už definitivně donutily k probuzení  
z prázdninového nicnedělání a vidi-
na dalších mnoha měsíců povinností 
tohoto školního roku některé mírně 
(některé značně) vyděsila.

Možnost zpříjemnit si běžné 
vyučovací dny návštěvou divadla se 
proto zamlouvala všem. Díky dvěma 
dětským souborům paní učitelky 
Stanislavy Matulové a také díky Di-
vadlu Radka Brzobohatého se to ně-
kterým žákům z druhého stupně ZŠ 
Studentská poštěstilo během krátké 
doby hned dvakrát.

V pondělí 30. září se nám před-
stavili malí herci z dramatického 
kroužku Děti pódia se svou hrou 
Říkali mi Leni. K netradičnímu pojetí 
příběhu z pera Zdeňky Bezděkové, 
jež bylo plné živých loutek a černě 
oděných postav, Stanislava Matulo-
vá dodává: „Jedná se o představení, 
které vzniklo na základě společných 
aktivit k tématu holokaust. Zpočátku 
jsme ani netušili, že z pár lekcí vytvo-
říme celou inscenaci. Snažili jsme 
se o minimalistické pojetí a myslím, 
že se zdařilo. Představení nechalo 

divákům prostor pro fantazii, sou-
boru se podařilo správně rozeznít  
i emoce publika. A i když téma ne-
bylo úplně všem známé, ze zpětné 
vazby bylo vidět, že příběh byl čitel-
ný i těm, kteří ho dříve neznali.“ 

Trochu uvolněněji se obecen-
stvo očividně cítilo u hry s názvem 
Hematom. Mladí, ale již poněkud 
vzrostlejší herci ze souboru Vývo-
jová fáze, jejichž kroky taktéž vede 
paní Matulová, ztvárnili příběh sku-
piny mladých studentů, kteří se sice 
navzájem velice liší svými povaha-
mi, avšak zároveň je něco spojuje: 
jedna učitelka v bezvědomí a jeden 
hluboký smutný pocit. „Tato autorská 
hra vznikla za spolupráce všech čle-
nů souboru. Dlouhé týdny jsme si 
pohrávali s myšlenkou, jak co nejlé-
pe vyjádřit to, co trápí a štve mladé 
lidi. Najednou nám vznikaly fiktivní 
náctileté postavy, jejichž životní 
příběhy se pak už vyklubaly samy.  
A protože se jednalo o mladé auto-
ry, není divu, že se přesně trefili do 
dané problematiky. Tím se jim poda-
řilo působit přirozeně a oslovit nejen 
mladé diváky, ale také dospělé, kteří 
se často mohli najít v některých  
z popisovaných postav rodičů. Jed-

ná se o velmi citlivé a emotivní téma,  
a ačkoliv se zdá, že původně pra-
covní název Hematom příliš nesou-
visí s příběhem, rozhodli se herci 
název zachovat, protože jak tvrdí: 
modřiny na duši taky bolí,“ dodává 
Stanislava Matulová.

Mnozí žáci posledního ročníku 
základní školy nyní navštěvují kurzy 
tance, v jejichž průběhu dostávají  
i tolik důležité lekce společenského 
chování.  V úterý 8. října, kdy se 
deváté třídy vypravily opět do hledi-
ště mnichovohradišťského divadla, 
mohli tedy chlapci a dívky ukázat, 
zda se při podobných kulturních pří-
ležitostech umí chovat. A umí. Děti 
se zaujetím sledovaly osudy jednot-
livých postav Čapkova dramatu Bílá 
nemoc v podání herců Divadla Rad-
ka Brzobohatého. Pro některé z nich 
to bylo první setkání s profesionál-
ním divadlem. Vraceli se plni dojmů  
a v hodině literatury se ještě dlouho 
o hře diskutovalo.    

Děkujeme všem, kteří nám po-
mohli vnést kulturní zážitky do pod-
zimních školních dnů.
                                                                                                                                                      

       Učitelé, ZŠ Studentská

Po čtení přišla na řadu rozcvička
Ve středu 16. října odpoledne zaplni-
li dětské oddělení městské knihovny 
opět nejmladší milovníci čtených 
pohádek. Stejně jako celý letošní rok 
přišli i tentokrát dětem číst zástupci 
jedné z místních organizací. Před-
stavili se mnichovohradišťští sokolo-
vé Hana Studničková a Jan Mareš. 

Kromě povídání o jejich sdru-
žení se samozřejmě hlavně četlo. 
A protože je Sokol tělovýchovnou 
jednotou, nemohli pan Mareš s paní 
Studničkovou vybrat lepší knížky 
než Sportovní pohádky od Zuzany 
Pospíšilové a Nedáš, dostaneš, 
jejímiž autory jsou Petr Diviš a Ro-
man Casado. Četlo se o atletice, ale  
i o knedlících, žízni nebo o mls-
ném fotbalovém míči! A nebyli by to 
správní sokolové, kdyby po dlouhém 

odpočinku při poslechu pohádek 
nenásledovalo pořádné protažení 
svalů. A nebyly by to mnichovohra-
dišťské knihovnice, kdyby dětem po 
fyzickém výkonu nenabídly něco 

sladkého. Zkrátka v knihovně bylo 
zase hezky, veselo a milo.

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

V Galerii Konírna vystavuje
malíř Michal Dubnický
Obrazy ze své současné tvorby vy-
stavuje v Galerii Konírna Základní 
umělecké školy Mnichovo Hradiště 
Michal Dubnický, malíř a ředitel 
Základní umělecké školy Františka 
Kmocha v Kolíně.

Na úspěšné vernisáži promluvi-
la za město i Gymnázium Mnichovo 
Hradiště Lenka Sosnovcová. Vyjád-
řila radost ze spolupráce měst i škol 
a ocenila malířovu tvorbu.

Obrazy slaví velký úspěch, po-
kud si je chcete rovněž prohlédnout, 
máte příležitost do  22. listopadu. 
Otevřeno je každou středu od 15 do 
17 hodin a v sobotu od 9 do 11 ho-

din (nebo po domluvě na telefonním 
čísle 606 858 110).

Eva Ševců,
Klub Mnichovo Hradiště

starosty města. 
Ve veřejném prostoru před 

novým vchodem do radnice bude 
v tento den již umístěn panel shr-

nující události listopadu 1989 se 
zadní plochou určenou pro vaše 
vzpomínky a názory, o které předem 
prosíme. Panel bude doplněn o dva 

symboly, které se stanou na krátkou 
dobu nepřehlédnutelnou součástí 
našeho města. K procházce a k ná-
vštěvě venkovní panelové výstavy 
vás srdečně zveme!

V neděli 17. listopadu se v parku  
u nádraží od 17 hodin v organizaci 
vedení města uskuteční již tradiční 
pietní setkání u pomníku bojovníků 
za svobodu u příležitosti 30. výročí 
listopadových událostí s připomenu-
tím památky studentů popravených 
v listopadu roku 1939. I tento prostor 
bude doplněn o menší panelovou 
výstavu připomínající tragickou udá-
lost před osmdesáti lety.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Jak se obejít bez nehod
Život v pozdějším věku nemusí být 
plný omezení. Přijďte se přesvědčit 
5. listopadu od 10 hodin na eduka-
tivní akci, kde se dozvíte, jak můžete 
být i v seniorském věku aktivními 
řidiči. Předpokládaná délka předsta-
vení je 90 minut. Součástí předná-
šek budou naučná edukativní videa 

a herecké scénky, které budou zají-
mavou a zábavnou formou ilustrovat 
reálné situace s dopravní tématikou. 

Vstup na toto představení je 
zdarma, stačí přijít do divadla.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádka Jarmareční trdlo
Ani v listopadu nebude v programu 
Klubu chybět sobotní dětská pohád-
ka. 9. listopadu se přijďte podívat na 
divadelní představení o tom, jak se 
dva kupci, Krasoň z Hadrmanic a 
Žofie Krásná, sejdou na náměstí a 
handrkují se o místo pro svůj stánek. 
Brzy poté se však usmíří, zahrají 

vám pouliční divadlo a zazpívají tra-
diční jarmareční píseň. 

Vstupenky jsou tradičně v před-
prodeji v Městském informačním 
centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

13. Restaurant Day
...dokončení z titulní strany

Naše další velké poděkování 
směřuje všem týmům, které se za ty 
čtyři roky představily a přišly uvařit, 
napéct a mnohdy přijely i z větších 
dálek. Děkujeme naším přátelům, 
příznivcům, podporovatelům a po-
mocníkům, především pak městu 
Mnichovo Hradiště, za podporu, 
které se nám celou dobu dostávalo.

Lucie a Pavel Podařilovi
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Gymnazisté absolvovali Expedici Banát 2019
Je tomu již bezmála 200 let od 
doby, kdy se do oblasti rumunského 
Banátu, tehdy součásti rakousko-
-uherského mocnářství, připlavili na 
vorech po Dunaji z Vídně čeští sed-
láci, kteří začali kolonizovat zdejší 
území, zakládali první vesnice a jali 
se hospodařit na půdě, do té doby 
pokryté bukovými pralesy. Češi do-
kázali zdejší lesy vyklučit, založili na 
jejich místech pole a pastviny a díky 
své pracovitosti zde zvládli přežít, 
vybudovali svá sídla, včetně kos-
telů a škol. Po celou řadu generací 
si přitom dokázali uchovat naši řeč  
a naše zvyky a tradice, které už u 
nás prakticky zanikly. A do této ob-
lasti v jihozápadním Rumunsku jsme 
se poslední zářijový týden vydali se 
40 studenty plni očekávání, co nám 
následující dny nabídnou.

V sobotu jsme dorazili do Sva-
té Heleny, kde jsme se ubytovali  
v rodinách zdejších starousedlíků  
a poprvé prozkoumali krajinu kolem, 
jíž vévodily především výhledy na 
Dunaj a srbské hory na jedné straně 
a větrné elektrárny na straně druhé. 
Následující den začalo naše putová-
ní do dalších vesnic, první stanování 
nás čekalo v Gerniku, odkud mimo-
chodem pochází rodiče fotbalisty 
Pavla Nedvěda, a další noc jsme 
již trávili v Rovensku, nejvýše polo-
žené vísce, kde však dochází kvůli 

její špatné dostupnosti k největšímu 
úbytku obyvatel, kterých tu žije již jen 
asi 60. Když nádherné panorama 
hor zahalila noc, nebylo vidět nikde 
na obzoru byť jen jediné světélko.  
Vzhledem k zatažené obloze pad-
la opravdová tma. Čtvrtý den jsme 
dorazili k Dunaji, odkud jsme se 
přemístili autobusem do Eibenthalu, 
kde jsme na tři noci našli útočiště ve 
zdejším kempu. Odtud jsme podnikli 
výlet do jeskyně při Dunaji, na jejímž 
konci na nás čekaly lodičky, či na-
vštívili dnes již zavřený antracitový 
důl. Poslední noc jsme pak strávili 
na úžasné vyhlídce při salaši Zná-
mana. 

Cestou do výšky přes 800 metrů 

nám svítilo sluníčko a nahoře nás če-
kal úžasný výhled do okolní krajiny. 
Nebe bez mraků vydrželo i přes noc, 
a tak po grilování a dlouhém poseze-
ní u ohně, když jsme konečně zalehli 
do spacáků, nám nad hlavami zářilo 
nepřeberné množství hvězd. Východ 
slunce pak prozářil mračna válející 
se v údolí Dunaje pod námi a nám 
nezbývalo, než si vše zabalit a vrátit 
se zpět do vsi, kde nás čekalo po-
slední jídlo, mimochodem po celou 
dobu pobytu naprosto výborné. Ať 
jsme již požívali krmě kdekoli, vždy 
ho byla hojnost, vše bylo domácí  
a mělo výtečnou chuť. Však jsme 
také domů přivezli zdejší med, mar-
melády, sýry či pálenky. Myslím, 

že řadě studentů se domů ani moc 
nechtělo, zdejší klid a sepětí lidí  
s přírodou byl balzámem na náš 
uspěchaný život ve „vyspělé“ spo-
lečnosti. Myslím, že každý si domů 
odvážel celou řadu zážitků a podně-
tů  k zamyšlení. 

Za sebe bych si dovolil asi 
následující komentář. Život v ru-
munském Banátu je skutečný život, 
tvrdý, syrový a nádherný. Lidé zde 
žijí tím, co si sami vypěstují a vyrobí,  
a mají i co nabídnout turistům, je-
jichž peníze jim pomáhají ve zdej-
ších podmínkách žít důstojněji, stále 
ale v souladu s přírodou. Na závěr 
bych rád poděkoval paní ředitelce, 
právě od ní totiž vzešla myšlenka na 
tento výjezd, a pak svým kolegům, 
kteří se spolu se mnou té myšlenky 
chopili a společně s nimiž jsme se 
jali ji realizovat. Nyní je to za námi, 
přetrvává však uspokojení a radost, 
že se expedice vydařila, a já osobně 
se těším, co nám v tomto směru při-
nesou následující léta.

V brzké době chystáme i projek-
ci s povídáním, která bude obrazově 
mapovat naše putování a rovněž 
bude možné zhlédnout výstavu nej-
hezčích fotografií, které jsme během 
toho krásného týdne pořídili.

Lukáš Umáčený, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

MAP: Listopad ve znamení 
rozvoje vzdělávání

Říjnové dny byly pro projekt MAP 
možností nabídnout učitelům, nefor-
málním vzdělavatelům i rodičům za-
jímavé možnosti dalšího vzdělávání i 
setkání a společného sdílení.

Prostřednictvím našich pracov-
ních skupin mají zejména učitelé 
možnost neformálně se setkat a sdí-
let zkušenosti, tipy a postřehy ze své 
školní praxe. I v říjnu pokračovala 
tato inspirativní setkání schůzkami 
pracovní skupiny pro čtenářskou  
i pro matematickou gramotnost a pro 
rovné příležitosti. „Čtenáři“ hovořili 
o spolupráci s Městskou knihovnou 
Mnichovo Hradiště i o uskutečně-
ných a plánovaných akcích, „ma-
tematici“ by rádi nabídli zájemcům 
setkání s inspirativním učitelem roz-
víjejícím matematickou gramotnost, 
v rámci rovných příležitostí došlo na 
Kodex školy i další velké téma, ja-
kým je i snaha o co nejplynulejší pře-
chod z mateřské na základní školu, 
kterému bude mj. věnován i listopa-
dový kulatý stůl. Z diskuse vyvstalo  
i téma hodnocení, na němž budeme  
v budoucnu nadále pracovat a nabízet  
v souvislosti s ním možnosti vzdě-
lávat se formou seminářů či před-
nášek.

Na začátku října jsme se „učili 
venku“ – stejně jako děti nás učení 
venku bavilo, bylo velmi inspira-
tivní. I když víme, že důvodů, proč 
zůstávat s dětmi mezi zdmi školní 
budovy, je řada (zejména legislativní 
překážky), jsme díky lektorce a jejím 
příkladům a konkrétním pomůckám 
(mnohdy z recyklovaných materiálů 
či z přírodnin) přesvědčeni o smyslu-
plnosti venkovní výuky.

V říjnu se setkaly žákovské par-
lamenty čtyř škol – během setkání 

získali členové parlamentů podněty 
pro svou další činnost či inspiraci 
pro zvýšení prestiže parlamentu. 
Věříme, že šlo o praktické tipy. Mož-
nost vzájemně se setkat dostaly díky 
Městské knihovně Mnichovo Hradiš-
tě i učitelky prvního stupně základ-
ních škol, ale i druhostupňoví učitelé 
českého jazyka. Zejména prvostup-
ňové paní učitelky tuto možnost vyu-
žily – odměnou jim bylo představení 
kvalitní současné dětské literatury, 
kterou mohou využívat ve svých ho-
dinách k rozvoji čtenářství u svých 
žáků. Bonusem bylo též užší navá-
zání spolupráce s knihovnou a tipy 
na programy, jimiž může knihovna 
rozšířit svou nabídku pro školy.

Členům řídícího výborů a dalším 
zájemcům z řad ředitelů základních 
a mateřských škol jsme v pondělí 
14. října nabídli možnost zúčastnit 
se výjezdního semináře Strategické 
plánování z pohledu ředitele vČeské 
Lípě. Seminář proběhl v prostorách 
ZŠ Partyzánská, kde nás pan ředitel 
Mgr. Karel Minařík společně se svou 
zástupkyní Mgr. Lenkou Filipovou 
velmi do hloubky seznámili s proce-
sem strategického plánování u nich 
na škole, kterého se vedle vedení 
školy aktivně účastnili i pedagogic-
ký sbor, zřizovatel, žáci i rodičovská 
veřejnost. Následovala inspirativní 
prohlídka školy a podnětná beseda 
s panem ředitelem na téma vedení 
školy, hospitace i videohospitace, 
tandemová výuka, kritické myšlení, 
model „nového“ učitele atd.

Veškeré informace o našich 
aktivitách jsou k dispozici na webu 
(www.map-mh.cz) či facebookovém 
profilu MAP II Mnichovohradišťsko. 
Na některé z našich akcí je nutné 
se předem registrovat, všechny jsou 
pak pro zájemce zdarma, neboť jsou 
hrazené z finančních prostředků pro-
jektu. Nenechte si ujít tyto příležitosti 
pro další seberozvoj!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Dračí hrátky ve školce
Úplně na začátku byla nabídka 
společného tvoření draka pro děti  
a rodiče. Ohlas, který jsme následně 
viděli v podobě vytvořených draků, 
všechny zaskočil. Děti začaly při-
cházet do školky s draky a dráčky 
všech velikostí a barev. Ukázala se 
i velikánská fantazie rodičů. Draci 
i dráčci zdobili nejen interiéry, ale  
i předzahrádku mateřské školy. 
Všem rodičům patří velké poděková-
ní za to, že s námi hráli tuhle dračí 
hru, i za to, že tvořili doma se svými 
dětmi.

A pak přiletěla na naší školko-
vou zahradu dračí pohádka. Poslou-
chaly ji všechny děti. Byla o veselých 
dracích, kteří při svém dovádění do-

padly na naši zahradu a díky tomu 
se s nimi děti mohly seznámit. Při-

nesly navíc zábavné dopoledne  
s plněním dračích úkolů.

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

Na závěr, když už děti dračí 
ocásky rozpletly a splnily i všechny 
další dračí úkoly, je samozřejmě če-
kala malá sladká odměna a hledání 
pokladu. Tímto pokladem byli draci, 
s kterými pak děti předvedly pravé 
dračí dovádění na školkové zahradě.

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

Hana Hradecká,
Mateřská škola Mírová

Žáci si vyzkoušeli Target Sprint, 
novou sportovní disciplínu
Na začátku října se žáci 7. a 8. tříd 
ze ZŠ Sokolovská zúčastnili výběro-
vého závodu v Target Sprintu a nej-
lepší z nich postoupili na republikové 
finále. 

Jedná se o mladou sportovní 
disciplínu, která kombinuje běh na 
střední vzdálenost a střelbu na terč. 
Závodníci museli uběhnout tři úseky 
o délce 400 metrů a mezi nimi absol-
vovali dvě střelecké zastávky vleže 
z laserové pušky s pěti zasažený-
mi terči. Důležité je tedy mít rychlé 
nohy, klidný dech a přesnou mušku. 

Veškeré dění se odehrávalo na fot-
balovém stadionu MSK a na žácích 
bylo znát mírné chvění a nervozita. 
Všichni si však se střelbou poradili 
i díky dopomoci členů realizační-
ho týmu Target Sprintu a možného 
nástřelu před samotným závodem. 
Vždy nejlepší z daného ročníku po-
stoupil do republikového finále, které 
se bude konat v červnu příštího ka-
lendářního roku v Praze.

Aleš Krejčík,
Základní škola Sokolovská

Spolupráce mezi ZŠ Sokolovská 
a Technology Florbal pokračuje

Již dva roky funguje spolupráce 
mezi superligovým oddílem Techno-
logy Florbal Mladá Boleslav a naší 
školou. 

Tento rok jsme díky této součin-
nosti mohli využít nabídku výjezdu 
na utkání Superligy ve florbale mužů 
mezi celky Technology a FbŠ Bohe-
mians Praha, kdy žáci mohli okusit 
atmosféru prvoligového utkání na 
vlastní kůži a vidět nejlepší hráče 
ligy. Zároveň naše škola organizu-
je pro žáky tři kroužky florbalu ve 
sportovní hale Bios, kdy na jeden 
z nich jezdí vyškolení trenéři z bo-
leslavského oddílu a předávají své 
zkušenosti z výuky florbalu. Děti 

zde zdokonalují především práci  
s míčkem a rozvíjejí herní doved-
nosti. 

Další formou spolupráce byla  
v měsíci říjnu ukázka tréninku a vy-
zkoušení si základních principů hry 
pro naše nejmenší děti na prvním 
stupni. Na naši školu dorazili noví 
hráči Technology, jmenovitě Daniel 
Šebek a Patrik Suchánek, kteří jsou 
zároveň dlouholetí reprezentanti ČR. 
Věříme, že tato forma spolupráce  
v dětech nastartuje radost ze sportu 
a celkově vztah k jakékoliv pohybové 
aktivitě.

Aleš Krejčík,
Základní škola Sokolovská

Setkání knihovnic s učitelkami základních škol.

Jak je to vlastně s těmi 
mikročipy doopravdy?
Majitelé psů a chovatele těchto 
úžasných přátel člověka vyděsila 
avizovaná povinnost mít svého psa 
označeného mikročipem. O tomto 
způsobu radiofrekvenční identifika-
ce se množí různé zvěsti, nebojím 
se napsat dokonce fámy. Protože 
některé nesprávné informace přinesl 
i poslední Kamelot, pokusíme se vše 
uvést na správnou míru. 

Povinnost mít svého psa ozna-
čeného platí od 1. ledna 2020  
u všech psů s výjimkou psů naroze-
ných před 3. červencem 2011 a vy-
bavených současně  čitelným tetová-
ním v ušním boltci či slabině. Pokud 
pes nebude mít po tomto termínu 
aplikovaný funkční mikročip a jeho 

kód vylepený v očkovacím průkazu, 
bude považován za neočkovaného 
proti vzteklině, i když toto očková-
ní bude v průkazu vyznačeno, se 
všemi právními důsledky z toho ply-
noucími. Potud je vše správně. Ale 
jak je to s tím mikročipem? Předně 
se vlastně nejedná o mikročip, ale 
transponder, miniaturní zařízení 
obalené biologicky přívětivou povr-
chovou vrstvou, která umožní jeho 
stabilitu ve tkáních v podkoží na levé 
straně krku, kam má být transpoder 
vpraven pomocí injekční jehly. Zá-
krok je asi stejně náročný a neboles-
tivý jako očkování. Naprostá většina 
psů tento vpich vlastně ani nezazna-
mená.                   ...12
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Mezinárodní a mezigenerační setkání hasičů
O prvním říjnovém víkendu do Mni-
chova Hradiště dorazila devítičlenná 
delegace hasičů z partnerského 
města Ertzhausenu. Sbor dobrovol-
ných hasičů Mnichovo Hradiště pro 
své kolegy ze zahraničí připravil pes-
trý program.

V sobotu v dopoledních hodi-
nách byla slavnostně vysvěcena 
hasičská technika zásahové jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště a také starší technika 
SDH. Slavnostnímu aktu kromě čle-
nů SDH a návštěvy z Ertzhausenu 
přihlíželi i zástupci města Mnichovo 
Hradiště, Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, okolních 
sborů dobrovolných hasičů a také 
široká veřejnost. 

Od 13 hodin následovalo Přátel-
ské klání mladých hasičů, jehož se  
i přes nepřízeň počasí zúčastnila 
dvě družstva mladších žáků SDH 
Boseň a dvě družstva mladších žáků 
SDH Mnichovo Hradiště. V přátel-
ském duchu poměřili mladí hasiči 
své síly ve třech disciplínách. Jako 
první proběhl zásah vodou pomocí 
ručních stříkaček na plechovky. Dru-
hou disciplínou bylo prověření pohy-
bových schopností členů družstva 
v člunkové štafetě. V prvním úseku 
závodník proskočil překážku v podo-
bě okna, následoval úsek, kde byly 
rozpojovány a opět spojovány hadi-
ce. V dalších úsecích mladí hasiči 
přenášeli z podložky na podložku 

přenosný hasicí přístroj a v závěreč-
ném úseku rozhazovali a balili hadi-
ci. Na závěr přišla na řadu královská 
disciplína – požární útok. Vlastnímu 
útoku předchází vždy příprava a rov-
nání materiálu na základně. Už před 
startem tak družstva porovnávala 

své strategie. Přípravě materiálu 
nadšeně přihlíželi i kolegové hasiči  
z Německa, kteří se při výcviku 
mládeže této disciplíně nevěnují. 
Všechna čtyři družstva předvedla 
kvalitní požární útok, a úspěšně tak 
završila plnění disciplín. Odměnou 

byl upřímný potlesk od všech přihlí-
žejících. Každé družstvo si odvezlo 
pamětní list a věcné ceny.

Dalším bodem programu pro 
hasiče z Ertzhausenu byla návštěva 
Krajského operačního informačního 
střediska Libereckého kraje. Zde 
měli zahraniční hosté možnost pro-
hlédnout si operační středisko, zá-
sahovou techniku a zhlédli i průběh 
výjezdu HZS Liberec k zásahu.

Sobotní den byl zakončen spo-
lečenským večerem, kde se v přá-
telské atmosféře diskutovalo mimo 
jiné o práci s mládeží, možnostech 
zlepšení výcviku a navazování dal-
ší partnerské spolupráce. V neděli 
před odjezdem absolvovali hasiči  
z Erzhausenu výstup na radniční 
věž a odnesli si pamětní medaili.

Setkání umožnilo navázat nová 
přátelství, sdílet zkušenosti, rozšířit 
si obzory a bylo příslibem pokra-
čování přínosné spolupráce i v bu-
doucnu.

Mezinárodní a mezigenerační 
setkání hasičů bylo podpořeno měs-
tem Mnichovo Hradiště. Přátelské 
klání mladých hasičů věcnými dary 
podpořily firmy Farmářka z Ráje, Ko-
fola a.s., pekárna Pane, s.r.o. a Řez-
nictví a uzenářství – Dvořák Pavel. 
SDH Mnichovo Hradiště všem velice 
děkuje za podporu.

Za SDH Mnichovo Hradiště
kolektiv autorů JaZ

Čtvrt století indiánského 
kmene Osmaka Opo
Ano, je to už 25 let od doby, kdy 
chlapci a děvčata z mnichovohra-
dištského původně skautského oddí-
lu založili kmen Ligy lesní moudrosti. 
Od roku 1994 se píše historie kmene 
Osmaka Opo. Hlavními muži stojící-
mi za založením kmene byli Tomáš 
Velich a Oldřich Moucha s podporou 
Václava Maupice. Na pravidelných 
schůzkách a dalších akcích kmene 
Osmaka Opo se potkávali v průběhu 
let mnozí chlapci i děvčata z Mnicho-
va Hradiště i okolí.

Velmi si vážím přátel, se který-
mi se znám od skautských počátků. 
Neméně mne však těší, že si k nám 
našli cestu další přátelé takříkajíc 
„stejné krve“. Naše řady se také roz-
rostly nejdříve o partnery a partner-
ky a poté o mnoho potomků. A tak 
jsme se stali tak zvaným rodinným 
kmenem.

Se zapojením skutečně všech 
rukou, co jich máme, jsme začátkem 
října uspořádali víkendovou oslavu 
Čtvrt 100letí kmene Osmaka Opo 
v prostorách kapucínského kláštera 
v Mnichově Hradišti. Naše jubileum 
s námi přišli oslavit naši příbuzní, 

přátelé z řad woodcrafterů z Ligy 
lesní moudrosti i několik bývalých 
členů. I přes nepříznivé počasí jsme 
si užili představení kamarádů z čes-
ko-německého divadelního souboru 
Kam-e-radi, večerní koncert místní 
kapely Pan Sysel a další, mykolo-
gickou přednášku a vycházku, muzi-
koterapeutickou relaxaci, cestopisné 
přednášky našich členů a naše ženy 
s dětmi nacvičily velmi poutavé vy-
stoupení na téma woodcrafterského 
zákona. Také bylo možné zhlédnout 
techniky rozdělávání ohně bez sirek, 
zatančit si v rytmu indiánských bub-
nů a hlavně si společně zavzpomí-
nat na uplynulé společné chvíle.

Za kamarády z kmene Osmaka 
Opo děkuji všem, kdo s námi přišli 
strávit pár hezkých dní. Také bych 
rád poděkoval sdružení Fokus za 
poskytnutí prostor, místní farnosti, 
Lize lesní moudrosti a městu Mni-
chovu Hradišti za další podporu.

Našemu kmeni přeji do dalších 
let mnoho radosti ze vzájemného 
přátelství.

Vlastimil Kocourek

Ohlédnutí za týdnem sociálních služeb v Domově Modrý kámen
Ve dnech 7. až 13. října se konal XI. 
ročník celostátního týdne sociálních 
služeb v ČR. Domov Modrý kámen 
ve spolupráci s ostatními poskyto-
vateli sociálních služeb a s městem 
Mnichovo Hradiště pojal tuto akci 
šířeji a v rámci „měsíce sociálních 
služeb na Mnichovohradišťsku“ pro-
bíhají akce při této příležitosti prak-
ticky celý podzim.

Stěžejním obdobím byl sa-
motný týden 7. až 13. října, kdy se  
v Modrém kameni konala téměř ka-
ždý den nějaká kulturní či jiná akti-
vita. Akce byly určené samozřejmě 
nejen pro klienty, ale i pro veřejnost.  
V pondělí 7. října proběhla beseda 
se spisovatelem Janem Řehoun-
kem. V úterý 8. října jsme se mohli 
dozvědět zajímavé informace o sop-
kách a zemětřeseních z úst RNDr. 
Jana Zedníka z Geofyzikálního 
ústavu Akademie věd ČR. Ve středu  
9. října zazpíval v prostorách na-
šeho atria Viktor Sodoma, který 
se shledal s největší návštěvností  
a největším ohlasem. Přijeli i klienti  
z domovů pro seniory v Dolním Cetně  
a v Lysé nad Labem. V repertoáru 
Viktora Sodomy samozřejmě nechy-
běl Žárlivý Kakadu a další hity. Ve 

čtvrtek byl připraven pro klienty turnaj  
v kuželkách. Na pátek byla pláno-
vána beseda s hudebníkem Fran-
tiškem Kozderkou na téma „Jazz  
a jeho vliv na člověka“, která se 
bohužel nakonec z důvodu nemo-
ci pana Kozderky neuskutečnila.  
V jednání je však náhradní termín.  
A pokud se podaří dát dohromady 
časové možnosti i ostatních členů 
kapely, čeká nás nejen beseda, ale  
i tematické hudební vystoupení.

Akce byly finančně podpořeny 
městem Mnichovo Hradiště, kterému 
bychom touto cestou chtěli poděko-
vat za spolupráci.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Smyslem každoročního podzimního týdne sociálních služeb je připomenout, že sociální služby se v jakéko-
li podobě dotýkají životů každého z nás. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám oby-
vatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vylouče-
ním apod. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, 
aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod. Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality  
a důstojnosti života mnoha potřebných lidí.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 tisícům kli-
entů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zacho-
vání lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb. Tento proces dále pokračuje. Více infor-
mací lze nalézt na webu http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

O týdnu sociálních služeb
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KINO

9. LISTOPADU, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách.  

2. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

2. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
A. Schwarzenegger se vrací jako zabiják Terminátor v novém díle série.

3. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ADDAMSOVA RODINA
Animované zpracování komediálního seriálu z 60. let.

6. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PANSTVÍ DOWNTOWN
Celovečerní snímek navazující na mimořádně oblíbený britský seriál.

7. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA + BESEDA S TVŮRCI FILMU
Středověk, 14. století, mor. A hledání viníků, kteří za tuto pohromu mohou...

8. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
JOKER
Kým byl Joker před Batmanem? To prozdraví vítěz benáteckého MFF.

9. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BITVA U MIDWAY
Velkolepý film o střetu armád USA a Japonska v Tichomoří v roce 1942.

10. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANY A PES
Malá Fany hlídá kamarádce psa, co však s ním, když kamarádka emigruje...

12. LISTOPADU, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
JIŽNÍ AMERIKA
Sedmiměsíční cesta kontinentem ve vyprávění a fotkách Pavla Svobody.

14. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ABSTINENT
České drama o mladých lidech léčících se ze závislosti na alkoholu.

15. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NABARVENÉ PTÁČE
Oceňovaný film V. Marhoula dle válečného bestselleru J. Kosinskiho.

KALENDÁR AKCÍˇ

21. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TENKRÁT V HOLLYWOODU
60. léta, Hollywood a vražda herečky Sharon Tate v režii Q. Tarantina.

16. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ADDAMSOVA RODINA
Animované zpracování komediálního seriálu z 60. let.

16. LISTOPADU, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
LE MANS 66 
Souboj vozů Ford a Ferrari v legendárním 24hodinovém závodě.

17. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Vztah Zloby a její kmotřenky Růženky čeká těžká zkouška.

20. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAMBO: POSLEDNÍ KREV 
S. Stallone je zpátky jako Rambo v patrně posledním snímku série.

22. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Pokračování Osvícených z roku 1980, opět podle předlohy S. Kinga.

23. LISTOPADU, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek. 

1. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

13. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ROMÁN PRO POKROČILÉ 
Sukničkář M. Vašut se po rozvodu rozhodne usadit, ale jde to ztuha…

13. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

23. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách.  

24. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Dobrodružství královny Elsy a jejích přátel pokračuje novým příběhem.

27. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

27. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AMNESTIE
Film o vzpouře ve věznici v Leopoldově v březnu 1990 po amnestii V. Havla.

28. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách.  

29. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LE MANS 66 
Souboj vozů Ford a Ferrari v legendárním 24hodinovém závodě.

DIVADLO
6. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
PĚVECKÝ RECITÁL JANA HNYKA
Árie známých skladatelů v podání J. Hnyka, T. Marshall a A. Hedara.

9. LISTOPADU, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JARMAREČNÍ TRDLO
Pohádka s písničkami o rozepři mezi dvěma kupci, která dobře dopadne.

12. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC – TOMÁŠ PFEIFFER
Koncert biotronika Tomáše Pfeiffera. Alternativní léčba a filosofie v praxi.

14. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Perfektní souhra a osobitý výraz vystihují uskupení virtuózních kytaristů.
20. LISTOPADU, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HRDÝ BUDŽES
Legendární komedie s B. Hrzánovou v hlavní roli se vrací do Hradiště!

30. LISTOPADU, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 3D
Dobrodružství královny Elsy a jejích přátel pokračuje novým příběhem.  

30. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLASTNÍCI 
Schůze obyvatel bytového domu jako námět komedie s řadou známých herců.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
1., 8., 15., 22. A 29. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od roku do čtyř let. 

9. LISTOPADU, 17:30 AŽ 19:00, ZÁMECKÁ ZAHRADA
BLUDIČKY A STRAŠIDLA 
Setkání se strašidly v areálu zámku. Vstup od brány v ulici V Lípách.

5., 12., 19. A 26. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

5. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny pro děti i dospělé. Glazování výrobků proběhne 19. 11.

9. LISTOPADU, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Kurz šití pod vedením lektora. Materiál s sebou, přihlášky do 7. 11.

7., 14., 21. A 28. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

21. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – TIFFANY STROMEČEK
Vyzkoušejte si práci se sklem. Přihlášky do 15. 11, rezervace nutná.

29. AŽ 30. LISTOPADU, 17:30 AŽ 10:00
ADVENTNÍ PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
Hry, pohádky a vyprávění o Vánocích, a to až do noci. Přihlášky do 26. 11.

26. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny pro děti i dospělé. Glazování výrobků proběhne 10. 12.

28. LISTOPADU, 16:30 AŽ 20:00
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Výroba věnců. S sebou svíčky a plechové kalíšky. Přihlášky do 26. 11.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

5. LISTOPADU, 14:00 AŽ 16:00, RESTAURACE AMUSE BOUCHE
SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Sdílení a výměna zkušeností mezi řediteli základních škol z ORP Mnichovo 
Hradiště. Přítomní ředitelé se budou moci vzájemně podělit o své zkušenosti 
z pozice vedoucího pracovníka vzdělávací instituce.

5. LISTOPADU, 16:30 AŽ 18:30, MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVA
SETKÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Prezentace prostor školky a její prohlídka včetně rozlehlé zahrady  
a návštěva knihovnice Kateřiny Vítové, které účastníkům představí pro-
gramy knihovny pro mateřské školy i kvalitní současnou literaturu pro děti. 

4. LISTOPADU, 16:00 AŽ 19:00, GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ
TRIÁDY ANEB TŘÍDNÍ SCHŮZKY TROCHU JINAK
Workshop pro učitele i rodiče. K čemu mají třídní schůzky sloužit, jaký mají 
mít smysl a co mají žákovi, rodiči a učiteli přinášet? Registrace nutná. 

6. LISTOPADU, 16:00 AŽ 19:00
ŠKOLNÍ ZRALOST
Seminář pro rodiče předškolních dětí, kteří si možná již nyní kladou otáz-
ku, zda je jejich dítě zralé na vstup do první třídy. Rodiče si na semináři 
vyzkoušejí, na čem budoucí psaní, čtení a počítání staví.

11. LISTOPADU, 16:30 AŽ 18:30
KULATÝ STŮL
Otázka přechodu dětí z MŠ do první třídy. Při skupinové diskusi pozvaných 
osob (nejen z MŠ a ZŠ) budeme hledat cesty pro to, aby byl přechod co 
nejplynulejší a žáci, rodiče i škola na něj byli co nejlépe připraveni. Jistě 
dojde na témata logopedické péče, emocí spjatých s nástupem do školy, 
ale i na sociální, materiální či finanční souvislosti.

12. LISTOPADU, 14:00 AŽ 19:00
KOMUNIKACE S RODIČI
Workshop psychologa Davida Čápa pro učitele všech stupňů škol, ve 
kterém se pokusíme odpovědět na otázky: Co škola potřebuje sdělit 
rodičům, co rodiče očekávají a jakou roli v komunikaci s rodiči hraje celý 
tým školy? Jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům mezi 
školou a rodiči? Zaměříme se též na to, jak zvládnout rozhovor se slovně 
agresivním rodičem, který jedná hrubě či v afektu.

19. LISTOPADU, 16:30 AŽ 18:30
ČTENÁŘSKÝ INSPIROMAT
přehlídka učebnic, knih, pomůcek a metod pro rozvoj čtenářské gramot-
nosti, kterou připravily členky pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. 

29. LISTOPADU, 14:00 AŽ 17:15
HOSPITACE PRO UČITELE
S Mgr. Dagmar Burdovou ze ZŠ Zámecká z Litomyšle se na toto téma 
podíváme trochu jinak, než je běžné. K hospitaci budeme přistupovat jako 
k možnosti seberozvoje i rozvoje školy. Všimneme si, co je při pozorování 
práce druhých podstatné, jak pomáhá i nám, a toho, jak souvisí s mentor-
ingem ve školní praxi.

MUZEUM

30. LISTOPADU, 9:00, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
VÁNOČNÍ OZDOBY VČERA A DNES
Otevření adventní výstavy v muzeu.

16. LISTOPADU, 10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO NÁMĚSTÍ 
Procházka po stopách listopadu 1989 a promítání historických fotografií ne-
tradičně v divadle. Sraz u starého vchodu do radnice naproti škole. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
26. LISTOPADU, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ČLENSKÁ SCHŮZE KČT
Výroční schůze: rekapitulace roku a plánování toho nadcházejícího.

OSTATNÍ

10. LISTOPADU, 17:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Tradiční lampionový průvod od radnice na faru za muzikou a občerstvením.

13. A 27. LISTOPADU, 15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

14. LISTOPADU,18:00, HASIČÁRNA V HOŠKOVICÍCH
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SE ZÁSTUPCI MĚSTA A OSADNÍM VÝBOREM
Setkání zástupců města s občany a diskuze o aktuálních tématech.

17. LISTOPADU,17:00, PARK U NÁDRAŽÍ
PIETNÍ AKT
Pieta u pomníku bojovníků za svobodu, uctění památky popravených 
studentů v roce 1939 a připomínka listopadových událostí roku 1989.

12. LISTOPADU, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Pátrání po předcích a mapování typických příjmení Mnichovohradišťska.

9., 16., 23. LISTOPADU, 7:30 AŽ 12:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
Pravidelné trhy na náměstí před budovou Klubu.

4. LISTOPADU, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Veřejné jednání nejvyššího samosprávního orgánu města.
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Existuje zákon příčiny a následku. 
Kdybychom si to víc uvědomovali, 
nemuseli bychom tak často „padat 
na hubu“.

Všelijaká rčení a pořekadla nás 
varují: Jak se do lesa volá, tak se  
z lesa ozývá. Boží mlýny melou 

pomalu, ale jistě. Kdo jinému jámu 
kopá, sám do ní padá. Takže je na-
příklad lepší uklidit psí hovínko na 
chodníku před vlastním domem, než 
do něj o pár metrů dál šlápnout.

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Podzimní a zimní bazar 
také pomáhá potřebným
V sobotu 5. října se uskutečnil již 
pátý bazar, který dvakrát do roka 
pořádáme v místní sokolovně. Na-
koupit jste mohli opět vše potřebné 
pro děti i dospělé.

Věřím, že jste si vybrali, nabídka 
byla široká. Tentokrát byla na baza-
ru i novinka, a to sbírka oblečení  
a hraček pro Dětský domov v Mla-
dé Boleslavi, kde mají děti od dvou 
do osmnácti let. Díky vám jsme jim 
odvezli čtyři pytle oblečení, hraček 
a bot. Darovali jste však i oblečky 

na miminka, a tak jsem se dohodla 
s Dětským centrem v Klaudiánově 
nemocnici a malé věcičky jsme od-
vezli i tam. 

Díky patří vám všem, kteří při-
cházíte nakupovat i prodávat. Dále 
bych ráda poděkovala za podporu 
městu Mnichovo Hradiště, přátelům 
a rodině, kteří mi s organizací pomá-
hají. Uvidíme se na dalším bazaru 
na jaře příštího roku.

Jiřina Bartoňová

Do nové sezóny junioři vykročili dobře
Tým juniorů Sokola Mnichovo 
Hradiště vykročil do nové sezóny 
2019/2020 tou správnou nohou. 
Nejprve v rámci přípravy absolvoval  
v neděli 8. srpna turnaj přeboru ČOS 
– Sokol Junior Cup. V konkurenci li-
gových i extraligových týmů se našim 
hráčům podařilo v základní skupině 
porazit Nymburk i Duklu Liberec B  
a podlehli pouze VK Ostrava A. Díky 
druhému místu postoupili naši borci 
do semifinále, kde narazili na vítěze 
druhé skupiny VK Ostrava B. Hráči 
Ostravy měli výraznou výškovou 
převahu, a tak do zápasu vstupovali 
patřičně sebevědomě. Ovšem druž-
stvo Sokola MH nehodlalo zápas 
soupeři odevzdat. Vsadili jsme vše 
na jednu kartu, a to riskovat podání 
a dostat tak Ostravu pod tlak. To se 
nám i v první sadě podařilo, a když 
jsme přidali kvalitní obranu na síti  
i v poli a navíc pestrou hru do útoku, 
přehráli jsme Ostravu B v první sadě 
25:21. Také druhá sada byla podob-
ně vyrovnaná, ale do koncovky vstu-
povala Ostrava s tříbodovým násko-
kem, který držela až do stavu 21:24. 
Poté se nám ale povedla série a šli 
jsme do vedení 25:24. Následovala 

přetahovaná o každý další setbol, 
který nakonec vyhrála Ostrava, kte-
rá druhou sadu uhrála 35:33. I přes 
toto zklamání se naši hráči dokázali 
oklepat a v tie-breaku předvést ještě 
lepší hru. Po vyrovnaném průběhu 
setu byli naši hráči mentálně silněj-
ší v koncovce a sadu získali 15:12  
a celé utkání 2:1 na sety.

Ve druhém semifinále zdolala 
Ostrava A za zhruba 35 minut So-
kol Šlapanice, a měla tak dost času 
na odpočinek před finále. Naše 
družstvo se po 80 minut trvajícím 
semifinále jen krátce občerstvilo  

a šli jsme hrát finále. Zde nám ale už 
jednak chyběly síly a také Ostrava A 
předvedla svou kvalitu a hladce nás 
přehrála ve dvou setech, když jsme 
se ani v jedné sadě nedostali přes 
20 bodů. Přesto druhé místo v Sokol 
Junior Cupu a obhájený titul přebor-
níka České obce sokolské náš tým 
na začátku sezóny ozdobil stejně 
jako přebornické medaile. Celý tur-
naj odehrála sestava Bígl, Hoza, 
Hulínský, Kysela, Motl, Pazour  
a Ponocný.

Do vlastní sezóny v krajském 
přeboru vstoupilo naše družstvo  

v neděli 29. září na domácím turnaji 
ve sportovní hale BIOS. Protože 
nám v dopoledních zápasech chy-
běl nahrávač Tadeáš Kysela, musel 
ho zastoupit jeho kamarád, blokař 
Ondra Hulínský, který se této úlohy 
zhostil se ctí. V prvním zápase jsme 
porazili 2:0 nezkušené družstvo 
Bižuterie Jablonec, ve druhém zá-
pase pak Jiskru Nový Bor 2:1, když 
jsme soupeře ve druhé sadě trochu 
podcenili, a ztratili tak set. V dalších 
zápasech už jsme byli kompletní  
a nemuseli jsme improvizovat. To se 
také projevilo na předvedené hře. 
Naši útočníci se snadněji prosazo-
vali z kůlů díky pestré hře na středu. 
Ve třetím utkání jsme přehráli Duklu 
Liberec 2:0 (23, 16) a v posledním 
utkání turnaje pak Loko Česká Lípa 
2:0 (15, 17). Junioři Sokola MH v se-
stavě Bígl, Hulínský, Hybler, Kysela, 
Lísek, Motl, Pazour a Ponocný tak 
vykročili úspěšně za další obhajobou 
krajského titulu, který naše družstvo 
vybojovalo ve dvou předcházejících 
sezónách.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Za vodnickými pověstmi
Již tradičně se oddíl Všestrannosti 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště zúčast-
nil zářijové celorepublikové akce 
Move Week, jejímž cílem je rozhýbat 
veřejnost. Cvičitelky několika oddílů 
opět v jejím rámci připravily pěší vý-
pravu do blízkého okolí. Letos se vý-
letním cílem stala farma na Ptýrově. 

Chladné, avšak slunečné ráno 
poslední letní soboty přizvalo na 
výlet nejen děti a maminky, ale také 
řadu babiček, čímž bylo učiněno za-
dost stěžejní myšlence Move Wee-
ku – rozhýbat alespoň na chvíli lidi 
napříč generacemi. 

Naše kroky vedly nejprve smě-
rem ke Kofole a následně k haškov-
skému jezu. Asfaltová cesta vedoucí 
ke splavu nám nabídla prostor pro 
několik aktivit – hod na cíl, podbí-
hání pod točícím se lanem, skáká-
ní panáka a lidský slalom. Jedna  
z účastnic povyprávěla příběh  
o místě, kde je do skály vytesán 

obraz Ježíše na kříži. V dobách 
minulých jsme zůstali také u splavu 
– poslechli jsme si pověsti o třech 
vodnících, kteří kdysi žili na Mnicho-
vohradišťsku. Kdo pak správně zod-
pověděl kontrolní otázky, mohl si vy-
brat sladkou odměnu z vodnického 
pokladu. Tak schválně – víte třeba,  
v jaké zvíře se kdysi podle pověsti 
proměnil mohelnický zelený muží-
ček?

Další cesta na Ptýrov přes dře-
věný most a kolem koňských ohrad 
byla poklidná, stejně jako závěr na-
šeho putování. Zasloužené perníč-
ky a banány přišly k chuti a dodaly 
všem zúčastněným energii do zbyt-
ku víkendu.

Děkujeme všem výletníkům za 
příjemně strávené dopoledne a těší-
me se na další ročník této akce.

                                                                                                                         
Cvičitelky, TJ Sokol Mn. Hradiště, 

Všestrannost

(Ne)turistický listopad

Na listopad pro vás nemáme na-
chystaný žádný výlet. Dny se zkra-
cují, počasí se zhoršuje, „vychytat“ 
povedené dny je otázkou štěstí, kte-
ré je však velmi vrtkavé a na nějž se 
zcela spoléhat nedá. Rozhodli jsme 
se proto veřejně se nezavazovat  
k turistické akci (nicméně netruchle-
te, možná se Helena Pöllová ozve  
s nabídkou seniorského výletu upro-
střed týdne a na poslední chvíli, v pří-
padě slibného počasí), ale nabídnout  
našim členům či příznivcům možnost 
podílet se spolu s námi na výsadbě 
několika stromů v budoucí třešňové 
aleji podél polní cesty mezi Hoškovi-
cemi a lokalitou Nad Dolci. Výsadba 
pod taktovkou města Mnichovo Hra-
diště proběhne v sobotu 23. listopa-
du a kromě KČT se jí zúčastní i další 
mnichovohradišťské spolky. 

Pár dní poté, v úterý 26. listopa-
du, vás pozveme na naši členskou 
schůzi, která se uskuteční od 17 
hodin ve Volnočasovém centru. Při-
jít mohou naši členové, příznivci či 
zájemci o členství. Připomeneme si 

náš turistický rok 2019 z hlediska vý-
letů i hospodaření, představíme plán 
činnosti na rok následující a nad 
fotografiemi z výletů zavzpomínáme 
na místa, na něž jsme vás dovedli.

Jak se povedly naše říjnové 
výlety? Během prvního výletu jsme 
vyrazili na dvoudenní přechod Ji-
zerských hor. Čekala nás cesta 
dlouhá zhruba 40 kilometrů, během 
níž jsme plánovali zdolat dva nej-
vyšší vrchy Jizerských hor, Jizeru  
a Smrk. Leč sobotní deštivý den nás 
přesvědčil o tom, že nemá smysl 
„drápat“ se na Jizeru, když nám  
v botách čvachtá voda a vítr fičí jako 
v zimě. Leč i z takto ne příliš pove-
deného dne máme spoustu zážitků, 
neboť jsme po Jizerkách putovali 
„cestami necestami“ pod vedením 
Lukáše Umáčeného a co hlavně –  
o statné hřiby a další druhy hub jsme 
doslova zakopávali. Jaké utrpení pro 

řadu houbařů mezi námi nemoci si 
nic utrhnout, když cíl byl ještě daleko 
a nedělní putování také před námi. 
Během noci strávené v Bílém Poto-
ku jsme usušili aspoň oblečení (niko-
li obuv) a s pytlíky v botách jsme vy-
razili vstříc nedělní cestě. Ta pro nás 
byla naštěstí satisfakcí za sobotní 
déšť, neboť to byl den jako malova-
ný, mlhy se válely v údolích, slunce 
svítilo, obloha byla jako vymetená, 
a proto byly výhledy z rozhledny na 
Smrku (1124 m n. m.) kouzelnou od-
měnou za naše stoupání. A těch bo-
růvek a brusinek, které jsme cestou 
mlsali! Vřelé díky našemu průvodci!

V úterý 8. října si senioři vyšlápli 
na zříceninu hradu Zbirohy z doby 
Václava IV. Ani tomuto výletu poča-
sí příliš nepřálo – od jeho samého 
počátku nevěstila zatažená obloha 
nic dobrého. I přesto se sešlo pár tu-
ristek, které vystoupaly ke zbytkům 

hradu, prohlédly si hradní sklepení, 
jež posloužilo i jako „občerstvovna“, 
a za mírného mrholení sestoupily 
kolem krásných chaloupek k pří-
rodní rezervaci Bučiny u Rakous až  
k Betlémskému mlýnu a odsud dál  
k Zrcadlové koze a do Turnova.

Rohanským panstvím jsme pro-
cházeli v neděli 13. října, tentokrát 
za skvostného, téměř letního poča-
sí. Vedoucím výletu nebyl tentokrát 
nikdo z výboru našeho odboru, 
prostor dostal Petr Hladík, který se 
již několika našich výletů zúčastnil  
a který se sám nabídl, že výlet zor-
ganizuje. Jeho premiéra se povedla 
na výbornou – příprava byla exce-
lentní, cesta byla skvěle naplánova-
ná, jejím zpestřením  byla i prohlídka 
kostela a zvonice ve Vlastibořicích. 
A ty výhledy cestou na Ralsko, Bez-
děz, Ještěd, Kozákov či Vyskeř!

Jestli se vydařil i náš poslední 
organizovaný výlet v neděli 20. října 
na Kokořínsko, netušíme, v době 
uzávěrky článku ještě neproběhl.

Vše podstatné o našich výle-
tech, minulých i budoucích, se do-
zvíte na stránkách našeho odboru 
(www.kct-mh.webnode.cz), případ-
ně na facebookovém profilu Klub 
českých turistů – Mnichovo Hradiš-
tě. Sledujte naši činnost, ať vám nic 
podstatného neunikne!

Markéta Tomášová,
KČT Mnichovo Hradiště

INZERCE

Virtuální procházka naším městem – již potřetí!
Na 160 návštěvníků městského kina 
se v úterní podvečer 8. října prošlo 
naším městem prostřednictvím v po-
řadí již třetí virtuální procházky – ko-
mentovaného promítání historických 
fotografií a videí, které Muzeum 
města Mnichovo Hradiště připravilo 
k letošnímu 740. výročí první písem-
né zmínky o Mnichově Hradišti. 

Tématem procházky byla 
tentokrát dolní starší část města, 
počínaje ulicí Palackého známou 
mimo jiné cukrárnami pana Jelínka  
a Váni, rodným domem Karla Mattuše  
a Jana Švermy, fotoateliérem již 
čtvrté generace Vopatů a řadou ob-
chodů zdejších živnostníků – jmeno-
ván byl například Karel Mattes, Břeti-
slav Hrdina, knihkupec Emil Drobný, 

Antonín Tůma, Emil Průšek, drogisté 
Sábl a Štupl, Karel Bartoň, František 
Grindl, prodejci látek Tomsa a Deut-
sch či oděvník Jan Hrubant. Ulicí 
jsme došli ke kostelu sv. Jakuba Vět-
šího. Kromě celkových pohledů na 
kostelní návrší s protější farou a sta-
rou školou v proměnách času jsme 
se zaměřili na výběr událostí v téměř 
300leté historii této barokní památ-
ky – rekvizice zvonů v letech 1916  
a 1942 a následné vysvěcení no-
vých v letech 1995/98 a 2006 či 950. 
výročí úmrtí sv. Vojtěcha, kdy zde 
byla vystavena jeho lebka. Nahlédli 
jsme také do staré krypty odkryté  
v roce 2012.

V roce 1909 vyhloubenou uli-
cí Svatojakubskou, dnešní ulicí  

1. máje, jsme pokračovali kolem 
Vorlova domu v místě křižovatky  
s dnešní Sokolovskou ulicí, dříve 
Svatováclavskou, protějšího hostin-
ce Filikarových, dále kolem obcho-
dů živnostníků jako Faitl, Bolonský, 
Šverma, Voděrka, Fanta, Balatka, 
včetně jeho hostince, až ke klášter-
ské pivnici Adolfa Lochmana. Pohle-
dem na protější stavbu také seces-
ního domu Adolfa Bondyho v roce 
1910 jsme pokračovali do ulice Na 
Příkopech, oblasti zvané Na Kanále, 
pro svého času odkryté koryto poto-
ka Nedbalky. Mimo proměny oblasti 
spolu s Hlubokou a Podskalskou 
ulicí v čase jsme si také připomněli 
zdejší rodáky, obyvatele, účastníky 
protinacistického odboje Karla Sta-

nislava Ottu a Vratislava Jandu. 
S pohledy na hrnčírnu Šmído-

vých jsme bránou vstoupili do pří-
rodního kina, které jsme si prostřed-
nictvím i filmových snímků postavili 
a v roce 1959 otevřeli, včetně krátké 
ukázky zde pravidelně konaných 
estrád, zejména při příležitosti Má-
jových slavností, ale také tradiční 
Anenské pouti, která byla naším 
dalším tématem. Po projití ulice  
V Lípách, oblasti Dvorců, Zahrad-
ní a Příkré ulice s rodným domem 
Aloise Svobody a také Nigrinova 
návrší jsme se věnovali areálu stát-
ního zámku, jeho parku, včetně ka-
pucínského kláštera s kostelem sv. 
Tří Králů a kaplí sv. Anny, ve které 
jsme nahlédli za mramorovou des-

ku zdejší hrobky vévody Albrechta  
z Valdštejna. Opomenuta nebyla ani 
návštěva 33. arcibiskupa pražského 
a primase českého kardinála Josefa 
Berana v roce 1947. 

Dnes již těžko představitelná 
byla následující naše cesta ulicí 
Arnoldovou, připomínající zdejší 
rodáky Jana a Emanuela Arnoldo-
vy, osobnosti revolučních let 1848 
a 1849, od jejichž domu jsme po-
hlédli k oběma koncům dnes téměř 
bezdomé ulice. Tedy k Marcinovu 
zelinářství na rohu s ulicí Zámeckou, 
Grünwaldovu domu, dále k Pešá-
novu pekařství a hostinci U Zlatého 
lva, později známému jako U Malých 
v místní části zvané U Lázně. Odtud 
jsme vystoupali úzkou Svatojánskou 

uličkou k sousoší sv. Jana Nepomuc-
kého. Kolem v roce 1975 vystavěné 
prodejny potravin, řeznictví Josefa 
Lochaře a koloniálu Zdeňka Šulce 
jsme vstoupili do Budovcovy ulice,  
a to zrovna při příležitosti její pře-
stavby a rozšíření v roce 1933. 

Kolem hospody Na Kocandě 
a bývalé českobratrské modliteb-
ny nás dovedla do Podhněvousic 
k továrně na papír, jezu na Jizeře 
s hospodou Palubou. Přes Bě-
lidla s městskými jatkami jsme 
zamířili do poslední části této 
procházky, tedy ulice Klášterské.  
V době ještě vzrostlých lip, které  
ji od mostu směrem k městu lemo-
valy do pokácení v 60. letech 20. 
století.                   ...12
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Vratislav Janda
(1913-1949)

Dne 5. listopadu uplyne již 70 let od 
smrti mnichovohradišťského občana 
plukovníka in memoriam Vratislava 
Jandy. Připomeňme si ve stručnosti 
jeho tragický osud.  

Vratislav Janda se narodil  
1. srpna 1913 v Úžicích (okres 
Mělník) v rodině cukrovarnického 
dělníka. Po maturitě na reálném 
gymnáziu nastoupil v říjnu 1936  
k 47. pěšímu pluku v Mladé Bolesla-
vi. Absolvoval vojenskou akademii  
v Hranicích na Moravě v hodnosti 
poručíka pěchoty a do rozpuštění 
čsl. armády v roce 1939 působil 
jako voják z povolání u hraničář-
ského praporu v Děčíně. V lednu 
1940 začal pracovat jako úředník na 
Okresním úřadu v Mnichově Hradiš-
ti, v městě, kde v té době žili i jeho 
rodiče. V Mnichově Hradišti mimo 
jiné spravoval majetek rozpuštěné-
ho Sokola a také vedl stejnojmen-
ný biograf. Současně se zapojil do 
odbojové činnosti (ÚVOD). V roce 
1942 byl zatčen a vězněn nejprve  
v Mladé Boleslavi, později na Pan-
kráci. Soud v Drážďanech ho od-
soudil k deseti letům těžkého žaláře. 
Prošel věznicemi v Chemnitz, Bam-
bergu a Schweinfurtu. Z poslední 
jmenované se mu podařilo v dubnu 
1945 uprchnout a připojit se k postu-
pující americké armádě. Do Česko-
slovenska se vrátil až v srpnu 1945 
poté, co se zotavil z prožitých útrap. 

Za svou činnost během německé 
okupace obdržel Československý 
válečný kříž 1939, Československou 
medaili Za chrabrost před nepříte-
lem a Československou vojenskou 
medaili Za zásluhy II. stupně. 

V obnovené Československé 
lidové armádě působil znovu jako 
voják z povolání. V tu dobu byl 
již čerstvým štábním kapitánem.  
16. května 1949 byl zatčen a obviněn 
z přípravy ozbrojeného puče. Byla 
mu odňata hodnost štábního kapi-
tána a následovalo vyloučení z ar-
mády. Smíšeným senátem Státního 
soudu v Praze byl odsouzen za zločin 
velezrady k trestu smrti. Žádosti jeho 
rodičů, snoubenky ani dalších osob  
o zmírnění trestu prezident Klement 
Gottwald nevyhověl a Vratislav 
Janda byl dne 5. listopadu 1949  
v 6 hodin ráno v Praze na Pankráci 
popraven. 

Rodiče Vratislava Jandy ze-
mřeli v Mnichově Hradišti ve druhé 
polovině 60. let minulého století.  
Rozhodnutím Městského soudu  
v Praze ze dne 19. září 1990 byl Vra-
tislav Janda plně rehabilitován a po-
výšen na plukovníka in memoriam. 
V mnichovohradišťské sokolovně 
mu byla následně odhalena pamětní 
deska.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Z HISTORIE

Podle vzpomínek pamětníků byl Vratislav Janda také nadšeným turistou. Na 
fotografii, kterou muzeu poskytla paní Daniela Břoušková, je zachycen se 
svými přáteli na výletě, který podnikli 4. 5. 1941. Jedním z účastníků byl také 
Karel Tejnil. Pozná někdo z vás, čtenářů, navštívené místo?

Vzpomínky na 17. listopad 1989
V letošním roce si připomínáme 
30. výročí sametové revoluce. Na 
události roku 1989 vzpomínají pa-
mětníci z řad Hradišťáků.

Události z listopadu 1989 si pamatuji 
kupodivu velmi přesně. 17. listopadu 
– byl to pátek – jsem uváděl v mlado-
boleslavském kulturáku módní pře-
hlídku. Po jejím skončení jsme chvíli 
poseděli ve vinárně – a tam skoro 
v noci přišli studenti, kteří se právě 
vraceli z Prahy, a my se dozvěděli, 
co se v Praze začalo dít. Druhý den, 
v sobotu 18. listopadu jsme jeli do 
Prahy na představení Koenigsmar-
kovy hry Neapolská choroba – mělo 
se hrát v Žižkovském divadle. Úmy-
slně říkám „mělo se hrát“, protože 
to již herci stávkovali. Stali jsme se 
tedy účastníky otevřené besedy, 
pak jsme podepsali petiční listiny 
a jeli jsme domů. No, a pak se již 
události odehrávaly svým tempem. 
V pondělí začaly protestní akce  
i u nás v Mnichově Hradišti. Pokud 
si pamatuji, tehdy jsem vystoupil na 
shromáždění i já. Cesta ke svobodě 
byla nastoupena. Zaplať bůh za ni.

Eduard Havránek

Vzpomínám si, že po 17. listopa-
du proběhlo sundávání hvězdy z 
radniční věže. Náměstí bylo plné 
a horolezci vylezli až na vrchol a 
odřízli ji. Potom byla spuštěna na 
laně mezi lidi a ti se jí kopanci a 
pliváním mstili za roky příkoří v to-
talitě. Teď s odstupem 30 let jsou 
hvězdy opět tam, kde mají být, a my 
k nim nadále vzhlížíme s pokorou  
a nadějí.     Petr Rydval

Mladoboleslavsko i Mnichovohra-
dišťsko působilo jako trošku zakle-
té... Zprávy o dění v centru země se 
jakoby zarážely o neviditelnou zeď. 
Po pár dnech první celostátní noviny 
začaly podávat pravdivější informa-
ce – šlo o Mladou frontu a Svobodné 
slovo. Na noviny se před trafikami 
stály fronty od třetí nebo čtvrté ho-
diny ranní. Ale některé balíky novin 
prostě zmizely, vůbec nedorazily. 
Byl hlad po informacích. V Mnichově 
Hradišti se začala u nádraží scházet 
první skupinka Občanského fóra 
(zatím beze mne a dalších, nevěděli 
jsme totiž o sobě, v celkové atmosfé-
ře občanského strachu se lidé často 
báli projevit se).

Martina Bachová

V ordinaci jsem požádala ředitele 
technických služeb pana Ernsta, aby 
nechal udělat aspoň dvě cedule Ma-
sarykova náměstí místo Gottwaldo-
va. Slíbil to. Za pár dnů telefonoval, 
zda může přijít na lékařskou kontrolu 
svého zdravotního stavu. Na to jsem 
si troufla říci: „Ano, ale jen pokud 
přinesete ty cedule“. Odpověděl: 
„Už visí“. Když jsem potom viděla 
nápis Masarykovo náměstí a pod 
ním starší občany, kteří mě objímali 
a děkovali a chtěli líbat ruce – bylo to 
dojemné. Jedna paní dokonce říka-
la, že se tam narodila a že je šťastná 
a děkuje, že může umřít opět na Ma-
sarykově náměstí.

MUDr. Jaroslava Kloučková

V týdnu po událostech 17. listopadu 
jsem jezdíval s kamarádem do Pra-
hy, kde jsme navštěvovali v Dejvicích 
pražské studenty a získávali od nich 
letáky. Převáželi jsme je do Mnicho-
va Hradiště a vylepovali je po městě. 
Kopírky ani tiskárny nebyly běžnou 
záležitostí jako dnes, jejich rozmno-
žení tedy nebylo možné. Vrstvy le-
táků jsme si omotávali kolem pasu  
a schovávali je v autě za sedačky, při 
převozu jsme pak měli velký strach, 
aby nás nezastavila hlídka SNB.  

V té době se ještě nevědělo, jak se 
situace vyvine, byla to velmi hektická 
doba. Následky mohly být fatální, ni-
kdo netušil, co se bude dít dál…

Josef Lang

Vzpomínám, jak jsem v padesátých 
letech poslouchal od rolníků krátké 
termíny – kdy to praskne. Ale ono 
to neprasklo a oni se toho nedožili. 
Po těchto životních zkušenostech, 
ruských tancích v Maďarsku a potla-
čení stávky v Polsku jsem byl hod-
ně skeptický. Sám jsem měl obavy  
o studenty, že je pomocí bezpeč-
nosti a milicí zmasakrují a vyházejí 
ze škol. Když po několika dnech do-
šlo na cinkání klíčů na Václavském 
náměstí, byla situace již definitivně 
vítězná. Nastala velká euforie a na-
děje na lepší budoucnost. Současná 
mládež to nevnímá, ale když nic ji-
ného, tak již třicet let máme svobodu 
pohybu a svobodu tisku a ostatní 
záleží jen na nás, jak si to uděláme. 
Kdo sám neprožil válku a 40 let ko-
munismu, stejně nepochopí, co tato 
věta znamená.

Vratislav Šverma

Tehdy k nám přijel zpěvák Karel 
Zich. Co si pamatuji, sto- až dvou-
sethlavé shromáždění se uskutečni-
lo před Klubem na náměstí. Tohoto 
shromáždění jsme se s manželkou 
účastnili. Zich k nám hovořil ze scho-
dů u hlavních dveří. Z jeho projevu 
mi po tolika letech neutkvělo v pamě-
ti nic, ale umím si představit, v jakém 
duchu se jeho apel nesl. V Praze 
probíhala jednání mezi představi-
teli Občanského fóra a vládou KSČ 
vedenou Ladislavem Adamcem, tak 
bylo třeba podpory venkova. Po jeho 
odjezdu bylo město olepeno nej-
různějšími plakátky, jejichž texty se 
nesly v duchu hesel, která vydávalo  
Občanské fórum. Jako například 
„Pryč s vládou jedné strany”, ,„Žá-
dáme svobodné volby” apod. U nás 
měly události po 17. listopadu svou 
váhu i proto, že v nedalekém vojen-
ském prostoru přes dvacet let ope-
rovala sovětská vojska, která našim 
občanům ztrpčovala život častými 
kolonami na silnicích, dělostřeleckou 
střelbou a přelety nadzvukových le-
tadel. 

Jan Nohýnek

V těchto listopadových dnech po 
událostech v Praze jsem chodil po 
Mnichově Hradišti a všude jsem 
vylepoval letáky. Vzpomínám si, že  
i v nočních hodinách jsem je pak 
kontroloval, protože je někdo pra-
videlně strhával. Také mi v paměti 
utkvěla generální stávka, kdy vyšli 
do ulic zástupci LIAZu s vlajkou. Dí-
vali jsme se, jak přicházejí, vítali je  
a cítili obrovskou radost.

Václav Toman

Listopadové události jsem prožíval 
pohledem devatenáctiletého mladé-
ho muže vykonávajícího povinnou 
základní vojenskou službu. V těchto 
dnech jsme fungovali v režimu zvý-
šené pohotovosti, spali jsme v mas-
káčích a se samopalem připraveným 
u lůžka. Byly to dny plné nejistoty  
a obav. Vzhledem k blízké dojezdo-
vé vzdálenosti z našich kasáren do 
Prahy nám hrozil povolávací roz-
kaz k zásahu proti demonstrujícím.  
Bylo pro mě nepředstavitelné stát 
proti názoru lidí, s nímž jsem sou-
hlasil.

občan našeho města
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Místo 
papírových 
stravenek teď 
používáme 
Gusto Kartu Kam s Gustem 

v Mnichově Hradišti?
Albert, Tesco, Dr. Optic, Optika AA,
Jídelna Severka, Řeznictví Dvořák,
Lékárna Arkánum

Skvělá cena
Žádné měsíční poplatky za dopravu
Stravenky i volný čas na jedné kartě

www.gustokarta.cz

INZERCE

MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

● Moderní vyšetřovací metody
● Osobní přístup
● Široký výběr dioptrických i slunečních brýlí 
● Aplikace kontaktních čoček
● Odborné poradenství a servis

V nově zrekonstruovaných prostorách ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

Masarykovo náměstí 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz

INZERCE

Poděkování Policii ČR
Neuvěřitelně rychle, během chvíle kratší než jedna hodina, dopad-
li policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Mnichovo Hradiště  
8. října pachatele vloupání. Děkujeme.

Obyvatelka Mn. Hradiště

...dokončení ze strany 10

Před poslední představenou uli-
cí Na Hradčanech jsme navštívili ale-
spoň venkovním pohledem hostinec  
U Jelena v domě čp. 97 patřící od 
roku 1640 jednomu z nejstarších rodů  
v našem městě - Štýblerovým. Do in-
teriéru jsme pak nahlédli v protilehlé 
truhlárně Vilém Bergl-Duka.

Virtuální procházka...
Zbývající bývalou židovskou 

část města spolu s Benešovou to-
várnou a Havlíčkovou ulicí, včetně 
hřiště, řeky Jizery, parku aj. dokon-
číme při čtvrté virtuální procházce  
v lednu roku 2020. Jste k ní srdečně 
zváni!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

...dokončení ze strany 6

A nyní k tomu transponderu: je 
to elektronicky pasivní zařízení, 
nemá tedy žádný vlastní zdroj 
energie, baterii či něco podobné-
ho, nic nevyzařuje ani nevysílá. 
Jediná jeho aktivita je, že po „po-
svícení“ na transponderspeciální 
čtečkou, zařízením sloužícím  
k načítání kódu, odrazí svůj 
číselný kód a ten se na disple-
ji čtečky objeví. Není třeba se 
tedy o zdraví, identitu či trápení 
zvířat nijak strachovat. Toť vše. 
Transponder totiž pouze nese 
tento číselný kód a nic jiného. 
Žádné informace o psu, očková-
ní či majiteli. Slouží totiž pouze 
k tomu, aby bylo možno přiřadit 
/ identifikovat konkrétního pejska 
ke konkrétnímu průkazu, kde je 
tento číselný kód vylepen. 

Pokud někdo chce, aby  
v případě načtení tohoto kódu 
bylo možno zjistit o pejskovi či 
jeho majiteli více, například pro 
případ nalezení ztraceného psa, 
musí si potřebné údaje zaregis-
trovat v některé soukromé data-
bázi na internetu, asi nejznáměj-
ší je Národní registr zvířat,  kde 
potom nálezce může podle kódu 
prostřednictvím registru (GDPR) 
majitele kontaktovat. Takže vzhů-
ru do toho.

Jan a Jiří Šimůnkovi, 
Veterinární ordinace 

U Sv. Jakuba

Jak je to vlastně s těmi 
mikročipy doopravdy?


