
PLES MĚSTA
XIII. reprezentační ples 
města je minulostí. Připo-
meňte si jeho slavnostní 
atmosféru oslavující 30 let 
svobody ve fotogalerii. 
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POZVÁNKA
Pondělí 9. březen bude  
v kině patřit proměnám 
města. Přijďte debatovat 
o náměstí, sídlištích nebo 
soukromých investicích.
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 BŘEZEN 2020

DO HISTORIE
Muzeum pokračuje v sérii 
virtuálních procházek his-
torií města. Patý díl diváky 
zavede na Vrchlického ná-
vrší a do jeho okolí.
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INZERCE

Cena města vzdala hold kapele Diskant, 
nadšené sokolce i mistru loutkáři

NEKDY SI STACÍ
VZPOMENOUT

Vážení Hradišťáci, 

když jsem se poprvé setkal s Diskantem a jejich muzikou, bylo 
mi sedmnáct let. Koncert v Posilovně mě nadchnul, muzika i texty se 
mi líbily, a tak jsem si písničky téhle mnichovohradišťské čtveřice brzy 
pořídil na audiokazetě. Když jsem se pak rozhodl vycestovat do USA  
a studovat v zahraničí střední školu, Diskanti jeli se mnou. Kamarádi se 
tenkrát podivovali, co že to poslouchám za „staříky“ – sami většinou dá-
vali přednost výrazně mladším interpretům. To mi ale ani v nejmenším 
nevadilo, v té kazetě jsem s sebou měl kousek domova...

Dnes, o třiadvacet let později, mi táhne na čtyřicet a členové Dis-
kantu se stali laureáty ceny města. Čas plyne, ale hezké vzpomínky 
zůstávají. Kapela, která ve svých nejslavnějších letech hravě plnila sály 
navzdory tomu, že tak docela nekonvenovala tehdejšímu režimu, znovu 
dokázala, jak hluboce je zapsaná v srdcích Hradišťáků. Zájem o její roz-
lučkový koncert vloni v listopadu i zcela pozitivní reakce na sociálních 
sítích to jen potvrzují. Těch se však dočkali všichni novopečení držitelé 
ceny města, i paní Blanka Glaserová a pan František Pešán. 

Řekl bych, že ceny města letos udělaly mnoho radosti. A to je také 
jejich smyslem. Původní záměr poděkovat srdcařům za jejich práci  
a zásluhy má totiž smysl nejen směrem k samotným oceněným, ale  
i směrem k nám všem. Lokální příběhy a osobnosti vytvářejí charakter 
regionu, v němž žijeme, a možná nás dokonce ovlivňují víc, než si při-
pouštíme. Je vidět, že někdy si stačí pouze vzpomenout...

Ceny města jsme již po páté udíleli v rámci plesu města, který hostil 
opět sál ZŠ Studentská. Přestože těch pár let nazpět jsme ještě pochy-
bovali, zda budou školní prostory vhodné, dnes by o tom snad nepo-
chyboval už nikdo. Stačilo investovat asi 400 tisíc do nutného vybavení, 
trochu přenastavit myšlení a máme tu příjemný prostor, jenž se stal ne-
jen dějištěm plesu města, ale i plesu hasičů či dalších spolků a organi-
zací. Škola má tak další způsob využití v čase, kdy je obvykle prázdná,  
a obliba městského plesu je nezpochybnitelná – kdyby se podařilo roz-
šířit kapacitu sálu o další dvě stovky míst, věřím, že by se také zaplnily.

Podobnou událost, jakou byl ples města, v únorovém kalendáři 
akcí nenajdete, rád bych Vás ale pozval třeba na setkání do kina, kde  
9. března budeme prezentovat probíhající i plánované investice města  
i dalších subjektů, nebo na setkání na téma regionální archeologie, kte-
ré je plánované na 11. března. Krásné jarní dny přeje

Ondřej Lochman, starosta města
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Letošní, již pátý, ročník Ceny města 
Mnichovo Hradiště se setkal s mimo-
řádným ohlasem. Skleněnou plasti-
ku s kovaným srdcem uprostřed za 
celoživotní přínos městu tentokrát 
získala jedna skupina a dva jed-
notlivci, kteří ve svých oborech za-
nechali v Hradišti nesmazatelnou 
stopu.

Kdo by neznal mnichovohradišť-
skou bigbeatovou kapelu Diskant, 

která zejména v 70. a 80. letech pl-
nila sály i areály pod širým nebem  
a i v časech normalizace umožňova-
la svým příznivcům zažívat krásné 
chvíle prodchnuté pocity svobody. 
Právě tato výrazná hudební skupi-
na, jež v časech své největší slávy 
hrála ve složení František Brunclík, 
Vladislav Fanta, Jaroslav Špička  
a Miroslav Horna, se dočkala oceně-
ní, což potěšilo mnoho jejich fanouš-

ků. Pro cenu si však pánové na úno-
rový ples města, kde ve slavnostní 
atmosféře tradičně předávání cen 
probíhá, osobně nepřišli. Přestože 
s Diskantem se v listopadu oficiál-
ně rozloučili velkolepým koncertem  
v Posilovně, muzice vale nedali a ak-
tivně se věnují jiným hudebním pro-
jektům. A právě ty je zaměstnávaly  
i v den konání plesu.

Druhou oceněnou byla Blanka 

Glaserová, usměvavá dáma, která 
pomohla stovkám dětí objevit v So-
kole či Spartaku lásku ke sportu,  
a zároveň hrdá sokolka, které TJ So-
kol Mnichovo Hradiště vděčí za to, 
že má stále svou vlastní sokolovnu 
i za samotnou existenci mnichovo-
hradišťské jednoty. Právě paní Gla-
serová totiž v roce 1998 společně se 
svým manželem iniciovala její obno-
vu.   ...2

MNICHOVOHRADIŠŤŠTÍ BARÁČNÍCI PŘEKONALI KRIZI

V čele Obce baráčnické Mnichovo Hradiště stojí od letošního roku nová rychtářka, tetička Jitka Bradáčová. Na snímku uprostřed v poradě s dlouholetou 
syndičkou obce Martinou Bachovou, vpravo „dozorují“ zástupci mladoboleslavské V. Župy Václava Budovce z Budova. Foto: Stanislav Jirsík      ...7 

ˇ ˇ
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...dokončení z titulní strany

Třetím oceněným se stal Fra-
tišek Pešák, loutkář, loutkoherec  
a pokračovatel dlouhé české lout-
kářské tradice, jehož pohádky poba-
vily již tisíce malých i velkých diváků, 
mimo jiné řadu dětských pacientů 
Fakultní nemocnice Motol, kam ten-
to loutkoherec z Kláštera Hradiště 
nad Jizerou opakovaně zajížděl se 
svým dřevěným ansámblem. Jeho 
Divadlo z půdy, které začátkem 70. 
let zakládal, stále funguje a vyzna-
čuje se půvabnými loutkami, jejich 
propracovanými kostýmy a bohatou 
scénografickou složkou – to vše pan 
Pešán osobně rovněž vyrábí.

Podobně jako členové Diskantu 
se ani pan Pešán nemohl předává-
ní cen osobně zúčastnit, a to kvůli 
nemoci. Cenu si tak na plese města  
z rukou starosty a místostarosty 
převzala pouze paní Glaserová, 
která se dočkala mohutného potles-
ku. Svými slovy, o tom, jak je hrdá, 
že je hradišťská sokolka, v závěru 
životopisného medailonu navíc  
v mnohých účastnících plesu vyvo-

lala pohnutí. 
Setkání letošních laureátů ceny 

města a dodatečné předání cen pro-
běhne v pondělí 2. března v obřadní 
síni radnice. 

Letošní ročník ceny města opět 

Cena města vzdala hold kapele Diskant, nadšené sokolce i mistru loutkáři...

Dotace města do sociální sféry letos 
mírně stouply, podpoří seniory i mládež

O památkové ochraně 
archeologických nalezišť

Vlastník Vendo Parku 
financuje úpravy chodníků
Obchody, které naleznou své pro-
vozovny v dokončovaném Vendo 
Parku v sousedství Penny marke-
tu, se otevřou zákazníkům letos 
v květnu. Ještě před kolaudací 
stavby se však její investor, spo-
lečnost Trei Investment, zavázal 
vybudovat chodník po pravé stra-
ně v ulici Ivana Olbrachta smě-
rem ke kinu. Vedle toho investor 
zafinancuje vznik mlatové cesty  

a nové lavičky a odpadkové koše  
v kaštance  vedle svého objektu. 
A v neposlední řadě společnost 
městu věnuje příspěvek ve výši 
více než 1,2 milionu korun na ob-
novu chodníku v ulici Víta Nejed-
lého, který bude využit, až se celá 
tato ulice dočká srovnání profilu 
chodníku a přestavby křižovatky 
Víta Nejedlého a Ivana Olbrachta 
u sídla Vodovodů a kanalizací.

Kofola, Haškov, letiště: 
zatím žádné stavební řízení
Co se týče trojice nejsledovaněj-
ších rozvojových zón ve městě, 
stavební úřad v tuto chvíli ne-
eviduje žádné stavební řízení.  
Z uvedených projektů má k případ-
né realizaci nejblíže Kofola.

Po zformulování regulací pro 
rozvojové zóny na území města 
se se zástupci města setkala celá 
řada vlastníků pozemků či inves-
torů, aby konzultovali své záměry. 
Požadavkům architekta města vy-
hověla zatím pouze Kofola, která 
v létě seznámila radnici s plánem 
na rozšíření areálu. Původní zá-
měr investor upravil dle požadavků 
města, zmenšil poměr zastavěné 
plochy vůči zeleni a zapracoval  
i požadavky, které mají minimali-
zovat negativní dopady na obyva-
tele lokality v sousedství závodu. 
Pokud se bude mezi městem  
a Kofolou blížit shoda, uspořádá 

společnost setkání s obyvateli, aby 
svůj upravený záměr představila.

Společnost VGP má stále zá-
jem o rozšíření průmyslové zóny 
Haškov, nicméně ve značně zre-
dukované podobě. Rovněž Řím-
skokatolická farnost – děkanství 
Mnichovo Hradiště nadále hodlá 
své pozemky v této lokalitě zužitko-
vat. Vlastník pozemků však stejně 
jako před dvěma lety nedisponuje 
příjezdovou cestou a dohodou  
s městem, nemá tedy zažádáno o 
zjištovací ani další stavební řízení. 

V lokalitě letiště dochází v ná-
vrhu uzemního plánu ke značné 
redukci ploch. Zatím v této lokali-
tě město eviduje zájem vlastníků  
o dva hangáry pro sportovně-tu-
ristické létání a další 3-4 hangáry 
pro malá soukromá letadla pro 2-6 
osob. Toto se může odehrát až dle 
nových pravidel uzemního plánu.

V přípravě je výstavba 
nových bytových domů

Na dvou místech, v jednom pří-
padě v centru města, v druhém 
na jeho okraji, se aktuálně chystá 
výstavba nových bytových domů 
přímo v Mnichově Hradišti.

V ulici K Vořechu hodlá firma 
Stavokombinát Invest vybudovat 
dva bytové domy, jež by měly stát 
už v příštím roce. Ve Studentské 

ulici jsou ve fázi studie a přípravy 
dokumentů ke stavebnímu po-
volení dokonce dvě firmy. Jedna 
plánuje vybudovat osm bytových 
jednotek nad kotelnou ve Student-
ské ulici, druhá hodlá hned na 
začátku ulice u náměstí vystavět 
bytový dům o dvanácti bytových 
jednotkách.   

Město získá zvelebený pás 
před areálem DB Schenker 
Prostor před někdejším areálem 
Liazu setrvával v nepříliš pěkném 
stavu řadu let. Po čtyřletém jedná-
ní, jež vedlo vedení města se spo-
lečností DB Schenker od chvíle, 
kdy logistická společnost oznámi-
la svůj záměr vybudovat dnes již 
fungující Industrial Park, se však 
podařilo dosáhnout shody a tento 
nevzhledný úsek dát do pořádku.

Firma se během příprav vý-
stavby Industrial Parku zavázala 
vybudovat v prostoru před hlavní 
budovou a parkovištěm nový pruh 
pro chodce i cyklisty, vysázet 
stromy, upravit zelený pás a také 
vybudovat novou autobusovou 
zastávku. Nyní už jsou tyto práce 
takřka hotovy, po jejich definitivním 
dokončení bude dotčený prostor 
převeden do majetku města.

Před největší budovou v are-
álu byla rovněž v plánu ještě další 
výsadba stromů, tu však složité 
vedení sítí pod zemí neumožňu-
je. Přesto k výsadbě dojde, půjde 
však pouze o nižší dřeviny. 

Společnost Industrial Park 
také na svůj účet realizovala stu-
dii cyklostezky navazující na již 
hotový cyklochodník. Ta by měla  
v budoucnosti vést od Lipraca až 
na kraj Veselé, pokud by se podaři-
lo vykoupit potřebné pozemky.

Součástí jednání byl rovněž 
požadavek, aby trasa všech ná-
kladních vozidel obsluhujících 
areál vedla z dálnice D10 nejkratší 
cestou přes kruhový objezd u Lidlu  
a ulici Víta Nejedlého do Haškova. 
Tato praxe byla přijata a městská 
policie kontroluje její dodržování.

Průtah Veselou v novém?
Už v minulém roce měla být rea-
lizována obnova povrchu silnice 
II/610, tedy průtahu Veselou, od 
kruhového objezdu u Lidlu přes 
haškovskou průmyslovou zónu až 

po železniční přejezd za Veselou. 
V letošním roce bude tuto zakáz-
ku Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje soutěžit zno-
vu.

Ve středu 11. března uspořádá 
město v budově Klubu Mnichovo 
Hradiště  od 17 hodin setkání s 
Irenou Benkovou, ředitelkou Ústa-
vu archeologické památkové péče 
středních Čech. Zájemci si mohou 
přijít poslechnout její odborné sta-
novisko k otázce významu arche-
ologického naleziště v Haškově  
i debatovat o archelogické památko-
vé péči v regionu či na obecné bázi.

„V rámci debaty o hodnotě ar-
cheologického naleziště v Haškově, 
která se přenesla rovněž na stránky 
Kamelotu, jsme oslovili mimo jiné 
instituce také středočeský ústav 
archeologické péče. Jeho ředitel-
ka nám jednak poskytla vyjádření  

k tématu a zároveň nabídla mož-
nost osobně do Mnichova Hradiště 
zavítat a představit problém zastu-
pitelům nebo veřejnosti. Této na-
bídky jsme rádi využili a na setkání 
srdečně zveme,“ komentuje starosta 
Ondřej Lochman.

Vedle Haškova je v mnichovo-
hradišťském katastru ještě několik 
dalších lokalit, pro něž platí první 
stupeň archeologické ochrany. Je to 
například oblast rozkládající se mezi 
Penny marketem a mostem u are-
álu společnosti Lipraco v ulici Víta 
Nejedlého, Okružní ulice ve Veselé 
nebo místní část Dobrá Voda. 

Martin Weiss

dokázal, že oceňování výrazných 
osobností města má hluboký smy-
sl. A množství pozitivních reakcí to 
potvrzuje. Zájemci mohou již nyní na 
cenu města nominovat další Hradiš-
ťáky. Příjem nominací probíhá přes 

podatelnu, podrobnosti včetně me-
dailonu laureátů naleznete na webu 
města v kartě O městě a záložce 
Cena a záštita města.

Martin Weiss

Blanka Glaserová převzala cenu města 8. února na XIII. reprezentačním plese města.

Kapela Diskant v sestavě, v níž hrála v letech, kdy byla na vrcholu popularity.

Loutkoherec František Pešán a jeho Divadlo z půdy.

Podrobnosti o soukromých investicích z tohoto výběru jsou radnici 
známé na základě konzultací, jednání či vydávaných stanovisek.

S O U K R O M É
I N V E S T I C E

Zastupitelé v únoru schvalovali fi-
nanční podporu z rozpočtu města 
pro poskytovatele sociálních služeb.  
Ti v letošním roce žádali celkově o 
více než 2,5 milionu korun, nakonec 
mezi ně bylo z městského rozpočtu 
rozděleno 1,55 milionu korun. Do-
tační prostředky byly oproti loňské-
mu roku navýšeny o sto tisíc korun. 
Skladba podporovaných organizací 
zůstala bez větších změn. 

Dvě třetiny dotačních financí 
míří na podporu subjektů pečujících 
o seniory. V této oblasti patří mezi 
největší příjemce Diecézní charita 
Litoměřice (ve dvou projektech cel-
kem 710 tisíc Kč) a Spokojený do-
mov (100 tisíc Kč), které poskytují 

Jaro hereckých 
osobností po čtvrté
Prodej předplatného na 4. ročník 
volného abonentního cyklu Jaro 
hereckých osobností už je v plném 
proudu. Diváky letos čekají dvě diva-
delní hry.

 První bude one man show Vy-
savač s Bohumilem Kleplem, kterou 
napsal populární autor a režisér 
pražského Studia Dva Patrik Har-
tl herci přímo na tělo. Klepl se v ní 
představí jako zamilovaným uklízeč 
z nákupního centra a dá vyniknout 
svému komediálnímu talentu. Násle-
dovat bude one woman show Žena 
obecná s Ivanou Jirešovou, která je 
komediální zpovědí současné ženy 
a cestou do její mysli.

 Cena zvýhodněné abonentky 
je 850 Kč, prodej probíhá v kanceláři 
městského divadla. (wes)

terénní sociální služby svým klien-
tům přímo v jejich domácnostech, a 
rovněž Malyra (95 tisíc Kč), provozu-
jící Dům Ludmila ve Veselé, a Denní 
centrum Jizera (95 tisíc Kč), které 
formou denního stacionáře zajišťuje 
odlehčovací službu pro seniory a 
jejich rodiny. 

Nižšími částkami byl podpořen i 
Domov Modrý kámen (20 tisíc Kč) a 
Luma MB (30 tisíc Kč).

Zbylá třetina finančních pro-
středků podporuje organizace 
pracující s dětmi a mládeží. V této 
oblasti je největším příjemcem 
Semiramis (300 tisíc Kč), která v 
Mnichově Hradišti v březnu rozbíhá 
nízkoprahový N klub, o jehož cílech 

se můžete dočíst v samostatném 
článku na straně pět tohoto vydání. 
Semiramis zajistila z grantového 
programu ŠKODA AUTO peníze 
na pronájem prostor, město dotací 
přispívá na zajištění provozu. Vznik 
klubu je rovněž zásluhou sociálního 
odboru městského úřadu.

Finance z města podpoří rovněž 
organizaci Laxus (130 tisíc Kč) na-
bízející poradenské služby pro ohro-
ženou a rizikovou mládež a jejich ro-
diny nebo Centrum pro rodinu Náruč 
(49 tisíc Kč), jehož akce se obvykle 
konají ve Volnočasovém centru v 
Zámecké ulici. 

Martin Weiss
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Jarní čištění komunikací 
letos startuje 13. března
Od 13. března do 6. dubna bude 
probíhat pravidelné čištění komu-
nikací města a jeho místních částí. 
Stejně jako v minulých letech bude 
i letos využíváno odtahu vozidel 
zaparkovaných v místech čištění. 
Město proto občany vyzývá, aby re-
spektovali omezení parkování včas 
vyznačené dopravními značkami.  
V opačném případě budou náklady 
za manipulaci s vozidly vyměřeny 
jejich majitelům k úhradě. 

Městský úřad rovněž upozor-
ňuje řidiče nepojízdných aut, kte-
rá jsou dlouhodobě zaparkovaná  
v ulicích města, aby si je zaparkovali 
na svých pozemcích nebo je nechali 
ekologicky zlikvidovat. V opačném 

případě budou tato vozidla při čiště-
ní odtažena na místo k tomu určené  
a náklady za odtah a parkování bu-
dou majitelům vyúčtovány k náhra-
dě. 

Podrobný harmonogram čištění 
naleznete na webu města. Pokud 
nebude nutné harmonogram přizpů-
sobit počasí, dojde v prvním sledu, 
tedy 13. března, na ulici 1. máje, 
Budovcovu, Čs. armády, Hřbitovní, 
Jiráskovu, Lidickou, Na Kamenci, 
Na Příkopech, Palackého, Víta Ne-
jedlého, Zámeckou, ale také na Běli-
dla, parkoviště v ulici Dr. Hořice či na 
Masarykovo náměstí.

Martin Weiss

Zastupitelé i radní schválili 
navrženou podporu pro spolky

Schodiště k obřadní síni
Po renovaci historického vstupu do 
radnice z východní strany náměs-
tí došlo nyní k dalšímu zvelebení 
navazujících prostor. V posledních 
měsících byla pozornost věnována 
schodišti vedoucímu k obřadní síni  
a městskému divadlu.

Stupně byly zbroušeny, takže 
schodiště nyní vypadá opět jako 
nové, stěny jsou vymalovány a péče 
se dočká i pískovcové zábradlí, je-

muž bude navrácena historická po-
doba stejně jako zábradlí na balkoně 
radnice na východní straně náměstí. 
Do sbírek městského muzea pak 
poputuje kovaná mříž s vyobraze-
ním zámku a podzámčí, která zdo-
bila jednu ze stěn podél schodiště. 
Ta bude v letošním roce nahrazena 
mříží novou.

Martin Weiss

Následky orkánu Sabine
Třebaže nad Českou republiku do-
razil orkán Sabine v noci na pondělí 
10. února s výrazně menší silou než 
s jakou zasáhl britské ostrovy, Bene-
lux nebo Německo, přesto způsobil 
i u nás značné škody. Středočeský 
kraj patřil k těm zasaženějším čás-
tem země a s následky silného větru 
se potýkalo i Mnichovo Hradiště.

Větve, ale i vzrostlé stromy pa-
daly nejvíc v lesoparku, Lidické uli-
ci, na bývalém židovském hřbitově, 
ale i na řadě dalších míst, například 
v aleji ke Káčovu, a to ve dvou vl-
nách – nejprve ráno mezi 6. a 7. 
hodinou a následně ještě mezi 13.  
a 14. hodinou, kdy byly nakonec 

způsobeny hlavní škody. 
Hned v pondělí se do odklízení 

padlých stromů pustila firma Luboš 
Dvořáček – Těžex, ale také místní 
dobrovolní i profesionální hasiči.  
V tento den byla rovněž posílena 
směna strážníků, kteří operovali ve 
dvou dvoučlenných hlídkách. Krátce 
byl vyhlášen zákaz vstupu do leso-
parku i do zámeckého parku.

Celková bilance činí více než 
dvě desítky vyvrácených a poláma-
ných stromů, v případě dalších došlo  
k poškození jejich korun. 

Martin Weiss

Nejen náměstí 
čeká kácení

S ohledem na dobu vegetačního 
klidu proběhne na Masarykově ná-
městí a na sídlišti Jaselská kácení 
dřevin, které budou odstraněny  
v souvislosti s připravovanými revita-
lizacemi v obou lokalitách.

Na náměstí budou z kompo-
zičních důvodů pokáceny dřeviny 
na prostranství, jehož se týká první 
etapa revitalizace, tedy v prostoru 
před hlavním vchodem do radnice. 
Výjimku dostal vánoční smrk na 
rohu radniční budovy, který přijde 
na řadu až jako poslední, a to v 
nejzazším možném termínu. Na-
opak některé dřeviny byly odstra-
něny již vloni v rámci rekonstrukce 
vodovodní přípojky pro radnici  
a rekonstrukce kanalizace na ná-
městí.

Březnové kácení se týká i ulic 
Jaselská a V Cestkách. Ještě tento 
rok na podzim budou však v návaz-
nosti na rekonstrukci na nových mís-
tech vysázeny stromy. V Cestkách to 
bude stromořadí javorů, Jaselskou 
opět ozdobí jeřáby. (wes)

Na svém zasedání 19. února schva-
lovali členové městského zastupi-
telstva finanční podporu pro místní 
sportovní kluby a zájmové spolky, 
které dlouhodobě působí na katas-
tru města Mnichovo Hradiště. Do-
hromady mezi ně rozdělili přes dva 
miliony korun.

Dotační program, jehož pomocí 
tato podpora probíhá, má čtyři te-
matické oblasti – celoroční činnost, 
jednorázové veřejné projekty a akce, 
spolupráce s oficiálními partnerský-
mi městy a investice. V rozpočtu 
na rok 2020 do něj bylo převedeno 
přesně 2,2 milionu a dalších sto tisíc 
bude použito na dary. Vedení měs-
ta plánuje do budoucna, vzhledem  
k současné míře inflace a rostoucí-
mu počtu zájemců o podporu, kapi-
tolu dotačního programu v rozpočtu 
města navýšit.

Právě v první ze jmenovaných 
oblastí se rozděluje již dlouhodobě 

největší finanční obnos. „Zejména 
dlouhodobá celoroční práce s mlá-
deží by měla být to hlavní, co si 
zaslouží být z rozpočtu města pod-
porováno“, říká místostarosta Jan 
Mareš, do jehož kompetencí právě 
spolupráce se spolky spadá. 

Na základě doporučení dotač-
ní komise a rady města rozdělilo 
zastupitelstvo dotace pro největší 
žadatele. Tradičně s největší podpo-

rou mohou počítat fotbalisté z MSK, 
sokolové, tenisté, skauti, dětský pě-
vecký sbor Zvonky a rybáři. Hlavními 
kritérii, na základě kterých se komise 
i rada rozhodovaly, je členská zá-
kladna mládeže, náklady na údržbu 
nejen sportovní infrastruktury i to, 
jak se jednotlivé spolky prezentují či 
jak reprezentují město.

Martin Weiss

Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.   560 000 Kč 
Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště   550 000 Kč 
TK Mnichovo Hradiště, z.s.    370 000 Kč
Junák - český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z.s.  125 000 Kč 
Zvonky, z.s.     110 000 Kč 
Český rybářský svaz, z.s., m.o. Mnichovo Hradiště   100 000 Kč 
Soňa Šimůnková (Fit Studio MH)      35 000 Kč 
DFK Mnichovo Hradiště, o.s.      25 000 Kč 

Spolky a kluby podpořené z dotačního programu města
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Březnová nabídka pro děti:
Ezopovy bajky a Michal!

Zábava musí být: pořady plné humoru přiváží 
do Hradiště Zdeněk Izer i travesti skupiny
Tento měsíc si městské divadlo při-
pravilo dva zábavné pořady. S prv-
ním přijede bavič Zdeněk Izer, s dru-
hým travesti skupiny Techtle Mechtle 
a Kočky.

 Zdeněk Izer vystoupí ve středu 
4. března s pořadem Na plný coo-
le, kde se diváci budou moci setkat  
s jeho jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem. Jako vždy přijdou 
na řadu oblíbené zábavné scén-
ky, parodie, mnoho skvělých vtipů  
a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků  

a zpěvaček. Vystoupení je opět obo-
hacené videoprojekcemi, nejrůzněj-
šími zábavnými kostýmy a převleky 
a světelnými efekty.

Ve středu 25. března se do 
Hradiště po delší době vrátí Travesti 
show, tentokrát to bude uskupení 
Techtle Mechtle a Kočky s pořadem 
„Tančírna“. Na své si přijdou nejen 
milovníci tance, ale také dobré zá-
bavy a legrace. Novou posilou sou-
boru je pro letošní sezónu nejmenší 
travesti umělec v Čechách – slečna 
Saša. Malá je však jen svým vzrůs-

tem, na jevišti ji rozhodně nepřehléd-
nete. Samozřejmě se na vás těší 
známé oblíbené tváře – Dolores, 
Cathrin a Gina. Přijďte se přesvědčit, 
jak snadno se z pánů Lukáše, Marti-
na, Jirky a Alexandra stanou známé 
zpěvačky, které při svých vystoupe-
ních parodují. 

Vstupenky na oba programy 
jsou v prodeji v městském informač-
ním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo HradištěZdeněk Izer v jednom z převleků.

Klavírní recitál: Beethoven, 
Prokofjev a také Chopin
Městské divadlo bude ve čtvrtek  
12. března hostit další koncert po-
řádaný Kruhem přátel hudby. Ten-
tokrát půjde o Klavírní recitál Jana 
Čmejly.

Klavírista Jan Čmejla se naroz-
dil v roce 2003 a hře na elegantní 
hudební nástroj se věnuje od svých 
šesti let, od osmi let se zabývá i hu-
dební skladbou. Od roku 2018 stu-
duje hru na klavír na Pražské kon-
zervatoři a je držitelem prestižního 

ocenění Zlatý oříšek udělovaného 
nejšikovnějším dětem České repub-
liky. V roce 2019 získal titul absolut-
ního vítěze mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga 2019. 

V podání tohoto nadějného 
umělce zazní skladby Ludwiga van 
Beethovena, Fryderyka Chopina  
a Sergeje Prokofjeva.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

V březnu čeká děti v divadle dvojitá 
nabídka zábavy. V sobotu 7. března 
se od 15 hodin mohu těšit na po-
hádku Rozpustilý kabaret v rámci 
abonmá, ve které uvidí zpracování 
tří příběhů moudrého Ezopa. Úžas-
né jsou tím, že jsou aktuální dodnes 
a jejich moudrost je nadčasová. Na 
postavách zvířátek se děti poučí jak 
jednat v nečekané situaci a na konci 
příběhu dostanou vtipné ponaučení. 
Uvidíme bajky Liška a vrána, Mra-
venci a kobylka a Osel a jeho stín.

V neděli 22. března se po-
tom do Hradiště vrátí oblíbený Mi-
chal Nesvadba z Kouzelné školky  
s představením Michal je kvítko!, 
během kterého rozkvete celé jeviště. 

Proměnou projde před zraky diváků 
nejen scéna, ale i sám Michal. Ten 
celý sál roztančí v různých rytmech, 
třeba v duchu letní plážové Samby, 
tančit budou nejen děti, ale i květi-
ny! Pokropte ho vodou a on nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se 
děje za plotem v Michalově zahrád-
ce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho 
mluví, konev má rýmu a umělá kytka 
z toho má dokonce legraci!

Vstupenky na obě představení 
jsou v prodeji v městském informač-
ním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Lhářka ještě jednou
Divadelní soubor Tyl Mnichovo Hra-
diště pro velký úspěch opakuje v so-
botu 7. března od 19 hodin předsta-
vení Lhářka, komedii z pera Maurice 
Hennequina. 

Manželství Ketty a Viliho je 
ohroženo domnělou manželčinou 
nevěrou. Co teď? Zachránilo by 
vztah mimino? A jak to zaonačit, 
když Vili opouští rodinný krb? To se 

dozvíte v této francouzské situační 
komedii s řadou zvratů a zápletek. 

V režii Rudolfa Vízka hraje Ane-
ta Hoření, Jan Pekař, Robert Dolejší, 
Iva Flodrmanová a další. Vstupenky 
jsou k dispozici v městském infor-
mačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Vzhůru dolů
Na konci měsíce března nás čeká v 
rámci předplatného divadelní před-
stavení Vzhůru dolů. Co se stane, 
když se slavná francouzská herečka 
českého původu rozhodne hledat 
téma a velkou roli pro svůj comeback 
na filmové plátno? Pomůže jí její 
sestra, žijící ve skromné chaloupce 
na kopci? Je větší mrcha hereččina 
asistentka nebo její producent (a mi-

lenec), kteří s ní na samotu v lesích 
přijíždějí? Zblázní se z bláznění naší 
divy všichni přítomní?  Kdo koho vy-
střelí vzhůru a koho srazí dolů? 

Hrají: Dana Homolová, Milena 
Steinmasslová, Olga Ženíšková  
a Jakub Zindulka.

  
Barbora Balejová,

Klub Mnichovo Hradiště

Kino nabídne alarmující dokument V síti, pokračování 
oblíbených Bobulí a životopisné drama Šarlatán
Český dokument o sexuálním 
zneužívání nezletilých dívek pro-
střednictvím internetu má název 
V síti. O rozsahu a intenzitě těchto 
„aktivit“ nemá většina lidí ani ponětí  
a vzhledem k obrovskému nebezpe-
čí tohoto fenoménu doporučujeme 
film především rodičům nezletilých 
dětí. 

Další český snímek Šarlatán je 
příběh léčitele a bylinkáře Jana Mi-
koláška (1887–1973), který pomohl 
tisícům lidí, často známým osob-
nostem politiky i kultury. Přesto byl 
režimem pronásledován a odsou-
zen. Film režírovala známá polská 
režisérka Agnieszka Holland (Hořící 
keř, Přes kosti mrtvých). V hlavní roli 
uvidíte Ivana Trojana a jeho syna 
Josefa. 

Divákům nabídneme i odlehče-
né téma – novou českou komedii  
z vinařského prostředí 3Bobule. Na-
vazuje na dva předchozí díly a opět 
se v ní setkáme s Terezou Voříško-
vou a Kryštofem Hádkem, filmovými 
manželi a nyní i rodiči dvojčat.

Dále vás zveme na oceněný film 
Staříci o muži, který jede se svým 
kamarádem vykonat pomstu na 
prokurátorovi z politických procesů 
50. let. V rolích „staříků“ excelují Jiří 
Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Film 

letos obdržel cenu české filmové kri-
tiky a jistě obdrží 7. března i několik 
Českých lvů!

Ze zahraničních snímků upozor-
ňujeme na válečnou satirickou ko-
medii Králíček Jojo a na životopisný 
film Amundsen o známém norském 
polárníkovi a jeho soupeření s Ang-
ličany při dobývání jižního pólu. Pro-
mítneme vám také slovenský politic-
ký thriller Sviňa, který na Slovensku 
zaznamenal historicky nejúspěšněj-
ší premiérový víkend od roku 2000  
s návštěvností skoro 100 tisíc divá-
ků.

Jako poctu letošnímu neobvyk-

lému, ale zcela zaslouženému vítězi 
filmových Oscarů uvádíme jihokorej-
ský film Parazit – jako první v historii 
vyhlašování těchto cen (od roku 
1929) získal cenu za nejlepší film  
a zároveň za nejlepší neanglicky 
mluvený film (kromě toho ještě za 
režii a scénář). Je to vtipný a divácky 
nepředvídatelný příběh s prvky thri-
lleru i černé komedie o chudé rodi-
ně, která chytře pronikne do rodiny 
bohaté.

Pro děti uvedeme v premiéře 
animovaný snímek Frčíme z magic-
kého prostředí světa elfů, kde se dva 
elfští bratři s pomocí kouzelné hole 

rozhodnou vrátit aspoň na jeden den 
mezi živé svého zemřelého otce. 
Dále vás zveme na norskou hranou 
pohádka Cesta za živou vodou, kte-
rá je výborně natočená, plná pohád-
kových bytostí a napětí. Výjimečně 
působivé jsou záběry přírody, ale  
i kostýmy, hudba, masky, ale i neob-
vyklý děj. Určitě si film nenechte ujít!

Ve středu dopoledne vám pro-
mítneme české komedie Ženská na 
vrcholu a Šťastný nový rok. Upozor-
ňujeme diváky, že vstupné bude už 
pouze jednotné a bude činit 60 Kč.

U příležitosti Mezinárodního 
dne žen zve vedení města v neděli 
8. března od 18 hodin všechny ženy 
a dívky do městského kina zdarma 
na oblíbenou českou komedii Jiřího 
Vejdělka Poslední aristokratka. Muži 
jsou samozřejmě také srdečně zváni 
za vstupné 100 Kč. Upozorňujeme 
všechny zájemce, že se vydávají 
pouze dvě vstupenky zdarma na 
osobu a pouze pro občany Mnicho-
va Hradiště a místních částí. On-line 
rezervace nebudou možné. Rezer-
vovat a vyzvedávat vstupenky lze  
v městském infocentru nebo v kině  
v době provozu.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Filmem Poslední aristokratka mohou zájemci oslavit letošní MDŽ. Milan Bureš a jeho pestré
postřehy z Vietnamu
Cestovatel Milan Bureš vystoupil 
v našem kině již loni s přednáškou 
o Severní Koreji. Jeho oblíbenými 
destinacemi jsou Indočína a Dálný 
východ, a tak jsme ho k nám pozva-
li s vyprávěním o Vietnamu, který 
navštívil již sedmkrát (z posledního 
pobytu se vrátil letos v únoru).

Ve své přednášce se spíše než 
na turisticky atraktivní místa zamě-
řuje na srovnávání kultur severního, 
středního a jižního Vietnamu, vyprá-
ví o místních tradicích, o buddhismu, 
architektuře, jídle a dalších spole-
čenských zvycích. Pana Bureše Vi-
etnam tak zaujal, že se sem vracel 

opakovaně a velmi systematicky 
procestoval každý jeho kout. Proto 
vám ukáže i místa, kam se běžný 
turista nedostane. 

Zveme vás na tuto přednášku, 
kterou připravujeme na úterý 10. 
března od 18 hodin, ale i na další 
podobný program – na cestopisnou 
přednášku organizovanou panem 
Karlem Štěpánkem na téma Ces-
tování jako životní styl. Přijít na ni 
můžete v úterý 31. března od 18:30 
hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Velká zebra 
až v dubnu 

Představení Velká zebra praž-
ského Divadla Palace, které 
bylo kvůli zranění Jaromíra Du-
lavy odloženo, uvede městské 
divadlo v pondělí 20. dubna  
v 19 hodin. Zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti. Pokud by 
však někomu nový termín nevy-
hovoval, je možné je v městském 
informačním centru do konce 
března vrátit. Děkujeme za po-
chopení.

  
Barbora Balejová,

Klub Mnichovo Hradiště

INZERCE
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Rej maškar letos na Bílé Hlíně

 
 
 
 

           

STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o.    

HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICE  
STAVBYVEDOUCÍ – ZEDNÍK – TOPENÁŘ - INSTALATÉR  

PRO NAŠE STAVBY V MNICHOVĚ HRADIŠTI. 
Dále poptáváme pro spolupráci živnostníky  

z oboru zedník, obkladač, topenář, instalatér. 
VESECKÁ 97/12, 460 06   LIBEREC 6 

janeba@stavokombinat.cz 
Tel: 602 447 921 

INZERCE

Zajímavé novinky v městské knihovně
Od ledna přibyla v naší knihovně 
pěkná řádka knih. Kromě běžné 
produkce thrillerů, románů pro ženy 
nebo historických románů určitě stojí 
za pozornost přírůstky z oblasti lite-
ratury faktu.

Po velmi úspěšné knize Raději 
zešílet v divočině, za kterou získal 
cenu Magnesia Litera, napsal Aleš 
Palán další dvě knihy o setkání  
s lidmi žijícími dlouhodobě mimo ci-
vilizaci. Najdete je u nás pod názvy 
Návrat do divočiny a Jako v nebi, 
jenže jinak.

Dále bych ráda upozornila na 
čtyřdílnou sérii historických knih 
Bitvy a osudy válečníků Jiřího Ko-
vaříka. Ten velmi čtivým způsobem 
zpracoval dějiny významných bitev, 
které se odehrály v Evropě v prů-
běhu 16. a 17. století.  Autor věnuje 
velkou pozornost i výzbroji, výstroji 
a taktice tehdejších ozbrojených sil. 
Od stejného autora máme také vý-
tečné knihy věnované Napoleonovi: 

Napoleon v Rusku a Slavkov 1805. 
Všechna tato díla jsou doplněna 
množstvím fotografií a obrázků.

V poslední době se v novinách 
dozvídáme o boji o sochu maršála 
Koněva v Praze. Koho by toto téma 
zajímalo, může si vypůjčit třeba kni-
hu Jiřího Fidlera Koněv. Osvoboditel 
nebo okupant? Je to jediná kom-
plexní biografie maršála Koněva na 
českém trhu.

Pro diváky seriálu ČT Modrá 
krev máme také dobrou zprávu. 
V naší knihovně najdete na téma 
šlechtických rodů mnoho velmi krás-
ných knih: například od Pavla Juří-
ka o rodech Kinských, Šternberků, 
Liechtensteinů, Lobkowiczů a Ko-
lowratů. Také třídílné dílo Vladimíra 
Votýpky Příběhy české šlechty, Ná-
vraty české šlechty a Paradoxy čes-
ké šlechty můžeme všem doporučit.

Za pozornost určitě stojí i kniha 
Stanislavy Peckové Aristokratky: 
Každodenní život mladých českých 

šlechtičen. Za minulého režimu by 
se příslušnice poslední generace 
českých šlechtických rodů ke svému 
původu nemohly hlásit. Stejně jako 
jejich rodiče nebo prarodiče by je 
pak čekala buď komunistická perze-
kuce, nebo odchod z vlasti. Ať už žijí 
v Praze nebo Vídni, osud českých 
zemí jim není lhostejný. Příslušníci 
české aristokracie se sice už ne-
mohou honosit svými tituly, ale stále 
v nich zůstalo hodně noblesního, 
zcela dle francouzského kréda, že 
šlechtictví zavazuje.

Dalším přírůstkem naší knihov-
ny je obsáhlá publikace Petra Čor-
neje Jan Žižka: Život a doba husit-
ského válečníka. Kromě Žižkova 
mládí a počátků jeho válečnické 
dráhy je pozornost věnovaná i poli-
tickému vývoji v českém království 
na přelomu 14. a 15. století.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Veselá se letos poprvé od znovu-
obnovení tradice masopustu v roce 
2013 musela obejít bez této únorové 
akce. Ale vlastně ne tak docela...

Veseláci v letošním roce maso-
pust nepořádali, aby si jeho orga-
nizátoři mohli užít po dlouhé době 

lidovou veselici na vlastní kůži také 
jako řadoví účastníci. Veselá tak 
navázala spolupráci s Bílou Hlínou  
a maškary z Veselé vyrazily v sobotu 
1. února právě do této obce. A do-
razily i masky z řady okolních obcí 
a měst.

Podle počtu zúčastněných  
i uvolněné nálady se akce vydařila 
a nová tradice střídavého pořádání 
masopustu na Bílé Hlíně a ve Veselé 
bude dost možná zachována. 

Martin Weiss

Šance pro děti, které to nemají v životě snadné…
S radostí chceme všem oznámit, že 
v Mnichově Hradišti začíná fungovat 
sociální služba pro děti a mladé lidi, 
kteří to v životě neměli a stále nema-
jí lehké. Tato služba – nízkoprahový 
klub pro děti a mládež – pomáhá 
dětem v problémech a náročných 
situacích tak, aby tyto situace ne-
škodily nejenom jim, ale také všem 
občanům města.

Nízkoprahový klub se v Mni-
chově Hradišti otevře poprvé v úterý  
3. března v prostorách bývalé šev-
covny na Masarykově náměstí (mezi 
Coopem a obchodem Farmářka  
z Ráje) a bude v provozu vždy v úte-

rý, ve čtvrtek a v pátek od 14 do 18 
hodin. Jeho služby jsou určené pro 
všechny děti a mladé lidi ve věku od 
6 do 22 let, kteří tráví odpoledne „na 
ulici“, dostávají se do kontaktu s ri-
zikovým chováním (kouření, alkohol, 
rvačky...), nebo „jen“ nemají kolem 
sebe nikoho, se kterým by chtěli 
sdílet, co jim aktuálně dělá těžkou 
hlavu. 

Veškeré aktivity a služby klubu 
jsou zdarma, dobrovolné a mohou 
být poskytovány dětem i mladým 
lidem anonymně. Klub, stejně jako 
programy dlouhodobé primární 
prevence na místních základních 

školách, provozuje organizace Se-
miramis. Zařízení uzavírá komplexní 
nabídku preventivních služeb pro 
děti, školy a rodiny v tomto regionu. 

Vybudování klubu předcházela 
rozsáhlá analýza potřebnosti tohoto 
typu zařízení pod taktovkou města. 
Následoval rok terénní práce, než  
se podařilo najít a zprovoznit prosto-
ry. Město Mnichovo Hradiště a ze-
jména potom jeho odbor sociálních  
věcí a zdravotnictví dlouhodobě bo-
juje za podporu zdravého životního 
stylu dětí a mladých lidí v okolí. Stej-
ně tak za jejich bezpečí a také pro-
speritu.                    ...10

Rej masek s dominantou Bílé Hlíny – vodárenskou věží – v pozadí. Foto: 4x Pavel Bajer
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Maturanti darovali v rámci exkurze krev
Na konci ledna absolvovala oktáva 
a 4. A exkurzi do Klaudiánovy ne-
mocnici v Mladé Boleslavi. Nejprve 
jsme navštívili transfuzní oddělení, 
kde jsme se seznámili s možnost-
mi dárcovství krve a krevní plazmy 
a zjistili, jak se darovaná krev dále 
uchovává a využívá. Více než deset 
studentů se rozhodlo krev darovat. 
Druhá část exkurze se odehrála na 
stanici Záchranné služby, kde jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací o jejich každodenním fun-
gování, vybavení a připomněli si jak 
postupovat v případě nutného přivo-
lání záchranky.

Exkurze byla náročná, zejména 
pro ty, kteří se rozhodli krev rovnou 
darovat, ale také přínosná – pře-
svědčili jsme se o tom, že dárcovství 
má smysl. Někteří ze studentů proto 
plánují chodit v budoucnu darovat 
krev pravidelně.

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat mladoboleslavské Klaudiánově 
nemocnici a hlavně našim třídním 
profesorkám Jitce Němcové a Zu-
zaně Břouškové, které exkurzi zor-
ganizovaly.

Karolína Nohýnková, oktáva,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

„Čtenářský“ únor

Pomoc Austrálii
Na konci listopadu se u nás ve škole 
konal tradiční vánoční jarmark. Naše 
třída si vydělala 5576 Kč. Byli jsme 
moc šťastní, protože tak velkou část-
ku se nám ještě získat nepodařilo.  
A tak se začalo řešit, co s penězi. 

Po pár týdnech jsme se od 
spolužačky Aničky dozvěděli, že 
Austrálii hrozí nebezpečí. Kvůli po-
žárům by mohla vyhynout jedinečná 
zvířata, jako jsou koalové a klokani. 
Rozhodovali jsme se, jestli přispěje-
me do sbírky „Pomáháme jim přežít“ 
organizované pražskou ZOO.

Nejprve souhlasila jen část 
třídy. Anička ale připravila o aus-
tralském neštěstí prezentaci, která 
celou třídu překvapila a také dojala. 
Nakonec jsme odhlasovali, že i my 
chceme pomoci a pošleme 1250 Kč. 
Díky štědrým lidem a částečně i nám 
na tom může být Austrálie mnohem 
lépe. Přispějte i vy a pomozte lidem 
i zvířatům.

Žáci 5. B, 
Základní škola Sokolovská

Krmítka z PET lahví
V pondělí 10. února proběhla tvůrčí 
dílnička, kterou si připravily student-
ky kvarty v rámci projektu MAP II 
Mnichovohradišťsko. Účastníci z řad 
studentů gymnázia i obyvatel Mni-
chova Hradiště si za asistence orga-
nizátorek vyrobili krmítka z použitých 
PET lahví, která mohli dle libosti a 

své fantazie zkrášlit pestrými barva-
mi. Hotová krmítka se směsí semí-
nek pro ptáčky si jejich tvůrci odnesli 
domů nebo je umístili do parku za 
školou.

Jitka Raková, kvarta, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Plstění i náramky: tvořivé 
dílny s Lenkou Hřibovou

„Už to začne?“ ptá se nedočkavě 
jedna z holčiček. Některé z dětí si 
ještě hrají s hračkami umístěnými 
podél stěn. Krátce po půl třetí však 
zazvoní zvoneček a všichni – děti  
i dospělí – již sedí na židličkách  
a sledují dění na improvizovaném 
jevišti. Představení pro nejmenší 
začíná. 

Přítomní v polovině února 
zhlédli představení Kdo snědl sa-
lát a Jaromil, o měsíc dříve to bylo 
Medvědí divadélko. Obě dvě akce 
se uskutečnily díky spolku Naše 
město Mnichovo Hradiště, který při 
jejich zajištění spolupracoval s DS 
Kohoutek. 

A co kromě divadla rodiče s dět-
mi o dvou zimních nedělích zažily? 
V lednu si mohli vytvořit plstěného 
medvídka, na únorové dílničce se 
již připravovali na jaro a léto. Pod 
rukama dětí vznikaly náramky proti 
klíšťatům, takže to v místnosti vonělo 
anýzem či levandulí. Obě dvě dílny 

byly zaměřené na spotřebitelsky  
i ekologicky odpovědné chování. Vy-
užity byly přírodní materiály či zbytky 
látek. Při pohledu na přítomné bylo 
vidět, že je jim přístup lektorky, paní 
Lenky Hřibové, blízký, dokázal je 
zaujmout. 

Odpolední akce, jež jsou sou-
částí projektu Environmentální 
výchova společně a tvořivě a které 
jsou finančně podpořeny Nadač-
ním fondem ŠKODA AUTO v rámci 
grantové výzvy NROS, se vyvedly. 
V březnu se můžete se svými dětmi 
či vnoučaty vydat na další tvoření.  
V sobotu 14. března budeme od 14 
do 16 hodin zdobit či vytvářet pytlíky 
na pečivo a ovoce nebo zeleninu, 
opět v DS Kohoutek v Mnichově 
Hradišti. V dubnu (19. dubna 14 do 
16 hodin) zakončíme projekt dílnou 
ve Dneboze. Těšíme se na případné 
setkání!

Iva Štrojsová

Všichni se učíme
Na truhlářském kroužku jsou přípra-
vy na letní tábor v plném proudu. 
Abychom tam mohli pohodlně jíst i 
pracovat, potřebujeme nové, poctivé 
stoly. Děti se do jejich výroby ochot-
ně pustily a při tom se učí nové věci. 
Třeba něco o hoblících. 

Uběrák, zubák, macek nebo do-
konce kocour – to jsou zvláštní jmé-
na hoblíků a každý se hodí pro jinou 
práci. Děti také ví, že se s hoblíkem 
musí opatrně zacházet, aby nedošlo 
ke zranění. To se děti naučily od 
pana truhláře. Při práci se spontán-
ně spustila soutěž o nejdelší hobli-
nu. Ta vítězná měřila po natažení 
neuvěřitelných 180 cm. Ještě zbývá 
dodat, že u dětí můžeme my dospělí 
obdivovat jejich báječnou fantazii.  

Z hoblin se dá například vytvořit slu-
šivý cvikr.

Naše činnost je podpořena  
z nadačního fondu Škoda Auto, dě-
kujeme.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Nejmenší udělali radost
Zdraví je to nejcennější, co ke šťast-
nému životu potřebujeme. Bohužel 
ne každý se může těšit dobrému 
zdravotnímu stavu. Své o tom vědí 
pacienti komplexního onkologického 
centra nemocnice v Liberci. Právě 
jim a jejich blízkým nabízí pomoc 
Centrum Amelie Liberec. Symbolem 
Amelie je tulipán, tulipán přinášející 
naději.

Naše mateřská škola v Míro-
vé ulici již čtvrtý rok spolupracuje s 
tímto centrem a snaží se společně s 
ním pomáhat. Je to pomoc malá, ale 
ve skutečnosti ta největší. Přinášejí 

ji totiž ti úplně nejmenší se svými 
učitelkami.

Také letos v rámci Tulipánového 
měsíce vznikla spousta krásných ob-
rázků s motivy tulipánů, které určitě 
každého potěší. Tak jako každý rok 
budou zdobit prostory chodeb a po-
kojů Onkologické oddělení v Liberci, 
Jablonci a nově i v Mladé Boleslavi.      
Spolu s obrázky posíláme všem 
pacientům přání brzkého uzdravení  
a věříme, že jim udělají radost.

Jana Kuntošová, 
Mateřská škola Mírová

Ač je „měsícem knihy“ březen, svými 
aktivitami pro rozvoj čtenářské gra-
motnosti jsme tento měsíc pomyslně 
přivolávali již v únoru. Během pá-
tečního valentýnského odpoledne  
a následné soboty se několik míst-
ních pedagožek seznámilo s lekce-
mi pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
s naučným textem osvědčenými ve 
školách i v průběhu kurzů pro do-
spělé. Úvodní text nás svou tema-
tikou přenesl právě do Valentýna –  
a nejen on, ale i skvělé „srdíčkové“ 
občerstvení od Holky s buchtou. 

Ve všech lekcích, s nimiž jsme 
během obou dnů pracovaly, se ob-
jevily čtenářské strategie a některé 
z metod rozvíjejících kritické my-
šlení. Zasvěcení jistě znají model 
E-U-R, metody RAFT, DIAMANT, 
I.N.S.E.R.T. či Vennovy diagra-
my. Lekce jsme tu začaly metodou 
brainstormingu, jindy sledováním 
videa, následně hádáním tématu dle 
hudebních či obrázkových indicií,  
v závěru setkání jsme „skládaly“ 
Životabáseň vybrané osobnosti. 
Tvořily jsme film, psaly napínavý 
článek do školního časopisu plný 
otázek podněcujících k přemýšlení 
a navozujících tajemno, coby lišky 
sepsaly jeden ze záznamů do „na-
šeho“ liščího deníku... Účastnice se 
seznámily s odbornými i populárně 
naučnými texty, vyzkoušely si různé 
metody, zaměřily se i na cíle hodiny 
a jednotlivých činností. Seminář byl 
velmi praktický, lektorkou skvěle při-
pravený, tvůrčí, pestrý. Nikdo nelito-
val, nikdo se ani minutu nenudil!

Své „turné“ po Mnichovohradišť-
sku zahájila v úterý 18. února spiso-
vatelka, metodička a lektorka Klára 
Smolíková, a sice seminářem Tvor-
ba pracovních listů. 25 účastnic se 
v průběhu tříhodinového setkání se-
známilo s různými typy pracovních 
listů, které Klára Smolíková tvoří ke 
svým knihám, jež na setkání také 
představila. Možná znáte Vynález-
ce Alvu, Čertici Dorku, Knihožrouty  
a další dětmi oblíbené knížky. 
Všechny pracovní listy autorky roz-
víjejí čtenářskou gramotnost, jsou 
hravé, pro děti zajímavé a tvůrčí. 
Přítomné dámy si samy vyzkoušely 
sestavit stroj času, „rozmluvit“ ko-

miks či vytvořit vlastní pracovní list. 
Setkání se neslo ve svižném duchu, 
bylo velmi zdařilé a podnětné. Věří-
me, že řada účastnic byla lektorkou 
dostatečně namotivována k tvorbě 
pracovních listů pro své žáky. 

Hned o dva dny později pak 
Klára Smolíková dorazila do obou 
mnichovohradišťských školek, kde 
se tamní předškoláci spolu s čerti-
cí Dorkou ze stejnojmenné knížky 
pustili do chytání slov a výrazů, 
které používáme v přeneseném 
významu. Společně si vyzkoušeli 
chodit do houslí, nenechali si uletět 
včely, malovali čerta na zeď a ráno 
vyskočili z postele jako rybička. Ja-
zykové hrátky si děti jaksepatří užily, 
pohrály si s rekvizitami a vyplňovaly 
i pracovní listy. A nebyla to zdaleka 
poslední návštěva Kláry Smolíkové 
v našem regionu – v dubnu zavítá 
do ZŠ Studentská a ZŠ Kněžmost, 
v červnu pak do ZŠ Klášter či do ZŠ 
Jivina, v září do ZŠ v Bakově nad 
Jizerou. Své pomyslné „turné“ pak 
zakončí říjnovým seminářem pro 
dospělé posluchače z řad učitelů či 
muzejníků Co zmůže muzeum, co 
zmůžou knihy?.

Snad jsme těmito akcemi ale-
spoň o trochu více podnítili (a ješ-
tě podnítíme) zájem o čtenářství  
a vlastní čtení u dětí a namotivova-
li přítomné pedagogy k tomu, aby 
lásku ke knihám, porozumění textu, 
jeho interpretaci či práci s naučným 
textem u svých žáků podporovali – 
vždyť bez těchto dovedností není 
možné v dnešním světě zahlceném 
informacemi vůbec existovat. 

Pokud vás zaujaly naše únorové 
akce, vězte, že i ty březnové budou 
neméně zajímavé – přesvědčit se 
o tom můžete například v kalendá-
ři akcí zde v Kamelotu. Jste na ně 
srdečně zváni! A nejen na ně, ale 
i na ty budoucí, které pro vás při-
pravujeme po dobu trvání projektu. 
Více informací se dozvíte na našem 
webu www.map-mh.cz či na našem 
facebookovém profilu – nahlédněte 
alespoň do jednoho ze dvou těchto 
informačních kanálů, ať vám nic ne-
unikne!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Tvorba pracovních listů s Klárou Smolíkovou.

5. BŘEZNA, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SEZNÁMENÍ SE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝM CENTREM V MH
Představení Speciálně pedagogického centra, které se zabývá především 
klienty s mentálním postižením a vadami řeči. Seznámíte se se standard-
ními činnostmi centra, se současným pojetím inkluze s nastavovanými 
podpůrnými opatřeními a možnostmi poradenských služeb. Vstup zdarma.

5. BŘEZNA, 18:00, MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, BOSEŇ
VÝCHOVA JE SETKÁNÍ
Přednáška Dr. Wolfganga Sassmannshausena, německého odborného pe-
dagoga, mentora a lektora, působícího v oblasti vzdělávání, zejména dětí 
předškolního věku. Registrace na akci je nutná. Vstup zdarma.

17. BŘEZNA, 14:00 AŽ 18:15, KAFÉ OŘECH
ZÁSOBNÍK AKTIVIT PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
Workshop pro učitele ZŠ, ve kterém si vyzkoušejí univerzální aktivizující 
startéry na začátek vyučovací hodiny. Ochutnávka pestrých aktivit využitel-
ných nejen v matematice, a to hlavně formou párové práce. Registrace na 
workshop je nutná. Vstup zdarma.

24. BŘEZNA, 14:30 AŽ 17:45, ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽĎÁR
HODNOCENÍ
Ve workshopu pro pedagogy základních škol se společně zamyslíme nad 
hodnocením, jeho klady, zápory a omezeními. Představíme si různé meto-
dy hodnocení, které směřují k efektivnímu učení. Zkusíme si napsat hod-
nocení ke konkrétní práci, budeme přemýšlet nad zpětnou vazbou, kterou 
nám dávají i žáci, i nad tím, jaký vztah mají žáci k učení na základě našeho 
hodnocení. Registrace na workshop je nutná. Vstup zdarma. 
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Mnichovohradištští baráčníci překonali krizi Už vyséváte?
V sobotu 4. ledna jsme se sešli  
v Mnichově Hradišti na již 123. vý-
ročním zasedání Obce baráčníků 
Mnichovo Hradiště, které bylo letos 
volební. V počátku jsme nikdo po-
řádně nevěděl, jakým směrem se 
bude zasedání ubírat; na obci  pano-
val velký rozkol a hrozilo možná až 
zrušení spolku. 

V posledních letech – po vý-
razných oslavách 120. výročí zdejší 
obce (2016) – spolek drobátko za-
spal, členů výrazně ubylo a z těch 
zhruba čtyřiceti dnešních je sotva 
desítka lidí předdůchodového věku. 
Věkový průměr je 70 a více let,  
a elánu do práce tím logicky méně. 
Je to jako v mnoha spolcích: co se 
dělá zadarmo a ve volném čase, je 
vlastně to nejdražší, co můžeme 
společnosti dát. Přesto – či právě 
proto – bylo třeba zdejší baráčníky 
povzbudit. Vždyť nejstarší z dnes (již 
jen) 24 baráčnických obcí mladobo-
leslavské V. Župy Václava Budovce 
z Budova založená roku 1896, která 
je zároveň zakládající obcí V. Župy, 
nesmí vyhasnout.

Čeští baráčníci patří mezi nej-

starší spolky. Založeni byli v Kolíně 
roku 1873, kde se členové scházeli  
v kolínském hostinci zvaném Bará-
ček, od něhož je odvozený název 
spolku. Baráčníci se starali o potřeb-
né a podporovali národní lidové tra-
dice. Členové se od počátku oslovují 
sousede a tetičko, tykají si a mimo 
jiné také uchovávají lidové kroje.  
V roce 1896 vznikla v Praze „Veleo-
bec českého baráčnictva v království 
Českém“ a začaly postupně vznikat 

jednotlivé župy, kterých je dnes cel-
kem 22, přičemž šest obcí je bez 
žup. Naše V. župa patří mezi nej-
větší, založena byla 5. června 1905  
v Mnichově Hradišti.

Ale vraťme se domů, do Mnicho-
va Hradiště. Zde, byť  po dlouhém 
jednání, vše dospělo ke zdárnému 
konci a dohodě a my jsme rádi že 
Obec baráčníků Mnichovo Hradiště 
bude pokračovat ve své činnosti. 
Chtěli bychom poděkovat odstupu-

jící rychtářce Kristíně Zichové za 
její práci v minulých letech a přivítat 
ve  funkci nové vedení zdejší obce 
v tomto složení: nová rychtářka, 
tetička Jitka Bradáčová, syndička 
Martina Bachová, berní soused Petr 
Novák, místorychtář Vlastimil Mráz, 
panímaminka Kristína Zichová  
a gratulantky Anna Bernardová  
a Božena Střevíčková. 

Na výročním zasedání byli, kro-
mě místních, přítomni zástupci dvou 
dalších obcí (Bakov nad Jizerou  
a Čejetice), jako host místostarosta 
města Mnichovo Hradiště Jan Ma-
reš a milý host z Veleobce, soused  
Klíma z XXIV. Župy z Prahy. Volby 
proběhly podle regulí Českého ba-
ráčnictva a provedl je župní rychtář, 
soused Miroslav Karásek. 

Ještě jednou blahopřejeme no-
vému vedení obce a věříme, že jeho 
nástup bude novým impulsem do 
další práce.

Božena Buřičová, místorychtářka  
V. Župy Václava Budovce z Budova,  
a Martina Bachová, Obec baráčníků 

Mnichovo Hradiště

Připomínáme, že již třetím rokem je 
v knihovně přístupná každému zá-
jemci o zahradničení Semínkovna, 
a to vždy v běžné otevírací době 
knihovny. 

Loňská úroda mnichovohradišť-
ských i přespolních pěstitelů byla 
bohatá, Semínkovna se během pod-
zimu rozrostla o spoustu tradičních 
i méně známých semen a osiva. 
Letos tak můžete mít na zahrádce 
nebo balkoně balzamínu, luštěnici, 
diviznu, petúnie, afrikány, špenát  
a spoustu dalšího, co vypěstovali  
s úspěchem vaši sousedé v loňském 
roce. Pokud i vám vloni zbyla nějaká 
semena, která nevyužijete, přines-
te je do knihovny, a podělte se tak  
s ostatními. 

Přejeme krásné jaro a hodně 
pěstitelských úspěchů!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Každých 14 dní v sobotu probíhá v Domově Modrý kámen felinoterapie s Danielou Hypšovou z Nezávislého chovatelského klubu. Felinoterapie, zjednodušeně 
česky „léčba kočkou“, je podpůrná aktivizační a léčebná metoda mající vliv zejména na psychiku seniorů. Za pěkné fotografie z první únorové soboty děkujeme 
Janě Kopalové (www.photokopalova.cz). (pno)

Seniory z Domova Modrý kámen navštěvují kočky

Mnichovohradišťský spolek genealogů se stal oficiálním

V únoru 2017 se začal ve víceúče-
lové místnosti Spokojeného domova 
v Domě Ludmila ve Veselé scházet 
neformální spolek lidí, kteří v našem 
regionu pátrají po předcích či vzdá-
lených příbuzných. Od té doby se 
tito nadšenci scházejí s výjimkou let-
ních prázdnin pravidelně každý mě-
síc. Na první schůzce se sešlo devět 
lidí a za tři roky stoupl počet alespoň 

příležitostných účastníků schůzek 
na šedesát. Na každé schůzce se 
jich sejde vždy kolem dvaceti.

Po třech letech se iniciátoři roz-
hodli dát této aktivitě oficiální formu, 
a tak 11. února 2020 vznikl zápisem 
do spolkového rejstříku Mnichovo-
hradišťský spolek genealogů. Má již 
28 členů a lze předpokládat, že při-
hlášku jich podá nakonec ještě více. 

Mezi hlavní cíle patří výměna 
zkušeností a vzájemná pomoc při 
bádání a dále rodopisné mapování 
některých obcí a příjmení. Spolek 
se prezentoval již na dvou ročnících 
Sousedské slavnosti, spolupracuje 
s profesionály v oboru a v plánu má 
další aktivity.

V plánu je kniha o mnichovohra-

dišťských příjmeních
Dlouhodobým cílem je vydání 

publikace o příjmeních na Mnichovo-
hradišťsku. Snad každý z Mnichova 
Hradiště či okolí zná nějakého toho 

Švermu, Kreibicha, Nohýnka, Hyku, 
Šámala nebo Maděru, zatímco na-
příklad na Moravě jsou tato příjmení 
jen sporadická. Připravovaná pub-
likace dokáže, že to většinou není 

Radost druhým
Vánoce jsou časem, kdy obdarová-
váme dárky své nejbližší, a právě  
v tomto čase se na nás obrátila rodi-
na Moravčíkova ze Dneboha, že by 
ráda darovala televizi a zda nevíme, 
komu by se mohla hodit. Rozhod-
nutí padlo na naši klientku, která 
je ležící a bydlí se svojí maminkou.  
K předání došlo 23. prosince 2019. 
Když jsme televizi zapnuli, klientka 

řekla, že si připadá jako v „kině“. Byl 
to pěkný pocit. Radost byla veliká  
a spontánní. 

Moc bych chtěla touto cestou ro-
dině Moravčíkové poděkovat. Jsem 
ráda, že jsou mezi námi lidé, kteří 
dokážou myslet na druhé. Děkuji.

Vladimíra Havránková,
Diecézní charita Mn. Hradiště

náhoda a že pokud tu potkáte dva 
jedince téhož příjmení, nemusí to 
být jen „shoda jmen“.

Členství bez ohledu na věk, zku-
šenosti i region

Členství ve spolku je otevřené 
všem bez ohledu na míru zkuše-
ností ani věk (nejmladšímu členovi 
bylo v době vstupu do spolku 12 let, 
nejstaršímu je více než 80). A roli 
nehraje ani region. Převažují členo-
vé z Mnichova Hradiště a z Mladé 
Boleslavi, ale někteří dojíždějí na 
schůzky například až z Prahy, ale 
na Mnichovohradišťsku mají kořeny, 
jiní naopak v našem regionu pouze 
bydlí a genealogii mají jako koní-
ček, vlastní předky ale mají odjinud. 
Územně zájem spolku přesahuje  

z Mnichovohradišťska i na Mlado-
boleslavsko a okrajové části Tur-
novska, Jičínska a Českodubska. 
O náhodné příbuzenské vazby však 
mezi členy není nouze ani skrze 
vzdálenější regiony.

Veškeré podrobnosti o činnosti 
spolku, termíny schůzek, přihlášku  
a informace pro členy, další příjme-
ní, po jejichž historii spolek pátrá,  
a v neposlední řadě tipy na literaturu 
s regionálně historickou tematikou, 
najdete na webu www.rodokmeny-
mh.cz. 

Informace lze získat i na telefon-
ním čísle 724 700 656. 

Petr Novák, 
Mnichovohradišťský spolek 

genealogů

pro malé i velké, výroční schůze  
a podobně. Nejbližší akcí je Drátová-
ní pro začátečníky. 

Na workshopu si účastníci 
mohou osvojit techniky drátování, 
seznámí se se všemi komponenty  
a pomůckami. Akce se koná v neděli 
15. března od 14 hodin v hasičárně 
SDH Dneboh. Na workshop je nut-
né se přihlásit (kvůli zajištění ma-
teriálu). Kontaktujte přímo lektorku 
Martinu Vaníkovou na telefonu 732 
647 960

SDH Dneboh

Díky Nadaci Škoda Auto
ožívá hasičárna ve Dneboze
Zvýšení kvality komunitního života 
v regionu, to je účel Nadace roz-
voje občanské společnosti, která  
z nadačního fondu Škoda Auto 
rozdělila desítky tisíc korun různým 
projektům. Jedním z podpořených je 
také projekt SDH Dneboh na nákup 
nových stolů a židlí do prostoru hasi-
čárny. Vznikl tím reprezentativní pro-
stor, který jako své zázemí bude vy-
užívat tenisový kroužek dětí a další. 

Rovněž je zde pořádána řada 
akcí pro místní i širokou veřejnost, 
jako jsou různé volnočasové akce 

INZERCE
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Valná hromada MSK: fotbalisté ocenili mladé talenty i veterány
V podvečerních hodinách soboty 15. 
února proběhla na sále Posilovny 
MSK každoroční valná hromada na-
šeho fotbalového klubu.

 O valnou hromadu byl opět 
velký zájem i z řad fanoušků klubu 
a bývalých hráčů, což vedení MSK 
velice těší. Po oficiálním zahájení 
ze strany předsedy oddílu Ondřeje 
Knoblocha, který mimo jiné přivítal 
hosty z vedení města Mnichova Hra-
diště i okresního fotbalového svazu, 
následovalo bilanční zhodnocení 
uplynulého kalendářního roku jak 
po stránce ryze fotbalové, tak také 
z pohledu vykázaných čísel ekono-
mických. 

Rok 2019 se stal přelomovým 
rokem pro celý klub MSK  a věříme 
že i pro naše fanoušky. Po dlouho-
letých snahách jsme byli úspěšní 
v získání dotace z ministerstva 
školství na kompletní rekonstrukci 
hlavního hřiště. Investice v hodnotě 
necelých šest milionů korun, která 
pokryje drenážní systém, retenční 
nádrž, novou pláň včetně závla-
hy, nové zábradlí a výsev trávníku  
a další prvky byla krásným dárkem 
ke 100 letům našeho klubu. Toto 
výročí jsme pomyslně oslavili v mi-
nulém roce. Oficiální oslavy 100 let 
jsou naplánovány na letošní červe-
nec společně se slavnostním otevře-
ním nového hřiště. Datum byl sta-
noven na víkend tradiční Annenské 
pouti, tedy na 25. a 26. července. 

Následně byl přednesen plán 
činnosti klubu pro rok 2020, který se 
stejně jako zpráva za rok 2019 se-
tkal se souhlasným stanoviskem pří-
tomných. Stejně byla přijata zpráva  
o hospodaření za rok 2019 i pláno-
vaný rozpočet klubu na rok 2020. 

V tradiční části programu valné 
hromady se nezapomnělo na oce-
nění pro nejlepší hráče jednotlivých 
mládežnických kategorií – za fotba-
lovou přípravku to byli Adam Pešán, 
Lukáš Rambousek a Matěj Šume-
ra, za mladší žáky Radim Jeníček  

Jaro s klubem turistů: Sto jarních kilometrů, 
první organizované výšlapy a společná brigáda
Kdy začíná jaro? Podle teplých „zim-
ních“ měsíců posledních let bychom 
mohli říct, že hned po podzimu. 
Astronomické jaro ale začíná až 
20. března, takzvanou jarní rovno-
denností. Podle meteorologů je to o 
něco dříve, na začátku března. Start 
naší staronové akce je načasován 
právě na první den meteorologické-
ho jara – na 1. březen 2020. 

Možná si „zkušenější“ z nás 
vzpomenou na předrevoluční ma-
sově rozšířenou akci Sto jarních ki-
lometrů. Turista si vyzvedl průkazku 
Buď-fit, kam si zaznamenával zdola-
né kilometry, a po absolvování pře-
depsaného počtu kilometrů získal 
odznak. Akce ale úplně nezanikla 
ani po roce 1989 a Klub českých 
turistů vydává každoročně nový 
odznáček pro individuální zájemce. 
My jsme se, v komornějším měřítku, 
rozhodli tuto tradici obnovit i v Mni-
chově Hradišti.

Kartičku Sto jarních kilometrů si 
můžete vyzvednout v informačním 
centru nebo na některé z našich jar-

ních akcí. Děti tak můžete motivovat 
k výšlapům do přírody a zdolání sta 
kilometrů (u nás to loni zafungovalo). 
Méně soutěživým z nás může kartič-
ka pomoct, abychom věděli, kolik 
toho nachodíme.   

Po skončení astronomického 
jara, v neděli 21. června, na naší 
akci pro děti Sto jarních kilometrů 
symbolicky uzavřeme a poté i vy-
hodnotíme. Každý účastník získá 
malou pozornost (možná už tušíte 
jakou) a vyhlásíme i nejmladšího  
a nejstaršího účastníka či účastníka 
s nejvíce zdolanými kilometry.

Svých sto kilometrů můžete „na-
sbírat“ sami, ale můžete se přidat  
i k nám. V neděli 22. března se pod 
vedením Tomáše Trkoly vydáme na 
zahřívací výlet z Nové Paky do Že-
leznice. Cestou navštívíme zříceniny 
hradů Kumburk a Bradlec. Jirka Jan-
da nás v sobotu 28. března provede 
Z Rychnova u Jablonce nad Nisou 
do Tanvaldu náročnější trasou přes 
vrch Černá Studnice. 

Možná jste si všimli, že u školy 

ve Studentské ulici vzniká naučná 
geostezka. Celý projekt má na sta-
rosti paní učitelka Terezie Nohýnko-
vá. My jsme projekt zaštítili, pomohli 
na něj získat finance a v neděli 29. 
března se zapojíme i brigádně. K již 
téměř hotové geostezce je potřeba 
ukotvit devět infopanelů. Hledáme 
šikovné lidi všeho věku, kteří pomů-
žou připravit jámy nebo namíchat 
beton a upevnit stojany na vybraná 
místa.

Na začátek dubna připadají dvě 
tradiční akce, o kterých vás budeme 
podrobněji informovat v dubnovém 
Kamelotu, ale protože by se k vám 
nemusel dostat včas, raději je připo-
meneme už teď. V sobotu 4. dubna 
ráno se v rámci akce Ukliďme Česko 
vydáme do Dolců vyčistit cestu, po-
tok Nedbalku i jejich okolí od odpad-
ků. V neděli 5. dubna nás pak čeká 
vrchol jarní sezóny, turistický výlet 
Zásadně na Zásadku.

Ondřej Šindelář,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

a Láďa Novák. Z kategorie starších 
žáků trenéry nejvíce v minulém roce 
zaujal Kuba Kvintus a Vojta Novák  
a mezi dorostenci se nejvíce za-
skvěli brankář David Kima a Tomáš 
Havel. 

Navázali jsme i na loňskou pre-

miéru. Tou je ocenění za celoživotní 
přínos hradišťskému fotbalu. Dalšími 
členy klubové „Síně slávy“ se letos 
stali „žijící legendy“ našeho klubu – 
dlouholetý předseda klubu v letech 
1984–1990 Jaroslav Laurin, bývalý 
kapitán mužů MSK Bohuslav Cabr-

noch a také sekretář oddílu Jindřich 
Lamač .

Zpestřením valné hromady bylo 
promítání archivních záběrů z dob 
dávných, které nikdo z přítomných 
nepamatuje, i nedávných, na kte-
rých se mnozí z přítomných pozná-

vali v junáckém věku. Za poskytnutí 
fotografií i krátkých videí děkujeme 
Muzeu Mnichovo Hradiště. 

Následovaly krátké, ale o to 
povzbudivější projevy předsedy „fot-
balového okresu“ pana Vlka a také 
starosty města Ondřeje Lochmana. 
Povzbuzení do dalších let se nám 
dostalo i od místostarosty města  
Jana Mareše a předsedy dotační 
komise města Jiřího Hozmana. Ná-
sledně dostali příležitost zúčastnění 
obrátit se na vedení „emeskáčka“  
s případnými dotazy. Po této závě-
rečné oficiální části letošní valné 
hromady následovala již jen nezbyt-
ná neformální setkání přátel a kama-
rádů z fotbalového prostředí našeho 
klubu v přilehlé Hospodě Na Hřišti, 
kteří se třeba v průběhu roku nemají 
moc šancí potkat a „poklábosit“, ale i 
těch, pro které je právě tento způsob 
dohrávky valné hromady neodmysli-
telný.

V letošní jarní sezóně z důvodu 
rekonstrukce budou naši muži hrát 
domácí zápasy na hřišti v Bakově, 
dorostenci na hřišti Mukařova a star-
ší žáci budou hostovat na půdě Ji-
viny. Za tuto ochotu okolním klubům 
moc děkujeme.

Na nově spuštěných webových 
stránkách klubu www.msk-fotbal.cz 
je možné přes transparentní účet  
„Darujme“ přispět dobrovolnou část-
kou na rekonstrukci našeho fotbalo-
vého hřiště. Naše spolufinancování 
rekonstrukce je 600 tisíc Kč a další 
nutné úpravy areálu s tím spojené 
také budou nákladné. Za každou 
finanční pomoc budeme moc rádi.

Ondřej Knobloch,
předseda MSK

22. BŘEZNA
Z NOVÉ PAKY DO ŽELEZNICE
Město Nová Paka je označo-
váno východní bránou Geo-
parku Český ráj. Odsud nás 
čeká čtrnáctikilometrový výlet  
s výhledy nejen na hřebeny Kr-
konoš, ale také na Orlické hory, 
České středohoří a přes Polabí 
až na Železné hory. Cesta vede 
kolem dvou zřícenin, Kumbur-
ku a Bradlece. Občerstvíme 
se v Restauraci Na Klepandě 
v Syřenově. Výlet zakončíme  
v malebném městečku Železni-
ce s barokním kostelem sv. Jiljí, 
vlastivědným muzeem či s empí-
rovým historickým jádrem, které 
je městskou památkovou zónou.

29. BŘEZNA
DOKONČOVÁNÍ GEOSTEZKY

Během nedělní brigády na 
Vrchlického návrší vykopeme 
základy, do kterých umístíme  
a následně zabetonujeme info-
panely k nově vzniklé geostezce. 
Dobrovolnická akce se uskuteční 
v parčíku před budovou školy ve 
Studentské ulici. Panelů bude 
celkem devět: osm kovových, 
které přiblíží jednotlivé vybrané 
horniny typické pro náš region, 
a jeden vstupní, dřevěný. Máte 
sílu, zkušenosti s betonováním 
nebo jen nadšení pro pomoc 
dobré věci? Pak hledáme právě 
vás! Přijďte společně přiložit ruku 
k dílu.

28. BŘEZNA
22 KM PŘES ROZHLEDNU 

ČERNÁ STUDNICE
Z Rychnova u Jablonce nad 
Nisou se vydáme k rozhledně 
Černá Studnice, z níž milovníci 
výhledů mohou za hezkého po-
časí spatřit vrcholky Jizerský hor, 
Ještěd, Ralsko, Kozákov, Trosky, 
Bezděz, Sněžku či další domi-
nanty krajiny severních Čech. 
Od Černé Studnice budeme dále 
pokračovat do Tanvaldu, odkud 
se do Mnichova Hradiště vrátíme 
buď vlakem, nebo autobusem. 
Zdoláním této náročnější trasy si 
účastníci připíšou dalších cca 22 
kilometrů (třeba v rámci akce Sto 
jarních kilometrů).
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14. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie o dvou kamarádkách řešících životní trable, ale hlavně lásku...

15. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC
I ježek s nejrychlejšíma nohama na světě někdy potřebuje pomoc přítele.

21. BŘEZNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOLITTLE
Nové zpracování příběhu o doktoru, který rozumí řeči zvířat.

18. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

18. BŘEZNA, 19:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
AMUNDSEN
Životní příběh norského cestovatele a jeho polárních výprav na oba póly.

19. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
3BOBULE
Pokračování úspěšné české komedie s T. Voříškovou a K. Hádkem.

20. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Svět sociálních sítí plný nebezpečí čekajících na děti v mrazivém dokumentu.

21. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

22. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
FRČÍME 3D
Animovaný. Elfí bratři vrátí na jeden den na svět svého zemřelého otce.

25. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SVIŇA 
Slovenský politický thriller o světě politiky propojeném se světem zločinu.

KINO

9. BŘEZNA, 18:00, VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
INVESTICE 2020… PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA
Vedení města zve na prezentaci investic a následnou debatu.

5. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Svět sociálních sítí plný nebezpečí čekajících na děti v mrazivém dokumentu.

6. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAŘÍCI 
Dvojice staříků chystá po letech pomstu komunistickému prokurátorovi.

7. BŘEZNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
FRČÍME
Animovaný. Elfí bratři vrátí na jeden den na svět svého zemřelého otce.

7. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

8. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Štěňata z Tlapkové patroly jako závodníci na automobilových závodech.

8. BŘEZNA, 18:00, PROMÍTÁNÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

10. BŘEZNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
POSTŘEHY Z VIETNAMU
O Vietnamu a zejména jeho kulturní tradici bude vyprávět Milan Bureš.

11. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie o chlapci z Hitlerjugend a jeho imaginárním příteli Adolfu Hitlerovi.

12. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
1917
Válečné drama o dvou vojácích, kteří dostanou zdánlivě nesplnitelný úkol… 

KALENDÁR AKCÍˇ

4. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLASTNÍCI 
Schůze obyvatel bytového domu jako námět komedie s řadou známých herců.

13. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
3BOBULE
Pokračování úspěšné české komedie s T. Voříškovou a K. Hádkem.

14. BŘEZNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Půvabná pohádka o hledání živé vody pro nespravedlivě odsouzené bratry.

6., 13., 20. A 27. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA 
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho roku do 
čtyř let. Bez programu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč /
osoba či dítě.

3. BŘEZNA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 25. února. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 
dvakrát výpal a materiál. Cena: dospělí 170 Kč / děti 100 Kč.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

15. BŘEZNA, 14:00 AŽ 17:00, SÁL 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY MN. HRADIŠTĚ
MAŠKARNÍ BÁL VE ŠMOULÍ VESNIČCE
Šmoulové pořádají velkou maškarní merendu. Přijďte si s nimi zatancovat 
a zasoutěžit. Nebude chybět ani doprovodný program včetně kouzelnické 
show. Každé dítě dostane malý dárek. Občerstvení zajištěno ve školní jídel-
ně. Cena: děti 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč.

10. A 24. BŘEZNA, 17:15 AŽ 21:15
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu podle 
svých představ, se kterou budete na základě vlastních rozhodnutí prochá-
zet oficiální i námi připravené příběhy odehrávající se v zajímavém fantasy 
prostředí. Pro děti od 14 let a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem.
Nutné přihlášení do 6., respektive 20. března z důvodu omezené kapacity 
(7 hráčů). Cena: 60 Kč.

21. BŘEZNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Tradiční kurz šití pro děti i dospělé pod vedením lektorky Hany Rejzkové. 
Každý si ušije co zrovna potřebuje nebo ho napadne. Naučíme se i práci 
se střihy. Lektorka je nápomocná každému účastníkovi. S sebou si doneste 
materiál, ze kterého chcete tvořit a nitě v barvě látky. Šicí stroj není pod-
mínkou, nabízíme k zapůjčení. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky. Při-
hlášky e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 20. února. Minimální počet 
účastníků pro uskutečnění kurzu je šest osob. Cena: 250 Kč (v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

26. BŘEZNA, 17:00 AŽ 20:00
VELIKONOČNÍ TIFFANY DÍLNIČKA – ZAJÍC NEBO KVĚTINA
Přijďte si vyzkoušet práci se sklem a vyrobit si tiffany velikonočního zajíce 
nebo květinu. Na dílničku je nutné si zarezervovat místo. Akce se koná při 
minimálním počtu pěti účastníků. Přihlášení v Klubu dětí nebo e-mailem 
nejpozději do 23. března. Cena za jeden výrobek je 250 Kč.

27. AŽ 28. BŘEZNA, 17:30 AŽ 10:00
MIMOZEMSKÉ PŘESPÁNÍ V KLUBU
Večer plný zábavy s mimozemskou tématikou, hrami a vyráběním spojený 
s přespáním pro všechny děti, které se nebojí spát bez rodičů. S sebou věci 
na přespání (spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), 
přezůvky a především dobrou náladu. V ceně večeře, snídaně, materiál  
a pedagog. Přihlášení nejpozději do 25. března v Klubu dětí nebo e-mailem.
Počet míst na přespání je omezený! Cena: 200 Kč.

3., 10., 17., 24. A 31. BŘEZNA, 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. Klubové předplatné 10 návštěv 
/ 500 Kč. Jednotlivě cca 60 Kč.

5., 12., 19. A 26. BŘEZNA, 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. Klubové předplatné 10 návštěv 
/ 500 Kč. Jednotlivě cca 60 Kč.

2. DUBNA, 17:00 AŽ 19:00
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA – TVOŘENÍ ZE SENA
Přijďte si vyzkoušet práci se senem a vytvořit si velikonoční zápich ve tvaru 
hlavy zajíce nebo slepici. Na dílničku je nutné si zarezervovat místo. Akce 
se koná při minimálním počtu 6 účastníků. Přihlášení v Klubu dětí nebo 
e-mailem nejpozději do 26. března. Cena: zajíc 130 Kč, slepice 180 Kč.

4. DUBNA, 15:00 AŽ 16:30, PLÁŽ U JIZERY
GAMEBOOK PRO CELOU RODINU: POPLETENÁ POHÁDKA
Zábavné odpoledne pro celou rodinu v provedení pohádkového game-
booku. Průběžný start mezi 15:00 a 16:30 na pláži u Jizery. Cena: 50 Kč.

26. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
ŠARLATÁN
Životopisné drama skutečného lidového léčitele léčícího i politické špičky.

27. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PARAZIT
Jihokorejská kombinace thrilleru a černé komedie a vítěz letošních Oscarů.

28. BŘEZNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
3BOBULE
Pokračování úspěšné české komedie s T. Voříškovou a K. Hádkem.

28. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠARLATÁN
Životopisné drama skutečného lidového léčitele léčícího i politické špičky.

29. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Štěňata z Tlapkové patroly jako závodníci na automobilových závodech.

31. BŘEZNA, 18:30, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
CESTOVÁNÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL 
Karel Štěpánek opustil před pěti lety práci v kanceláři a začal cestovat po 
celém světě. A právě o této nové životní kapitole přijede vyprávět.

7. BŘEZNA,15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
ROZPUSTILÝ KABARET 
Dramatizace tří Ezopových bajek, které jsou aktuální dodnes.

4. BŘEZNA, 19:00, ZÁBAVNÝ POŘAD
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE!
Scénky, vtipy, parodie, imitování, hudební čísla a jedinečný humor Z. Izera.

DIVADLO

7. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LHÁŘKA 
Repríza nejnovější hry DS Tyl MH. Bláznivá komedie o prolhané Ketty.

12. BŘEZNA,19:00, KONCERT
KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA ČMEJLY 
Koncert mladého klavíristy a absolutního vítěze soutěže Concertino Praga.

22. BŘEZNA, 15:00, ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI
KOUZELNÁ ŠKOLKA: MICHAL JE KVÍTKO! 
Michal Nesvatba v rozkvetlém programu plném květin, legrace a zábavy.

25. BŘEZNA,19:00, ZÁBAVNÝ POŘAD
TRAVESTI SHOW TANČÍRNA
Nový program travesti skupin Techtle Mechtle a Kočky.

30. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VZHŮRU DOLŮ 
Bláznivá komedie s D. Homolovou nebo M. Steinmasslovou.

4. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách. 

OSTATNÍ

6. BŘEZNA,10:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SVÍČKA Z VČELÍHO VOSKU 
Dílna pro (pra)rodiče s dětmi. Vstup zdarma.

10. BŘEZNA, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA MNICHOVOHRADIŠŤSKÉHO SPOLKU GENEALOGŮ
Pátrání po předcích a mapování typických příjmení Mnichovohradišťska.

7. BŘEZNA, 20:00, DŮM KULTURY MLADÁ BOLESLAV
4. ŽUPNÍ BARÁČNICKÝ PLES
K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Levou rukou band. Tombola.

11. BŘEZNA, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ 
ARCHEOLOGIE: SETKÁNÍ S IRENOU BENKOVOU 
Debata s ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

11. BŘEZNA, 19:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
LISTOVÁNÍ – LEGENDA Z+H
Cestovatelé Zikmund a Hanzelka jako téma dalšího humorného Listování.

14. BŘEZNA, 14:00, DS KOHOUTEK (IVANA OLBRACHTA 897)
EKOPYTLÍK ANEB BEZOBALOVÉ NAKUPOVÁNÍ
Výroba sáčku na pečivo, ovoce či zeleninu a jeho zdobení. Vstup zdarma.

17. BŘEZNA,17:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM #5 
Rozhledna, židovský hřbitov či Vrchlického návrší v archivních fotografiích.

18. BŘEZNA,15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

28. BŘEZNA, 9:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
JARNÍ A LETNÍ BAZAR V SOKOLOVNĚ 
Bazar se sezónní tematikou. Rezervace prodejního místa nutná.

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

PŘIPRAVUJEME
OD 1. DUBNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
VÝSTAVA HOROLEZECKÝCH FOTOGRAFIÍ
Výstava horolezeckých fotografií, snímky horolezců z okolí Mnichova Hradi-
ště a promítání filmu o horolezectví v městském kině.

DO 31. BŘEZNA, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VÝSTAVA OBRAZŮ RUDOLFA TVRDÉHO ML.
Výstava obrazů přístupná vždy v otevírací době pokladny kina.
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INZERCE

Do konce března zdobí prostory kina 
obrazy Rudolfa Tvrdého mladšího

Ve čtvrtek 6. února proběhla v měst-
ském kině vernisáž výstavy obra-
zů mnichovohradišťského rodáka 
Rudolfa Tvrdého mladšího k jeho 
55. narozeninám, na které zahrála 
skupina Františka Kozderky Swing 
Society. 

Výstavu je nyní možné navštívit  
v době, kdy má otevřeno pokladna 
kina, a to až do konce měsíce břez-
na.

Foto: Dana Stránská

Navracející se čápy přivítá v Hoškovicích 
po desetiletích obnovený rybníček
Blízko silnice mezi Hoškovicemi  
a Honsobem, které dříve tvořily spo-
lečnou obec, leží místo zvané Na 
obci. To proto, že zde bývaly obecní 
pozemky – obecní lom, sad a také 
malý rybníček. Ještě na počátku 
70. let minulého století to byl téměř 
idylický kousek krajiny, který přilákal 
i filmaře. Odehrává se zde scéna  
z pohádky Kočičí princ. A není divu! 

Rybníček kolem dokola lemova-
ly vzrostlé topoly, na břehu Nedbal-
ky, vytékající z rybníčku, rostly keře,  
na potoce pod malým splávkem byla 
tůňka, kde jsme se jako děti i kou-
pali. Hned vedle byl zatopený lom, 
kde bylo koupání určitě lepší, ale pro 
nás děti nebezpečné a zakázané.  
V zimě jsme na rybníčku bruslili, na 
jaře jsme sem chodili na „kočičky“  
a vyhlíželi čápy, kteří hnízdili na jed-
nom z topolů. A pak přišel konec 70. 
let a někdo rozhodl, že se vše zničí. 

V Mnichově Hradišti se bouraly 
domy, a tak se zavezly nejen oba 
rybníky v Hoškovicích, ale i lom Na 
obci, kde vznikla skládka. Ač byla 
později zakázána, stále se tu kupil 
odpad. Staré topoly postupně při 
bouřkách padaly, čápi zde přestali 
hnízdit, rybníček pomalu vysychal. A 
tak sem přicházela jedině zvěř, které 
myslivci pod topoly postavili krmelec.

V 90. letech navrhovali obča-
né Hoškovic, aby došlo k úpravě 
tohoto místa. Vznikla studie, ale 
trvalo spoustu dalších let, než se 
něco začalo dít. Nejprve pan Luboš 
Dvořáček vytvořil hnízdo pro čápy, 
vysadil ho na jeden ze zbylých sta-
rých topolů a čápi opravdu přiletěli. 
Již po několik let zde znovu vyvádějí 

mláďata. Osadní výbor Hoškovice 
zorganizoval úklid celého místa a 
městu se podařilo sehnat peníze na 
obnovu vlastního rybníku. Úpravy, 
tedy vyčištění dna, zřízení vypouště-
cího zařízení a kamenného přelivu a 
odtoku provedla na počátku letošní-
ho roku stavební firma. Jakmile byly 
práce dokončeny, pomohla příroda. 

V pondělí a v úterý 4. února hustě 
pršelo a rybníček se během několi-
ka hodin naplnil vodou! Věřme, že 
se tak podařilo obnovit jedno hezké  
a příjemné místo, které bude znovu 
zvát k návštěvě. Teď už si jen přej-
me, aby brzy přiletěli čápi!

Jana Dumková

Šance pro děti, které to nemají v životě snadné…
...dokončení ze strany 7

Díky tomuto neochvějnému po-
stoji a zájmu o potřeby dětí a mla-
dých lidí, kteří se v životě potýkají  
s nepříznivou situací, se podařilo 
získat zázemí i finanční podporu 
města na provoz a toto zařízení 
otevřít. Možnost aktivně trávit volný 
čas potom podpořil Nadační fond 
ŠKODA AUTO, který finančně za-
štítil veškeré vybavení prostor klubu  
i pořízení výbavy pro volnočasové 
aktivity. Bez jeho podpory bychom 
příjemné prostředí v získaných pro-
storách vytvářeli jen těžko. 

A k čemu to vlastně celé je? 
Děti, stejně jako my dospělí, v živo-
tě narážejí na těžké situace, doma  
v rodinách, ve škole, ve vztahu. Čas-
to k tomu mají pocit, že je musejí 
zvládnout samy, že nemají kam a za 
kým jít. Právě tyto děti potom tráví 
svůj volný čas venku, na autobusá-
ku, v parku. Posedávají, hlučí, nudí 
se. A právě nuda je jedním z nejčas-

tějších spouštěčů rizikového chování 
– rvaček, vandalismu, kouření nebo 
popíjení alkoholu. N klub pomáhá 
těmto dětem a mladým lidem najít 
aktivní vyžití ve volném čase a skrze 
to posiluje jejich schopnost efektiv-
ně řešit situaci, která je tíží. A může 
se jednat třeba o situaci, kvůli které 
nejdou po škole domů nebo naopak 
ráno do školy. Ruku v ruce s tím 
zmírňuje činnost nízkoprahového 
klubu projevy rizikového chování 

dětí a mládeže. Tedy to, co může 
zaznamenat každý obyvatel města 
v jeho ulicích. Takže co celá tato 
novinka přinese v praxi? Bezpečný 
prostor – v klubu i ve městě. 

Ačkoliv jsme zařízení primárně 
pro děti a mládež, velice rádi poskyt-
neme obecné informace o službách, 
které poskytujeme, také rodičům, 
učitelům nebo i široké veřejnosti. Na-
ším společným zájmem jsou potřeby 
dětí a mladých lidí. V tomto ohledu 
vítáme spolupráci napříč spektrem 
zainteresovaných osob. 

Nízkoprahový klub pro děti  
a mládež je službou, která v Mni-
chově Hradišti dlouhodobě palčivě 
chyběla. Velké díky proto patří všem, 
kteří se podíleli na vybudování  
a uvedení v život tohoto přístavu pro 
všechny děti a mladé lidi, kterým se 
do cesty postaví bouře nebo dusivé 
bezvětří. 

Lenka Dokládalová Bednářová,
Semiramis

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež „N klub“

Provozní doba:
Út 14:00 – 18:00
Čt 14:00 – 18:00
Pa 14:00 – 18:00

Masarykovo náměstí 1141, MH
Bezplatně, dobrovolně, anonym-
ně pro děti a mladé lidi ve věku 

6 – 22 let. 
http://www.os-semiramis.cz/

os-site/centra/n-klub/

Jarní a letní bazar v březnu
Blíží se jaro, a to znamená, že je 
tu další bazar v sokolovně, který se 
koná v sobotu 28. března od 9 do 12 
hodin. Nakoupit a prodávat můžete 
vše pro malé i velké. Oblečení, hrač-
ky, sportovní potřeby, zkrátka vše, co 
se doma už nehodí a třeba poslouží 

jiným. Tentokrát bude bazar zaměře-
ný na jarní a letní sortiment. Nutná je 
však rezervace prodejního místa, a 
to na e-mailu bazarmh@seznam.cz, 
na facebookových stránkách „Bazar 
v sokolovně“ nebo na telefonu 737 
944 015. Těšíme se na vás. (jib)
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Představujeme exponáty ze sbírek muzea: gotické kachle – objev z hradu Valečov
V roce 2009 došlo na poměrně frek-
ventované cestě vedoucí od skal-
ního městečka ke hradu Valečov  
k objevu zlomku gotického reliéfního 
kachle s částí erbu města Žatec. Ná-
lez by bylo možné klasifikovat jako 
náhodný, kdyby se během následu-
jícího roku na témže místě nezačaly 
pod nohama a koly turistů objevovat 
další keramické střepy, úlomky prej-
zů a cihel. 

Cesta zde stoupá k terénnímu 
zlomu, který ohraničuje plochu ně-
kdejšího severního předhradí, a tak 
vznikly dohady, zda nedošlo k naru-
šení skládky materiálu vyvezeného  
z hradu. Tuto domněnku jednoznač-
ně potvrdila zjišťovací sonda, polo-
žená v létě roku 2010 pod dohledem 
archeologa Muzea Mladoboleslav-
ska Dr. Jiřího Waldhausera. Protože 
místo bylo bezprostředně ohrože-
no a částečně již narušeno erozí  
a turismem, bylo žádoucí přistoupit  
k záchrannému archeologickému 
výzkumu. Jeho realizace probíhala  
s přestávkami od září 2010 do červ-
na 2011, rozsah zkoumané plochy 
dosáhl zhruba 12 metrů čtverečních. 
Výsledek průzkumu předčil očeká-
vání. 

Bylo evidováno cca 60 různě 
tvarovaných takzvaných nádob-
kových kachlů a přes 80 komoro-
vých kachlů s reliéfní výzdobou, 
minimálně sedm kachlů plochých, 
miskových. Takové množství kachlů 
postačuje k postavení minimálně 
jedněch kamen. Přibližně polovina 
zlomků byla vypálena do oranžova, 

zbytek je šedožlutý, výjimečně téměř 
hnědý. V nálezu jsou také zastoupe-

ny zbytky mazanice, výmazů, prejzů, 
zlomky kuchyňské keramiky, dlaždi-

ce a několik železných hřebů. Nej-
významnější součástí nálezu jsou 

kachle zdobené figurálními reliéfy, 
atraktivním způsobem nám přibližují 
dobu dávno minulou. 

Na valečovských reliéfech se 
vesměs objevují motivy typické pro 
15. století, známé i z jiných lokalit.
Přesto jsou po ikonografické stránce 
mnohé reliéfy přínosné, protože jde 
o dosud neznámé motivické varianty, 
na kterých spatřujeme vzácné nebo 
dokonce naprosto neznámé prvky.
Patří sem následující vyobrazení: 
dva typy českého lva, dvouocasého 
lva s korunou a boj soudce Samso-
na se lvem, dále erb města Žatce, 
peroucí se hráče vrhcábů, zásnubní  
a turnajová scéna – tyto dvě spo-
lečenské události byly hrnčíři čas-
to zobrazovány, dále erb pánů ze 
Šternberka – šternberská osmicípá 
hvězda, erb pánů z Rožmberka 
(Vítkovců) – rožmberská růže, neko-
runovaná rozkřídlená orlice hledící 
vlevo, sv. Jiří bojující s drakem, pro-
pletení draci symbolizující zkrocení 
zla, vlk nebo medvěd spřádající 
vřeteno, žena u přeslice a poslední 
římsová kachle s architektonickým 
motivem a patrně mariánským ná-
pisem. 

Těmito reliéfy zdobená kachlová 
kamna poskytovala kromě blahodár-
ného tepla estetickou cestou podně-
ty k rozjímání a povzbuzení ducha. 
Naši předci žili podobnými problémy 
jako my, uprostřed trvalého konfliktu 
dobra a zla. 

Z výsledků dosavadního bádání 
vyplývá, že druhá polovina 15. sto-
letí byla obdobím rozkvětu kamnář-

ského řemesla. Rostly požadavky 
na velikost obytné plochy panských 
sídel a byl kladen větší důraz na 
komfortní vybavení. 

Z gotického souboru kachlů 
vybočují dva zlomky s renesanční 
výzdobou datovatelné přibližně do 
poloviny 16. století.

Stáří kachlové kolekce pomáha-
jí blíže datovat erby pánů ze Štern-
berka a Rožmberka. Majitel hradu, 
Vaněk z Valečova, nechal svůj hrad 
po zpustošení za husitských válek 
opravit a výrazně přestavět. Zůstal 
věrný králi Jiřímu z Poděbrad, a to 
až do své smrti v roce 1472. Zpočát-
ku byli na straně krále Jiřího i páni 
ze Šternberka a Rožmberka, avšak 
kolem roku 1465 od něho odpadli. 
A právě přítomnost erbů těchto vý-
znamných panských rodů hovoří ve 
prospěch vzniku kamen před tímto 
datem.

Kachlová kamna pravděpodob-
ně stála v nově zbudovaném paláci. 
Jak dlouho lidem sloužila, přesně 
nevíme. Je možné, že kamna byla 
vyvezena na skládku až během po-
sledních úprav hradu v polovině 17. 
století.

Kolekce gotických kachlů  
z hradu Valečova patří k nejvýznam-
nějším středověkým archeologic-
kým objevům, a to nejen v oblasti 
Českého ráje. Detailně si je můžete 
prohlédnout v archeologické části 
expozice městského muzea.

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

Velikonoční betlémy:
téměř zapomenutá tradice
Zdobí o nadcházejících svátcích 
vaše domácnosti velikonoční betlé-
my?  Asi ne, protože v papírnictvích 
bychom je dnes marně hledali a his-
torických se zachovalo jen málo.

Z našich českých je velmi krás-
ný ten z Ústí nad Orlicí, který září 
jasnými barvami a můžeme jej obdi-
vovat v tamním muzeu. Zahraničním 
vévodí tyrolské. Najdeme v nich prů-
běh velikonočních dnů, jak postupně 
následují, nebo radostnou událost 
Vzkříšení samostatně, jak je oblíbe-
né například ve švédské tradici.

Těm, kdo by si velikonoční bet-

lém rádi postavili, poslouží historic-
ké i novodobé archy s postavami  
a krajinou na internetu na stránkách 
betlémům věnovaným. Také veli-
konoční pohlednice jsou vhodným 
zdrojem postav, například je lze vlo-
žit do krajiny vytvořené z přírodnin.

A kdo vládne štětcem a barva-
mi, může vytvořit a vystavit vlastní 
dílo... (při velikosti, jakou má třeba 
Pešánův betlém, by se třeba vyjímal 
v sala terreně u zámku – vždyť je  
o Velikonocích prázdná).

Daniela Břoušková

Virtuálně se městem projdeme již po páté! 
V úterý 17. března od 17:00 - pozor – ten-
tokrátv divadle na radnici. Prostřednictvím 
unikátních historických fotografií a videí se 
projdeme městským parkem nad Jizerou, 
židovským hřbitovem, rozhlédneme se z 
místní rozhledny okrašlovacího spolku i 
ze střechy rozestavěné budovy školy Jana 
Švermy.Zavzpomínáme i na známé vyučují-
cí jednotlivých předmětů. Na louce pod ško-
lou si usušíme seno a následně se pustíme 
do výstavby rodinných domů na Vrchlického 
návrší – zdejším Bubnua bytové výstavby 
podniku LIAZ po okrajích sáňkařské dráhy 
v ulici Pionýrů. Nejen s žáky si zapějeme a 
zahrajeme v Lidové škole umění v Mácho-
vě ulicii v hudební škole Červových v ulici 
Svatopluka Čecha.Časem proměněnou Po-
říčskou ulicí, s panelovou výstavbou z konce 
80. let 20. století, si na jedno dojdeme do 
hostince U Beránka či na něco dobrého do 
Ottova, resp. Loudova řeznictví.Procházku 
zakončíme nahlédnutím do první části Bo-
leslavské ulice, dnešní Víta Nejedlého. Na 
propagaci páté procházky finančně přispěla 
GEODÉZIE HRADIŠTĚ s.r.o.

Váš zájem o předchozí promítání nás 
velmi těší! Poslední, čtvrtá procházka se 
uskutečnila dokonce dvakrát. Vám, kteří 
jste se na poprvé do kina nedostali, se tímto 
omlouváme.

Jejím tématem byla bývalá židovská 
část města - Havlíčkova ulice, místní sta-
dion, včetně nejen sportovních událostí, 
které se zde odehrávaly, plovárny na řece 
Jizeře, továrny stojící v jejím dosahu, i po-
vodně, které se zapsaly do historie, včetně 
té březnové před dvaceti lety. Nejen historic-
kými pohledy jsme si představili objekt ‚‚Be-
nešovky‘‘, předchozí továrníky Kompertovy 
i starší nedalekou lučební továrnu Poláčko-
vých. Vzpomenuti byli známí obyvatelé a 
obchodníci této části města. 

I v divadle budou vstupenky k dostání 
přímo na místě, bez rezervace. Těšíme se 
na viděnou!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

CHODÍM PO MĚSTĚ
Kdeže loňské sněhy jsou… Za mého 
dětství (za války) bývávalo sněhu a 
mrazu víc než dost. V půli února 
jsem šla procházkou parkem k Jize-
ře, kolem řeky k mostu, pak směrem 
k zámku a za zámeckou zdí zpět 
přes „příroďák“ k městu.

Předjaří dnes, tehdá krutá zima. 
Tento úkaz se netýká jen našeho 
města. A tak si děti většinou zasáň-

kují, zalyžují jen na horách (i tam 
dokonce často na sněhu umělém). 
Je to normální? No jo, takhle žehra-
jí pamětníci. Zpět k dnešku: kvetou 
nám žluté talovíny, bílé sněženky, 
žlutý prášek sypou jehnědy. Přes 
všechnu nevlídnost počasí jaro je za 
dveřmi!

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

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

Najdete nás ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz
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XIII. reprezentační ples města Mnichovo Hradiště: poděkování
Město Mnichovo Hradiště a Klub Mn. 
Hradiště s.r.o. děkují všem partne-
rům, pořadatelům a účinkujícím za 
podporu a organizaci XIII. reprezen-
tačního plesu města Mnichovo Hra-
diště, který se uskutečnil 8. února 
2020 v sále ZŠ Studentská.

Velké poděkování patří hlavní-
mu partnerovi akce, a to firmě IT-
BUSINESS s.r.o. Dále touto cestou 
děkujeme sponzorům hlavních cen: 
BAART s.r.o., COMFEEL s.r.o., 
COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., 
COOP Mnichovo Hradiště, družstvo
EZS.cz s.r.o., ITBUSINESS s.r.o., 
JwL LUXURY PEARLS, KLUB Mn. 
Hradiště s.r.o., NÁBYTEK HONZA 
s.r.o., Řeznictví Dvořák s.r.o., Show-
cars s.r.o., Svatební salon Diamond 
Jičín, TĚŽEX – Luboš Dvořáček, 
Truhlářství Ondřej Tuček, Z-ART – 
Zuzana Hejdrychová.

Děkujeme také sponzorům dal-
ších cen: 3D Klenoty – Jan Černý, 
3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o., Agar-
den restaurant s.r.o., AgroVation 
Kněžmost k.s., ANITAS, s.r.o., Aran-
žerský ateliér Fantazie, Autodíly 
Bados, AUTOMH – Knobloch s.r.o., 
Autoservis JOKAR company s.r.o., 
AUTOSTYL Jiří Kracík, Obec ba-
ráčníků Mnichovo Hradiště, BARVY 
– LAKY PECKA, Benzina Mnichovo 
Hradiště, B R E X spol. s r.o., Bylin-
kářství Mn. Hradiště (Zelený zdroj), 
Chovatelské potřeby u Dvořákových, 
Jiří Brož – včelařství, Kinský dal Bor-
go a.s., Klášterský hostinec U Kar-
lových Varů, Knihkupectví a papír-
nictví Hana Otáhalová, Kofola a.s., 
Kosmetický salon Tetyana Vélová, 
Látky a bytový textil Iva Němcová, 
Lékárna Arkánum, Lékárna U zlaté-
ho lva, Lipraco s.r.o., MAHLE Behr 
Mnichovo Hradiště s.r.o., MIJA MH 

s.r.o. – pracovní oděvy, MLÝN PER-
NER SVIJANY spol. s r.o., MobilPlay 
Mnichovo Hradiště, MS Polygrafie 
s.r.o., Oční optika AA – Alena Ryli-
chová, Optika Estante, Ovocnářská 
a okrasná školka Klášter, PCT, s.r.o. 
(Farma Ptýrov), Pivovar Klášter, 
Pivovar Rohozec, Pivovar Svijany, 
Pizza Lombardia, Čaj, káva, suché 
plody Miloslava Lásková, Dárkové 
předměty Na Vejměnku, DDM Mni-
chovo Hradiště, Domov Modrý ká-

men p.s.s., Drůběž Ramir – Miroslav 
Smutný, Dřevocentrum CZ a.s., Eco-
Glass a.s., ELEKTRA Václav Kalina, 
Farmářka z Ráje, Farnost Mnichovo 
Hradiště, Galanterie Kreibich, GaB 
s.r.o., Grégrová Jana – kosmetika, 
masáže, Hostinec Na Habru, Hračky 
Amina, Pizzerie Brucione, Playboy, 
Reklama MH, Restaurace Na Krás-
né Vyhlídce, Restaurace U Kvapilů, 
Restaurant Plaudit, RI OKNA a.s., 
Ryhoterm – Miloslav Hojer, Saturn 

služby s.r.o., Spojovací materiál Va-
nako, Stěna Sobotka, TaPŠ ILMA – 
Mgr. Ilona Šulcová, Tiskárna Jelínek 
s.r.o., TOP Drogerie – Ladislav Živ-
ný, TRUKO – Josef Kočiš, Vermoont 
s.r.o., Vizážistka Miriam Huderová, 
Vopat fotograf, VRABEC a VRABEC 
s.r.o., Výuka sebeobrany Jiří Zlámal, 
Zámek Mnichovo Hradiště, Zlatnictví 
Milan Beneš a ZOO Praha.

Klub Mnichovo Hradiště


