
HVĚZDA
Kaskadérský kousek horo-
lezců, kteří v prosinci 1989 
snímali z věže radnice pě-
ticípou hvězdu, přibližuje 
článek Karla Hubače.
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POVOLENÍ
Projekt revitalizace Masa-
rykova náměstí se posouvá 
do další fáze. Město získa-
lo stavební povolení a bude 
vybírat zhotovitele.
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HODNOCENÍ
Jaký byl uplynulý rok z po-
hledu zástupců politických 
stran a hnutí zasedajících  
v městském zastupitelstvu? 
Čtěte téma tohoto čísla.
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INZERCE

Jak regulovat průmyslové zóny? Řešení  
lze nalézt v dopravním napojení areálů

VÁNOCE JSOU 
ZA DVERMI

Vážení čtenáři, 

v uplynulém měsíci jsme si také v našem městě připomněli 
kulatá výročí listopadových událostí let 1939 a 1989, kdy český 
národ usiloval o svoji svobodu. Je třeba mít na mysli, a to nejen  
v tyto významné dny, že svoboda není samozřejmost, že je to 
křehký dar, o který musíme neustále pečovat.

Nyní nám začíná advent a do Vánoc zbývají čtyři týdny, které 
patří nejen na radnici k těm nejhektičtějším. Stejně jako v minulých 
letech je na toto období naplánována spousta akcí, které jsou vy-
koupeny nesčetnými hodinami příprav a nervů, jestli to vše vyjde 
tak, jak jsme si představovali. Ale ten výsledek, kdy se lidé potkají, 
dětem se rozzáří oči, až uvidí třeba anděla, ten za to stojí.

Letošní prosinec přinese tradiční akce, jako jsou adventní kon-
certy, Mikuláš, vánoční jarmark, v rámci kterého mimo jiné zazní 
známé písničky Vladimíra Mišíka nebo skupiny Queen v podaní 
revivalových kapel, živý betlém na farské zahradě či štědrovečerní 
zpívání Zvonků na schodech radnice. Stejně jako vloni se budou 
v radničních oknech postupně každou neděli rozsvěcet adventní 
svíčky a my budeme počítat, kolik času ještě zbývá do Štědrého 
dne.

Budu rád, když se na některých z těchto akcí společně setká-
me a dáme si třeba svařák z letošních vánočních hrnečků, které 
budou opět k mání na jarmarku.

Přeji vám klidný advent, pohodové Vánoční svátky, nejlépe  
v kruhu rodinném, a aby Vám nový rok přinesl jen to, co si přejete.

Jan Mareš, místostarosta města
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NA TŘICÁTÉ VÝROČÍ LISTOPADU 1989 OŽÍVALY VZPOMÍNKY

Nejvýznamnějším výročím letošního roku bylo bezesporu třicáté výročí událostí 17. listopadu. Na programu oslav se organizačně podílel městský úřad  
s místním muzeem. Foto: Michal Kvapil / Tývka.cz          

V městském kině se 29. října konala 
veřejná debata o regulaci průmy-
slových a dalších rozvojových zón  
v Mnichově Hradišti. S navržený-
mi regulacemi pro nejvýznamnější 
průmyslové zóny seznámil přítomné 
občany a odborníky architekt města 
Jan Světlík, s různými aspekty navr-
hovaných opatření pak i další členo-
vé pracovní skupiny pro průmyslové 

zóny, která byla ustavena 3. června 
tohoto roku. Nejzajímavější diskuze 
se rozvinula kolem otázky, zda není 
možné změnit charakter průmyslo-
vých zón v připravovaném územním 
plánu a převést je na zóny určené 
pro budoucí bydlení nebo sportovní 
využití.

Z prezentace architekta Jana 
Světlíka vyplynulo, že hlavním cílem 

navržených regulací je zamezit vý-
stavbě předimenzovaných skladova-
cích nebo výrobních hal, nedopustit 
významnější nárůst dopravy, přede-
vším té kamionové, zajistit minimál-
ně čtyřicetiprocentní využití pozem-
ků pro zeleň a dosáhnout šetrného 
nakládání s dešťovou vodou. Uplat-
nění těchto principů dokumentoval 
regulačními návrhy pro konkrétní 

zóny. Například u nejsledovanější 
zóny Haškov (VL82) návrh regula-
ce rozděluje komunikacemi celou 
plochu zóny do sedmi částí, čímž 
významně omezuje velikost objektů, 
které by zde mělo být možné posta-
vit, snižuje povolenou výšku objektů 
na okrajích zóny a významně rozši-
řuje plochu, která musí být osázena 
zelení.    ...2
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...dokončení z titulní strany

Zásadním regulačním opatře-
ním, které dopadá na většinu zón, je 
požadavek na vybudování takového 
dopravního napojení, které povede 
k co nejmenšímu nárůstu dopravy 
ve městě a v okolí samotných zón, 
v případě areálu Kofoly dokonce 
povede k odklonění současné trasy 
kamionové dopravy mimo blízkost 
obytné zóny. V případě již zmíně-
ného Haškova regulace vylučuje 
zásobování této zóny kamiony přes 
přetíženou ulici Víta Nejedlého.

Vhodné dopravní napojení je 
podmínkou větší výstavby i v dal-
ších zónách, například v zóně letiště 
nebo v zóně pod firmou Prof Svar, 
kde je podmínkou jejich napojení na 
zatím neexistující severní obchvat 
Mnichova Hradiště. 

Jak poznamenal starosta Mni-
chova Hradiště Ondřej Lochman, 
tato podmínka de facto vylučuje vět-
ší výstavbu v těchto zónách na mini-
málně deset až patnáct let dopředu, 

protože severní obchvat města s 
rozpočtem odhadovaným vysoko 
přes miliardu korun dříve hotový ne-
bude. Přísné podmínky na dopravní 
napojení jednotlivých zón mají podle 
Ondřeje Lochmana ještě další pozi-
tivní efekt, a to že rozvoj těchto zón 
nebude překotný, ale pozvolný, což 
je v zájmu města a jeho obyvatel. I 
v případě zón, kde není podmínkou 
dokončení severního obchvatu měs-
ta, může vybudování požadovaných 
dopravních napojení trvat delší 
dobu, a to v důsledku nutnosti vy-
pořádat často složité majetkoprávní 
otázky s majiteli pozemků pod plá-
novanými komunikacemi.

Asi nejzajímavější otázkou z ná-
sledné diskuze s občany byl dotaz, 
proč navržená regulace a následně 
nový územní plán nemění průmys-
lové a ostatní zóny radikálněji, na-
příklad jejich převedením na území 
vhodné pro bydlení nebo pro spor-
tovní využití. Z odpovědí přítomných 
právníků, manželů Záhumenských, 
kteří s pracovní skupinou pro průmy-

slové zóny spolupracují, vyplynulo, 
že regulace zanesená do územní-
ho plánu nemůže být libovolná, ale 
naopak musí být přiměřená, nedis-
kriminační a logicky obhajitelná před 
soudem, pokud by majitel pozemků 
v zóně novou regulaci využití své-
ho majetku právně napadl. Majitelé 
pozemků mohou u soudu žádat po 
městě náhradu škody, kterou mu re-
gulace způsobila, a mohou i žádat, 
aby soud regulaci zrušil. Podle Ven-
duly Záhumenské jsou tyto soudní 
spory časté a soukromí vlastníci je 
vyhrávají zhruba stejně často, jako 
města a obce.

Ke konkrétnímu dotazu z vyjád-
ření Venduly Záhumenské vyplynu-
lo, že pokud je v současném územ-
ním plánu například zóna Haškov 
vedena jako průmyslová, nelze ji 
jen tak převést na území pro byd-
lení nebo sportovní využití, aniž by 
město trpělo zásadním nedostatkem 
bytů nebo sportovních zařízení a zá-
roveň nebyly k dispozici jiné plochy 
v katastru města, kde by výstavba 

rodinných domků nebo sportovní 
haly byla možná. Pochopitelně s vý-
jimkou situace, kdy by o tuto změnu 
požádal vlastník pozemků v zóně.

Debatou v kině (videozáznam 
můžete zhlédnout na webu města)
práce pracovní skupiny pro průmy-
slové zóny neskončila. Navržené 
zásady regulace musejí být dopra-
covány a vztaženy na všechny roz-
vojové zóny ve městě a následně 
zapracovány do nového územního 
plánu. Jejich finální podobu předloží 
architekt Jan Světlík radě města 9. 
prosince. Podle místostarosty Jana 
Mareše, který má přípravu nové-
ho územního plánu ve své gesci, 
proběhne v návaznosti na zakom-
ponování regulací rozvojových zón 
do nového návrhu územního plánu 
ještě jedno veřejné projednání jeho 
podoby. Pokud půjde vše dobře a 
zastupitelé nový územní plán města 
schválí, mohl by být vydán koncem 
roku 2020.
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Jak regulovat průmyslové zóny?

Odpady z Hradiště nově 
svážejí dva svozové vozy
Občané se v poslední době častěji 
dotazují, jak je to aktuálně se svo-
zem komunálního odpadu. Ten z do-
mácností se vyváží stále stejně, ale 
došlo ke změně ve svozu komunál-
ního odpadu od firem a živnostníků. 

V minulosti veškerý odpad 
sváželo jedno auto, ale vzhledem  
k tomu, že živnostenský odpad není 
zahrnut do odpadového systému 
města, nebylo možné tyto odpady 
přesně rozdělit. Proto se jednotlivé 
svozy rozdělily a odpad nyní svážejí 
dvě auta. Pokud tedy kolem vašeho 
domu projede svozové auto a vaši 
popelnici nevysype, není třeba to 
hned reklamovat, ale ponechte po-
pelnici venku a vyčkejte na příjezd 

dalšího svozového auta. 
Dále upozorňujeme, že veškeré 

popelnice musí být opatřeny platnou 
známkou, občané mají známky bez 
omezení, živnostníci pořizují každý 
rok známku novou.  Svozová společ-
nost se orientuje pouze podle těchto 
známek, takže popelnice, které ne-
jsou označeny žádnou známkou, by 
neměly být vysypány. Zkontrolujte 
tedy, zda máte platnou známku, po-
kud ne, můžete si ji vyzvednout na 
městském úřadě u paní Vodákové  
v kanceláři č. 8.

Dana Stránská,
 odbor investic a komunálního 

hospodářství městského úřadu

Příští rok se rozběhne 
revitalizace náměstí!
Město má za sebou další důležitý 
krok na cestě k nové podobě Masa-
rykova náměstí. Mnichovohradišťský 
stavební úřad vydal stavební povo-
lení, nic už tedy nebrání, aby byl vy-
brán realizátor stavby a ta aby byla  
v příštím roce zahájena.

Poslední měsíce se na náměs-
tí nesly ve znamení výkopů. Jako 
poslední končili s údržbou vedení 
energetici. Nyní jsou všechny sítě 
pod náměstím zkontrolovány a jsou 
v dobrém stavu. Řadu let by tak 
nemělo být nutné jednotlivá vedení 
znovu odkrývat. Údržba, která pro-
běhla ještě před zahájením vlastní 
revitalizace náměstí, přináší ně-
kolik velkých plus. Skutečnost, že 
sítě jsou už nyní v pořádku, předně 

usnadní koordinaci stavebních prací 
po vlastním zahájení revitalizace. 
Nebude tak například hrozit, že 
kvůli údržbě potrubí pod náměstím 
se zpozdí práce nad zemí. Další 
výhodou je, že včasná péče o pod-
zemní vedení umožní, aby si půda 
ve výkopech dostatečně „sedla“  
a aby v budoucnu nedocházelo  
v místech výkopů k propadům povr-
chu a tvoření nerovností. Všechny 
práce rovněž proběhly na náklady 
správců jednotlivých sítí.

Územní studii revitalizace ná-
městí i dokumentaci pro stavební 
povolení si zájemci mohou prostudo-
vat na webu města v kartě Investiční 
akce a projekty.

Redakce

Poděkování za sbírku
Děkujeme za úžasnou podporu 
Diecézní charitě Litoměřice a kon-
krétně především Charitní pečova-
telské službě Mnichovo Hradiště za 
to, že se rozhodli výtěžkem z Tří-
králové sbírky pro rok 2019 podpořit 
našeho syna Honzíka Hanuše. Naše 
velké díky a respekt patří všem, kteří 
ve sbírce přispěli. 

Vybrala se velká suma peněz, 
která byla využita na nákup rehabi-

litačního kočárku Patron Piper Com-
fort s odlehčenou konstrukcí pro 
snadnější manipulaci. Moc si této 
vaší pomoci vážíme, je to pro nás 
velká podpora a usnadnění již tak 
nelehké situace. Všem vám přejeme 
krásný adventní čas a hlavně zdraví 
a pohodu.

Rodiče malého Honzíka, velkého 
bojovníka, Petra a Jan Hanušovi

Konec regulace zeleně? Otevření cesty vzniku obřích 
hal ze strany kraje? Vedení města to striktně odmítá
Vedení města se po prostudová-
ní návrhu třetí aktualizace zásad 
územního rozvoje Středočeského 
kraje rozhodlo sepsat a podat při-
pomínky k tomuto strategickému 
dokumentu. V rámci konzultací s ně-
kolika starosty Středočeského kraje  
a s právní kanceláří Frank Bold Ad-
vokáti rozporujeme především bod 
č. 54 písm. d) a č. 262 návrhu a po-
žadujeme jejich vypuštění. Zároveň 
město požaduje zachování čl. 191 

písm. i) platných zásad územního 
rozvoje a při výstavbě logistických  
a průmyslových areálů dodržování 
koeficientu zeleně v minimální hod-
notě 40 procent.

Kvůli bodům č. 54 a č. 262 
této aktualizace by mohlo docházet  
k větší intenzitě zastavění všech 
ploch v regionu kolem dálnice D10. 
Výše popsaná změna by dále ved-
la k umístění nových ekonomických 
aktivit do území okolo dálnice D10, 

a tedy k zásadnímu zvýšení hlukové 
a imisní zátěže v dotčeném území.

Město dále rozporuje návrh, 
kterým se ruší bod, jenž v rámci 
přípravy staveb mimo jiné „dodržo-
vat koeficient zeleně v minimální 
hodnotě 40 procent. Z vyhodno-
cení vlivů ZÚR na životní prostředí 
(„SEA“) totiž vyplývá, že zapraco-
vání minimálního koeficientu zele-
ně je základním předpokladem pro 
předcházení, snížení a kompenzaci 

potenciálně negativních vlivů na 
životní prostředí. Vyřazení tohoto 
požadavkuze zásad územního roz-
voje je dle města naprosto v rozporu 
se základními principy stanovenými  
v Politice územního rozvoje ČR. Ná-
vrh Aktualizace dokonce ruší jeden 
ze základních regulativů, kterými je 
tento nežádoucí stav řešen.

Jan Mareš,
místostarosta města

Užitečný a otevřený. Dle šetření Hlásné trouby patří 
Kamelot mezi nejlépe hodnocená radniční periodika
Od února do června letošního roku 
byl Kamelot: zpravodaj města Mni-
chovo Hradiště v hledáčku portálu 
www.hlasnatrouba.cz. Šetření, které 
probíhalo bez vědomí redakce, re-
dakční rady i vedení města, dopadlo 
velmi dobře a Kamelot si ostudu ne-
uřízl. Spíše naopak!

Hlásná trouba cílí na periodika 
místních samospráv a sleduje řadu 
aspektů, například poměr politické-
ho a apolitického obsahu, různost 
prezentovaných názorů, množství 
reklamy nebo přínos pro čtenáře. 
Svou činností se snaží zejména 
působit proti rozšířenému nešvaru 
zneužívání radničních periodik pro 
samoúčelnou propagaci politické re-
prezentace měst a obcí, podporovat 
veřejnou diskuzi a podporovat princi-

py média jako veřejné služby.
V letošním roce portál sledoval 

pětici zpravodajů (Mnichovo Hradi-
ště, Lednice, Libčice nad Vltavou, 
Nové Město na Moravě, Vejprnice). 
Mnichovohradišťský Kamelot bo-
doval zejména v kategorii Benefit 
(přínos pro čtenáře), když dosáhl 
hodnocení 74,49 procenta, čímž se 
zařadil na první místo v rámci letoš-
ního auditu a na třetí místo historicky 
ze zhruba dvou stovek hodnocení 
zpravodajů. K tomuto výbornému 
hodnocení významně přispívá fakt, 
že Kamelot je takřka ze tří čtvrtin 
dílem občanů, kteří jej činí různoro-
dým, zajímavým a čtivým. Redakce 
by za toto hodnocení tedy všem, kte-
ří se na tvorbě městského zpravoda-
je podílejí, přispěvatelům i redakční 

radě, ráda poděkovala.
Kamelot však uspěl i v kategorii 

IRON (index různoznosti názorů), 
kde letos skončil s 8,83 procenty 
na druhém místě a i v porovnání 
se zpravodaji hodnocenými v po-
sledních dvou letech se drží v prv-
ní desítce. Zpravodaj se od svého 
založení považuje za periodikum 
otevřené různým názorům, redakce 
pravidelně vyzývá přispěvatele k za-
sílání příspěvků a komentářů a tuto 
výzvu bychom na tomto místě rádi 
zopakovali.

V rámci letošní úpravy zásad 
vydávání zpravodaje byla tato snaha 
ještě posílena zakotvením povin-
nosti kladené na šéfredaktora, aby 
několikrát do roka zpracoval nosné 
téma, k jehož okomentování násled-

ně vyzve všechna politická uskupení 
zastoupená v zastupitelstvu. To se  
v letošním roce stalo v případě 
městské policie, otázky zřízení 
technických služeb nebo hodnocení 
uplynulého roku z pohledu zastu-
pitelů, do něhož se můžete začíst  
v tomto čísle. Závěry auditu však bu-
dou pro redakci podnětem pro další 
zkvalitňování její práce – konkrétně 
hodláme oslovit Hlásnou troubu  
a konzultovat s ní zavedení někte-
rých jejích postřehů do praxe.

Detailní rozbor komentářů  
a doporučení Hlásné trouby přislíbil 
za podnět k auditu objednavatele 
auditu představit na únorovém zase-
dání zastupitelstva Václav Haas.

Redakce

Dotační program pro rok 2020 nepodpoří pouze spolky
Stejně jako pro letošní rok mohou 
spolky, školy i fyzické osoby žádat 
o finanční podporu města pro rok 
2020 na svoji celoroční činnost nebo 
na jimi pořádané jednorázové akce 
určené především pro širokou veřej-
nost. Prioritně podporovanými osami 
jsou sport, zájmová a volnočasová 
činnost, spolupráce s partnerskými 
městy nebo investice.

V roce 2019 byla z rozpočtu 
města podpořena činnost šestnácti 
místních organizací a celkem deva-
tenáct jednorázových akcí určených 
převážně pro veřejnost. V celkové 
výši se jednalo o částku dvou milio-
nů korun. Navíc 1,191 milionu Kč se 
rozhodlo zastupitelstvo města uvol-
nit MSK k získané čtyřapůlmilionové 

dotace jako takzvanou přípolož, aby 
se ve městě zlepšilo zázemí nejen 
pro fotbalisty. 

Pro rok 2020 je v návrhu roz-
počtu pro čerpání v rámci dotačního 
programu částka 2,1 milionu Kč. Ve-
dení města chce navýšením částky 
reagovat na všeobecné zvyšování 
nákladů. Město si rovněž velice 
cení toho, že velká většina spolků, 
zejména ty, které pracují s mláde-
ží, dokáže svoji činnost financovat  
i z jiných dotačních titulů – z Mého 
klubu ministerstva školství, Středo-
českého kraje, grantů ŠKODA AUTO 
či dotace nadřízených svazů. V rám-
ci nepeněžní podpory nabízí město 
pomocnou ruku při podávání tako-
výchto žádostí, zajišťuje poháry nebo 

poskytuje své prostory zdarma či  za 
zvýhodněnou cenu. V posledních le-
tech se také daří vedení města mo-
tivovat firmy, aby podporovaly místní 
spolky, město a kulturní organizace 
v rámci společenské odpovědnosti. 
Kulturní, sportovní a spolkový život 
tak výrazně podpořily firmy jako IT 
Business, Stavokombinát, HBPO, 
Kofola a mnoho dalších. Příkladem 
dobré praxe může být spolupráce  
s Turnovským řemeslným pivova-
rem, který má společného vlastníka 
jako bývalý areál Liazu. Ten přispěl 
na vybavení truhlářské dílny Jednoty 
bratrské, modelářský kroužek, vyba-
vení rybářům nebo třeba na aktivity 
sboru Zvonky. Všem takovýmto part-
nerům patří velké díky.

Podávat žádost na činnost zá-
jmových a sportovních organizací je 
možné do konce prosince 2019. Na 
jednorázové akce a projekty je pak 
možné podávat žádosti v průběhu 
celého roku. 

Připomenout si podmínky do-
tačního programu nebo se podělit  
o novinky ve spolkové činnosti bude 
možné na společném setkání, které 
letos proběhne opět ve Volnočaso-
vém centru, a to v pondělí 2. prosin-
ce od 17:30 hodin. Veškeré potřebné 
informace naleznete na webu města 
www.mnhradiste.cz/radnice/rozpo-
cet/dotacni-program.

Jan Mareš,
místostarosta města

Podzim přináší kácení, 
ale i sázení nových stromů
V listopadu, kterým začíná období 
vegetačního klidu, probíhá ve měs-
tě jako každý rok plánované kácení 
dřevin. Kácení neprobíhá svévolně. 
Část stromů je kácena na základě 
špatného zdravotního stavu. Ten 
posuzují dendrologové a nemusí být 
na první pohled laikovi zjevný. Další 
část kácení souvisí s plánovanými 
investicemi.

Konkrétně bylo začátkem lis-
topadu pokáceno několik borovic  
a bříz v parku u nádraží, které bo-
hužel uschly. Náhradní výsadba je 
plánována v rámci projektu obnovy 
celého parku.

V polovině listopadu proběhlo 
kácení vybraných stromů v okolí 
Mateřské školy Jaselská. Zde bylo 
pokáceno kvůli špatnému zdravot-
nímu stavu pět sakur. Ještě letos 
bude provedena náhradní výsadba,  
v rámci které bude na uvolněná 
místa vysázeno osm nových sakur. 
Dosadbou bude zajištěna postupná 
obnova aleje, ve které se mnohé 
stromy již blíží ke konci své život-
nosti.

Další kácení se bude týkat devíti 
stromů a keřů v okolí bytovek v ulici 
Víta Nejedlého. I zde je důvodem  
u některých stromů špatný zdravot-
ní stav (především se jedná o dvě 
vrby ve vnitrobloku) a také stavební 
úpravy, konkrétně vybudování na-
plánované pěší propojky mezi ulicí 
Jaselská a garážemi. Už letos pro-
běhne i v této lokalitě nová výsadba 
vzrostlých stromů – sedm jírovců do-
plní a prodlouží stávající kaštanovou 
alej podél nově vybudované pěšiny.

Zároveň budou pokáceny dva 
jeřáby v ulici Jaselská, důvodem je 
opět zdravotní stav. Ulici bychom 
rádi příští rok zrekonstruovali a vysá-
zeli podél ní opět jeřáby.

Kácení není činností, která 
by nás těšila. Kompenzujeme ho 
odbornou výsadbou vzrostlých dře-
vin, o které budeme náležitě pečo-
vat. Doufáme, že se jim bude dařit  
a budou nás těšit jako stromy, které 
nahradily.

Odbor investic a komunálního 
hospodářství městského úřadu



3PROSINEC 2019 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Jaký byl rok 2019?

INZERCEINZERCE

1. Komunitní centrum v Mírové ulici, stavba dopravního terminálu, opra-
vy a rekonstrukce místních komunikací, to jsou některé letošní inves-
tice realizované městem. Jak hodnotíte schopnost města investovat  
a realizovat investiční projekty?
2. Velkou otázkou letošního roku byla regulace rozvojových ploch  
v katastru města? Jak se s ní vedení města vypořádalo?
3. Jak hodnotíte dosavadní přípravu projektu revitalizace Masaryko-
va náměstí, která začíná příští rok?
4. Drží si Mnichovo Hradiště v minulých letech nastavenou úroveň 
společenských akcí a společenského dění?
5. Jaké hlavní otázky by mělo vedení města vyřešit v příštím roce?
6. Vnímáte uplynulý rok spíše pozitivně, nebo negativně?

Konec roku vybízí k bilancování.  
A protože rok 2019 byl prvním rokem 
fungování současného zastupitel-
stva, oslovil Kamelot zástupce všech 
subjektů zastoupených v městském 

sítích a v místním tisku. S konečným 
hodnocením, jak se město s otázkou 
rozvojové plochy VL82 a dalšími vy-
pořádalo, je třeba počkat do chvíle, 
kdy bude představena definitivní 
podoba návrhu regulace. Teprve 
uvidíme, zda budou navržené změ-
ny územního plánu skutečně tím 
nejlepším řešením pro město a jeho 
občany, nebo spíše krokem, který 
bude primárně vyhovovat zájmům a 
potřebám vlastníka a investora. 

3. Přípravu tohoto projektu hodnotím 
velmi pozitivně a jsem rád, že se  
v něm pokračuje i v tomto volebním 
období. Na případu projektu moder-
nizace budovy Klubu, který byl „vy-
hozen do koše“, vidíme, že to není 
samozřejmost. Důkladnost přípravy 
projektu revitalizace Masarykova 
náměstí zcela odpovídala důležitosti 
tohoto prostoru, který ovlivní tvář 
města na několik desetiletí. Uskuteč-
nila se veřejná debata, na jejímž zá-
kladě bylo architektem města připra-
veno kvalitní zadání. Následně byla 
realizována architektonická soutěž, 
díky které mohla expertní porota 
vybírat z téměř dvacítky návrhů. 
Na základě zpřesnění tří nejlepších 
návrhů bylo zvoleno finální řešení  
a dodavatel projektové dokumenta-
ce. Věřím, že se stejnou pečlivostí 
bude přistupováno také k realizaci 
samotné stavby.

4. Hodnocení úrovně společen-
ských akcí je velmi problematické, 
jelikož se odvíjí od individuálního 
vkusu každého z nás. V minulých 
letech došlo ke značnému rozšíření 
nabídky, což je rozhodně pozitivní  
a umožňuje většině z nás vybrat si  
v kulturním kalendáři takové akce, 
které nám vyhovují. Velké poděko-
vání v tomto ohledu patří pracovní-
kům muzea města, městské knihov-
ny, Klubu Mnichovo Hradiště s. r. o.  
a zástupcům dalších organizací  

a spolků. Na straně samosprávy 
však vnímám velký dluh a úkol, kte-
rým je obnovení spolupráce s mni-
chovohradišťským zámkem. Z této 
spolupráce v minulosti vzešla celá 
řada kvalitních akcí s nezaměnitel-
nou atmosférou, která oslovovala 
nejen občany našeho města, ale i lidi  
z širšího okolí. 

5. Je samozřejmě celá řada témat, 
která by mělo vedení města nejen 
v nadcházejícím roce intenzivně 
řešit. Vedle úspěšného dokončení 
připravovaných a již započatých in-
vestičních akcí si dovolím jmenovat 
dvě oblasti, kterým by podle mého 
názoru měla být věnována zvýšená 
pozornost – vzdělávání a sociál-
ní péče. Právě to, jak se staráme  
o budoucnost těch nejmenších  
a jak myslíme na potřeby seniorů 
a hendikepovaných, ukazuje sku-
tečnou vyspělost naší společnosti. 
Platí to jak na národní úrovni, tak  
v našem městě.   

6. Spíše než negativa chci v osob-
ním, pracovním i veřejném životě 
hledat pozitivní záležitosti. Rok 2019 
v našem městě mi znovu připomněl, 
že občanská společnost a občanská 
angažovanost v žádném případě 
nejsou vyprázdněné pojmy. V rámci 
petiční iniciativy ukázalo několik tisíc 
lidí, že jim bytostně záleží na ochra-
ně životního prostředí, na kvalitě ži-
vota a na charakteru a budoucnosti 
našeho města. Mnoho z nich vystou-
pilo ze své komfortní zóny, obětovali 
volný čas a postavili se veřejně za 
to, co po považovali za správné  
a odpovědné. Tato zkušenost mě 
naplňuje nadějí a optimismem, což  
v době, kdy si připomínáme 30. vý-
ročí sametové revoluce a jejích hod-
not, rozhodně není málo.

Václav Haas,
zastupitel za ČSSD a SZ

1. Při hodnocení 
investičních akti-
vit města je třeba 
zohledňovat jak 
kvantitu, tak kva-
litu realizovaných 
projektů. Pokud 
jde o kvantitu,  

v roce 2019 si město v podobě 
plánovaných kapitálových výdajů 
ve výši až 162 milionů Kč ukouslo 
opravdu velké investiční sousto. 
Dvě zásadní stavební akce (Ko-
munitní centrum v Mírové ulici  
a přemístění autobusového nádraží) 
kladly obrovské nároky na perso-
nální kapacity městského úřadu, 
což se přirozeně muselo projevit  
v jiných činnostech. Příkladem mo-
hou být stavební úpravy uličních 
prostor Habeše, kde kvalita přípravy 
i následného provedení rozhodně 
nebyla dostatečná. I v investičních 
aktivitách města platí, že méně ně-
kdy znamená více.        

2. Problematika VGP Parku je dle 
mého názoru velkým selháním ve-
dení města, v jehož důsledku vznikl 
hluboký příkop nedůvěry jak mezi 
významnou částí občanů a samo-
správou, tak mezi členy samosprávy 
navzájem. V plné nahotě se ukáza-
lo, že k různým vlastníkům a investo-
rům se přistupuje odlišně, že veřejný 
zájem je hájen s rozdílnou intenzitou  
a že zásadní otázky ovlivňující po-
dobu města na desítky let dopředu 
jsou řešeny neodborně, možná  
i naivně. Je nepochopitelné, že ve-
dení města bylo za určitých okolnos-
tí ochotné se vzdát tak silného ná-
stroje, jako je EIA, a je s podivem, že 
detailnější právní analýzy a expertní 
pracovní komise začaly vznikat až 
po tlaku veřejnosti, a to s více než 
ročním zpožděním. Tyto skutečnosti 
nelze zakrýt ani profesionální krizo-
vou komunikací horečnatě vedenou 
na webových stránkách, sociálních 

4. V tomto případě si dovolím hod-
notit. A to velmi kladně! Díky dobré 
spolupráci města a Klubu se nasta-
vená úroveň zvyšuje.

5. V nadcházejícím roce je pro mě 
jasná priorita v otevření nového ko-
munitního centra se školní jídelnou 
a pak rozhodnutí o směru, jakým se 
bude rozvíjet školství v Mnichově 
Hradišti.

6. Hodnocení uplynulého roku? 
Myslím, že se toho hodně podaři-
lo, takže hodnocení samozřejmě 
pozitivní! Ale mě osobně velmi 
vyčerpává cílené a promyšlené 
vytváření nepřátelského prostředí 
některými lidmi. Dále to nebudu 
rozvíjet. Takže pro mě osobně šlo  
z tohoto pohledu o rok velmi, velmi 
„složitý“!

František Ouředník, 
zastupitel za ODS

1. Městu se daří 
získávat dotace. 
Už v minulých 
letech se reali-
zovalo a dále se 
realizuje dosta-
tek investičních 

projektů. V tomto případě je tedy 
moje hodnocení kladné!

2. Nový architekt města s pracovní 
skupinou odborníků připravil ma-
teriál k rozvojovým plochám, který 
byl nedávno prezentován v kině.       
Osobně si myslím, že je to materi-
ál kvalitní a dá se z něho vycházet.  
A každopádně architekt Světlík je 
pro mě dostatečnou zárukou zodpo-
vědného pohledu na věc.

3. Na tuto otázku odpovím opravdu 
jen stručně: první etapa realizace 
revitalizace náměstí je na příští rok 
připravena. Nejsem odborník, abych 
hodnotil projekt.

se totiž, že současný územní plán 
umožňuje rozsáhlý nekontrolova-
ný rozvoj. Ukazuje to zkušenost  
s Kofolou nebo průmyslovou zónou  
v Haškově, ale také v lokalitě za 
zámkem či v případě letiště. Naštěs-
tí již před rokem a půl rada města 
přijala zásady pro výstavbu a tento 
dokument ochránil město od necitli-
vé výstavby. Radě města se poda-
řilo dostat celý rozvoj pod kontrolu  
a nastavit přísné regulace, které jsou 
prezentovány na www.chranime-
hradiste.cz. Udržet rozvojové zóny  
v mezích je složitá věc i z hlediska 
práva. A mrzí mě, že této svízelné 
situace zneužili kolegové z opozice, 
kteří se snaží systematicky poško-
zovat vedení města vytvářením ne-
důvěry.

3. Příprava je pečlivá: architektonic-

1. Poslední rok 
byl, co se týče 
investic, mimo-
řádný, šlo o více 
než 150 milionů 
korun, přičemž  
v předchozích 
letech se jednalo 

o třetinové až čtvrtinové částky. Díky 
práci zaměstnanců úřadu a vede-
ní města se podařilo většinu akcí 
realizovat na výbornou. Jako velmi 
povedené investiční akce hodno-
tím dopravní terminál, sanaci skal 
v lesoparku, opravy ulic Dvořákova  
a 5. května i další projekty. Například 
náročná stavba komunitního centra 
však nabrala zpoždění.
 
2. Vedení města zdědilo otevřený 
územní plán, což znamená poměr-
ně nepříjemnou pozici. Ukázalo 

zastupitelstvu a požádal je o komen-
tář k několika tématům i hodnocení 
uplynulých dvanácti měsíců.

Redakce

ká soutěž, konzultace s veřejností, 
detailní diskuse s památkáři či do-
pravním inspektorátem... Je důleži-
té si uvědomit, že dosavadní cesta 
vedoucí ke stavebnímu povolení 
trvala čtyři roky a že realizace bude 
v několika etapách trvat  ještě další 
dva až tři roky. Tento případ ilustruje, 
jak složité je hledat nejlepší řešení 
pro hlavní veřejné prostranství měs-
ta a jak dlouho trvají procesy veřejné 
správy. Revitalizace náměstí bude 
ještě velmi složitá, mnoho lidí bude 
ve výsledku spokojeno, ale všichni 
patrně ne (proměna zeleně, úpravy 
parkování). Návrh náměstí je kaž-
dopádně velmi dobrý a doufám, že 
taková bude i jeho finální podoba.

4. Za posledních pět let se podařilo 
významně rozšířit nabídku kultur-
ního a komunitního života. Úko-

lem radnice bylo a je být otevřený  
a vytvořit podmínky pro pořádání 
akcí – dotačním programem, spolu-
organizací ze strany města, zapůjčo-
váním lavic a stanů zdarma, pomocí 
v otázkách propagace. To se poda-
řilo. Poděkování ale patří především 
aktivním Hradišťákům, spolkům, 
kolegům z Klubu, muzea a knihov-
ny, za pořádání desítek kulturních  
a komunitních akcí, například letošní 
sousedské slavnosti se srazem vozů 
značky LIAZ, Restaurant Day, kultur-
ních akcí na faře a dalších.

5. Především dokončit komunitní 
centrum a zahájit provoz v nové jí-
delně i prostorách určených pro Klub 
dětí a mládeže. Dále zahájit revitali-
zaci náměstí, rozvíjet sociální služby 
nebo provést první fázi stavebních 
úprav sídliště Jaselská.  A rovněž 

by měla proběhnout aktualizace 
projektu rekonstrukce budovy Klubu 
a příprava koncepce rozšíření škol-
ských kapacit (vytvoření nových tříd 
a úpravy zázemí). 

6. Pozitivně z hlediska nabídky 
kulturního vyžití a práce spolků  
a pozitivně také v otázce přípravy 
regulací, pomocí nichž má město 
mít kontrolu nad rozvojem průmy-
slových zón. Velmi pozitivně pak  
z hlediska získaných dotací a prove-
dených investic.

Hana Otáhalová, 
zastupitelka za ŽpH

Prostor k vyjádření redakce na-
bídla i zastupitelům za ANO 2011, 
nabídka však nebyla využita.

Spolky z Mnichova Hradiště byly 
mimořádně úspěšné při žádání o 
podporu z Nadačního fondu ŠKO-
DA AUTO. Ten vznikl v roce 2018 
s cílem podpořit kvalitu života na 
Mladoboleslavsku. V roce 2019 
vyhlásil dvě grantové výzvy, jejichž 
cílem bylo motivovat občany regionu 
k aktivnímu zapojení do komunitního 
života a k rozvoji zejména vzdělání, 
kultury, péče o mládež, ekologie, 
zdravotních služeb a sportovního vy-
žití. Z Mnichova Hradiště uspělo se 
svými žádostmi celkem osm spolků. 

Co vše bylo z nadačního fondu 
podpořeno? Například projekt „Z 
ulice do bezpečí!“ organizace Se-
miramis. Ta za získané prostředky 
vybaví nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež v nepříznivé životní 
situaci. Idalší dva projekty se týkají 
vytváření zázemí pro děti: Římsko-
katolická farnost – děkanství Mni-
chovo Hradiště pořizuje herní prvky 
na farní dvůr, Mnichovohradišťský 
sportovní klub vybuduje nový dětský 
koutek u fotbalového hřiště. Pod-
pořena byla i práce spolků, které 
zajišťují kroužky a další činnosti pro 
děti. Konkrétně projekty Jednoty 
bratrské, která organizuje truhlář-
ský kroužek, a Sboru dobrovolných 
hasičů Mnichovo Hradiště, který se 
věnuje práci s mladými hasiči.  Spo-
lek Naše město získal prostředky na 
pořádání volnočasových dílen, které 
jsou zaměřené na výrobu ekologic-
ky šetrných výrobků a odpovědnou 
spotřebu. Zároveň vytvářejí prostor 
pro komunitní setkávání. Pestrou 
mozaiku dotváří projekt místního 
Klubu českých turistů, který ve spo-
lupráci s ŽŠ Studentská vybuduje 
před školou geostezku prezentující 
různé horniny nacházející se v okolí 
města. Finanční podpora míří i do 
místních části města – ve Lhoticích 
místní Sbor dobrovolných hasičů 
díky ní vybuduje novou multifunkční 
plochu pro trávení volného času. 

Úspěch spolků nás těší. Celko-
vě se jim podařilo získat více než 
860 000 Kč, přičemž Nadační fond 
ŠKODA AUTO rozdělil v roce 2019  
v této výzvě4 000 000 Kč.

Martina Kulíková, Odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

Fondy ŠKODA AUTO 
podporují místní spolky

Jedním z podpořených subjek-
tů je také SDH Dneboh, který 
z grantu nakoupí nové stoly  
a židle do hasičárny. Vznikne 
tak reprezentativní prostor ne-
jen pro setkávání místních, ale  
i pro spolky, kroužky a další. Jako 
první prostory využije ekologická 
výrobna vánočních dekorací pod 
vedením floristky Veroniky Zla-
tuškové.               SDH Dneboh
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Adventní nabídka městského divadla

Anketa Kraj mého srdce
Konec roku 2019 nabízí tradiční 
ohlédnutí za turistickou sezonou 
v regionech. Turisté, návštěvníci, 
cestovatelé nebo třeba jen cestující, 
mají možnost zhodnotit své dojmy  
v této oblasti. Anketa Kraj mého 
srdce mapuje míru popularity krajů 
České republiky u široké laické i od-
borné veřejnosti. Hlasování v anketě 
probíhá do 31. ledna 2020 on-line na 
www.kampocesku.cz/anketa.

Hlasující udělují v různých ka-
tegoriích hlasy svým preferovaným 
krajům podle svých vlastních zkuše-
ností v roce 2019 nebo podle toho, 
kam by se chtěli vydat. Výsledky 
ankety ovlivňuje náklonnost návštěv-

níků, propagační aktivity krajů, des-
tinačních společností a měst nebo 
zážitky osobní či sdílené zkušenosti 
hlasujících.

Výsledky 8. ročníku ankety Kraj 
mého srdce budou vyhlášeny a ceny 
pro vítězné kraje předány 13. února 
2020, v první den 29. ročníku mezi-
národního veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze. Výsledky an-
kety a výherci z řad hlasujících bu-
dou zveřejněni na portálu www.kam-
pocesku.cz a v březnovém vydání 
magazínu KAM po Česku 2020.

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum MH

Den informačních center 
se v Hradišti vydařil
Ve čtvrtek 24. října se pod hlavičkou 
Asociace turistických informačních 
center uskutečnil první ročník dne 
turistických informačních center, 
pořádaný v rámci světového dne pro 
rozvoj informací. Rozhodli jsme se 
tedy i naše mnichovohradišťské in-
formační centrum do projektu přihlá-
sit a uspořádat pro naše návštěvníky 
netradiční den. 

Připravili jsme si pohoštění v po-
době jednohubek, sladkého pečiva  
a bonbónů. K pití jsme nabízeli kávu, 
čaj a především naši specialitu, íč-
kovici, kterou si všichni pochvalovali! 

K dispozici byly i první „trhací“ mapy 
města z roku 1992 jako taková retro 
vzpomínka. Dětem jsme pak rozdá-
vali zelené balónky s logem infocen-
tra. Chtěli jsme zkrátka, aby každý 
návštěvník mohl „zažít íčko jinak“, 
a dle pozitivních ohlasů návštěvníků 
se nám náš cíl podařilo splnit na 100 
procent.

Děkujeme všem za účast a tře-
ba příští rok u druhého ročníku se 
budeme těšit zase na viděnou!

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum MH

Sběratelské kapesní 
kalendáříky

Rok 2020 se už pomalu hlásí  
o štafetový kolík, a tak jsme na 
příští rok vydali sběratelské ka-
pesní kalendáříky Mnichova Hra-
diště. Již k dostání v městském 
informačním centru. (het)

Cestovatelská přednáška
S batohem napříč Marokem
Na poslední letošní cestopisné 
přednášce s promítáním přivítáme 
nám už dobře známou cestovatelku 
a fotografku paní Pavlu Bičíkovou. 
Ta strávila v muslimském Maroku 
sice „pouze“ měsíc, ale viděla toho 
hodně a přijde se o své zážitky  
s vámi podělit v úterý 3. prosince 
od 18 hodin. V severoafrické zemi 
se přesouvala pěšky, jen s batohem 
na zádech, procházela odlehlé kon-
činy i starobylá města či vesnice, 
překonala nejvyšší pohoří Maroka 
Velký Atlas a strávila nějaký čas na 
největší poušti světa Sahaře. Pozna-
la odlišné zvyky, tradice a chování 
zdejších lidí.

Pozvánku na přednášku  
o Maroku bychom rádi doplnili ještě  
o informace o vystupující Pavle Bičí-
kové, velmi milé ženě, s kterou je pří-
jemné si povídat. Jde o cestovatelku, 

která pochází z Kroměříže, ale žije 
již přes 30 let s rodinou v roubence 
na Kozákově. Miluje Český ráj, ale 
to jí nebrání v tom, aby nadšeně 
necestovala po různých koutech 
celé planety. Zážitky a informace  
z těchto „výletů“ pak předává divá-
kům na početných a oblíbených ces-
tovatelských přednáškách po celé 
republice. 

U nás v kině byla už dvakrát –  
v letech 2016 a 2018 s přednáška-
mi o Sicílii a Albánii. Po Maroku ji  
u nás přivítáme ještě v dubnu příští-
ho roku s přednáškou Český ráj zná-
mý a neznámý, doplněnou malou 
výstavou jejích fotografií z Českého 
ráje, a poté v listopadu s povídáním 
o Kyrgyzstánu.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Co plánujeme na příští rok
Vedle divadelního abonmá a cyklu 
koncertů v rámci Kruhu přátel hud-
by Mnichovo Hradiště pro vás na 
rok 2020 plánujeme i další zajímavá 
představení. 

Třeba 4. března to bude zá-
bavný pořad Zdeňka Izera Na plný 
coole. 22. března zas do měst-
ského divadla opět zavítá Michal 
Nesvadba s Kouzelnou školkou 
v představení Michal je kvítko.  

A 25. března se můžete těšit na tra-
vesti show skupin Techtle Mechtle  
a Kočky s jejich novým pořadem 
Tančírna. 

Vstupenky na všechny tyto po-
řady je možné zakoupit online a jsou 
v prodeji již nyní, takže by mohly být 
perfektním vánočním dárkem...

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Velká zebra 
přesunuta

Upozorňujeme, že divadelní 
představení Velká zebra, které 
bylo plánované na prosinec 2019 
,bude odehráno 11. února 2020. 
Děkujeme za pochopení. (bab)

Hudba a verše
Ve středu 4. prosince si užijeme vá-
noční koncert Doležalova kvarteta. 
Zazní hudba českých a světových 
mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven, 
Dvořák a další) a doplněna bude 
verši s adventní a vánoční témati-
kou (Skácel, Seifert, Vrchlický). Ty 
přednese svým nezaměnitelným 
hlasem vynikající herečka a dabér-
ka Valérie Zawadská. (bab)

Hradišťan a Jiří Pavlica
V sobotu 14. prosince k nám 
zavítá skupina Hradišťan & Jiří 
Pavlica, ojedinělé hudební se-
skupení s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvyk-
le širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem, 
který v počátcích vycházel ze-
jména z lidové tradice. (bab)

Vánoční čas s Jů a Hele
Kdo by je neznal – dva kamará-
di z televize Jů a Hele. Tihle dva 
přijedou 13. prosince osobně do 
Mnichova Hradiště, aby společně  
s námi oslavili příchod Vánoc – 
nejkrásnějších svátků v roce! 

K tradici českých Vánoc patří 
nejen zvyky, ale také dobrá nála-
da. Proto si loutkoherecká skupi-

na Loudadlo, která spolupracuje  
s Českou televizí na pořadu Stu-
dio kamarád, připravila  program, 
jehož cílem je zpříjemnit malým 
divákům čekání na Ježíška. Těší-
me se na vás, tentokrát výjimečně 
v pátek 13. prosince v 17:00 hodin!

A nezapomeňte, kamarádi, 
máme vás rádi! (bab)

Několik nových českých filmů i nové Star Wars v kině!
V posledním měsíci roku vás bude-
me zvát na novinky! Z české produk-
ce to bude komedie Špindl 2, která je 
pokračováním loňského stejnojmen-
ného filmu, a uvidíte v něm i řadu 
stejných postav. Koncem prosince 
to bude film ze stejného prostředí  
s názvem Šťastný nový rok. Oba fil-
my mají podobný námět – parta přá-
tel zažívá na horách různá, hlavně 
romantická dobrodružství. Na oba 
snímky vás zveme i na silvestra! 

Pro děti přichází do kin již třetí 
celovečerní animovaný film o dvou 
nešikovných kamarádech Patovi  
a Matovi s názvem Pat a Mat: Ku-
tilské příhody. O vánočních prázdni-
nách pak pro děti připravujeme no-
vou českou pohádku Zdeňka Trošky 
Zakleté pírko – hrajeme ji hned za-
čátkem ledna 2020. Také oblíbený 
akční film Jumanji má pokračování 
– Jumanji: Další level se opět ode-
hrává v prostředí počítačové hry.

Fanoušci Star Wars určitě na-
pjatě čekají na závěr celé ságy. 

Deváté pokračování s názvem Star 
Wars: Vzestup Skywalkera má pre-
miéru 19. prosince, ale my jsme se 
tentokrát rozhodli upustit od půlnoč-
ní premiéry (v noci do kina přijdou 
opravdu jen ti nejstatečnější) a raději 
vás pozveme na předpremiéru o den 
dřív a v rozumném čase – hrajeme 
tedy ve středu 18. prosince od 19 
hodin. Bude to ve formátu 2D s čes-
kými titulky. Do konce roku uvidíte 
ještě dvě reprízy, již s dabingem.

Italsko-francouzský životopisný 
krimithriller První zrádce je o prv-
ním zrádci italské mafie Tommasu 
Buscettovi, který podal soudu po-
drobné informace o mafiánské orga-
nizaci Cosa Nostra, což ji velmi po-
škodilo. Rekonstrukce historického 
soudního procesu se sicilskými ma-
fiánskými bossi, který vedl soudce 
Falcone v letech 1986–87, je skvěle 
natočená a na konci doplněná reál-
nými záběry. Mafie se ovšem Falco-
nemu pomstila – v roce 1992 soudce 
zahynul při atentátu, kdy mu byla do 

auta umístěna bomba. Film Itálie vy-
slala do soutěže o Oscara v kategorii 
nejlepší cizojazyčný film.

Kanadský dokumentární film 
Antropocén: Epocha člověka uka-
zuje, jak člověk svou činností za 
několik set let výrazně mění zemské 
prostředí, a to většinou k horšímu. 
Filmaři natáčeli čtyři roky ve 20 ze-
mích světa.

Středeční dopolední projek-
ce bude v prosinci jenom jedna,  
11. prosince promítneme vynikající 
český dokument Olgy Sommerové 
Jiří Suchý: Lehce s životem se prát.
Film je poctou tomuto zakladateli 
legendárního divadla Semafor, které 
letos slaví 60 let od svého vzniku. Je 
to také poslední film, ve kterém se 
objevil nedávno zesnulý Karel Gott.

Poslední promítání před vánoč-
ními svátky je v neděli 22. prosince. 
O svátcích nehrajeme a pokraču-
jeme až víkendem od 27. do 29. 
prosince. V pondělí 30. prosince 
opět nehrajeme, ale pozveme vás 

do kina na silvestra, a to na dvojpro-
gram! Po loňském silvestrovském 
fenomenálním úspěchu Bohemian 
Rhapsody budeme letos v tradici sil-
vestrovského promítání pokračovat  
a chybět nebude ani sklenka sektu 
pro diváky před promítáním. Hrát 
budeme od 15 hodin Špindl 2 a od 
18 hodin Šťastný nový rok.

Protože škola začíná dětem 
a studentům až v pondělí 6. ledna 
2020, upozorňujeme již nyní na no-
vou českou pohádku Zdeňka Trošky 
Zakleté pírko. Hrajeme ji pro vás  
v premiéře v pátek 3. ledna večer  
a pak v neděli 5. ledna odpoledne.

Přejeme všem našim divá-
kům a příznivcům krásné Vánoce  
a v novém roce ať se vám vše daří! 
Budeme rádi, když našemu kinu za-
chováte přízeň, a vynasnažíme se 
vymyslet pro vás vždy co nejlepší 
filmový program!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Věneček a pokračovačky
A je to tady. Kurzy společenského 
tance a výchovy pro mládež 2019 se 
chýlí ke konci. Poslední lekce, tedy 
věneček, se bude konat v sobotu 14. 
prosince od 20 hodin v Kulturním 
domě Pěnčín, autobus pro taneč-
níky odjíždí z Masarykova náměstí  
v 17 hodin.

Pokud se vám však už nyní 

stýská po lekcích tance, a ještě se 
nechcete loučit s tanečními partne-
ry, nezoufejte. Od ledna totiž plánu-
jeme otevřít pokračovací kurzy na 
sále Klubu Mnichovo Hradiště! Více 
informací se dozvíte od pořadatelů.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

DS Tyl uvede Lhářku
Mnichovohradiští ochotníci v 
sobotu 18. a 25. ledna představí 
hru Maurice Hennequina Lhář-
ka (Prolhaná Ketty). Manželství 
Ketty a Viliho je ohroženo do-
mnělou manželčinou nevěrou. 
Co teď? Zachránilo by vztah 
dítě? A jak to zaonačit, když Vili 
opouští rodinný krb? Dozvíte 
se v této francouzské situační 
komedii s řadou zvratů. Hrají: 
Aneta Hoření, Jan Pekař, Robert 
Dolejší, Iva Flodrmanová a dal-
ší. Vstupné 120 Kč, rezervace 
a prodej vstupenek v městském 
informačním centru. (bab)
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Co by vám nemělo utéct 
z novinek naší knihovny?
Protože adventní čas je často plný 
nákupů, příprav a stresu, rádi by-
chom vám doporučili něco na odpo-
činek, při kterém naberete další sílu 
pro jízdu na předvánočním kolotoči. 
Jsou to knihy, které jsme do knihov-
ny zakoupili v posledních měsících, 
nejsou to žádné propagované best-
sellery, a přesto se jedná o výjimeč-
ná díla, která by neměla uniknout 
vaší pozornosti.

Jako první bychom rádi dopo-
ručili dvě knihy. To, co tyto romány 
odlišuje od ostatních dobře napsa-
ných knih, je mimořádná působivost 
vyprávění. Jedná se o knihy Pro-
budit lvy od Alejet Gundar-Gošen a 
Jedno manželství od Tayari Jones. 
Obě mají silný příběh a velmi čtivé 
zpracování.

Kdo si pamatuje velký úspěch 
knihy Předčítač, určitě ho potěší 
další kniha od Bernharda Schlinka 
Olga.

Jean Giono, tvůrce celosvětově 
známé předlohy k animovanému 
filmu Muž, který sázel stromy, je au-
torem i dalších knih, ze kterých čiší 
láska k drsné francouzské přírodě. 
Novým přírůstkem v naší knihovně 
je titul Země zpívá, kde na pozadí 
krevní msty mezi znepřátelenými 
rodinami je zobrazena drsná příroda 
ojedinělým způsobem.

Z humoristických knih určitě do-
poručujeme knihu od Lorenza Maro-
neho Pokušení být šťastní. Sedmde-
sátiletý Cesar Annuzia po smrti své 
ženy žije sám v bytě v jednom z ne-
apolských činžovních domů. Ač zpo-
čátku působí jako „starý morous“, 
postupem času zjišťujeme, že právě 
takovou tvář nastavuje svému okolí. 
Ve skutečnosti jde o přemýšlivého 
muže, který sice mnohých svých ži-
votních rozhodnutí lituje, ale zároveň 
je odhodlaný užívat si podzim svého 
života plnými doušky bez ohledu na 
často odmítavý postoj svého nejbliž-
šího okolí. Jde o pozitivně laděný 
příběh, jehož nezapomenutelné si-
tuace a postavy jistě pobaví všechny 
milovníky laskavého humoru.

Pro milovníky společenských 
románů bude možná objevem kniha 
George Orwella (autora knih 1984 a 
Farma zvířat) Barmské dny. Děj se 
odehrává v době, kdy Barma byla 
anglickou kolonií. Z Anglie sem při-
jížděli vojáci a úředníci s rodinami 
a kniha pojednává právě o vztazích 
mezi nimi navzájem a také mezi nimi 
a domorodci, které považují za pod-
řadnou rasu.

Vstupenky na ples města 
pořídíte již z kraje ledna
XIII. Reprezentační ples města Mni-
chovo Hradiště se uskuteční v sobo-
tu 8. února 2020 tradičně na sále Zá-
kladní školy Studentská. Vstupenky 
bude možné zakoupit v Městském 
informačním centru v Mnichově Hra-
dišti od 6. ledna. Počet míst je ome-

zen, proto neváhejte s nákupem. 
Těšit se můžete na bohatou tombolu 
a skvělý program doprovázený ka-
pelou Big‘O‘Band.

Dominik Malý,
Klub Mnichovo Hradiště

nejste našimi čtenáři, přijďte se za-
registrovat a můžete se zúčastnit 
také. I kdyby to náhodou nedopad-
lo a dáreček na vás nevyšel žádný, 
získáte možnost půjčit si kteroukoli  
z více než 20 tisíc knih, které v měst-
ské knihovně máme.

Krásné Vánoce všem svým čte-
nářům přeje 

  Městská knihovna 
Mnichovo Hradiště

Ježíšek v knihovně
Během celého adventu dostane je-
den návštěvník knihovny každý den 
vánoční nadílku. A který návštěvník 
to bude? Ježíšek si v knihovně zahra-
je s dospělými čtenáři „na schovku“  
a každý den jeden dárek ukryje v ně-
kterém z regálů mezi knihami. Ten, 
kdo balíček najde první, vyhrává. 

Pokud tedy patříte mezi naše 
čtenáře a rádi hrajete na schováva-
nou, celý prosinec máte šanci dostat 
vánoční dárek s předstihem. A jestli 

Z napínavých knih doporučuje-
me Sílu přírody od Jane Harper. Pět 
žen vyráží na několikadenní túru do 
australské divočiny, aby spolu strávi-
ly čas i jinak než pracovně v kance-
láři. Vrátí se ale jen čtyři…

Kniha Virginie Grimaldi Cesta 
na sever zase ukazuje, jak je možné 
najít cestu zpět ke svým dětem. Se-
dmatřicetiletá Anna, matka dvou do-
spívajících dcer, se hroutí pod tíhou 
práce a nesplacených dluhů. S dce-
rami se potkává jen při snídani, celé 
dny a večery tráví v restauraci, kde 
pracuje jako servírka. Když dostane 
nečekaně výpověď a vysoké odstup-
né, má dvě možnosti: splatit všechny 
dluhy, najít si novou práci a zůstat ve 
svojí bezpečné bublině, nebo nalo-
žit dcery do karavanu a vydat se na 
okružní cestu po Skandinávii…

Veronika Ageiwa ve své auto-
biografické knize Deník japonské 
manželky vypráví o seznámení se 
spolužákem z Japonska, do kterého 
se zamiluje, odejde za ním do To-
kia a snaží se zapadnout nejen do 
naprosto odlišného kulturního pro-
středí, ale především do své nové 
rodiny. Autorčiny zážitky v knize jsou 
proloženy komentáři jejího japon-
ského manžela a čtenář tak vidí dva 
naprosto odlišné pohledy a názory, 
ale i přes spoustu překonávaných 
nesnází a nedorozumění budují har-
monický vztah a rodinu.

No, a pro milovníky bestselerů 
přece jenom něco na závěr: V loň-
ském roce byla velkým hitem série 
Eleny Ferrante Geniální přítelkyně. 
Protože se jedná o čtyři pětisetstrán-
kové díly a my jsme si nebyli jistí, 
jestli by tohle opravdu čtenáři chtěli 
číst, koupili jsme od Eleny Ferrante 
jinou knihu s názvem Tíživá láska. 
Zjistili jsme, že tato spisovatelka je 
opravdu mimořádný talent a o jejích 
knihách se píše v superlativech prá-
vem. Takže jsme koupili i Geniální 
přítelkyni a právě ta je ideálním spo-
lečníkem pro dlouhé zimní večery. 
Ale zároveň je to kniha, která vás 
nutí neustále číst dál, takže ani čtení 
čtyř dílů vám nebude trvat tak dlou-
ho jako jiné méně zajímavé knihy.

Kdo ví, možná si některou z na-
bízených knih přijdete vypůjčit nebo 
se tímto textem inspirujete při psaní 
dopisu Ježíškovi. Možná si napíšete 
o některou knížku nebo třeba o prů-
kazku do knihovny…

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Čtení pro děti pokračuje

Každý měsíc letošního roku četla  
v městské knihovně dětem pohádky 
některá z osobností našeho města. 
V listopadu mezi malé návštěvníky 
knihovny přišla paní Marcela Jindříš-
ková, vedoucí městského kina. 

Dětem přečetla pohádku z knihy 
vydané před padesáti lety Veselá 
dobrodružství Kašpárka, Spejbla  
a Hurvínka od Franka Weniga.  
A protože Hurvínek je veselá kopa  
a na čtení tentokrát dorazilo navzdo-
ry nepříznivému počasí devatenáct 
dětí, bylo na dětském oddělení 

pěkně veselo. Děti poté namalovaly 
obrázky, výtvory si můžete prohléd-
nout ve vitríně ve vstupní chodbě do 
knihovny. 

V prosinci proběhne poslední 
čtení pro děti letošního roku. A na 
koho se můžete těšit? V lednu zaha-
joval pan starosta a v prosinci bude 
zakončovat… Sledujte stránky měs-
ta a plakátky na školách a školkách 
a nechte se překvapit. Bude to stát 
vážně za to!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Na výročí listopadu 1989 ožívaly vzpomínky
V sobotu 16. listopadu nás pracovní-
ci muzea pozvali na komentovanou 
tematickou procházku po městě. 
Dobovými fotografiemi jsme si připo-
mněli podobu tehdejšího Gottwaldo-
va náměstí a prohlédli si panel shr-
nující události před 30 lety. Vítané 
byly vzpomínky a názory pamětníků. 
Následovalo netradiční promítání v 
městském divadle. Zhlédli jsme fo-
tografie z demonstrace na náměstí, 
ze sundávání symbolů totalitního 
režimu, výlepu plakátů občanského 
fóra včetně volby zastupitelů a sta-
rosty města, to vše s komentářem. 
Krátký barevný film z roku 1983 
byl typickým obrazem socialistické-
ho realismu. Toto sobotní setkání 
se právem začlenilo do letošních 

úspěšných akcí muzea. Díky všem 
jeho pracovníkům.

Tradiční pietní setkání v parku 
u nádraží u pomníku bojovníků za 
svobodu se uskutečnilo v neděli 
17. listopadu v 17 hodin a zahájila 
jej legendární Modlitba pro Martu. 
Starosta města Ondřej Lochman 
připomněl studentské demonstra-
ce v roce 1939, uvedl jména stu-
dentů, kteří perzekuce nepřežili. 
Mezi nimi se objevilo i jméno stu-
denta z našeho města Ladislava 
Šimka, syna učitele. Dále hovořil  
o brutálním zásahu proti demonstru-
jícím studentům 17. listopadu 1989 
a následných událostech, které vyvr-
cholily pádem totalitního režimu.

Základní umělecká škola se po-

starala o zdařilou interpretaci písní 
Karla Kryla. Představitelé města po-
ložili k pomníku květiny, s kyticí se 
připojil i Petr Novák, ředitel Domova 
Modrý kámen. Mnozí u pomníku roz-
svítili vzpomínkovou svíčku.

Paní Martina Bachová se podě-
lila o vzpomínky z návštěvy Prahy 
před 30 lety a hovořila i o své anga-
žovanosti při revolučním dění v Mni-
chově Hradišti. Na závěr se zazněla 
státní hymna.

Obě dvě autorky těchto řádek 
patříme k těm pamětníkům, kteří 
jsou šťastni, že žijí v dnešní době. 
Před 30 lety jsme prožívaly revoluční 
euforii, vítaly jsme všechny pozitivní 
změny a těšily se z pádu komuni-
stické moci. Přestože jsme zažily 

osobní tragédie, vážíme si svobody 
a demokracie. Můžeme žít podle 
svých představ, můžeme cestovat, 
svobodně se vyjadřovat, a proto si 
dovolíme připomínku. Zklamalo nás, 
že se vzpomínkové akce neúčast-
nilo více lidí z místních škol, firem  
a spolků.

Nám všem poskytla sametová 
revoluce skutečnou svobodu v re-
alizaci a rozhodování. Euforie po 
třiceti letech ochabla, avšak v ná-
valu nových pracovních povinností 
zapomínáme na ideály roku 1989, 
na sounáležitost, úctu k hodnotám 
a mravnost.

Miroslava Rydvalová 
a Jitka Mazánková

Zvonky letos čekají ještě vánoční koncerty
Letošní rok byl pro dětský pěvecký 
sbor Zvonky náročný, ale zároveň 
úspěšný. Dovolíme si uvést výčet 
nejzajímavějších akcí.

V březnu Zvonky vystoupily, 
stejně jako dalších 184 pěveckých 
sborů z naší republiky, na koncertě 
Zpíváme pro UNICEF aneb Pěvecké 
sbory pomáhají dětem. Akci vymy-
slela a zorganizovala naše bývalá 
členka sboru Petra Hejlová a záštitu 
převzaly právě Zvonky. Na 65 kon-
certech se vybralo celkem 528 714 
Kč, přímo u nás v Mnichově Hradišti 
17 300 Kč. Vše putovalo na program 
UNICEFu Dobrý start do života na 
pomoc malým dětem v nejchudších 
zemí světa.

O pár dní později vyrazily Zvon-
ky do Berouna, kde zvítězily v kraj-
ském kole soutěže pěveckých sborů 

základních uměleckých škol a vyzpí-
valy si už podruhé postup do ústřed-
ního kola. Na to jsme se připravovali 
mimo jiné i na dubnovém velikonoč-
ním koncertě v Rožďalovicích, kde 
zazněly všechny soutěžní skladby. 
Samotné ústřední kolo pak proběh-
lo na začátku května v Litomyšli  
a Zvonky si odvezly bronzové pás-
mo.

V červnu se všechny pěvecké 
sbory (Koťata, Zvonečky, Zvonky  
a Continuo) představily na tradičním 
Výročním sborovém koncertě v sále 
Základní školy Studentská, a tím 
jsme tak trochu ukončili 32. sboro-
vou sezónu.

Ale ne doopravdy, protože hlav-
ní akce nás teprve čekala. Ve dnech 
19. až 23. června jsme se zúčastnili 
22. ročníku mezinárodního festiva-

lu sborového zpěvu Alta Pusteria  
v Jižním Tyrolsku. Spolu s námi zde 
zpívalo kolem 80 sborů z 20 zemí 
celého světa. Zahajovací koncert 
proběhl na vrcholu Plan de Corones 
ve výšce 2 275 m. n. m., zpívali jsem 
v krásné Mahler Halle v Dobbiacu, 
v kostele s. Michele v San Candi-
du, v údolí Val Fiscalina nedaleko 
městečka Sesta, kde pak proběhl 
i rozlučkový ceremoniál, na němž 
každý sbor obdržel krásný diplom za 
účast na festivalu. Měli jsme tu čest 
vystoupit zde spolu s dvěma dalšími 
vybranými sbory.

Děkujeme všem, kteří nám po-
mohli, abychom se této úžasné akce 
mohli zúčastnit. Velké díky patří mi-
nisterstvu školství, městu Mnichovo 
Hradiště, firmám ŠKODA AUTO a.s., 
SBA –Expert Security, s.r.o., Affect, 

s.r.o., Honza Nábytek, Pivovar Svi-
jany, rodině Fedorových, kteří nás 
podpořili finančně. Zvláštní poděko-
vání patří panu Ondřeji Šindelářovi 
za pomoc s vypracováním projektů.

Po prázdninách, které naše děti 
zakončily tradičním letním soustře-
děním, jsme se v září zúčastnili akce 
Zažít Hradiště jinak a teď už nás če-
kají pouze vánoční koncerty. V pátek 
6. prosince vás zveme do kostela sv. 
Jakuba v Mnichově Hradišti a 13. 
prosince do kostela na Všeni. Oba 
koncerty začínají v 18 hodin.

Celý rok 2019 ukončíme 24. 
prosince ve 22 hodin Štědrovečer-
ním zpíváním na Masarykově ná-
městí.

Alena a Ladislav Hejlovi,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Součástí oslav 17. listopadu byl i hojně navštívený koncert legendární kapely 
Diskant, která plnila sály zejména v 80. letech. Foto: Jiří Macek

Lavička Václava Havla
Během příprav letošních kulatých oslav listopadu 1989 zazněl názor, že 
by Mnichovo Hradiště mělo mít ve veřejném prostoru vlastní důstojnou 
připomínku sametové revoluce – tou by mohla být lavička Václava Havla.

Toto umělecké dílo, jehož autorem je český designér Bořek Šípek, 
sestává ze dvou křesel a kruhového stolku, jímž prorůstá strom, a bývá 
umisťováno ve veřejném prostoru, aby připomínalo myšlenky prvního pre-
zidenta České republiky, Václava Havla. Symbolicky konkrétně vůli vést 
dialog a neuzavírat se světu. 

Město oslovilo Petra Madera, jenž projekt laviček Václava Havla po 
smrti Šípka spravuje, a v lednu hodlá vypsat sbírku na 250 tisíc korun, ze 
které by vznik tohoto místa měl být uhrazen. Lavička by měla najít místo 
v parku u nádraží po jeho revitalizaci, případně na Vrchlického návrší.
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30. výročí sametové revoluce na gymnáziu
U příležitosti třiceti let od listopado-
vých událostí v roce 1989 si i naše 
gymnázium několika akcemi připo-
mnělo tehdejší okamžiky. 

Studentům jsme se snažili při-
blížit prostřednictvím vzpomínek  
s pamětníky, přednáškou s polito-
logem či projekcí dokumentárních 
filmů nesvobodnou dobu před rokem 
1989 i situaci v samotných listopa-
dových dnech. Důležitým doplňkem 
těchto aktivit je také výstava tema-
ticky zaměřených výtvarných pra-
cí studentů i dalších materiálů na 
chodbách školy.

Již v pátek 8. listopadu jsme 
na sále školy zhlédli dokument  
Z deníku Ivany A. Předlohou filmu 
se stal autentický deník osmnáctile-
té maturantky Ivany, která osobitým 
pohledem středoškolačky reflektuje 
poslední rok existence komunistic-
kého Československa. Při  následné 
diskusi ve třídách se mnozí studenti 
podivovali nad absencí základního 

sortimentu v obchodech, například 
toaletního papíru, jehož nedosta-
tek byl často suplován nastříhaným 
dobovým tiskem – zaskočily je ale  
i další reálie života v totalitě, ze-
jména problémy s vycestováním za 
hranice či nedostupnost objektivních 
informací. Za možnost bezplatného 
využití filmu děkujeme organizaci 
Jeden svět na školách.

Následující týden jsme navázali 
již tradiční akcí Příběhy bezpráví, 
která připomíná prostřednictvím 
vzpomínek pamětníků a filmových 
dokumentů oběti a zločiny komuni-
stické i nacistické totality. Tematic-
ky jsme se věnovali problematice 
emigrace na konci komunistického 
režimu, pamětník Michal Šimek na-
příklad také zavzpomínal na neudě-

lení státního souhlasu či na častou 
nemožnost studia na vybraných 
vysokých školách pro studenty se 
špatnými kádrovými profily.

A z větších akcí vše završila 
přednáška s politologem Davidem 
Weberem z Ústavu pro soudobé 
dějiny Akademie věd ČR (mimo-
chodem absolventem našeho 
gymnázia), který studenty odborně  
a zasvěceně seznámil přímo s listo-
padovými událostmi roku 1989.

Většina studentů hodnotila 
zmíněné akce pozitivně, osobně se 
domnívám, že je neoddiskutovatelně 
a nanejvýš potřebné věnovat mnoho 
prostoru ve výuce dějepisu právě 
moderním dějinám – nejenom proto, 
aby neplatil známý slogan spisova-
tele a filozofa  George Santayany: 
„Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou 
odsouzeni k tomu, aby si ji zopako-
vali.“

Petr Mazánek, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště      

Adventní „vzdělávání“ 
pod taktovkou MAPu

Podzimní aktivity pro učitele i rodi-
čovskou veřejnost nabízené naším 
projektem byly různorodé co do for-
my i obsahu. Máme za sebou řadu 
setkání a diskusí v pracovních sku-
pinách, při společném setkání učite-
lek malotřídních či mateřských škol, 
aktivit pro žáky našich škol (ať už šlo 
o workshop Proč obrazy nepotřebují 
názvy ve spolupráci s mnichovohra-
dišťskou ZUŠ, o Listování pro žáky 
6. a 8. tříd nebo o informační setkání 
k žákovským projektům) či jejich uči-
tele a rodiče (Kyberšikana, Neklidné 
a nepozorné dítě, Triády, Školní zra-
lost, Komunikace pro učitele, Jak si 
hospitovat navzájem…). Jsme rádi, 
že můžeme nabízet takovou pestrost 
témat, která v naprosté většině pří-
padů přicházejí od účastníků našich 
akcí, na jejichž podněty se snažíme 
reagovat. 

Protože si uvědomujeme, že 
žijeme v době, kdy jsme přesyceni 
množstvím informací různého cha-
rakteru, považujeme za nezbytné 
umět se orientovat v mediálním pro-
storu a dokázat kriticky analyzovat 
zprávy či jiné formy článků, abychom 
bez problémů odhalili případné dez-

informace. Přijměte proto pozvání 
pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost, z jejíhož podnětu orga-
nizujeme pro učitele, ale i rodičov-
skou veřejnost workshop na téma 
Zpravodajství – jak se orientovat  
v médiích. Věříme, že toto téma je 
víc než aktuální. 

Abychom reagovali na pro mno-
hé stresové předvánoční období, 
přinášíme vám pozvánku na Před-
vánoční snový čtenářský klub, jehož 
prostřednictvím nabízíme možnost 
odpočinout si od prosincového hek-
tična a ponořit se spolu s námi do 
adventní atmosféry jednak čtením 
tematicky laděných textů (povídek 
či básní), jednak rukodělnou prací, 
jejímž výsledkem budou dekorace  
z vlny a provázků. Těšíme se na 
společně strávený čas!

Dalších aktivit pro adventní čas 
z naší strany již netřeba! Přejeme 
vám, pokud možno, klidné období 
konce roku plné milých přátelských 
setkání i času stráveného s rodinou. 
Těšíme se na vás v novém kalen-
dářním roce, ve kterém vám i nadále 
budeme přinášet zajímavé možnosti 
pro vzájemná sdílení zkušeností, in-
spirativní poznání i výjezdy.

Vše podstatné o našich prosin-
cových, ale i minulých či budoucích 
aktivitách naleznete na našem webu 
(www.map-mh.cz) či facebookovém 
profilu MAP II Mnichovohradišťsko. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Poděkování patří městské policii
Ve středu 16. října proběhl v naší 
mateřské škole v Mírové ulici nauč-
ně zábavný program, který připravili 
strážníci Městské policie Mnichovo 
Hradiště.

V různých ukázkách se děti se-
znamovaly s prací městské policie. 
Poznávaly správná pravidla silniční-
ho provozu díky promítanému filmu 
Besipu – „Bezpečně na ulici, bez-
pečně na silnici“. Také se seznámily 
s prací kynologů a strážníci jim uká-
zali, jak probíhá výcvik policejních 
psů. Rovněž měly možnost nahléd-
nout do policejních aut a vyzkoušet  
i některé jejich funkce. Strážníci nám 
předvedli i svůj zdravotní kufřík, kte-

rý jim pomáhá při záchraně lidských 
životů. Mnoho činností si mohly děti 
za pomoci strážníků samy vyzkoušet 
a to se jim moc líbilo.

Děkujeme všem, kteří pro nás 
tento naučný program připravili,  
a také za to, že společně s námi 
strávili dopoledne v mateřské ško-
le. Děkujeme i za dárky, které děti 
dostaly. Všichni jsme získali nové 
poznatky, viděli poutavé ukázky  
a věříme, že se se strážníky měst-
ské policie na zahradě mateřské 
školy v Mírové ulici opět sejdeme.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Truck FabLabExperience 
v SOU Hubálov
V úterý 5. listopadu navštívila náš 
areál největší pojízdná digitální labo-
ratoř na světě, která vznikne rozlo-
žením 14 metrů dlouhého návěsu za 
tahačem DAF. Tuto sdílenou mobilní 
digitální dílnu postavili na jaře letoš-
ního roku v brněnském inovačním 
centru pro základní a střední školy 
Jihomoravského kraje. Obsahuje 
CNC modelovací frézku, laserovou 
řezačku, plotery, 3D tiskárny, robo-
tické rameno, elektronový mikroskop 
a dálkové řízené RC modely aut. 
Žáci naší školy tak mohli seznámit 
se s obsluhou jednotlivých zařízení 
a vyrobit si pro sebe jednoduché 
výrobky. 

Náklady prvního výjezdu této 
pojízdné dílny mimo jihomoravský 
region plně hradila firma Škoda Auto 
a.s. v rámci své podpory školám, se 

kterými dlouhodobě spolupracuje. 
Materiální pomoc, kterou naše škola 
díky mladoboleslavské automobilce 
během řady let získala, zahrnuje 
kromě nového vozidla autoškoly, 
nestandartních vozů pro výuku, 
motorů, převodovek, vyřazených 
diagnostických přístrojů a dílenské-
ho vybavení také možnost bezplatně 
využívat profesionální informační 
software ODIS a erWinpro značkové 
opravny ŠKODA.

Do pracovního poměru během 
uplynulého školního roku nastoupil  
z hubálovského učiliště druhý nej-
vyšší počet absolventů ze středních 
škol mimo vlastní vzdělávací cent-
rum firmy.

Miroslav Kolomazník, 
Střední odborné učiliště Hubálov

Halloweenská párty ve Studentské
Ve čtvrtek 7. listopadu navečer 
se sál 2. základní školy proměnil  
v duchu Halloweenu, svátku straši-
del a hororu. V pátek se totiž na tom-
to místě konala halloweenská párty.

Sálem se míhala spousta klau-
nů, černých koček a mnoho jiných 
strašidel. Tančilo se na známé hity 
jako je Macarena od Los del Rio, De-
spacito, Popeláři od Míši Růžičkové 
nebo Seňorita od Shawna Mendese 
a Camily Cabello.

Hlavní zábavou ale byly hry. 
Čáp ztratil čepičku – to všechny 
hodně pobavilo, židličkovaná zvedla 

ze židlí také mnoho masek a závody 
na ručnících prověřily ve třech ko-
lech šikovnost každého soutěžícího. 
Soutěž o nejlepšího tanečníka pak 
vyhrál žák Petr. 

Úderem 15. hodiny byla naše 
halloweenská párty rozpuštěna. 
Děkujeme paní učitelce Matulové 
za psychickou i fyzickou podporu při 
organizaci celé akce. Myslíme si, že 
si to všichni užili, a těšíme se za rok 
na další podobné setkání. 

Bára a Oskar,
žáci Základní školy Studentská

Děkujeme za krásný obraz!

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali mamince žáka naší školy, která 
nám pomohla zkrášlit kmenovou 
třídu 7. C. Namalovala pro nás nád-
herný obraz, jenž do učebny chemie 

tematicky skvěle zapadá. 
Děkujeme a této pomoci si veli-

ce ceníme. 

 Učitelé ZŠ Studentská

Den otevřených dveří
Střední odborné učiliště Hubálov 
opět otevřelo své brány návštěvní-
kům, tradiční den otevřených dveří 
se konal v sobotu 19. října.

Tato akce je již tradičně určena 
nejen zájemcům o studium na naší 
škole a bývalým absolventům, ale 
také rodinám s dětmi všech věko-
vých kategorií. Společně jsme si uži-
li příjemné dopoledne. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout celý areál našeho 
učiliště. Děti soutěžily na deseti růz-
ných stanovištích, vyzkoušely si 
svou zručnost i vědomosti a získaly 
drobné odměny. Opět byla možnost 
svézt se traktorem či na koni, střílelo 
se ze vzduchovky nebo sportovního 
luku a k dispozici byla řada dalších 
atrakcí. K obědu se podával skvě-
lý guláš nebo buchtičky s krémem 
od našich kuchařek. Na dílenském 
dvoře byla připravena výstava ze-
mědělské techniky, automobilových 

veteránů, motorek, k dispozici bylo 
také občerstvení. 

V tělocvičně proběhl třetí ročník 
závodu RC modelů aut, kterého se 
zúčastnily soutěžní týmy několika 
středních škol (včetně naší partner-
ské školy z belgického Roeselare).

Počasí nám opravdu přálo, pa-
novala příjemná atmosféra, areál 
učiliště navštívilo zhruba tisíc ná-
vštěvníků. Někteří z nich do Hubá-
lova zavítali poprvé, jiní se k nám 
vracejí pravidelně.

Děkujeme všem zaměstnancům 
i žákům, kteří pomohli tuto akci rea-
lizovat. Naše poděkování patří i zá-
stupcům spolupracujících firem. 

Kdo to letos nestihl, může nás 
navštívit příští rok, den otevřených 
dveří patří mezi naše tradiční akce. 

Radka Pitrmocová, 
Střední odborné učiliště Hubálov
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Domov Modrý kámen oslavil 20 let budovy
23. října slavil Domov Modrý kámen 
v Mnichově Hradišti 20 let budovy. 
Byla otevřena v roce 1999 a tehdy 
se do ní přestěhovali klienti z domo-
va ve Vlčím Poli, jehož historie sahá 
až do 50. let 20. století. Současná 
budova Domova Modrý kámen je  
v majetku města, ale jeho zřizovate-
lem je Středočeský kraj. Poskytuje 
péči 101 klientům.

Na začátku programu oslavy vy-
stoupil pěvecký soubor Kamínek slo-
žený s klientů domova Modrý kámen 
i ze seniorů z řad veřejnosti, který 
vznikl 1. března 2002 pod vedením 
muzikoterapeutky Pavlíny Landové. 
Po pěveckém vystoupení Kamínku 
se chopila mikrofonu moderátorka 
Marie Retková a mimo jiné zavzpo-
mínala na své dětství, které trávila  
u babičky v nedalekých Hoškovicích. 
Poté si pozvala na pódium vzácné 
hosty, mezi kterými byla i dlouhole-
tá ředitelka Modrého kamene Marie 
Smutná. Té jako poděkování za její 
práci předal současný ředitel Petr 
Novák, který je ve funkci teprve od 
letošního března, květinu. Násle-
dovalo velmi povedené vystoupení 
dětského souboru Veseláček  ze 
základní školy ve Veselé pod ve-
dením Mileny Pospíšilové. A poté 
již hrála k tanci i poslechu kapela 
Stratos Band. Na oslavu zavítali 
náměstek ministryně práce a sociál-
ních věcí Robin Povšík, zástupkyně 

Středočeského kraje Alena Kultová, 
vedoucí mnichovohradišťského kon-
taktního pracoviště Úřadu práce Ing. 
Pavla Dufková, architekt budovy Ing. 
Jiří Štěrba a nechyběli ani zástupci 
spolupracujících úřadů a organizací, 
představitelé měst a obcí v čele se 
starostou Mnichova Hradiště Ondře-
jem Lochmanem a samozřejmě kli-
enti a současní i bývalí zaměstnanci.
Při příležitosti výročí byla v atriu do-
mova rovněž minivýstava věnovaná 
historii domova. 

Během listopadu se konalo  
v domově několik dalších zajíma-
vých akcí: beseda s ředitelem praž-
ské zoo Miroslavem Bobkem (který 
pochází z Mnichova Hradiště), se-
tkání a krátké hudební vystoupení 
se zpěvákem Václavem Neckářem, 
vystoupení baráčníků z Řepova, zá-
jezd na setkání seniorů do Březovic, 
promítání starých fotografií města ve 
spolupráci s muzeem a jubilejní ples 
pro klienty a zaměstnance. V prosin-
ci čeká klienty zimní vystoupení dětí 
z mateřských škol, společné vánoč-
ní tvoření seniorů s dětmi, návštěva 
čertů, andělů a Mikuláše ze základní 
školy a vystoupení Jednoty bratrské.

Od 6. prosince do 6. ledna 2020 
bude v respiriu domova ke zhlédnutí 
XX. vánoční výstava prací seniorů.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Mistrovská práce Boženy Buřičové bodovala 
na cukrářském šampionátu, autorku inspiroval cibulák
Letošní ročník Moravského cukrář-
ského šampionátu, který každoroč-
ně pořádá Asociace Kuchařů a cuk-
rářů České republiky, se mimořádně 
otevřel také amatérům, lidem, kteří 
se cukrářským uměním profesionál-
ně neživí. Tuto výzvu přijala i paní 
Božena Buřičová z Mnichova Hradi-
ště a během dvou měsíců vytvořila 
pozoruhodné dílo, jež jí nakonec 
vyneslo uznání poroty.

Šampionát probíhal 5. a 6. října 
na výstavišti Flora Olomouc v rámci 
Olima Cupu. Tématem soutěže byla 
„Kouzelná krabička“, přihlášené ex-
ponáty měly být trojrozměrnými díly 
z perníku bez použití výztuh, fondá-
nu a čokolády, přičemž jeden prvek 
měl být dominantní.

Paní Buřičová se při tvorbě 
inspirovala tradičním cibulákem. 
„Naše babičky měly cibulák za 
opravdu luxusní a sváteční nádobí. 
Každý si ho přál mít – také pár kous-
ků vlastním – a nápad byl na světě: 
prostřený stůl u babičky s kouzelnou 
truhlou plnou překvapení a k tomu 
vyžehlená a připravená zástěrka,“ 
popisuje své dílo autorka.

 Realizace nápadu zabrala dva 
měsíce. A přestože zprvu se jako 
nejkomplikovanější část instalace 

jevil váleček na těsto, nejvíc práce si 
nakonec vyžádala samotná ústřed-
ní truhla, rozměrná a ve výsledku 
pořádně těžká. A mnoho času bylo 
třeba také na zasychání cukrové gla-
zury na pernících, aby byla dokonale 
hladká a šlo na ni malovat potravi-
nářskými barvami vzory.

Jak paní Buřičová říká, účast  
v soutěži pojala jako výzvu, zda má 
na to obstát ve vysoké konkurenci 

dalších soutěžících. Patnáctiletá 
praxe v pečení a zdobení perní-
ků (pro vlastní rodinu, ale také pro 
faru, městský úřad, baráčníky, dět-
ský domov nebo nejrůznější akce 
a organizace), rodinné kořeny (otec 
i dědeček byli pekaři), absolvované 
kurzy zdobení perníků (mimo jiné 
u Jaroslavy Londové, 5. nejlepší 
cukrářky na světě, která peče i pro 
Buckinghamský palác) se zkrátka 

projevily, a tak se cukrářka do Mni-
chova Hradiště z Olomouce vracela 
s diplomem a pohárem.

Výtvor paní Buřičové bude  
v Mnichově Hradišti k vidění pravdě-
podobně během vánočního jarmar-
ku, zájemci si jej budou moci pro-
hlédnout rovněž v Muzeu perníku v 
Pardubicích, kam poputuje později.

Redakce 

Současný ředitel Petr Novák předává květinu bývalé ředitelce Marii Smutné.

Pěvecký soubor Kamínek, které vede Pavlína Landová. Foto: 2x I. Čermáková

Po Mysliveckém chodníčku  
a jak to vidíme s dotacemi

Další český fotbalový tým 
vyzve slavnou Barcelonu
Na Vánočním jarmarku se můžete 
podívat, jak si vede stoletý mnicho-
vohradišťský sportovní klub proti 
legendárnímu španělskému týmu 
FC Barcelona. Ano, ano, nepřehání-
me, je to tak. Když jsme se rozhodli 
rozšířit pohyblivý betlém o další část 
Mnichova Hradiště, zvolili jsme si fot-
balový stadion. 

Hlavního architekta jsme na-
lezli v jednom hráči, který hájí bar-
vy MSK v mladších žácích. To on 
linkoval hřiště, dělal střechu tribuny  
a také přizval hvězdného Messiho  
a spol. My jsme si v listopadu pozvali 
na besedu osobu z nejpovolanějších 
– předsedu MSK, pana Ondřeje 
Knoblocha. Na naše zvídavé otáz-
ky ochotně odpovídal nejen on, ale  
i jeho manželka. Oba dva jsou rodilí 
Hradišťáci a našemu městu zůstá-
vají věrní. Probrali jsme i blížící se 
Vánoce, oblíbené cukroví, pohádky  
i hořící stromeček, ale přeci jen nej-
víc času nám zabral sport. 

Zajímalo nás, jakého největšího 
sportovního úspěchu pan Knobloch 
dosáhl. Ve „velkém“ fotbale chytal za 
Duklu Praha. Ve futsalu hájil v bráně 
barvy také Slavie Praha, ale beze-
sporu největším zážitkem bylo na-
vléknout dres České reprezentace 
ve futsalu a spolu s týmem vybojo-
vat v Brazílii fantastické čtvrté místo 
na turnaji Grand Prix Brasil v roce 

2009. Když hrála česká hymna, byla 
to prý ohromná hrdost, husí kůže, 
prostě síla! Na utkání proti domácí 
Brazílii s hvězdným Falcaem přišlo 
fandit přes šest tisíc diváků. Nesku-
tečný zážitek. Tím jsme se dostali  
i k fanouškům, ke zdravé rivalitě,  
slušnosti a poctivosti. To, že se py-
rotechnika nemá při sportu vůbec 
používat, všichni moc dobře víme. 
Zůstali jsme však v úžasu, když 
jsme slyšeli, že některým fanouškům 
to nedošlo a použili dýmovnice i při 
halovém utkání. Pochopitelně pak 
bylo na místě dlouho nedýchatelno. 
Chodit fandit je ale dobré a fanoušci 
mají udělat prima atmosféru. Platí 
tedy, že jak chceme, aby se ostatní 
chovali k nám, máme se chovat i my 
k nim. Jelikož nám zajímavě vyprá-
věla taková fotbalová kapacita, určitě 
jsme si vzali ta slova k srdci. 

Ještě nás zajímalo, kam do bet-
lému máme umístit dřevěného pana 
Knoblocha. Prý kdyby to bylo mož-
né, tak do branky. Rádi toto přání 
vyplníme a já jsem si jistá, že český 
a hlavně mnichovohradišťský repre-
zentant obávaného Lionela vychytá. 
Přejeme MSKáčku vše nejlepší do 
dalších 100 let a těšíme se na zápa-
sy na novém trávníku.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Halloween na Kruhách vrcholil stezkou odvahy
V sobotu 2. listopadu bylo už od rána 
takové správné dušičkové počasí, 
ale nám nemohlo nic zkazit nála-
du, protože jsme se všichni těšili na 
Halloween. V půl třetí jsme se sešli, 
abychom tematicky vyzdobili naši 
klubovnu na hřišti. Nesměli chybět 
duchové, netopýři, pavučiny s pa-
vouky ani svíčky a další strašidelné 
dekorace. 

Po čtvrté hodině začali přichá-
zet ti, kteří se nebáli užít si strašidel-
ný večer. Nejdříve jsme začali vyře-
závat z dýní dýňáky různých tvarů 
a velikostí. Za tmy, s rozsvícenými 

svíčkami uvnitř, vypadaly prostě 
úžasně. Poté jsme dětem nachys-
tali stezku odvahy, která vedla od 
klubovny k nedalekému lesíku. Byla 
osvětlena svíčkami, po cestě se po-
hyboval duch a na konci čekalo stra-
šidlo, které dávalo dětem odměnu  
v podobě sladkostí. Dětem se stezka 
líbila, i když z ní měly spíše legraci 
než strach. 

A o to nám vlastě také šlo, užít 
si prima odpoledne.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

Již několik let mohou mnichovohra-
dišťské spolky využít nabídky radni-
ce a na svoji činnost získat finanční 
podporu v rámci dotačního progra-
mu města. Zřízení tohoto programu 
byl jistě velmi dobrý a prozíravý po-
čin, jímž město nejen podpoří aktivi-
tu spolků obecně, ale přispívá k roz-
voji občanské společnosti. Za velmi 
pozitivní osobně považuji dotace na 
přípravu a pořádání akcí, které jsou 
většinou svojí náplní a charakterem 
přitažlivé, obrací se k veřejnosti, na-
pomáhají vytvářet vazby mezi spol-
ky a ostatními, ale také často působí 
přímo výchovně nebo motivačně na 
nás všechny a nejsou tedy přínosem 
jenom pro spolek samotný, ale i pro 
širší okruh Mnichovohradišťanů,  
i když většinou jenom v časově krát-
kém období. 

V Mysliveckém spolku U Obůrky 
se sídlem v Podolí má dlouholetou 
tradici pořádání dětského dne s my-
sliveckou a přírodní tématikou, kam 
každoročně v předposlední prázd-
ninovou sobotu přicházelo kolem 
30-40 dětí. Finanční možnosti má 
náš spolek omezené, neboť většinu 
prostředků myslivci investují do péče 
o zvěř a krajinu, ale vždy se poda-
řilo program připravit. V posledních 
čtyřech letech se však mimo jiné i 
díky finanční podpoře města Mni-
chovo Hradiště dařilo celý projekt 
zvětšovat, vylepšovat a rozšiřovat 
program. Zájem rostl, a tak jsme 
na letošním ročníku Putování po 
mysliveckém chodníčku, jak se tato 
část dětského dne pořádaného ve 
spolupráci se Sportovním klubem 
Kruhy nazývá, zaznamenali více než 
90 dětských účastníků, počet rodičů 
či prarodičů už jsme nebyli schopni 
evidovat. Kdo tedy v sobotu 24. srp-
na zavítal do sportovního areálu na 
Kruhách, mohl se zúčastnit s bodo-
vací tabulkou v ruce výpravy po my-
slivecko-přírodovědné stezce, kde si 
účastníci se svými kamarády nebo v 
doprovodu rodičů či prarodičů, moh-
li ověřit svoje znalosti o stromech, 

keřích, ptácích, vystřelit si z luku na 
slaměného daňka či ze vzduchovky 
na terč, potkat za keřem bažanta či 
sojku nebo dokonce v lese divoké 
prase či jezevce. Odvážnější si moh-
li pohladit opravdového živého orla 
nebo pochovat roztomilou sovu pá-
lenou. Komu se to třeba ve školním 
vyučování nebo na displeji tabletu či 
u televizní obrazovky podaří? 

V zimním období často děti s 
rodiči přicházejí k našim krmelcům a 
v dobré víře chtějí zvěři pomoci pře-
čkat těžké období, přinášejí různé 
potraviny či krmiva, často ale nevě-
dí, že nevhodnými produkty mohou 
zvěři spíše uškodit. K tomu sloužilo 
naše interaktivní stanoviště „Do kr-
melce patří/nepatří“, kde si mohli 
všichni prakticky ověřit, jak pomoci 
a neuškodit. Tabule s informacemi 
tohoto typu a rovněž tabule upozor-
ňující na typickou faunu Mnichovo-
hradišťska či na problematiku střetu 
motorových vozidel se zvěří byly 
umístěny podél stezky. Nechápeme 
totiž celou akci pouze jako jeden od-
polední program. 

Město v posledních letech při-
kročilo ke zpřístupňování lokalit v 
naší honitbě a buduje turistické a ob-
čanské stezky, které mají přivést ob-
čany do přírody. Bohužel je překva-
pivé, jak mnoho občanů se v přírodě 
chová zcela bezohledně k životnímu 
prostředí, přírodě a zvěři, aniž by si 
toho často byli vědomi.  Potkáváme 
je, jak dlouho po západu slunce s 
rozsvícenými čelovkami běhají nebo 
jezdí na kolech po stezkách i lesích 
pro své zdraví a neuvědomují si, že 
zvěř, která je v naší civilizačními 
faktory přetížené krajině po celý den 
zneklidňována, nemá potom klid na 
odpočinek ani v noci a v odlehlých 
místech.  Stejně tak mnoho pejskařů 
si neuvědomuje, že jejich procházky 
s volně pobíhajícími miláčky vytvá-
řejí pachové stopy, které matky nutí 
neustále mláďata stěhovat na bez-
pečnější místa anebo je dokonce 
opouštějí.                   ...12 
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KINO

11. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokument O. Sommerové jako pocta herci Jiřímu Suchému.

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

5. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRVNÍ ZRÁDCE
Dramatický thriller o monstrprocesu se sicilskými mafiánskými bossy.

6. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

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

7. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL 2
Zasněžené hory jako kulisa několika romantických dobrodružství.

8. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

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

12. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA
Dokument, který naznačuje, jak činnost člověka mění svět kolem nás.

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

15. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 
Další zábavné příhody dvou nešikovných kutilů.

18. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA – Předpremiéra!
V devátém pokračování přichází závěr „hvězdné“ ságy!

KALENDÁR AKCÍˇ

22. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

19. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL 2
Zasněžené hory jako kulisa několika romantických dobrodružství.

20. PROSINCE, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 3D
V devátém pokračování přichází závěr „hvězdné“ ságy!

21. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNĚŽNÁ MELA
Animovaný film o psech a lišákovi, kteří v Arktidě doručují poštovní zásilky.

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

27. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Tři kamarádi se vracejí do počtačové hry, aby zachránili kamaráda.

28. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

3. PROSINCE, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
S BATOHEM NAPŘÍČ MAROKEM
Cestovatelka Pavla Bičíková povypráví o svém měsíčním pěším putování.

14. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

14. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Tři kamarádi se vracejí do počtačové hry, aby zachránili kamaráda.

28. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
V devátém pokračování přichází závěr „hvězdné“ ságy!

29. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 
Další zábavné příhody dvou nešikovných kutilů.

31. PROSINCE, 15:00, SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
ŠPINDL 2 + sklenka sektu na přivítanou
Zasněžené hory jako kulisa několika romantických dobrodružství.

31. PROSINCE, 18:00, SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK + sklenka sektu na přivítanou
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

3. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince. 

5. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince. 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00
ČERTOVÁNÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
I letos budete mít možnost setkat se s pekelníky na mnichovohradišťském 
náměstí. Od nich cesta povede k Mikulášovi, andílkům a za nadílkou, kte-
rou budou maškary nadělovat v prostorách radnice. Letos si pro vás čerti 
připravili speciální úkoly, jelikož se v pekle chystá zimní olympiáda. V prů-
běhu večera vystoupí u vánočního stromu několikrát členové Jednoty bra-
trské, k vidění bude také ohňová show v podání skupiny Firelovers. Akce je 
připravena ve spolupráci s SHD Mnichovo Hradiště a financována městem 
Mnichovo Hradiště a je zdarma. Občerstvení zajištěno.

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

13. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od roku do čtyř let. 

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

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO
4. PROSINCE, 16:00 AŽ 19:00, GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZPRAVODAJSTVÍ – JAK SE ORIENTOVAT V MÉDIÍCH
Workshop Jednoho světa na školách vhodný pro učitele i rodiče, na kterém 
se naučíte orientovat v mediálním prostoru i kriticky analyzovat zprávy a jiné 
formy článků. Registrace je nutná.

10. PROSINCE, 16:30 AŽ 18:30, GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ
PŘEDVÁNOČNÍ SNOVÝ ČTENÁŘSKÝ KLUB
Přijměte pozvání na společné literárně-kreativní setkání, které se uskuteční 
na GMH. Adventní čas nemůžete strávit lépe! Čekat vás bude čtení te-
maticky laděných textů, v druhé části pak výroba snových dekorací z vlny  
a provázků. Přihlášení na akci je vzhledem k omezenému počtu míst nutné.

INZERCE

MUZEUM
DO 22. PROSINCE DENNĚ, 9:00 AZ 15:00
VÁNOČNÍ OZDOBY VČERA A DNES
Již tradičně se v letošním předvánočním čase otevře v městském muzeu 
výstava, tentokrát pod názvem „Vánoční ozdoby včera a dnes“. Přijď-
te se podívat a obdivovat, čím byly ozdobeny vánoční stromky našich 
předků. Uvidíte také současné umění regionálních výrobců, jejich ručně 
vyráběné a originálně malované ozdoby z vyfukovaného skla, jedineč-
né ozdoby ze skleněných perliček z Poniklé na Liberecku s tradicí od 
roku 1902, kouzelné skleněné figurky zručných sklářů, ozdoby a figur-
ky ze včelího vosku, výrobky z paličkované krajky či ozdobičky pletené  
z orobince. Výstavu můžete navštívit od 30. listopadu do 22. prosince  
v čase od 9 do 15 hodin.

Lucie Šolcová, Muzeum města Mn. Hradiště
OSTATNÍ

7. PROSINCE, 15:00, SOKOLOVNA
SOKOL MH – SF SKK EL NINO PRAHA E
Utkání stolních tenistů v rámci 10. kola 3. ligy skupiny B.

9. PROSINCE, 17:00, SÁL KLUBU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Veřejné jednání nejvyššího správního orgánu města.

10. A 25. PROSINCE,15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

12. PROSINCE,16:00, GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ
VÁNOČNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA MNICHOVO HRADIŠTĚ 
Zveme rodiče a blízké studentů, absolventy i další přátele GMH!

8. PROSINCE, 10:00, SOKOLOVNA
SOKOL MH – KST BOHNICE
Utkání stolních tenistů v rámci 11. kola 3. ligy skupiny B.

5. PROSINCE, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S ADHD, VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ...
autismem a jinými poruchami. Výměna zkušeností, rady a diskuze.

2. PROSINCE, 19:00, ZÁMEK, SÁL KLUBU
LISTOVÁNÍ PRO CELOU RODINU 
L. Hejlík, P. Bučková a kniha Benoita Duteutrea Holčička a cigareta.

14. PROSINCE, 21:00, ROCK POSILOVNA 
VÍKEND ROCK 
Koncert, na který zve Mnichovohradišťský sportovní klub. 

28. PROSINCE, 20:30, ROCK POSILOVNA
PŘEDSILVETROVSKÉ RETRO DISCO
Protančete jeden z posledních večerů letošního roku.
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CHODÍM PO MĚSTĚ
O Vánocích u nás panuje nejdelší 
tma, kterou přichází prozářit Ježí-
šek. Přináší světlo do našich domo-
vů, do našich duší. 

Přejme si pod stromeček, ať 
všechno klape, jak má. Nezadě-
lávejme si na problémy, většinou 
máme vše ve své moci. Dovolme si 

být zase dětmi, abychom mohli ve-
jít do království Božího. Žasněme, 
zkoumejme, radujme se, veselme 
se! K tomu nepotřebujeme hory dár-
ků, které samy o sobě přinést klid  
a mír nemohou.

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

INZERCE

Áčko se dvěma výhrami vyhnulo sestupovým pozicím
Jako každoročně se ping-pongo-
vému Áčku moc nevydařil vstup do 
soutěže. Po loňském působení ve 
druhé lize nastupuje letos A-muž-
stvo TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
opět ve třetí lize. Bez opor sezón 
minulých nelze čekat boje o vrchol 
tabulky.

Po překvapivé remíze v prvním 
kole s SKST Liberec E následovaly 
čtyři porážky s Mladou Boleslaví, 
Bělou pod Bezdězem, v Chebu  
a bohužel i v Chodově u Karlových 
Varů. Zejména poslední ztráta mrzí. 
O druhém listopadovém víken-
du hostilo Áčko soupeře z konce 
tabulky – KST Rakovník a SKST 
Most B. Cíl byl jednoznačný – dvě 
vítezství. V sobotu se podařilo sou-
peři z Rakovníka odskočit hned  
v první čtveřičce o dva body. Pak už 

si domácí jen hlídali bodový náskok  
a nakonec získali první letošní ví-
tězství v poměru 10:7. Nedělní 
utkání proti rezervě Mostu bylo  

o poznání vyrovnanější. Domácí 
hráči dokázali vyhrát v obou čtyř-
hrách. Stav se pak přeléval 2:2, 4:2, 
4:4, 5:6, 8:6, 10:7. Zejména prostře-
dek zápasu byl nečekaně vyrovnaný  
a o osudu pěti ze šesti zápasů roz-
hodl až pátý set.  Pozitivním zlomem 
pro domácí bylo vítězství 3:2 Tráv-
níčka nad Kloučkem. Díky dvěma 
výhrám se Mnichovohradišťští po-
sunuli na osmé nesestupové místo. 

6. kolo
TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 

KST Rakovník 10:7 (čtyřhry 1:1), 
body domácích: Luboš Trávníček 
1:3, Petr Antoš 2:2, Michal Stránský 
3:0, Vojtěch Košák 3:1, body hostů: 
Jan Přibík 2:2, Vladimír Štěpka 2:2, 
Jiří Vlček 0:4, Martin Kettner Martin 
2:1.

Průběžné pořadí 
(3. liga)

1. TJ AŠ Mladá Boleslav
2. SKST Cheb B
3. TTC Litoměřice B
4. SKST Liberec E
5. SKST Děčín
6. TTC Bělá p. Bezdězem
7. KST Bohnice
8. SF SKK El Niňo Praha E
9. TJ Sokol Mnichovo Hradiště
10. SKST Baník Most B
11. SKST Chodov
12. KST Rakovník

7. kolo
TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 

SKST Baník Most B 10:7 (čtyřhry 
2:0), body domácích: Luboš Tráv-
níček 1:3, Petr Antoš 2:2, Michal 
Stránský 2:1, Vojtěch Košák 3:1, 
body hostů: Jakub Fencl 3:1, Jan 
Mandinec 2:2, Lukoš Klouček ml. 
1:3, Antonín Hejč st. 1:2.

Nejbližší domácí utkání  
v sokolovně

Sobota 7. prosince 15:00: TJ 
Sokol Mnichovo Hradiště –  SF SKK 
El Niňo Praha E

Neděle 8. prosince 10:00: TJ 
Sokol Mnichovo Hradiště – KST 
Bohnice

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Bilance na závěr roku: jaká byla turistická sezóna 2019?
Toužebně očekávaný adventní čas 
je konečně tady. Kuchyně se za-
čínají plnit sladkou vůní pečeného 
cukroví a vrcholí přípravy na vánoč-
ní svátky. Turistická sezóna 2019 
je u konce, ale mnichovohradišťský 
odbor Klubu českých turistů nezahá-
lí – naopak pro vás připravuje nové 
výlety na příští rok. 

Jeden z posledních výletů to-
hoto roku se uskutečnil v neděli 20. 
října a vedl do turisty vyhledávané 
Chráněné krajinné oblasti Koko-
řínsko. Trasa nádherně zbarvenou 
podzimní krajinou vedla ze Lhotky 
u Mělníka přes Kokořínský důl do 
Mšena. Krásné počasí a skvělé slo-

žení naší výpravy přispěly k tomu, že 
na naše putování Kokořínskem bu-
deme jistě ještě dlouho vzpomínat.

Jaké byly akce našeho odboru  
v letošním roce? Dovolte mi na tom-
to místě malé zhodnocení našich 
aktivit od ledna do listopadu, kdy 
jsme uskutečnili sedm brigád (třikrát 
v Údolí snů, v dubnu jsme se zapo-
jili do celorepublikové akce Ukliďme 
Česko, svou ruku k dílu jsme přiložili 
i během dobrovolnické dubnové bri-
gády na pláži u Jizery, u Přestavlk 
jsme dosadili jeden dub a nesměli 
jsme chybět ani u „spolkového“  sá-
zení třešňové aleje podél polní cesty 
od zámku do Hoškovic), dva víkendy 

pro členy KČT – červnový ve Sloupu 
v Čechách a říjnový při přechodu 
Jizerských hor, vodácký výlet, kdy 

jsme splouvali Jizeru z Turnova 
nakonec až do Mnichova Hradiště  
(v plánu byla trasa pouze do Bře-

ziny), osm seniorských výletů vždy 
pod mou taktovkou, pět dětských 
výletů a stopovanou pro děti, v rám-
ci kterých jsme představili maskota 
našich dětských výletů, a to mnicha 
Poutníčka, jeden zahraniční výlet do 
německého Oybinu a dvanáct del-
ších sobotních a nedělních výletů.

Celkem se našich akcí zúčast-
nilo 593 turistů (přičemž nejstarší 
téměř 80letá turistka s námi byla 
v Příchovicích, naopak nejmladší 
několikaměsíční miminko se vezlo 
v kočárku Jarní cestou do Turnova, 
účastníci z největší dálky pak pochá-
zejí z Jaroměře a Erzhausenu).

Závěrečným číslem naší skrom-

né statistiky pak může být číslo 362 
– tolik kilometrů jste s námi mohli 
nachodit. Nejbližší cíl byl na sychrov-
ské Zásadce, nejvzdálenějším pak  
v Oybinu v Německu.

Vám všem – členům mnichovo-
hradišťského KČT i našim přízniv-
cům – bych ráda poděkovala za celý 
výbor, kterému bylo ctí provázet vás 
po známých i neznámých místech  
v našem okolí. Přejeme vám krásně 
prožitý adventní čas a vše nejlepší 
do nového roku. Těšíme se na další 
společné výlety v roce 2020!

Helena Pöllová,
KČT Mnichovo Hradiště

Zlato, stříbro i bronz: mladým stolním 
tenistům se na okresních turnajích daří
Mladí hráči ping-pongu z oddílu TJ 
Sokol Mnichovo Hradiště zazname-
nali v sobotu 19. října, co se výsled-
ků týče, nejlepší turnaj za poslední 
léta. V konkurenci 44 účastníků si 
kluci domů odvezli z herny TJ Au-
toškoda Mladá Boleslav čtyři zlata, 
stříbro a bronz. 

V páté z šesti divizí obsadili 
kompletní stupně vítězů Hradišťáci. 
První byl Douda, druhý Frinta a třetí 
Sládeček. Ve čtvrté divizi se dařilo 
Beranovi, ten byť s jednou porážkou 
získal zlato. Podobně si vedl o divizi 
výše Šumera a oba si tak vysloužili 
pro příští turnaj postup do vyšší di-
vize. V nejvyšší divizi získal zlato 
Mates Stránský, když všechny své 
zápasy vyhrál. Je třeba pochválit 
i ostatní naše zástupce. Švejdar 
na svém prvním turnaji sehrál šest 
vyrovnaných utkání. Svárovský bo-
joval, i když se mu výsledkově ne-
dařilo. V neposlední řadě Matějů, 
který hrál ve druhé divizi s o poznání  
staršími soupeři, si připsal jednu výhru  

a hlavně hodně zkušeností. Po  
povedeném turnaji si pak kluci 
vychutnali zaslouženou odměnu  
v mekáči.

V sobotu 16. listopadu pak kluci 
obhajovali vydobyté pozice za do-
mácími stoly na turnaji v sokolovně 
v Mnichově Hradišti. Turnajová kon-
kurence byla početně stejná jako 
minule, tedy 44 účastníků, ale oproti 
minulému klání dorazila kompletní 
špička bodového pořadí. Pořádající 
oddíl vyslal do bojů jedenáct zástup-

ců. V nejvyšší A divizi obhajoval ví-
tězství Matyáš Stránský. Jelikož ale 
nestačil na suverény Havlíka a Lau-
bera a porážku si připsal i s boleslav-
ským Karglem, musel se spokojit  
s třetím místem a bronzovou medai-
lí. Do B divize postoupil minule Ma-
těj Šumera. V konkurenci s výrazně 
staršími soupeři zaznamenal i přes 
dobré výkony pouze jedno vítězství, 
což stačilo na osmé místo. V divizi C 
jsme měli tři zástupce. Honza Kasal 
v průběhu celé soutěže nepoznal 

přemožitele a vysloužil si tak zlato 
a právo na postup do Béčka pro 
příští turnaj. Štěpán Matějů díky pě-
tisetové výhře v posledním zápase 
získal bronz a Martin Beran nakonec 
skončil na šestém místě. V divizi D 
obsadil Honza Douda sedmé místo. 
Podobně jako minulý turnaj ovládli 
naši svěřenci divizi E. Zlato získal 
Petr Frinta a stříbro Dan Sládeček. 
Podobně se dařilo domácím v divizi 
F. Zlato bral na svém prvním turnaji 
Matouš Koťátko a stříbro Ondra Šve-
jdar. Na sedmém místě skončil pak 
Petr Svárovský. Celková bilance tři 
zlaté, dvě stříbra a dva bronzy je na 
úrovni turnaje minulého, což je po-
těšující. 

Další turnaj mládeže se usku-
teční rovněž v Mnichově Hradišti. 
14. prosince bude hostit místní so-
kolovna regionální přebory mladšího 
žactva a dorostu.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Hasiči z Dnebohu sbírají 
jeden úspěch za druhým
Po velmi úspěšné reprezentaci na 
Mistrovství České republiky v požár-
ním sportu profesionálních a dob-
rovolných hasičů v Ústí nad Labem 
se mužstvu SDH Dneboh podařilo 
prosadit také v seriálu soutěží, který 
je znám pod názvem Jizerská liga. 

Patnáctikolová soutěž v požár-
ním útoku Středočeského, Králo-
vehradeckého a Libereckého kraje 
prověřila připravenost mužstva bě-

hem celého roku. Po sečtení všech 
bodů se SDH Dneboh umístil na 
krásném třetím místě. Slavnostní vy-
hlášení vítězů této sezóny proběhlo 
v pátek 8. listopadu v Kacanovech. 
SDH Dneboh už se těší na sezonu 
2020 a vy se můžete těšit i na místní 
soutěž – Pohár Drábských světniček 
proběhne 6. září 2020.

Jana Šťastná

Přípravka i mladší žáci Sokola Mnichovo Hradiště měli úspěšný víkend
V sobotu 16. listopadu se hrál na 
Mělníku další turnaj Supermini Tour 
a naše týmy byly velmi úspěšné.  
A tým chlapců ve složení Benda, 
Jansta a Skřivan vstoupili sice do 
turnaje dvěma prohrami s týmy Měl-
níka, ale v dalších zápasech již ne-
poznali porážku a nakonec obsadili 
druhou příčku mezi 29 modrými týmy.  
B družstvo ve složení Krejčiřík, Litvik 
a Moravčík ve druhé lize díky nad-
šenému výkonu v posledních dvou 
zápasech vybojovalo třetí místo ve 
druhé lize. Dva týmy děvčat obsadily  
v druhé lize šesté a sedmé místo  
a dívky D ve třetí lize místo sedmé. 

V odpoledním programu se 
představily mladší děti v oranžo-
vém minivolejbale, kdy se míč může 
částečně chytat. V OMV A naše 
družstvo F ve složení Benda, Krej-
čiřík svou kategorii vyhrálo a udě-
lalo velký krok k postupu z prvního 
místa. Také děvčatům v OMV B se 
dařilo nad očekávání a tým H vyhrál 
OMV B a jeho hráčky Krejčiříková 
a Šulcová se mohly radovat ze své 
„první velké medaile“. Tým G (Hruš-
ka, Novák) skončil na čtvrtém místě 
v první lize, na témže místě ve druhé 
lize pak tým J (Beranová, Holanová, 
Sýkora) a tým K (Srbová, Zajícová) 

na místě desátém. Celkově se tur-
naje zúčastnilo 29 modrých týmů  
a 31 týmů oranžových. Turnaj se tak 
velmi vydařil a naše týmy odjížděly 
domů převážně zcela spokojené.

V neděli 17. litopadu proběhl ve 
sportovní hale v Liberci třetí turnaj 
krajského přeboru mladších žáků 
ve čtyřkovém minivolejbale. Naše 
družstvo cestovalo na turnaj v po-
zici, kdy sice obhajovalo třetí místo 
z předchozího turnaje, ale i tak bylo 
naší ambicí hlavně udržet účast  
v první lize i pro příští turnaj. První 
utkání jsme odehráli proti domácí-
mu týmu Slávie Liberec B, jehož 

hráči nás sice převyšovali vzrůs-
tem, ale nikoli volejbalovými doved-
nostmi. Vyhráli jsme 2:0 (9,11) po 
velmi dobrém výkonu celého týmu. 
V dalším zápase jsme sehráli vy-
rovnanou partii s vedoucím týmem 
soutěže Loko Česká Lípa a podlehli 
0:2 (-12,-9), ale zahrála si i lavička 
našeho týmu. Ve třetím utkání jsme 
porazili Slávii Liberec A 2:0 (12,13), 
když jsme opět předvedli bojovný 
výkon s malým počtem chyb. Hrá-
li jsme trpělivě a přesně, hlavními 
oporami byli Tomáš Skřivan a Jan 
Litvik. V posledním zápase jsme 
zdolali Duklu Liberec 2:0 (7,15)  

v první sadě s převahou, ale v druhém 
dějství po našem nejslabším výkonu 
v turnaji až ve vyrovnané koncovce. 
Chybovali jsme na podání, kde nás 
zachraňoval Marek Jansta, který 
jako jediný náš hráč na podání ne-
zaváhal a díky němu jsme se udrželi  
v kontaktu se soupeřem, jehož vý-
kon se proti první sadě výrazně zve-
dl až do koncovky. V ní pak rozhodly 
větší zkušenosti a bojovnost našich 
hráčů. Kluci se tak v turnaji dostali 
na druhou příčku a stejnou pozici 
drží i v pořadí krajského přeboru.

Pokud by si i vaše dítě chtělo 
zkusit minivolejbal, přiveďte nám ho 

ukázat. Pokud to bude jen trochu 
možné, nabídneme mu možnost 
zkusit si zahrát. Domluvit se je mož-
né i předem na tel. 604 292 397 a na 
trénink přijít již sportovat. Tréninky 
mladších žáků a přípravky se konají 
v hale BIOS v úterý a ve čtvrtek od 
16 hodin. Mladší žákyně a starší žač-
ky trénují v sokolovně v úterý (16:00 
–18:00), ve středu (17:30–19:00)  
a v pátek (15:00–17:00). U žákyň 
volejte trenérce Janě Tvrzníkové (tel. 
737 906 767).

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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Mnichovohradišťské hvězdy na zem spadlé
Je tomu třicet let, kdy z věže radnice 
na zem spadla poslední z pěticípých 
hvězd, symbol komunistického tota-
litního režimu.

Ta první, umístěná na samotnou 
špičku radniční věže v průběhu 50. 
let 20. století, měla dle vyprávění 
pamětníků dokonce červeně svítit. 
Domnívám se, že tak mohlo být 
učiněno až od roku 1956, kdy došlo  
k osvětlení radničních hodin. Pa-
mětníci dodávají, že rudě nad naším 
městem svítila do prvního popras-
kání žárovek, poté je již neměl kdo 
vyměnit…

Oficiální dobový zápis z jed-
nání rady, pléna či v kronice města 
jsem nenašel. Klíčové jsou tedy 
fotografie, které přítomnost hvězdy 
dokazují v rozmezí let 1950–1962, 
kdy již není přítomna socha Václava 
Budovce, převezená do zámeckého 
areálu v listopadu roku 1950, avšak 
na druhé straně ještě stojí roubený 
Ptáčníkův dům zbořený v roce 1962. 
Při pohledu na zřejmě nejstarší foto-
grafii hvězdy a při porovnání s výše 
zmíněným záběrem je vidět i zde 
určitá proměna – hvězdou přímo 
prochází kovová tyč, zřejmě hromo-
svod instalovaný na počátku 50. let 
při adaptaci radnice započaté v roce 
1948, na mladším záběru datova-
ném do roku 1962 tomu tak již není. 
Dle zmíněných fotografií se tedy zdá 
velmi pravděpodobné, že hvězdy 
na špičce radnice byly dokonce tři, 
písemné prameny to však, alespoň 
zatím, nepotvrzují. Jistý je však rok 
prvního zaznamenaného sundání. 

Šlo o spontánní protestní čin 
místního občana pana Jiřího Čer-
níka, známého pokrývače a svého 
času i zaměstnance města. Učinil 
tak den po příjezdu okupačních 
vojsk SSSR a dalších čtyř zemí 

Byly Vánoce roku 1916 ...
V domě čp. 30 na náměstí (kde je 
dnes obchod Farmářka z Ráje) se 
Růženě a Karlovi Jandovým 27. 
prosince 1916 narodila dcera Milu-
še. Avšak již 6. ledna 1917 radost 
Vánoc vystřídal smutek nad jejím 
úmrtím. Vratislav Janda, její bratr  
a pozdější odbojář, byl tehdy tříletý. 
Druhá dcera, které dali stejné jméno 
Miluše, se narodila 25. května 1922 
a zemřela týž den.

Jak matriky odhalily, prožíval 
Vratislav Janda (jehož příběh kon-
čící 5. listopadu 1949  popravou po 
vykonstruovaném procesu, v němž 

byl obviněn z přípravy protikomuni-
stického puče,  přiblížil článek v lis-
topadovém vydání Kamelotu, pozn. 
red.) v Mnichově Hradišti již dětství, 
byl spolužákem generace našich 
prarodičů.

Až budete procházet o Váno-
cích hřbitovem, můžete vzpomenout 
tragický osud rodiny Jandových  
u pomníčku Milušek Jandových. 
Nachází se v téže uličce, kde bílým 
mramorem září hrob Sofinky Krau-
sové, mezi hrobkou Tvrzníkových  
a Stoupových. 

Daniela Břoušková

Věnec pro Františka Mendíka

Varšavské smlouvy 22. srpna 1968, 
jak dokládá zápis v kronice města. 
Jednalo se o úctyhodný horolezecký 
výkon, při kterém využil pouze ono-
ho již zmíněného hromosvodu. Na 
radniční věži zavlála jím vztyčená 
černá vlajka. Případné navrácení 
hvězdy jsem nepotvrdil a nepo-
tvrzují jej ani historické fotografie  
z výstavby města na jaře roku 1975, 
kdy hvězda na radniční věži není. To 
se však mění na podzim onoho roku, 
kdy při probíhající rekonstrukci rad-
nice, zejména pak fasády, střechy 
a vikýřů, je radniční věž obklopena 
lešením. Ve stejný čas již pan Fran-

tišek Hron, klempíř z Kláštera Hradi-
ště nad Jizerou, vyrábí se svým ko-
lektivem v té době pod OSP (okresní 
stavební podnik) novou měděnou 
pěticípou hvězdu o průměru 140 cm 
včetně podstavce pod ní. Podrob-
nosti ohledně uchycení nové hvězdy 
přibližuje svými slovy a vzpomínkou 
i pan Marcel Slavík, místní klempíř: 
‚‚V listopadu 1975 toho času vedoucí 
klempířů Bohumil Kasal před svým 
odletem do Moskvy zavtipkoval: Klu-
ci, až se budu vracet, ať vidím z leta-
dla hvězdu!‘‘ (Za získání vzpomínky 
děkuji Petru Krejčímu)

Do zmíněného kulatého pod-

stavce pod hvězdou měl být údajně 
na vrchu věže dán vzkaz pro budou-
cí generace v podobě denního tisku 
a dalších zpráv včetně osobního 
názoru pana Františka Hrona na 
KSČ. Dokladem instalace hvězdy je 
trochu překvapivý zápis z plenárního 
zasedání městského národního vý-
boru z roku 1976, kde v části ‚‚Plnění 
socialistického závazku města za  
I. pololetí 1976 akce Z‘‘ a v sekci 
názorná agitace se dočteme: ‚‚Na 
věži radnice byla instalována hvězda  
s osvětlením.‘‘ Novou hvězdu na 
radnici s opravenou fasádou, stře-
chou a vikýři dokládá i barevná 

15. prosince 1989 horolezci Tomáš Procházka, Štefan 
Berežný (nahoře zleva), Václav Štafl a Ladislav Volf (ve 
vikýři zleva) sundávají hvězdu z radniční věže.

Tentýž den o pár chvil později. Horolezci Václav Štafl  
a Ladislav Volf sundávají hvězdu z radniční věže. Nejprve 
na balkón nad vchodem do radnice, poté na dláždění.

Chvíle malých i velkých hrdinství
Poslední místa již jsou téměř zapl-
něna. Dva nebo tři lidé ještě postá-
vají venku a prohlížejí si hvězdu, 
jež před třemi desítkami let zdobila 
zdejší radnici a o jejímž sundává-
ní promluví v průběhu večera Jan 
Patočka, tehdejší hospodář horo-
lezeckého oddílu. Hořící svíčky či 
položené klíče na okenním parapetu 
však připomínají jiné okamžiky než 
dlouhotrvající komunistickou éru. 
Jsou mementem událostí listopadu 
1989. Kvůli připomínce tohoto dne  
a především kvůli hodnotám a ide-
álům oněch týdnů se v mnichovo-
hradišťském Volnočasovém centru 
sešlo více než 50 lidí různého věku.

Krátce před osmnáctou hodi-
nou je prostor zaplněn. Akce, kterou 
připravil spolek Naše město Mni-
chovo Hradiště a která je součástí 
celorepublikového Festivalu svobo-
dy, může začít. Kdo chce, může si 
dobu a zlomové okamžiky roku 1989 
vybavit díky časové ose či prohlíže-
ním tehdejších novin, čtením letáků  
a prohlášení. Někteří z přítomných 
na fotografiích z generální stávky 
konané na náměstí hledají sebe i 
své blízké, jiní s hrnečkem svaře-
ného vína v ruce listují přinesenými 
publikacemi. 

Pár minut po šesté večerní se 
Václav Průšek ujímá slova a zaha-
juje spolu s Pavlem Hendrychem 
vzpomínkový večer Listopad 89  
v Mnichově Hradišti.  „Rozhodnout 
se pořádat vzpomínkový večer a 
pak si uvědomit, že už si toho člověk 
moc nepamatuje, není jednoduché,“ 
snaží se úvodními slovy odlehčit 
tíživost vzpomínek Václav Průšek, 

který v průběhu večera ještě shrne, 
jak dané chvíle prožíval na místním 
gymnáziu.  

Prostřednictvím vyprávění 
Pavla Červy, účastníka událostí 
na Národní třídě, mnozí opět vidí 
před očima to, co dělali a prožívali 
v oněch nejistých dnech naplněných 
očekáváním, ale samozřejmě i oba-
vami či strachem. Je dobře patrné, 
že Praha žila minimálně v prvních 
dnech sametovou revolucí zcela ji-
nak než regiony. 

Že situace nebyla jednoduchá, 
vyplývá i z proudu řeči doktorky 
Kloučkové. Nejistota, návštěva syna 
na vysokoškolské koleji, ale i zjiš-
tění, že je potřeba něco udělat. I to 
byl Listopad 89. Paní doktorka vzpo-
míná na ty, kteří se nebáli a stali se 
zakládajícími členy místního Občan-
ského fóra. „Petr Pithart mi tehdy 
řekl, že jsme ostrůvkem svobody 

mezi Prahou a Libercem,“ s jistým 
dojetím pronáší slova o tehdejší zji-
třené době. Neopomene zdůraznit, 
že ti, kteří vstoupili v prvních dnech 
do mnichovohradišťského OF, pro 
ni představovali určité hrdinství. Nic 
nebylo jisté. Snad jen to, že se může 
stát cokoli. Jinou pozici pak měli ti, 
kteří o členství v OF projevili zájem 
na konci prosince a později. Doktor-
ka Kloučková se dotkne i současnos-
ti. O to více totiž zamrzí, když třicáté 
výročí revoluce svými vzpomínkami 
rámují lidé, kteří čekali, jak se udá-
losti budou vyvíjet, či stáli formálně 
nebo reálně na straně komunistů. 
Přiznejme si, že každá doba má své 
hrdiny i ty, kteří vědí, kdy je čas pře-
vléci kabát. Zůstává však otázkou, 
jak s tímto faktem naložit: s jakým 
citem a taktem třicet let po revoluci 
dějinné okamžiky připomínat a komu 
dát ve veřejném prostoru, obrazně 
řečeno, prostor. 

Slova pamětníků prolínají fil-
mové záběry zachycující významné 
okamžiku roku 1989: Palachův tý-
den, Havlovo propuštění z vězení, 
pád Berlínské zdi i zásah na Národní 
třídě. Ke slovu i ke hře na kytaru se  
v průběhu večera dostává i Libor 
Hörbe, který spolu s Pavlem  Hendry-
chem líčí události a náladu panující  
v tehdejším LIAZu. Martina Bachová 
pronese pár slov o tom, jak vypjaté 
okamžiky tehdejší doby prožívala 
ona, i to, jak pořizovala fotografie 
vystavené na panelech v místnosti.

Někteří z přítomných přidávají 
střípky ze své paměti a dotváří mo-
zaiku doby. Zakázaný poslech rá-
dia Hlas Ameriky, situace na jedné  

z místních základních škol, neo-
chota lidí mluvit o tom, co se stalo. 
Honza Hluchý po zahrání písní Karla 
Kryla ve svých raných vzpomínkách 
zdůrazňuje, jak si představoval, že 
tento autor protest songů vypadá, 
a jak byl překvapen, když jej poprvé 
viděl na balkoně Melantrichu: „Po-
chopil jsem, že člověk nemusí být 
velký vzrůstem, aby byl velkým tím, 
co  tvoří.“

Kolem osmé večerní si neje-
den přítomný uvědomuje, jak silné 
okamžiky tehdy lidé prožívali. Že 
svoboda není něco, co je zadarmo 
a samozřejmé, si uvědomuje snad 
každý. Že nic není černobílé a že  
i po třiceti letech zůstávají z někte-
rých chvil šrámy na duši či na těle.  
O to důležitější se tedy možná jeví 
citlivě a s prožitkem přistupovat  
k událostem, které je třeba si připo-
mínat. 

Večer se nachýlil ke svému 
konci, mnozí však ještě postávají, 
debatují, postávají v hloučcích. Na 
tváři velké části přítomných je vidět 
úsměv, příjemná atmosféra je zna-
telná na první pohled. Vzpomínkový 
večer se vydařil. 

Iva Štrojsová

P.S. Pokud je pro vás téma spravedl-
nosti, demokracie či občanské spo-
lečnosti přitažlivé, přijďte i na další 
akci konanou spolkem ve spoluprá-
ci s Knihovnou Václava Havla. Už  
v úterý 3. prosince se můžete těšit 
na besedu s Michaelem Žantovským 
na téma Václav Havel: tady a teď. 
Jste srdečně zváni!

Vzpomínání na 17. listopad 1989. 
Foto: Dalibor Sehnoutka

fotografie pořízená při příležitosti 
slavnostního odhalení sochy Jana 
Švermy 8. listopadu 1976.

Hvězda se tak stala opět sou-
částí věže radnice, a to na dobu dal-
ších 13 let až do pátku 15. prosince 
roku 1989, kdy na vrcholek věže vy-
stupuje čtveřice místních horolezců, 
jmenovitě pan Tomáš Procházka se 
Štefanem ‚‚Pištou‘‘ Berežným, kteří 
stojíce na úzkém kulatém podstav-
ci na samotné špici radniční věže 
spouštějí po střeše na laně uvá-
zanou odmontovanou hvězdu. Ve  
vikýři ji přebírají horolezci pan Vác-
lav Štafl a Ladislav Volf. Ti se s hvěz-
dou následně kolem hodin slaňují na 
balkónek nad starým vstupem do 
radnice, odkud ji shazují na dlažební 
kostky zcela zaplněného náměstí. 
Početný zástup přihlížejících začal 
na hvězdu šlapat a plivat. 

Technické provedení akce popi-
suje jeden z hlavních aktérů, horo-
lezec Tomáš Procházka: ‚‚K výstupu 
na špici věže nebylo možné použít 
hromosvod, kterého využil Jiří Čer-
ník v roce 1968 (u akce byl přítomen 
i tentokrát), již se zde nenacházel. 
Vystoupali jsme po trámech do nej-
vyššího místa ve věži, kde jsme udě-
lali do střechy malou díru a následně 
jí prostrčili lano, které jistili naši kole-
gové ve vikýři. Z něho jsme násled-
ně vylezli k podstavci pod hvězdou  
a pomocí několika smyček kolem 
špičky věže se dostali až na něj. 
Hvězdu jsme odšroubovali a slanili 
dolů. Díru ve střeše jsme zadělali 
špuntem od šampaňského bouchnu-
tého přímo ve věži,‘‘ dodává s úsmě-
vem ve tváři Tomáš Procházka, kte-
rému za jeho vzpomínku děkuji.

Celou akci mapuje série unikát-
ních fotografií ve sbírce městského 
muzea, a to v čase mezi půl desátou 

a dobou krátce po 15. hodině odpo-
lední. Vysvětlení časového rozpětí  
a podrobnosti akce vysvětluje pan 
Jan Patočka, v té době hospodář 
horolezeckého oddílu v Mnichově 
Hradišti: ‚‚K sundání hvězdy jsme 
se nabídli sami, dohodli jsme jej 
s paní Annou Drbohlavovou (toho 
času vedoucí správního odboru)  
a dostali jsme od města objednáv-
ku… Sundávat se už mohlo kolem 
poledne. Volali na mne: Tak co, 
máme to shodit? Řekl jsem, ne, 
nechte to na třetí hodinu, až tady 
budou lidi od autobusů.“ (směje se) 
„Tam těch lidí bylo snad zrovna tolik, 
jako na té manifestaci.“ (pozn. red. 
řeč je o generální stávce 27. listopa-
du 1989).

Celá akce je pak do historie na-
šeho města zapsána v kronice horo-
lezeckého oddílu Mnichovo Hradiště 
následovně: ‚‚Členové oddílu dali na-
jevo svůj souhlas s vývojem událostí 
opravdu typicky po svém. Dne 15. 
prosince 1989 v 15 hodin odstranili 
z věže radnice symbol komunistické 
nadvlády – velkou pěticípou hvězdu. 
Celou akci sledovalo snad celé Hra-
diště. Za výstup na věž a odstranění 
hvězdy, jsme MěNV vyfakturovali  
1 560 Kčs a tato částka byla věno-
vána na konto stavby onkologické 
nemocnice v Praze.“

Díky tomuto šlechetnému skut-
ku místních horolezců má tato po-
slední na zem spadlá a do dnešních 
dnů existující hvězda svůj podíl na 
vzniku místa, jež dává naději v plně-
ní snů těm, kteří to nejvíce potřebují.

Za spolupráci při tvorbě člán-
ku děkuji panu Václavu Tomanovi  
a paní Janě Dumkové.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

Městský parlament dětí 
a mládeže Mnichovo 
Hradiště položil v pod-
večer svátku Památky 
zesnulých věnec na 
hrob Františka Mendí-
ka uvitý z chvojí nasbí-
raného v jeho lese na 
Horce a s přítomnými 
uctil památku 160. vý-
ročí narození tohoto významného 
obyvatele města Mnichovo Hradiště.

Došlo tak ke splnění jeho přání, 
které měl, když sám v roce 1947  
v Praze umíral a svůj majetek naše-
mu městu odkázal, ale také k opě-
tovnému pokračování tradice, přeru-
šené v 80. letech 20. století. Méně 
pozitivní je pak zjištění, že aktuální 
počet aktivních členů městského 
parlamentu jest tři...

František Mendík, mimo jiné 

bývalý ředitel měst-
ské spořitelny, se na 
přelomu 19. a 20. sto-
letí zapojoval do kul-
turního a politického 
dění města v mnoho 
ohledech. Byl členem 
téměř všech mnicho-
vohradišťských spolků 
a Mnichovu Hradiš-

ti dokonce věnoval dům v Praze  
v Hradešínské ulici (po úmrtí svých 
dětí i ženy). Před odstěhováním se 
do Prahy bydlel na náměstí v domě 
čp. 33. Unikátní jsou jeho vlastní ru-
kou zachycené vzpomínky – paměti 
na život v našem městě z přelomu  
a počátku 20. století, věnované 
městskému muzea a uložené v jeho 
archivu.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště
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MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

● Moderní vyšetřovací metody
● Osobní přístup
● Široký výběr brýlí
● Aplikace kontaktních čoček
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  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2019-showroom-Hyundai-88x197.pdf   1   04.11.2019   11:32:56

INZERCE

...dokončení ze strany 7

Korunu všemu nasazují i někte-
ří lyžaři, kteří v euforii ze sněhové 
přikrývky na svých běžkách v bí-
lých letech křižují pole, louky i sady  
a štvou zvěř, již tak dost trpící klimatic-
kými podmínkami, z místa na místo.  
A aby toho nebylo málo, ze silnice  
z Mnichova Hradiště na Mohelnice  
a z Hoškovic do Březiny se asi kvůli 
neustálému spěchu a bezohledné 
jízdě staly úseky, kde ročně eviduje-
me neuvěřitelné množství poražené 
srnčí a černé zvěře, zajíců a bažan-
tů. Zvěř má totiž svoje teritoriální  
a migrační zvyklosti, musí docházet 
do klidových zón a k vodním zdro-
jům. Pro bezohlednou jízdu často 

Po mysliveckém chodníčku...
tyto cesty končí špatně pro zvěř  
i řidiče. 

My myslivci máme velmi málo 
možností jak takové bezohledné  
a nezákonné jednání ovlivnit. A tak 
zkoušíme trpělivou osvětu. Využívá-
me informačních tabulí připravených 
pro zmíněnou akci Po mysliveckém 
chodníčku a umisťujeme je k těmto 
cestám do přírody v naději, že ale-
spoň někdo si všimne, zamyslí se  
a pochopí. A najednou se tak obje-
vuje druhá dimenze využití prostřed-
ků vynaložených na podporu akcí 
spolků, překračující rámec jednorá-
zové spolkové akce. 

Za Myslivecký spolek U Obůrky 
Jiří Šimůnek, předseda

Uzávěrka lednového 
vydání Kamelotu

Vzhledem k nadcházejícím vánoč-
ním svátkům je redakce nucena 
upravit datum uzávěrky příspěvků 
do lednového vydání Kamelotu. 
Místo standardního 15. dne v měsí-
ci je uzávěrka stanovena na již 13. 
prosince. Po tomto datu již nelze 
garantovat zapracování příspěvků. 
Redakce děkuje za pochopení. (red)

Archiv Kamelotu
Pokud se vám do rukou nedostalo 
některé starší vydání zpravodaje, 
a přesto byste si jej chtěli přečíst, 
můžete tak učinit na webu města  
v záložce Kamelot. Digitální archiv je 
doplňován vždy první den v měsíci.


