
ZMIZELÝ ERB
Pátrání po erbu rodu Vald-
štejnů, který zdobil dnes již 
zaniklý cukrovar, přineslo 
své ovoce. Kde se půl sto-
letí ukrýval?
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NÁMĚSTÍ
Pokračování revitalizace 
Masarykova náměstí ote-
vřelo debatu, jak bude vy-
padat vánoční strom, který 
nahradí ten dosavadní.
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BENEFICE 
Velkou charitativní akcí byl 
v červenci zahájen provoz 
ve zrekonstruovaném are-
álu MSK. Jak se benefice 
vyvedla a kolik se vybralo?
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INZERCE

Dopravní výuka může začít. Obnovené 
hřiště přivítá na podzim školáky i veřejnost

tak trochu delší
prázdniny

Vážení Hradišťáci,
sice to nebyly ty příslovečné dva roky prázdnin, ale nezbýva-

lo mnoho a půl roku by to bylo. Děti se po měsících vracejí do 
škol a snad jsou tomu rády. Každopádně za sebou mají, podobně 
jako dospělí, mimořádnou zkušenost s radikální změnou životního 
rytmu, jaká tu po desetiletí nebyla. A navíc s distanční výukou, 
odloučením od spolužáků nebo nebývalým množstvím času, kte-
rý strávily doma. Zkrátka s náročným obdobím. Nepochybuji však  
o tom, že do nového školního roku vplují hladce. Každopádně je  
v něm hned na začátku přivítá několik novinek, které jim návrat do 
školy snad zpříjemní.

Školáky, jež se stravují v jídelně v Mírové ulici, čeká jídelna, 
která jakoby dohnala posledních 40 let. Je moderní, vzdušná, při-
rozeně navazuje na okolní uliční prostor a její kuchyně je prvotříd-
ně vybavená. I kuchařky si zázemí pochvalují, a tak není pochyb  
o tom, že v ní malým strávníkům bude chutnat. Dětem a mládeži je 
však primárně určené celé komunitní centrum v Mírové. Novotou 
vonící prostory tu v září otevírá Klub dětí a mládeže a v objektu se 
zelenou střechou je různé zajímavé vybavení, které láká k tomu, 
aby tu děti trávily čas.

Komunitní centrum je mimořádné jak svým pojetím, tak veli-
kostí této investice, ale není tím jediným, co se v poslední době 
podařilo pro děti zrealizovat. Dopravnímu hřišti, jež po desetiletích 
opět ožívá, patří prostor na titulní straně tohoto Kamelotu. Už na 
přelomu září a října tu zahájíme zkušební provoz, první čtvrťáci se 
dočkají dopravní výchovy a také veřejnost dostane možnost hřiště 
využívat v nevytížených hodinách. 

Rád bych připomněl, že zejména pro starší děti je tu dále níz-
koprahový N-klub zprovozněný krátce před začátkem koronakri-
ze, a také bych chtěl pozvat do upraveného areálu MSK, který se  
v nové podobě představil během letní charitativní akce.

Shon prvních školních dní bude letos komplikovat značný sta-
vební ruch na náměstí i jinde ve městě. Všichni se tak musíme 
obrnit trpělivostí. Komplikace, které realizace velkých projektů 
provázejí, jsou nepříjemné, ale jde o nutné překážky na cestě ke 
kýženému cíli. A tím revitalizované náměstí, sídliště či nové povr-
chy komunikací jistě jsou. Vždyť letošní rok je jednou velkou ško-
lou toho, že trpělivost přináší růže, že sebedelší prázdniny jednou 
skončí a že do našich dnů se opět vrátí starý známý rytmus.

Ondřej Lochman, starosta města

INZERCE

Již jen dílčí úpravy a poslední vy-
bavení chybí k tomu, aby mohl být 
spuštěn zkušební provoz obnove-
ného dětského dopravního hřiště 
nad bývalým letním kinem. Na 
přelomu září a října na něm začne 
výuka žáků 4. tříd ze škol z Mnicho-
va Hradiště a okolí. Zároveň dojde  
k otevření prostranství pro veřejnost 
– během vymezených časů bude 

moci využívat hřiště každý ohledu-
plný návštěvník. Slavnostní otevření 
spojené se zábavným i dopravně 
osvětovým programem proběhne 
29. září. Srdečně zveme všechny 
zájemce. 

Během letošního jara a léta zís-
kala dlouho chátrající plocha, kterou 
město před dvěma lety zakoupilo, 
nový háv. Na jaře, po prořezu ze-

leně, opravě dešťové kanalizace, 
vybudování krajnic, obrubníků a pro-
pustné dlažby byl opraven samotný 
asfaltový povrch hřiště. Neobešlo 
se to však bez nečekaných problé-
mů, když prořezané topoly začaly 
vyhánět takzvané „výmladky“ i skrz 
zbrusu nový povrch. Během léta 
bylo dokončeno oplocení hřiště, pro-
běhla oprava problematických míst 

na asfaltové ploše a na základě od-
borného návrhu byl zajištěn nástřik 
vodorovného značení a osazení do-
pravních značek. Umístěny byly také 
lavičky a odpadkové koše a pořízena 
jízdní kola a koloběžky pro dopravní 
výuku. 

Tam, kde to bylo a je možné  
a hospodárné, využilo město služeb 
místních firem a řemeslníků.  ...2
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SVATOANENSKÁ POUŤ: TRADICE ŽIVÁ I PO TŘECH STALETÍCH

Snímkem připomínáme letošní Svatoanenskou pouť, kdy se v Mnichově Hradišti opět po pár letech po poutní mši konalo děkovné procesí k soše svaté 
Anny, patronky a ochranitelky našeho města.               ...12
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Dopravní výuka může začít. Obnovené 
hřiště přivítá na podzim školáky i veřejnost
...dokončení z titulní strany

K dokončení zbývá umístit mo-
bilní dřevěné překážky vyráběné na 
míru, zabezpečit areál napojením 
na kamerový systém města, zajistit 
ceduli s provozním řádem či mobilní 
toaletu, provést drobné terénní úpra-
vy a prostranství uvést do provozu-
schopného stavu. Pak už předáme 
hřiště do užívání dětem, mládeži  
a široké veřejnosti a také městským 
strážníkům, kteří budou dopravní vý-
uku personálně zajišťovat.

Další fáze obnovy hřiště, vybu-
dování přípojek inženýrských sítí  
a rekonstrukce stávajícího, či vybu-
dování nového zázemí, si vyžádají 

Probíhá další rekonstrukce cest v lesoparku. 
Omlouváme se za dočasná omezení průchodu
V uplynulých dnech započaly  
v lesoparku práce na obnově scho-
diště a navazujících cest od soutoku 
Jizery a Nedbalky k bývalému ži-
dovskému hřbitovu a dále k bývalé 
rozhledně. Stavební práce budou 
probíhat patrně až do října tohoto 
roku. Prosíme všechny návštěvníky 
lesoparku, aby nevstupovali na sta-
veniště a neohrožovali tak zdraví své 

ani pracovníků stavby. Omlouváme 
se za všechna omezení průchodu.

Schodiště, po kterém vede také 
trasa zlaté stezky Českého ráje (čer-
vená turistická značka), je uzavřeno 
úplně. Na této trase jsou také roz-
místěny cedulky informující turisty 
o náhradní trase. Pěšina od býva-
lého židovského hřbitova k bývalé 
rozhledně bude uzavřena dočasně 

během stavby. Na konci každého 
pracovního dne by měla být pěšina 
vždy znovu zprůchodněna.

Investiční akce Revitalizace 
lesoparku nad Jizerou – oprava 
schodiště nad soutokem Jizery  
a Nedbalky a Revitalizace lesopar-
ku II. etapa – Zpřístupnění pěšina-
mi, 2. část zahrnují úpravu povrchu 
cest, opravu schodiště, vybudování 

nových stupňů, nového zábradlí, 
opěrných zídek a zpevnění svahu, 
realizaci systému odvodnění, vytvo-
ření odpočinkových míst a doplnění 
mobiliáře (lavičky, koše a infopanel). 
Stavební práce jsou financovány  
z Programu rozvoje venkova.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení Přispějte darem na oživení 

třešňovky za zámkem
Vytvořme společně z třešňové aleje 
mezi Mnichovým Hradištěm a Hoš-
kovicemi místo setkávání přátel, ro-
din a sousedů!

V minulých letech jsme spo-
lečnými silami obnovili historickou 
cestu do Hoškovic a vysázeli podél 
ní třešňovou alej. Do výsadby se 
zapojilo téměř 150 občanů, jedenáct 
spolků i řada místních firem. Získali 
jsme tak nejen pěší spojnici mezi 
městem a místní částí, ale i společ-
ný zájem, který chceme dál rozvíjet. 
Jak plánujeme třešňovku oživit?

Zajistíme místa pro odpočinek
Chceme podél aleje vybudovat 

odpočinková místa a umístit na ně 
masivní dubové lavičky. Vznikne 
také informační panel o historii cest 
v krajině i aktuální snaze o obnovo-
vání pěšin. Nebude chybět ani popis 
výhledů do okolní krajiny i na vzdále-
né horizonty. Mobiliář vyrobí na míru 
drobní řemeslníci a místní firmy.

Uspořádáme Hradišťské třešňo-
braní

Založíme tradici obecní slav-
nosti, kde se budou setkávat obyva-
telé města se sousedy z Hoškovic, 
místní i přespolní, dospělí i děti. 

Společně ochutnáme, co se na 
stromcích urodilo, a nebude chybět 
ani soutěž o nejlepší bublaninu nebo 
domácí zavařeninu.

Budeme pečovat o stromy 
Zajistíme odborný prořez, ošet-

ření proti okusu, kontrolu úvazků  
a hlavně zálivku během suchých ob-
dobí tak, aby nám stromy co nejdéle 
vydržely a vzkvétaly… a za několik 
let snad poskytovaly i dostatek stínu 
i plodů.

Zapojte se do sbírky a pomozte 
nám z třešňovky vytvořit místo se-
tkávání plné radosti! Ke každé vaší 
1 Kč přidáme z obecního rozpočtu 
další 1 Kč, až do výše 30 tisíc Kč.

Darovat můžete on-line na-
příklad platební kartou, nebo ban-
kovním převodem. Pro informaci 
o aktuální kampani a pro odeslání 
daru navštivte stránky projektu www.
darujme.cz/projekt/1203455.

Více informací o třešňovce na-
jdete webu města www.mnhradiste.
cz/tresnovka. 

Děkujeme Vám.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

delší čas. Na jejich přípravě však 
začneme pracovat již po spuštění 

zkušebního provozu. Do budoucna 
by u hřiště měla přibýt učebna pro 

teoretickou část dopravní výuky  
a toalety. V plánu je také vybudování 
občerstvení či půjčovny vybavení. 

Obnova dětského doprav-
ního hřiště byla podpořena dary 
Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
a společností ŠKODA AUTO a.s. 
Akce je dále realizována za využití 
finančních prostředků z programu 
MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet 
Středočeského kraje. Náklady na 
obnovu hřiště dosahují 1,9 milionu 
Kč. Dotace a dary pokryjí více než 
polovinu z nich.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Přijďte ovlivnit budoucnost 
sportu na zářijové setkání
Rádi bychom všechny sportovní 
příznivce a další zájemce z řad 
veřejnosti pozvali na veřejné pro-
jednání Plánu rozvoje sportu v Mni-
chově Hradišti, které se bude konat 
ve středu 23. září od 17:30 hodin  
v nové školní jídelně v Mírové ulici. 
Na veřejném projednání budou nej-
prve zpracovatelem dokumentu pre-
zentovány hlavní poznatky z dílčích 
šetření, která probíhala v průběhu 
jara a léta. Ve druhé části jednání 
budou mít účastníci setkání možnost 

se aktivně zapojit a vznést náměty, 
připomínky či dotazy k formulova-
ným návrhům budoucího rozvoje 
sportu v našem městě. 

Předpokládaná doba trvání 
celého jednání je 90 minut. S ohle-
dem na aktuální opatření minister-
stva zdravotnictví předpokládáme 
povinnost mít na setkání roušku či 
jiný ochranný prostředek dýchacích 
cest.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Krajské volby 2020: zákon
řeší i osoby v karanténě
Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční v 
ČR volby do zastupitelstev krajů. Vo-
lič v nich může standardně hlasovat 
pouze ve volebním okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Výjim-
kou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz. Ten je nutné vyřídit nejpoz-
ději sedm dní před konáním voleb. 
Voličský průkaz lze tentokrát uplatnit 
pouze na území kraje, v němž je vo-
lič přihlášen k trvalému pobytu.

Vzhledem k pandemii onemoc-

nění covid-19 vláda schválila zákon, 
který umožňuje volit lidem v naříze-
né karanténě či izolaci. Ti budou mít 
možnost hlasovat z auta na vyčleně-
ných místech nebo si vyžádat pří-
jezd speciální volební komise s pře-
nosnou volební schránkou. Norma 
počítá také se zvláštními volebními 
okrsky v sociálních či zdravotnických 
zařízeních, která budou v karanténě.

Martin Weiss

Komunitní centrum jen pár chvil před prvním otevřením

Hrobka rodiny Hendrichovy a Švermovy se dočká 
nových vnitřních omítek a odvlhčení
V letošním roce město zahájilo prá-
ce na restaurování hrobky rodiny 
Hendrichovy a Švermovy, které potr-
vají až do poloviny roku 2021. Budou 
se provádět opravy vnitřních omítek 
v hrobce. Hrobka se nachází na 
městském hřbitově a je nemovitou 
kulturní památkou.

Tato akce je realizována s fi-
nančním přispěním Středočeského 
kraje. Město získalo dotaci ve výši 
260 tisíc korun, která pokryje 53 
procent nákladů na akci. Smlouva 
se zhotovitelem je již podepsána, 
práce na omítkách začnou koncem 

tohoto roku dle časových možností 
zhotovitele.

Před restaurováním vnitřních 
omítek musí dojít ještě k sanaci oko-
lí hrobky a jejímu odvlhčení. V prů-
běhu prázdin proto byla za pomoci 
jeřábu rozebrána propadlá kamenná 
dlažba kolem hrobky. Proběhnou 
nutná odvlhčovací opatření, dojde 
k zrestaurování dlažby a následně  
k jejímu navrácení zpět na místo.

Jaroslava Bičíková,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Neogotickou hrobku vybudoval 
v roce 1870 ing. Jan Hendrich 
pro svou zesnulou choť. Jeho 
dcera Marie se vdala za JUDr. 
Antonína Švermu, pozdějšího 
otce Jana Švermy, komunistic-
kého novináře a politika, který 
zde byl pochován v roce 1945.  
V hrobce odpočívají i příslušníci 
dalších mnichovohradišťských 
rodin, mimo jiné dva někdejší 
starostové města – JUDr. Antonín 
Šverma a MUDr. František Valen-
ta. Stavba je předmětem památ-
kové ochrany od roku 2012.

Hlášení městského 
rozhlasu má nová pravidla
Rada města v červnu upravila pravi-
dla pro vysílání městského rozhlasu 
s platností od 1. září. Rozhlas tak 
bude standardně vysílat v pondělí  
a ve čtvrtek v dopoledních hodi-
nách. Předmětem vysílání mohou 
být provozní záležitosti (informace 
z městského úřadu), informování  
o neodkladných skutečnostech (ha-
varijní stavy, uzavírky silnic, nálezy 
zvířat, výstrahy nebo třeba ztráty 
osob) i oznámení o kulturních, spor-
tovních a společenských akcích. 
Tuto poslední možnost lze využívat 

i bezplatně, to však platí pouze pro 
organizace sídlící ve městě, a to 
maximálně čtyřikrát do roka a při do-
držení relace do 25 slov.

Hlášení mimo stanovené dny 
bude probíhat jen v případě potřeby 
městského úřadu či v neodkladných 
případech. Do hlášení rozhlasu jsou 
v daný den zařazeny relace přijaté 
nejpozději do 12. hodiny daného 
dne. O výjimkách rozhoduje staros-
ta a místostarosta města Mnichovo 
Hradiště.

Martin Weiss

Zázemí pro pracovníky Klubu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště. Prostory pro aktivní trávení volného času v nadzemním podlaží.

Komunitní centrum v Mírové ulici, které zahajuje provoz 1. září 2020. Jídelna v přízemí budovy již připravená na nápor školní mládeže.
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Smutek nad odstraněným smrkem i objev 
sklepení: velká proměna náměstí pokračuje

Prázdninových renovací
a oprav proběhly desítky
Letní měsíce jsou každoročně spo-
jené s nutnou údržbou školských ob-
jektů ze strany města. Nejinak tomu 
bylo letos v létě. Přestože se jedná  
o desítky větších či menších akcí, 
vybrali jsme tři nejviditelnější pro-
měny. 

Jednou z největších neinvestič-
ních akcí města byla oprava zadního 
vchodu do tělocvičen 2. základní 
školy, který poničili vandalové. Tato 

renovace byla dokončena v srpnu. 
Během léta zde byla v gymnastic-
ké tělocvičně rovněž zrenovována 
parketová podlaha, přičemž většina 
starých parket byla použita znovu. 
Třetí proměna zachycuje výměnu 
historické dlažby v prvním patře bu-
dovy Základní školy Sokolovská za 
její věrnou kopii. 

Martin Weiss

Revitalizace jižní části Masarykova 
náměstí se posouvá do další fáze. 
Zatímco na straně u Karlových Varů 
již probíhá dláždění, aby mohlo být 
zdejší parkoviště v průběhu září 
provizorně zpřístupněno, na straně 
u radnice se práce teprve nedávno 
rozběhly. Pokračování projektu však 
vzbudilo velké emoce – v rámci stav-
by byl totiž odstraněn vánoční smrk 
na rohu radnice.

Vítězný návrh revitalizace 
náměstí, jenž vzešel v roce 2016 
z architektonické soutěže, sice  
s ponecháním stromu nepočítal, ale 
ještě před zahájením prací platilo, 
že strom na svém místě zůstane, 
bude-li to jen trochu možné, ales-
poň do konce revitalizace. V těsném 
sousedství smrku však probíhaly 
výkopové práce a stavební firma 
nedokázala garantovat, že mělce 
kořenící strom nepoškodí. Pokud by 
tento zásah přečkal, další ranou by 
pro něj patrně byla pokládka finál-
ních povrchů, při níž bude sjedno-
cována výška jednotlivých dláždění. 
Vzhledem k tomu, že strom se začal 
naklánět ke straně, došlo už nyní na 
razantní řešení.

Strom byl pokácen v průběhu 
srpna a vedení města dřevo z něj 
nabídlo truhlářskému klubu Jednoty 
bratrské, aby alespoň symbolicky 
dál ve městě zůstal. Do budoucna 
by z něj tak mohly být vytvořeny 
nové figury do městského betlému či 
jiné výrobky. Vyvstala však otázka, 
jak bude řešen vánoční strom pro 
letošní rok.

Předem bylo avizováno, že  
v případě pokácení smrku, bude 
Mnichovo Hradiště následovat praxe 
jiných měst v regionu a bude před 
začátkem adventu umisťovat na se-
verovýchodní stranu náměstí strom 
od případných dárců. Už v předsti-
hu byly na městský úřad doručeny 
dvě nabídky jehličnanů z Kosmonos  
a Hradiště, nyní město vyzývá další 
případné zájemce, aby kontaktova-
li referenta Aleše Rychlého (ales.

rychly@mnhradiste.cz). Majitele 
vzrostlých jehličnanů, kteří by chtěli 
svůj strom věnovat městu, následně 

zástupci města a správce městské 
zeleně navštíví, strom zdokumen-
tují a během podzimu jeden vybe-

rou. Dárce si bude následně muset  
pouze vyřídit povolení k pokácení 
na příslušném úřadě, o zbytek se již 
postará město.

Souběžně s hledáním vhodné-
ho stromu se už od července rovněž 
připravuje nová koncepce výzdoby 
stromu, která by měla být decentní 
a korespondovat s citlivou výzdobou 
radnice realizovanou v posledních 
letech. Jednu z vizualizací, jak by to 
na náměstí mohlo o letošním adven-
tu vypadat, můžete vidět níže. 

„Pokácení vánočního stromu 
nám rozhodně není lhostejné. Je to 
bolestné, ale pro jeho setrvání jsme 
skutečně udělali maximum. Letošní 
rok patrně ukáže, zda zavedeme 
novou praxi, nebo zda bude veřejná 
poptávka po živém stromu natolik 
silná, abychom pro něj na náměstí 
připravili místo, pod kterým nevedou 
inženýrské sítě,“ komentuje starosta 
Ondřej Lochman a na pomyslné mis-
ky vah vedle pokáceného jehličnanu 
staví celkovou revitalizaci náměstí, 
o níž se ve městě jednalo od roku 
1992. „Až budou za deset let na ná-
městí vzrostlé stromy, doufám, že si 
většina z nás řekne, že to za tu změ-
nu stálo,“ dodává. 

Co se týče průběhu samotné 
revitalizace, stavba probíhá dle har-
monogramu, přestože zaznamenala 
dílčí zpoždění před nástupem na 
druhou fázi stavby. V ulici Víta Ne-
jedlého totiž byly objeveny sklepní 
prostory zasahující až do plochy 
před radnicí. Tomuto tématu se více 
budeme věnovat v říjnovém vydání 
Kamelotu. 

Vedle již zmíněného parkoviště 
u Karlových Varů, kde by mělo být  
v září již možné zaparkovat, bylo do-
končeno dláždění uličky vedoucí do 
Nádražní ulice. Během měsíce září 
by mělo rovněž dojít k přemístění 
autobusových zastávek z původních 
stanovišť na nová, tedy k hlavní silni-
ci v jižní části náměstí.

Martin Weiss Portál občana: on-line 
komunikace s úřadem

Stará dlažba odstraněná z prostoru před hlavním vstupem do radnice sbalená 
před odvezením. V rámci úsporného nakládání se stavebním materiálem bude 
v budoucnu využita v jiné části města. 

Společnost rozdala šeky na tisíce eur organizacím, 
které pomáhaly v době koronavirové krize
Nadnárodní společnost Plastic 
Omnium, která se zabývá výrobou 
plastových dílů pro automobilový 
průmysl a je dvoutřetinovým vlastní-
kem závodů HBPO, oslovila v dubnu 
své pobočky, aby s jejich pomocí 
vytipovala organizace, které v době 
koronavirové krize na jaře pomá-
haly tam, kde bylo potřeba. Vede-
ní každého závodu HBPO včetně 
toho mnichovohradišťského dostalo 
možnost navrhnout jak rozdělit mezi 
libovolný počet organizací deset tisíc 
euro.

Ředitel závodu Martin Bígl na-
vrhl ocenit rovným dílem město, 
respetive jeho krizový štáb, který 
v době krize pravidelně informoval 
veřejnost, zajišťoval ochranné po-
můcky a řešil objemnou a pestrou 

operativu, a dále organizace pečují-
cí o seniory – Domov Modrý kámen, 
Spokojený domov a Diecézní charitu 
Litoměřice. Navržených 2500 eur 
bylo pro všechny jmenované schvá-
leno. A nejen to.

Akční přístup ze strany Hra-
dišťáků ocenilo vedení firmy Plastic 
Omnium ještě dalšími uvolněnými 
penězi. Podle Bígla se jednalo ce-
losvětově o jedinečný případ. Čtyři 
tisíce eur tentokrát putovaly z polo-
viny na účet Jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Mnichovo Hradiště 
(pomohou zaplatit nové zásahové 
obleky, rukavice a další vybavení) 
a z poloviny na účet zdejšího skaut-
ského oddílu. 

Martin Weiss

Práce v Jaselské míří do finále, na řadě jsou V Cestkách
Revitalizace sídliště Jaselská zahá-
jená v červnu úspěšně pokračuje 
a podle Miloše Krůfy z investičního 
odboru městského úřadu se tak děje 
prakticky dle harmonogramu. V režii 
firmy Stavotrans s.r.o. probíhá bu-
dování nových chodníků, pokládka 
drenážního potrubí v kraji vozovky  
a také vznikají podélná parkovací 

místa. Rovněž bylo zahájeno osa-
zování uličních vpustí a nad rámec 
stavby vytvořeny také čtyři zpevněné 
plochy z betonové dlažby, která bu-
dou sloužit jako stání pro kontejnery 
na domovní odpad

Přímo v Jaselské budou práce 
již brzy končit. V druhém zářijovém 
týdnu by měla být položena nová 

živičná vrstva komunikace a po do-
končení povrchu vozovky na konci 
září by se stavební ruch měl přesu-
nout do ulice V Cestkách na druhou 
část projektu. Ta by měla být hotova 
letos v listopadu.

Dosud bylo v tomto projektu, 
jehož cílem je primárně obnova 
dopravní infrastruktury, zklidnění 

automobilového provozu, bezbari-
érovost a zvýšení bezpečnosti pro 
pěší, proinvestováno 150 tisíc korun  
z celkového rozpočtu stavby, jenž 
činí 10,5 milionu korun. Zhruba po-
lovinu nákladů mají uhradit získané 
dotace.

Martin Weiss

Místo, kam můžete vstoupit 24 hodin 
denně a komunikovat s úřadem. To 
je Portál občana Mnichova Hradiště, 
který v ostrém provozu běží již ně-
kolik měsíců,  umožňuje elektronické 
vyřízení životních situací a poskytuje 
přehled o stavu jejich zpracování. 

Samoobslužná komunikace 
ve vztahu občan-úřad nahrazuje 
osobní nebo poštovní kontakt mezi 
oběma stranami a umožňuje vyřídit 
závazek či podání prostřednictvím 
elektronických on-line formulářů,  
a to i mimo úřední hodiny. Tím zjed-
nodušuje a zrychluje práci úřadu. 
Systém mohou využívat nejen fyzic-
ké, ale také právnické osoby. 

Portál občana je rozdělen na 
veřejnou a neveřejnou část, která je 
přístupná pouze po přihlášení/regis-
traci občana. Veřejná část obsahuje 
seznam životních situací a jejich 
popis, jak v nich má občan postu-
povat (stavební povolení, registrace 
vozidel, řidičské průkazy, občanské 
průkazy, cestovní pasy, matrika, 
živnostenské podnikání, vodoprávní 
úřad, odpady a mnoho dalších). 

Přístup do neveřejné části por-
tálu vyžaduje registraci, aby byl ob-
čan jednoznačně identifikovatelný. 
Přihlásit se můžete přes mojeID, 
datovou schránku nebo přes eOb-
čanku (je potřeba čtečka čipových 
karet + aplikace eObčanka). V této 
části portálu získá uživatel další in-
dividualizované služby a možnost 
elektronického podání formulářů. 

Formuláře se automaticky 
předvyplňují známými údaji o při-
hlášené osobě nebo podnikatel-
ském subjektu, což zkracuje dobu 
nutnou pro jejich vyplnění. Občan 
nebo firma mohou rovněž sledovat 
historii odeslaných formulářů a stav 
jejich projednávání. Registrovaný 
občan může přes portál hradit plat-
by on-line (platební brána), přičemž  
v současnosti se tak dají platit po-
platky za psa a za odvoz odpadů 
a do budoucna se počítá s rozšiřo-
váním možností plateb. Užitečnou 
funkcionalitou portálu je tzv. hlídací 
pes, který umožňuje nastavit upo-
zornění na končící platnost dokladů. 
Upozornění přijde občanovi na uve-
dený e-mail.

V neveřejné části si občan může 
rovněž stáhnout potřebné formuláře 
pro jednotlivé životní situace, vytisk-
nout je, vyplnit je a doručit na poda-
telnu města. Nedílnou součástí je 
také kompletní seznam kontaktů na 
pracovníky úřadu.

Jak se na portál dostanete? Pří-
stup najdete na webových stránkách 
města (www.mnhradiste.cz) v levé 
části obrazovky nebo na odkazu 
https://obcan.mnhradiste.cz/obcan/.

Děkujeme, že aktivním použí-
váním Portálu občana pomáháte 
rozvíjet elektronické služby v našem 
městě!

Kamila Galetková,
tajemnice městského úřadu

Vizualizace jednoho z návrhů výzdoby městského vánočního stromu.
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Zářijový program je nabitý českými filmy
Do kin se pomalu, pomaloučku vra-
cejí diváci. Zahraniční producenti 
většinou odložili premiéry očeká-
vaných filmových hitů na podzim, 
zimu či na neurčito, ale čeští tvůrci 
jsou odvážnější, jistě i proto, že znají 
vkus našich diváků a jejich přednost-
ní zájem o české filmy. Nabízíme 
vám tentokrát rekordních 16 projekcí 
domácích snímků různých žánrů!

Zbývající zahraniční filmy ale 
budou stát za to! Jedná se o tři odlo-
žené premiéry – akční thriller Tenet, 
což je novinka režiséra Christophera 
Nolana, špionážní drama Kingsman: 
První mise a dobrodružné fantasy 
Mulan, vyprávějící starou čínskou le-
gendu o dívce převlečené za chlap-
ce, která šla do armády místo svého 
otce.  Romantická britsko-italská ko-
medie Vzpomínky na Itálii se skvě-
lým Liamem Neesonem v hlavní roli 
a americká komedie s osvědčeným 
Robertem De Nirem a stále krásnou 
Umou Thurman Děda, postrach ro-
diny vás určitě pobaví a nezklamou.

Děti zveme na dojemný animovaný 
příběh Hurá do džungle.

Z českých filmů mají v září  
u nás v kině premiéru komedie Bá-
bovky podle knihy Radky Třeštíkové  
a Ženská pomsta a dále hraná pohád-
ka Princezna zakletá v čase. Doku-
ment horolezkyně Kláry Kolouchové  
o jejím výstupu na slavnou osmitisí-
covku má název K2 vlastní cestou. 
Večerníček slaví letos 55 let, a tak 
si ho tento měsíc připomeneme pás-

mem jeho známých pohádek, kte-
rému jsme dali název Za kamarády  
z televize.

Ve středu dopoledne budeme 
promítat velmi úspěšné, ale korona-
virovou krizí bohužel předčasně za-
stavené Vlastníky a komedii Chlap 
na střídačku.

V pondělí 28. září je státní svá-
tek, kino promítat nebude, ale o den 
dřív, v neděli 27. září, vám nabíd-
neme dvojprogram – dopoledne od 

10 hodin bude pro děti animované 
večerníčkové pásmo a večer od 20 
hodin nová česká komedie Bábovky 
s Ondřejem Vetchým v hlavní roli.

Součástí zářijového programu 
jsou také dvě přednášky. První bude 
cestopisná, tentokrát výjimečně  
v pátek 18. září. Přivítáme známého 
cestovatele, pana Jiřího Kolbabu, 
s jeho diashow Fotograf: Splněný 
sen. Druhá bude přednáška o bez-
pečnostních hrozbách v současném 
světě. Vystoupí s ní náš přední od-
borník na bezpečnost Andor Šándor,  
to bude v úterý 29. září. Obě před-
nášky začínají v 18 hodin.

Na závěr ještě upozorňujeme 
na návrat k předprázdninovým pro-
mítacím časům, v září tedy hrajeme 
vždy ve středu a ve čtvrtek již od 19 
hodin, o nedělích pak od 15 hodin.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Cestovatel Jiří Kolbaba 
vystoupí v našem kině
Jiří Kolbaba je velmi známý čes-
ký fotograf a cestovatel, který plní 
dlouhodobě malé i velké sály v celé 
zemi, a jsme moc rádi, že ho spolu  
s vámi přivítáme i v Mnichově Hra-
dišti!

Bude to netradičně v pátek 18. 
září od 18 hodin. Jeho diashow 
má název Fotograf na cestách: 
Splněný sen. V tomto nestandard-
ním pořadu představí cestovatel 
množství snímků přírody, lidských 
tváří, zvířat a situací ze všech šesti 
kontinentů planety. Přiblíží divákům 
svoje vlastní pocity při fotografování,  
a tím je přirozeně inspiruje a motivuje  
k zájmu o cestování a fotografii. 
Jeho vystoupení bývají velmi emo-
tivní a vyzařuje z nich láska a touha 
po svobodě a otevřenosti, tolerance 
a zájem o ochranu fauny a flóry celé 
planety.

Jiří Kolbaba (1957) je opravdu 
výrazná osobnost mezi fotografy. 

Pochází z Brna. Procestoval všech 
šest kontinentů naší planety a cel-
kem víc než 130 zemí. Na expedice 
do různých oblastí světa vyjíždí kaž-
dý rok, dovezený obrazový materiál 
následně zpracovává pro veřejné 
přednášky i fotovýstavy, které pořá-
dá v Česku i v zahraničí. Mimo to 
je viceprezidentem Českého klubu 
cestovatelů. Vydal zatím devět knih, 
z nichž poslední je z loňského roku  
a má název Island. Zajímavostí je, že 
tento úspěšný fotograf se 20 let věno-
val rovněž sportu, konkrétně atletice,  
a že v běhu na tři kilometry v roce 
1983 získal dokonce stříbrnou me-
daili na mistrovství ČSSR.

Věříme, že využijete této jedi-
nečné možnosti k setkání s člově-
kem, který je ve svém oboru opravdu 
mistr. Těšíme se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Virtuálně se městem projdeme již po páté!
V úterý 22. září od 17 hodin v měst-
ském kině prostřednictvím unikát-
ních historických fotografií a videí 
zavítáme do městského parku nad 
Jizerou, na židovský hřbitov, roz-
hlédneme se z místní rozhledny 
okrašlovacího spolku i ze střechy 
rozestavěné budovy školy Jana 
Švermy. Zavzpomínáme i na známé 
vyučující jednotlivých předmětů. Na 
louce pod školou si usušíme seno  
a následně se pustíme do výstavby 
rodinných domů na Vrchlického ná-
vrší a do bytové výstavby podniku 

LIAZ po okrajích sáňkařské dráhy 
v ulici Pionýrů. Nejen s žáky si za-
pějeme a zahrajeme v Lidové škole 
umění v Máchově ulici i v hudební 
škole Červových v ulici Svatopluka 
Čecha. Časem proměněnou Poříč-
skou ulicí, s panelovou výstavbou  
z konce 80. let 20. století, si na jedno 
dojdeme do hostince U Beránka či 
na něco dobrého do Ottova, respek-
tive Loudova řeznictví. Procházku 
zakončíme nahlédnutím do první 
části Boleslavské ulice, dnešní Víta 
Nejedlého.

Váš zájem o předchozí promítá-
ní nás velmi těší. Po zrušeném břez-
novém promítání a nucené pauze 
se opět těšíme na společné setkání  
a věříme, že i tentokrát se sejdeme  
v hojném počtu!

Vstupenky budou k dostání pří-
mo na místě, bez předchozí rezer-
vace. Na propagaci páté procházky 
finančně přispěla GEODÉZIE HRA-
DIŠTĚ s.r.o.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

Výstup Kláry Kolouchové sleduje nový film K2 vlastní cestou.

Kultura je zpět! Zveme vás do divadla

MSK zve na utkání mužů i obou dorostů
MSK otevřel v neděli 23. srpna 
prvním mistrovským utkáním mužů 
nově opravené fotbalové hřiště. Hos-
té z nedalekých Rejšic byli kvalitním 
soupeřem hned na rozjezd soutě-
že... 

V 41. minutě otevřel po pěk-
ném centru hlavou Patrik Vegricht 
skóre 1:0. Bohužel jsme si nepohlí-
dali poločasové vedení a prakticky 
s odchodem do kabin jsme udělali 
několik navazujících chyb. Soupeř 
tak vyrovnal na 1:1. Druhý poločas 
se nesl neproměňováním šancí na 
obou stranách, a tak skončilo utkání 
1:1. Na řadu přišly pokutové kopy. 

My byli tím šťastnějším týmem a vy-
hráli 4:3. 

Za MSK proměnili penalty Be-
nek, Svoboda, Zajíček a rozhodující 
gól dal kapitán týmu Martin Sabol. 
Připsali jsme si první dva body do 
tabulky.

Tímto bych chtěl všechny fa-
noušky pozvat na další mistrovská 
utkání našich týmů. „A“ tým mužů 
hraje 6. září od 17 hodin s SK Soko-
leč, 20. září od 16:30 hodin s Union 
Čelákovice a 4. října od 16 hodin  
s týmem  FC Mělník.

Náš dorost budou letos hrát 
krajskou soutěž, do níž postaví hned 

dva týmy –  starší a mladší dorost. 
Jejich zápasy na sebe navazují,  
a tak mají hrací dny oba neděli do-
poledne. Staršímu dorostu můžete 
přijít fandit ve středu 9. září od 16 
hodin, kdy změří síly s Kutnou Ho-
rou, 13. září od 10:15 hodin, kdy hra-
je s FK Kralupy a 27. září od 10:15 
hodin, kdy nastoupí proti  Union Če-
lákovice.

Mladší dorost hraje se stejnými 
soupeři, jen výkop je vždy od 12:30 
hodin.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

V září proběhne několik abonentních 
představení, která byla přeložena  
z jara 2020. Jedná se o hru Velká 
zebra aneb Jak že se to jmenujete?, 
kterou uvidíte 10. září v 19 hodin  
a Klavírní recitál Jana Čmejly, kon-
cert, který uvedeme 28. září v 19 ho-
din. Na oba pořady si nezapomeňte 
vzít abonentku z minulé sezóny. 
Prvního října potom bude v divadle 
uvedena hra Perfect days a 7. října 
Violoncellový recitál Jiřího Hoška  
a Dominiky W. Hoškových. Náhradní 
termíny završí divadelní představení 
Vzhůru dolů, které proběhne 2. úno-
ra 2021.

Podzimní část kulturní sezóny 
zahájí 3. září Vandráci Pavel Liška 
a Jan Révai, kteří povypráví o svém 
tříměsíčním putování po střední 
Americe. Dříve zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti. Na závěr 
programu se můžete těšit na auto-
gramiádu.

Veselé představení Michal 
je kvítko s Michalem Nesvatbou  
z Kouzelné školky je z 22. března 
přesunuté na 11. září. Také vstu-
penky  na tento program zůstávají  
v platnosti. Na představení zbývá 
pár posledních míst, rezervovat se 
dají na stránkách města, telefonicky 
či osobně v městském informačním 
centru.

V polovině měsíce, 15. září, 
přijede do Hradiště nejúspěšněj-
ší česká travesti show s pořadem 
Tančírna. Novou posilou souboru je 
pro letošní sezónu nejmenší travesti 
umělec v Čechách – slečna Saša. 
Přijďte se přesvědčit, jak snadno se 
z pánů Lukáše, Martina, Jirky a Ale-
xandra stanou známé zpěvačky, kte-
ré při svých vystoupeních parodují.

3. ZÁŘÍ,19:30
VANDRÁCI – VAGAMUNDOS (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Vyprávění herců P. Lišky a J. Révaie o putování po střední Americe. 

10. ZÁŘÍ,19:00
VELKÁ ZEBRA (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Komedie plná omylů v podání O. Vetchého, K. Herčíkové nebo J. Dulavy.

11. ZÁŘÍ,19:30
KOUZELNÁ ŠKOLKA: MICHAL JE KVÍTKO! (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Show pro děti plná květin, hudby a zábavy v podání M. Nesvatby.

15. ZÁŘÍ,19:00
TRAVESTI SHOW TANČÍRNA (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Nový program travesti skupin Techtle Mechtle a Kočky.

17. ZÁŘÍ,19:00
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Situační komedie s K. Janáčkovou, J. Noskem nebo L. Štěpánkovou.

24. ZÁŘÍ,19:00
ČESKÉ TRIO
První koncert 49. sezóny cyklu Kruh přátel hudby – housle, violoncello, klavír.

26. ZÁŘÍ,15:00
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI 
Veselá pohádka plná převleků, písniček a bohatých kostýmů.

28. ZÁŘÍ,19:00
KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA ČMEJLY (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Klavírní koncert absolutního vítěze soutěže Concertino Praga 2019.

Už 19. září začínají kurzy spole-
čenského tance. Pro opozdilce ještě 
máme pár posledních míst, přihláš-
ky je možné stáhnout na stránkách 
města (Kultura – KLUB) nebo osob-
ně vyzvednout v městském infor-
mačním centru.

Komedie Benátky pod sněhem 
vypráví příběh jedné večeře s přá-
teli, která konfrontuje dva mladé 
páry s opravdovostí jejich lásky. Za 
Veroniku Arichtevu bude alternovat 
herečka Kristýna Janáčková.

Koncert Českého tria (Dana 

Vlachová, Miroslav Petráš, Milan 
Langer), kteří patří k vynikajícím 
instrumentalistům, nabídne 24. září 
skladby J. Haydna, B. Martinů a A. 
Dvořáka.

A v září nebude chybět ani po-
hádka. Tentokrát bude s velkolepou 
výpravou a půjde o příběh dvou ses-
ter, z nichž jedna se musí zbavit stra-
chu a nalézt sebevědomí a druhá se 
musí polepšit.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Prodej vyřazených knih  
z městské knihovny
Stejně jako v minulých letech, i letos 
vyřazuje městská knihovna ze své-
ho fondu starší opotřebované knihy. 
Vyřazeno bylo bezmála 1300 knih  
z půdního skladu knihovny, knihy pro 
děti, beletrie pro dospělé i naučná li-
teratura. 

Za pomoc při vybalování vyřa-
zených knih děkujeme prázdnino-
vým dobrovolnicím Verče a Kačce 
Umáčeným a Anince a Marjánce 

Víchovým. Knihy začneme prodávat 
za symbolickou cenu 5 Kč za kus od 
12. září v rámci sousedské slavnosti, 
dále potom po celý podzim ve vesti-
bulu městské knihovny vždy v době 
provozu knihovny. Pokud tedy chce-
te rozšířit svoji domácí knihovničku, 
stavte se!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Výsledky prázdninové 
soutěže městské knihovny
Jako každý rok vyhlásila městská 
knihovna na prázdniny soutěž: 
kdo nám poslal pohled ze svého 
prázdninového pobytu nebo výletu 
a připsal, jakou knihu čte, mohl se 
těšit na malé překvapení. Letos jsme 
nafotily jedinečnou sérii fotografií – 
kombinaci obálky knih a reálné situ-

Sousedská slavnost 2020: Přijďte se pobavit, potkat sousedy, 
popovídat si a užít si sobotu. Letošní motto: Nádech pro město
Milí Hradišťáci, sousedé, návštěvníci 
města, v sobotu 12. září si můžete 
od 10. hodiny ranní až do večerních 
hodin užít již šestý ročník sousedské 
slavnosti Zažít Hradiště jinak. 

Z důvodu revitalizace náměs-
tí jsme umístění stánků, stanovišť  
a scén letošní slavnosti pozměnili. 
Bude uzavřeno Masarykovo ná-
městí, Palackého ulice k základ-
ní umělecké škole, Mírová ulice  
a vnitroblok u optiky Estante. Hlav-
ní scéna se bude nacházet před 
bočním vstupem do radnice a diva-
dla, celé náměstí bude obsazeno 
stánky a aktivitami místních spolků. 
V Mírové ulici bude otevřeno a pro 
veřejnost zpřístupněno nové komu-
nitní centrum, před školku přiveze 
Zdravotní pojišťovna Škoda mobilní 
kamion zdraví, kde si bude moci 
každý nechat prověřit svůj zdravotní 
stav. Ve vnitrobloku proběhnou bleší 
trhy, otevřena bude pro občerstvení  
i „Zahrada“ a zprůchodněna směrem 
do Mírové ulice bude také školní za-
hrada. V dopoledních hodinách pro-
běhnou sobotní farmářské trhy před 
hotelem Hrozen a prodejnou Coop. 
K dispozici bude i nárazový simulá-
tor, který přiveze BESIP. Po celý den 
bude zájemcům o vyhlídkovou jízdu 
městem k dispozici historický auto-
bus RTO s vlekem. Kdo si bude chtít 
vychutnat krásný výhled na město, 
může vystoupat do radniční věže, 
která bude za tímto účelem zpřístup-
něna.

I letos bude mít na slavnosti 
stánek partnerské město z němec-
kého Erzhausenu. Bohužel bude  
v letošním roce chybět z důvodu 
koronakrize ukázka kultury spřá-
teleného města Chojnów z Polska  
a z důvodu první etapy revitalizace 
náměstí v prostoru parkoviště u Kar-
lových Varů bude bohužel chybět  
i tolik vyhledávaná exkurze do histo-
rie LIAZu.

V prostoru náměstí budou roz-
místěny stánky, již tradičně se po-
tkáte s různými spolky, sportovními 
organizacemi a osadními výbory. 
Velkou část programu budou tvořit 
ukázky činnosti místních mateřských 
školek, škol, Klubu dětí a mládeže  
a dalších. Mimo jiné vystoupí mezi 
dětmi velmi oblíbený herec a loutkař 
z Mnichova Hradiště Štěpán Tuček 
s pásmem loutkových pohádek. Při-
praven bude dětský skákací hrad. 
Celý tento blok bude směřován do 
Mírové ulice k novému komunitnímu 
centru. V prostoru bude připraveno 
bohaté občerstvení od místních pro-
dejců i lahodná káva od kavárníků. 
Každý si tak jistě najde to, co mu 
zrovna v daný okamžik přijde k chuti. 

Velká scéna před vstupem do 
městského divadla vám nabídne 
nejen kulturní vystoupení místních 
škol a školek, ale i spoustu rozma-
nité hudby. Těšit se můžete na Zvon-
ky, Janovec Band, Country Stock, 
KOMFORTBeat, Bambus Band  
a Pan Sysel a další. Celý den by měl 

završit loňský „finalista večera“, ka-
pela Adaptace.

ZUŠ připravuje stejně jako loni 
volný přístup na vernisáž do Galerie 
Konírna, která bude opět zajímavým 
doplňkem, v němž si svůj prostor na-
jde spousta návštěvníků. 

Tímto výčtem lákadel bychom 
vás všechny chtěli pozvat na další 
ročník sousedské slavnosti. Těšíme 
se na vás v sobotu 12. září. Zapište 
si toto datum do svých kalendářů, di-
ářů, hlav, ať se můžete přijít podívat, 
potkat se se spoustou lidí a užít si  
v našem městě krásný den plný růz-
ných překvapení. 

Zároveň bychom byli rádi, kdy-
bychom společně i letos během 
slavnosti šetřili životní prostředí. 
Jednorázové kelímky nebudou  
k dispozici, nápoje se budou na 
všech stáncích podávat jen do pev-
ných plastových kelímků. Je možné 
přinést si svůj vlastní nebo si na 
slavnosti pořídit nový.

Informace o harmonogramu, 
hudebním programu a dalších ak-
tivitách na sousedské slavnosti se 
průběžně dozvíte na facebookových 
a webových stránkách města i na 
ostatních sociálních sítích.

Za pořadatele této akce Město 
Mnichovo Hradiště, KLUB Mnichovo 
Hradiště s.r.o., spolek Žijeme pro 
Hradiště a Římskokatolickou farnost 
– děkanství Mnichovo Hradiště.

Jaroslav Trpkoš

Exotičtí opeřenci navštívili Domov Modrý kámen Pravidelné schůzky spolku
genealogů se v září vracejí
Od podzimu opět začínají schůzky 
Mnichovohradišťského spolku ge-
nealogů v Domě Ludmila v místní 
části Veselá. Navštívit můžete také 
náš stánek na sousedské slavnosti 
12. září na Masarykově náměstí  
v Mnichově Hradišti.

Upozorňujeme, že s ohledem 
na vývoj epidemie koronaviru může 
dojít ke změnám. Sledujte náš web 
www.rodokmenymh.cz, kde najdete 
aktuální informace. Děkujeme za 
pochopení!

Účast na schůzkách je vhodné 

předem potvrdit na telefonním čísle 
724 700 656.

Petr Novák,
Mnichovohradišťský 

spolek genealogů

Přestože v  Domově Modrý kámen 
stále trvají určitá preventivní opatře-
ní proti koronaviru, snažíme se pořá-
dat pro naše klienty kulturní akce. Ve 
středu 5. srpna přijel zpestřit dopole-
dne v našem domově Radek Jareš 
s papoušky. Za předpokladu přízni-
vé situace nás na podzim čekají hu-
dební vystoupení Tomáše Ringela  
a Magdy Malé.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

úterý 15. září 2020 od 17:30
úterý 13. října 2020 od 17:30

úterý 10. listopadu 2020 od 17:30
úterý 15. prosince 2020 od 17:30

Termíny schůzek 

Bazar: mimořádně v září
a v jiných prostorách
Letos v březnu jsme museli jarní 
a letní bazar zrušit kvůli epidemii 
koronaviru. Tak si to vynahradíme 
zářijovým bazarem, na kterém bude 
dostupné veškeré zboží od jara do 
zimy. 

Tento bazar mimořádně kvůli 
termínu akce přesouváme do ji-
ných prostor. Tentokrát se uskuteční  
v sobotu 19. září od 9 do 12 hodin  

v klubu Rock Posilovně na hřišti 
MSK. 

Pokud budete chtít prodávat, 
rezervujte si včas svoje místo na 
bazarmh@seznam.cz, na faceboo-
kových stránkách Bazar v sokolov-
ně nebo na telefonu 737 944 015. 
Přijďte prodat nebo nakoupit věci za 
lidové ceny.

Jiřina Bartoňová

ace. Tyto fotografie jsme posílali jako 
pohlednice zpět každému, kdo se 
soutěže zúčastnil. Všechny zasla-
né pohledy si můžete prohlédnout  
v chodbě knihovny.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

O hrozbách pro dnešní
svět s Andorem Šándorem
Generál v záloze Ing. Andor Šándor 
je uznávaný odborník na bezpeč-
nost. Vzhledem k neklidné době, 
která ve světě kolem nás panuje, 
jistě přivítáte možnost setkat se  
s člověkem, který tématu bezpeč-
nostních hrozeb dobře rozumí, má  
v oboru velké zkušenosti a navíc do-
vede o své práci poutavě vyprávět. 
Přednášky pana Šándora mají vždy 
velký úspěch, diváky zajímají různá 
témata a otázky stále přibývají. Ne-
nechte si proto ujít možnost zeptat 
se na to, co zajímá právě vás! Se-
tkání proběhne v úterý 29. září od 18 
hodin v kině.

Tématy budou mimo jiné islám-
ský terorismus, migrace, nebezpečí 
válečného konfliktu, možnosti odha-
lování vražedných útoků a ochrana 
před nimi, situace v Rusku a na Blíz-
kém Východě, pandemie koronaviru 
a její řešení. Součástí akce je prodej 
a autogramiáda knih.

Andor Šándor (nar. 1957) je 
uznávaný odborník na otázky bez-
pečnosti, hrozby terorismu a krizo-
vý management. V letech 1972 až 

1980 studoval na československých 
školách, později na školách v USA  
a Itálii. Až do roku 2002 působil  
v československé a později v čes-
ké armádě. Po roce 1989 pracoval 
na mnoha důležitých pozicích, na-
příklad jako zástupce přidělence 
obrany – vojenský přidělenec na 
českém velvyslanectví v Londýně.  
V letech 2001 a 2002 byl náčelníkem 
Vojenské zpravodajské služby ČR. 
Od roku 2003 pracuje jako bezpeč-
nostní poradce a analytik v oblasti 
bezpečnosti v rámci své soukromé 
praxe.

Andor Šándor se dlouhodobě 
věnuje také předávání svých zku-
šeností mladé generaci. Přednášel 
mimo jiné na Oxford University, 
University of New York in Prague, 
Prague Security Study Institute, VŠE  
v Praze či na Univerzitě Karlově. 
Často se vyjadřuje pro zahraniční  
a česká média, v nichž bývá pravi-
delným hostem.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Rozvoj čtenářské gramotnosti
si divadlo či budou vyplňovat hravé 
pracovní listy. Komiksy v mnoha 
případech připravují nečtenáře a za-
čínající čtenáře na čtení a vytvářejí 
důležité čtenářské návyky.

Již v loňském roce jsme nabídli 
učitelům prvního stupně i češtiná-
řům ze stupně druhého možnost se-
známit se s aktuální kvalitní dětskou 
literaturou, a to v poutavém podání 
Kateřiny Vítové, knihovnice z Měst-
ské knihovny Mnichovo Hradiště. 
Přítomné dámy ocenily možnost blí-
že se  seznámit s konkrétními tituly 
i sdílet s kolegyněmi z jiných škol  
a předávat si své poznatky ohledně 
rozvoje čtenářské gramotnosti. No-
vých knih pro děti a mládež se za 
uplynulý rok objevila na knižním trhu 
celá řada, přijďte tedy ty nejkvalitněj-
ší z nich blíže poznat v úterý 22. září 
od 14:30 hodin do městské knihov-
ny. O své tipy nepřijdou ani učitelky 
z mateřských škol: pro ně připravuje-
me jejich oblíbené setkání na říjen či 
listopad. Jeho součástí bude právě 
i okénko věnované novým knihám.

Letní období se pro členky rea-
lizačního týmu MAP II Mnichovohra-
dišťsko neslo i v duchu „pomůcek“.  
V průběhu nyní již dvouletého fun-
gování projektu se na nás obracely 
školy, aby je projekt podpořil i co 
se týče školních pomůcek. Reak-
cí na tento podnět pak byla ještě 
předprázdninová nabídka školám, 
aby si vybraly pomůcky dle své po-

Letní prázdniny pro nás nebyly 
obdobím nečinnosti, ale naopak 
dvěma měsíci horečné přípravy 
podzimních aktivit, které bychom 
mohli nabídnout zájemcům z řad pe-
dagogů, rodičů či žáků. A abychom 
nežili pouze přípravami, nabídli jsme  
v letním období hned dvě akce, které 
se nesly v duchu čtenářství. Jednak 
to byl velmi příjemný letní čtenářský 
klub Síla knihy: tím nás v polovině 
srpna provedla Iva Štrojsová, s jejíž 
pomocí došlo na odkrývání přínosů, 
které v knihách a četbě spatřujeme. 
Na konec prázdnin jsme směřova-
li naše Pohádkové putování aneb 
Knížka žije!, během nějž se mohli 
malí čtenáři, ale i nečtenáři se svý-
mi rodiči setkat s dětskými knížkami  
a jejich hrdiny a společně vyrábět či 
zhlédnout divadélko. 

A v tomto duchu budeme po-
kračovat i v následujícím období. 
Hned na začátku září zavítá spiso-
vatelka Klára Smolíková se svým 
komiksovým programem do třetích 
ročníků bakovské základní školy, 
se stejným pak na začátku října i do 
jedné mnichovohradišťské a jedné 
kněžmostské třídy. Děti si vyzkoušejí 
komiksovou řeč i porozumění výra-
zovým prostředkům komiksu, zahrají 

třeby (částka na školu se odvíjela 
dle počtu žáků jednotlivých škol). 
Zapojené školy si tak během prázd-
nin objednaly inovativní didaktické 
pomůcky, které budou v tomto škol-
ním roce testovat a o nichž následně 
podají prostřednictvím našeho webu 
zprávu jako inspiraci ostatním.

A co připravujeme pro další 
měsíce? Například setkání s pe-
dagogicko-psychologickou porad-
nou, sdílení dobré praxe na téma 
místně zakotveného učení spojené  
s procházkou po Mnichově Hradišti  
i workshop Kláry Smolíkové Co 
zmůže muzeum, co zmůžou knihy.  
O inkluzi pohovoří Mgr. Karel Mina-
řík, ředitel základní školy v České 
Lípě, a členové žákovských samo-
správ se budou moci setkat s míst-
ními zastupiteli. Zájemcům z řad 
rodičů či učitelů nabídneme inspira-
tivní návštěvu v komunitní škole ve 
Volavci u Turnova. Tato nabídka není 
kompletní, budeme ji samozřejmě 
postupně rozšiřovat (naše aktivity by 
nebylo možné realizovat bez finanč-
ní podpory z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání minis-
terstva školství). 

Vše podstatné naleznete na na-
šem webu www.map-mh.cz, případ-
ně též na facebookovém profilu MAP 
II Mnichovohradišťsko. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

INZERCE

INZERCE

Podzimní turistická nadílka
Ač byla naše jarní turistická sezóna 
narušena koronavirovou nákazou, 
přesto jsme vám na konci května  
a v červnu nabídli řadu výletů, jež 
jistě potěšily na duši všechny, kteří 
byli po desítkách dnů strávených  
o samotě či v kruhu nejbližší rodiny 
„natěšeni“ na širší turistické spole-
čenství. Nezaháleli jsme, respektive 
naše seniorská sekce, ani v létě. 
Pod taktovkou Heleny Pöllové se se-
nioři zúčastnili červencového výletu 
s TJ Stonožka Březina a v srpnu se 
pak pod Heleniným vedením vydali 
na javornický Obří sud. 

Jaká bude situace ohledně ko-
ronaviru během podzimních měsí-
ců? Nejspíš si nikdo netroufá odhad-
nout případná budoucí omezení, leč 
všichni jistě doufají, že se nás již tak 
výrazně nedotknou a neomezí naši 
možnost oddávat se radostem ze 
společných výletů. Vždyť právě po-
byt v přírodě byl tím, co nás mnohé 
plnilo radostí a dodávalo nám ener-
gii v dobách nejpřísnějších vládních 
omezení.
      Jaké tedy budou naše podzimní 
aktivity? Hned první zářijový víkend 
budeme sjíždět Jizeru z Benátek 
nad Jizerou do Káraného a pozve-
me vás i na 3. ročník výletu Zásadně 
na Zásadku, jehož dubnový termín 
byl kvůli koronaviru zrušen. Budete 
s námi i letos objevovat krásy této 
romantické zříceniny v těsné blíz-
kosti Mnichova Hradiště? Startovat 
budeme na parkovišti za zámkem 
v neděli 6. září mezi 9. a 10. hodi-
nou. Dosáhnout cíle budete moci 
různě dlouhými cestami či různým 
způsobem (pěšky, či na kole). Jirka 

Janda vás pozve v neděli 13. září na 
Černou Studnici: opět jde o zrušený 
jarní výlet, tak snad se tentokrát do-
čká své realizace. Rozhledna Černá 
Studnice jistě osloví všechny mi-
lovníky dalekých výhledů! V sobotu  
19. září se můžete těšit na velmi za-
jímavou trasu z Chotyně do Křižan, 
kdy cestou zavítáme i na zbytky 
středověkého hradu Roimund či do 
bývalého vápencového lomu, dnes 
již zarostlého. Hned poté ve středu  
23. září se projdeme Polabím, kon-
krétně z Nymburku do lázeňských 
Poděbrad, kde ochutnáme Podě-

Snímek ze seniorského letního výletu na Obří sud.

bradku a projdeme se po tamní ko-
lonádě. 

Stále vylepšujeme náš web 
(www.kct-mh.webnode.cz), zavítejte 
na něj, ať vám nic podstatného neu-
nikne. Nebo nahlédněte na náš face-
bookový profil (Klub českých turistů 
– Mnichovo Hradiště), i tam jsou  
k nalezení všechny aktuální infor-
mace i řada dalších zajímavostí ze 
světa turistiky a pobytu v přírodě.

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště
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Ohlédnutí za letním táborem Jednoty bratrské
Letní tábor se zpravidla začíná při-
pravovat již v zimě. Pro letošní rok 
jsme zvolili téma westernu a přede-
vším karetní hry Bang. 

Už jsme zažili tábory, kdy bylo 
zakázáno rozdělávat ohně, tudíž 
jsme nemohli sedět u táboráku  
a opékat buřty a hlavně jsme všech-
no jídlo museli dovážet do tábora již 
připravené. Mysleli jsme si tedy, že 
tábor může nejvíce ohrozit a omezit 
sucho. Ještě jsme si nedovedli před-
stavit, jaká tvrdá omezení se mohou 
objevit, když se světem začne šířit 
pandemie. Naštěstí se začátkem 
prázdnin, kdy náš tábor bývá, za-
čala situace lepšit a my nemuseli 
tábor rušit, ale naopak jsme mohli 
odjet bez větších potíží na oblíbe-
nou louku uprostřed lesa. Také zem 
byla dostatečně svlažená vodou  
a nehrozilo žádné nebezpečí po-
žáru. Mohli jsme si dopřát šťavnaté 
buřtíky a při plápolání ohně si za-

zpívat. Bylo vtipné, že aniž bychom 
v zimě co tušili o povinnosti nosit 

O tradiční výlet Sportovní 
klub Kruhy nepřišel 

Bohužel v letošním roce zasáhl do 
aktivit Sportovního klubu Kruhy ko-
ronavirus a s ním i vydaná omezení. 
Nekonala se velikonoční pomlázka 
ani pálení čarodějnic. Proto jsme  
s nadějí očekávali, jak to dopadne  
s výletem, který každoročně pořádá-
me poslední víkend v červnu a na 
který se vždy moc těšíme. Vzhledem 
k dané situaci jsme si nechtěli ob-
jednávat dopředu žádné ubytování,  
a tak se nakonec rozhodlo, že bude-
me stanovat u nás na hřišti a vydá-
me se na pěší výlet do Kokořínska.

V pátek večer jsme se sešli na 
hřišti, dali klobásy na gril, zahráli 
si fotbálek, někteří si postavili stan 
na přespání, prostě taková páteční 
pohodička. V sobotu v 7:30 hodin 
byl sraz před vlakovým nádražím  
v Mnichově Hradišti. Po zakoupení 
potřebných jízdenek jsme nastoupili 
do vlaku do Mladé Boleslavi. V Mla-
dé Boleslavi byl akorát čas na výbor-
nou kávu z automatu a už jsme frčeli 
motoráčkem do Mšena, kde jsme se 
vydali na 9 kilometrů dlouhou Cini-
bulkovu naučnou stezku. 

Hned na začátku stezky jsme se 
posilnili třešněmi v třešňové aleji (na-
štěstí bez jakékoliv újmy na zdraví). 
Sluníčko příjemně hřálo, okolo nás 
krásná příroda Kokořínska, vládla 
veselá nálada, a tak cesta příjemně 
utíkala. Na stezce nás také čekalo 
zpestření v podobě bludiště ve ska-

lách nebo slézání pískovcové skály 
po vymletých schodech, kde jedinou 
oporou bylo zábradlí z řetězu. Nikdo 
se neztratil ani nezranil, tak se po-
kračovalo dál.   

Odpoledne už bylo pořádné 
horko, proto nás potěšila hospůdka, 
kterou jsme míjeli při cestě do Mše-
na. Po osvěžení a odpočinku jsme 
zvládli poslední úsek k vlakovému 
nádraží vcukuletu. Po návratu do 
Mnichova Hradiště jsme se rozjeli do 
svých domovů trochu si odpočinout 
a zcivilizovat se. V podvečer jsme 
se však opět sešli na hřišti, kde jsme 
v sobě našli ještě trochu energie  
a zahráli si plážový volejbal, než nás 
z písku vyhnal déšť. A pak už, u dob-
rého jídla a pití, se hodnotil prožitý 
den.

V neděli ráno, po rozcvičce  
a vydatné snídani, se uklidil stanový 
tábor a vyrazili jsme na kolech na 
Žehrov, kde jsme si nacpali pupíky. 
Cestou zpátky nás u Žabakoru za-
stihl slejvák, takže jsme domů přijeli 
řádně promočení.

Nakonec bylo jedno, kde jsme 
kvůli omezením strávili víkend. Sta-
čilo dobré jídlo a pití, pěkné počasí 
a parta skvělých lidí, kterým nevadí 
trocha nepohodlí. Super víkend byl 
na světě.  

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

roušky či šátky, v létě jsme mohli 
být pochváleni za ukázkový přístup 

k dodržování hygienických pravidel. 
Z části nám vlastně karanténa i po-
mohla. 

Když jsme se na jaře nemohli 
setkávat, začali kluci v lese se stav-
bou srubu. Během táborového týdne 
se stavba proměnila v salón dvou 
mexických bratří a stala se centrem 
zábavy, odpočinku i občerstvení.
Kapslíky bzučely, karty pleskaly  
o stůl a všichni se bavili. Krásné 
dámy se učily nové tance, stateční 
muži na ušlechtilých koních neváhali 
v pravou chvíli vystřelit, a kdyby pro-
jeli kolem Vinnetou se svým bratrem 
Old Shatterhandem, určitě by se jim 
u nás líbilo. Nezbývá mi než poděko-
vat městu Mnichovo Hradiště za fi-
nanční podporu a všem účastníkům 
za báječnou atmosféru. Krásnější 
začátek prázdnin jsme si nemohli 
přát.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Kohoutek pořádal první ročník příměstských táborů. 
Děti bavil Magic Alex nebo nejlepší parkourista u nás!
„Jak to dělá? Jak to dělá?“ Šeptaly 
děti při představení Aleše Březiny 
alias Magic Alexe, kterého může-
te znát například z finále soutěže 
Česko Slovensko má talent. Magic 
Alex navštívil náš kouzelnický tábor 
ve Dneboze s představením svých 
nejlepších triků. Kouzelník měl celou 
akci dokonale propracovanou, přijel 
s předstihem a báječně spolupra-
coval s publikem. Kouzlil pro malé  
i velké. Na táboře totiž máme děti od 
6 do 12 let. Bavili se všichni! V ne-
poslední řadě také mou asistencí při 
kouzle s gilotinou. A jak to dělá? To 
se asi nikdy nedozvíme, to je kouzlo 
kouzla. Kouzelník si na nás vyčlenil 
dostatek času, vyfotil se s každým 
dítětem a všem podepsal fotografii. 
Laťku nastavil hodně vysoko!

Další den nás navštívila kouzel-
nice Renata, jedna z mála kouzelnic 
u nás. Její dechberoucí představení 
s živými hrdličkami bylo taktéž pa-
rádní. Program tábora byl další dny 
doplněn o poutavé představení tech-
niky městské policie a dobrovolných 
hasičů. Dozvěděli jsme se spoustu 
užitečných informací. V neposlední 

řadě musím zmínit loutkové dovadlo 
Štěpána Tučka, který nám přijel děti 
pobavit ve čtvrtek. Na kouzelnickém 
táboře jsme ale v prvé řadě kouzlili 
pod taktovkou kouzelníka Robina 

Panuše a děti si poslední den zku-
sily před rodiči a porotou opravdové 
kouzelnické vystoupení.

Kouzelnický tábor ve Dneboze 
završil náš letošní kolotoč příměst-
ských táborů, které odstartovaly 
lesní příměstské tábory na Všeni 
pod odborným dohledem PaedDr. 
Lenky Hřibové. Následovaly spor-
tovní tábory na Vostrově pod vede-
ním taneční a pohybové školy Ilma 
Turnov. Děti sportovaly snad ve 
všech odvětvích a své dovednosti 
ukázaly rodičům na konci táboro-
vého týdne. Program byl doplněn 
například parkourovým vystoupením 
svěřenců Daniela Kohouta a jednou 
nás navštívil dokonce Matěj Srovnal, 
nejlepší parkourista u nás. Radost 
pohledět! Děti byly nadšené z jeho 
vystoupení a kdo chtěl, mohl si něja-
ké triky vyzkoušet.

Na každém táboře se o děti 
staraly plně kvalifikované pečující 
osoby, kterým ze srdce děkuji za 
bezproblémový průběh a super ná-

plň. Reference a téměř plná kapacita 
táborů na příští rok mluví sama za 
sebe. V neposlední řadě děkujeme 
Hotelu u Hroznu, který nám vozil 
obídky. Moc jsme si všichni pochut-
nali! 

Projekt Příměstské tábory ko-
houtek je spolufinancován EU (CZ
.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015761)  
a je zaměřen na pracující rodiče dětí 
mladšího a staršího školního věku. 
Cílem projektu je prostřednictvím 
zajištění péče o děti v příměstských 
táborech v době školních prázdnin 
přispět ke zdárnému sladění pra-
covního a rodinného života obou 
pracujících rodičů, a tím předcházet 
sociálnímu vyloučení osob a podpo-
řit jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
Tábory budou probíhat o letních 
prázdninách v letech 2020 – 2022.

S pokorou děkuji všem zúčast-
něným a těším se na šest turnusů, 
jež nás čekají příští rok.

Jana Šťastná

Pohled 
na dětský tábor

Dne 9. července tohoto roku jsem 
jako laik navštívil dětský tábor na 
Ouči. Tento týdenní tábor byl krás-
nou ukázkou přípravy dětí na letní 
prázdniny a zároveň ukázkou ra-
dosti dětí z pobytu v přírodě. Jako 
důchodce můžu posoudit důležitý 
vztah k přírodě a jako bývalý lesník 
věřím, že některé z dětí bude pokra-
čovat v lesnickém „řemesle“.

Byly zde velice pěkně připra-
veny truhlářské výrobky jako žid-
le, dřevěné kaktusy, dřevěné luky  
a další věci ze dřeva, neboť v dět-
ském kroužku se děti učí práci se 
dřevem. Tábor byl zpestřen nočním 
pochodem a velice pěkně byla upra-
vena malá střelnice přímo v lese. 
Bylo zde možno si zastřílet ze vzdu-
chovky nebo z luku a vyzkoušet si 
některé dovednosti.

Jídlo bylo s láskou připravováno 
„sportovním“ způsobem Danou No-
vákovou a chutnalo všem. Celý tá-
bor měl pod kontrolou Jenda Salaba 
včetně dětských her a zvlášť uprave-
ného střediska na čištění zubů. Ne-
zapomnělo se ani na noční dřevěné 
vězení pro případné provinilce.

Celý tento tábor byl ukázkou 
správné přípravy na letní prázdniny 
a zvláště to bude příprava na školní 
rok 2020/2021.

Vlastimil Mráz

Případy covidu-19 
v Mnichově Hradišti

V průběhu letních prázdnin byly  
v Mnichově Hradišti potvrzeny tři pří-
pady nákazy koronavirem covid-19. 
V červenci se jednalo o zaměstnan-
ce společnosti Mahle dojíždějícího 
za prací z Liberecka. V souvislosti 
s jeho pozitivním testem zamířily do 
karantény tři desítky jeho spolupra-
covníků. Druhý případ byl zazname-
nán ve firmě HBPO a také v tomto 
případě nešlo o Hradišťáka, nýbrž 
o člověka s trvalým pobytem mimo 
okres. Třetí případ výskytu sledo-
vaného onemocnění se odehrál  
v řadách týmu staršího dorostu 
MSK. Všichni spoluhráči nakažené-
ho se podrobili testování s negativ-
ním výsledkem, zázemí fotbalového 
klubu prošlo dezinfekcí ozonizérem, 
kterou provedli místní hasiči. Průběh 
onemocnění byl ve všech třech pří-
padech mírný. (wes)

Dopravní omezení 
skončí 10. září

Krajská správa a údržba silnic za-
hájila 10. srpna práce na obnově 
povrchu silnice II/610, tedy průtahu 
místní části Veselá, v úseku od že-
lezničního přejezdu za Veselou až 
ke kruhovému objezdu v ulici Víta 
Nejedlého u Lidlu. Předpokládaný 
konec dopravních omezení je 10. 
září. Do té doby město prosí o re-
spektování dočasného značení i po-
kynů pracovníků stavby. (wes)
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Benefice pro Honzíka otevřela upravený 
areál MSK, vybralo se 220 tisíc korun
Děkujeme všem, kteří dorazili  
v červenci o pouťovém víkendu do 
zrekonstruovaného areálu MSK pod-
pořit Benefici pro Honzíka Hanuše. 
Oba dny byly fantastické, panovala 
výborná usměvavá nálada a hlavně 
všichni příchozí zaplacením vstup-
ného pomohli dobré věci. 

V sobotu se vydařila hudební 
produkce. Zahráli Panoptic Summer 
Band, Jakub Děkan Band a Víkend 
Rock. V neděli se sešlo na utkání 
legend MSK proti týmu Real Top 
Praha neuvěřitelných takřka 1400 
diváků. Utkání skončilo 3:9 v nepro-
spěch MSK, o to  ale vůbec nešlo... 
Věříme, že jste si vše užili a že po-
moc, kterou jsme tímto mohli poskyt-
nout, těší nás všechny. 

V pátek 31. července jsme pře-
dali výtěžek benefice pro Honzíka 
jeho rodičům Petře a Honzovi Ha-
nušovým. Finální částka 220.262 
Kč byla poslána na transparentní 
účet. Ještě jednou děkujeme všem 
vám, kteří jste přispěli na účet, nebo 

se zúčastnili některé z víkendových 
akcí. Honzíkovi přejeme mnoho 
zdaru v rehabilitaci, štěstí a pohodu 
a také jeho rodičům vše dobré. Dě-
kujeme Real Top Praha za fotbalový 

zápas a autogramiádu, Jaromíru 
Bosákovi, Václavu Vopatovi a Sláv-
ku Růtovi za foto, Kubovi Štefkovi za 
moderování a kapelám Jakub Dě-
kan Band, Víkend Rock a Panoptic 

Summer Band za sobotní hudební 
produkci. Děkujeme vám všem!

Za Mnichovohradišťský SK
Ondřej Knobloch

Je to úžasná podpora a velký zdroj energie, říká Petra Hanušová
Hosty benefiční akce byli samozřej-
mě také Hanušovi se synem Honzí-
kem, kteří v závěru převzali symbo-
lický šek. Jak program vnímali a co 
pro ně podpora ze strany Hradišťáků 
znamená, přiblížila Petra Hanušová.

Akcí na podporu vašeho Honzíka 
se v Hradišti konalo již několik. 
Předpokládám ale, že benefice 
pořádaná MSK byla možná tou 
největší, je to tak?

Ze strany města Mnichovo Hra-
diště se nám opravdu dostává veliké 
podpory. Letošní akce MSK byla ale 
bezesporu tou největší.

Kde se zrodila myšlenka dát slav-
nostnímu otevření zrekonstruo-
vaného areálu MSK charitativní 
rozměr? Bylo to překvapení, když 
vás organizátoři oslovili?

Přesně si pamatuji na ten den, 
kdy mi volala paní Nikola Knoblo-
chová, že by v rámci slavnostního 
otevření zrekonstruovaného areálu 
MSK uspořádali benefici. Bylo to  
v době koronavirové krize a s man-
želem jsme řešili otázku, kde sehnat 
peníze na další rehabilitační pobyty 
pro Honzíka. V té době už byly roz-
počty nadací omezené, a tudíž bylo 
téměř nemožné sehnat prostředky 
na další léčbu. V ten moment nám 
Nikola zavolala tu úžasnou zprávu. 
Ještě teď, když si na ten moment 

vzpomenu, mám v očích slzy dojetí. 
Myslím, že myšlenka benefiční akce 
se zrodila v hlavě Nikoly a Ondry 
Knoblochových. My jsme jim za to 
nesmírně vděční a vážíme si jich, 
protože víme, že jim osud dětí, jako 
je Honzík, není lhostejný.

Zapůsobila na vás atmosféra 
dvoudenního programu? Líbilo se 
Honzíkovi na hřišti?

Atmosféra byla naprosto úžas-
ná. Ta sounáležitost a energie všech 
zúčastněných byla naprosto famóz-
ní. Nejde slovy vyjádřit, co v nás tato 
zkušenost zanechala. Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří se podíleli 
na přípravách. Vím, že tam nechali 
spoustu energie i kus svého srd-
ce – na akci to bylo opravdu vidět. 
Dále velké poděkování patří všem 
účinkujícím v sobotním programu  
a úžasným chlapům z týmu Real Top 
Praha, Staré gardě MSK a Slovanu 
Frydlant. Jak jsem již zmiňovala při 
závěrečné děkovačce, zápasy ne-
měly poražených. Všichni byli a jsou 
vítězové, protože hráli pro malého 
kluka, který neměl a nemá životní 
cestu jednoduchou. Aby měl Hon-
zík  lepší život, je zapotřebí mnoha 
finančních prostředků, a ty se díky 
nim povedlo získat. Honzík tak bude 
moci rehabilitovat a posouvat se 
kousíček po kousíčku dál a dál. Ur-
čitě nemohu opomenout poděkování 

skvělým holkám z Kočičího kabine-
tu za jejich úžasné dobroty a Pavlu 
Bukvičkovi za jeho speciality z grilu  
a již zmiňovaným manželům Knoblo-
chovým a celému MSK za naprosto 
dokonalou přípravu, profesionální 
promo celé akce a lidský přístup. 
Všem, kteří přispěli na Honzíkovu 
léčbu, děkujeme, že jste s námi. Bez 
vás by to nešlo.

I Honzík si celou akci náram-
ně užil, vnímal tu energii, která šla 
směrem k němu, a náramně se bavil 
při představování hráčů z týmu Real 
Top Praha. To pro něho byl asi nej-
větší zážitek. Jeho šťastný smích 
nebral konce.

Jak se Honzíkovi v poslední době 
vede? Na čem konkrétně v po-
slední době společně pracujete?

Vede se mu dobře, je to při tom 

všem, co ho potkalo, veselý kluk. 
Snažíme se mu dávat maximální 
péči a lásku, aby byl šťastný, ale 
zároveň se snažíme nepolevit v úko-
lech, které vedou ke zlepšování jeho 
vývoje. Už jsme zdolali několik met 
a teď míříme na další – cílem je po-
stavit Honzíka na nohy, a to bohužel 
bez finančních prostředků není mož-
né. Honzík absolvuje čtyřikrát ročně 
měsíční rehabilitaci a ta je finančně 
velice nákladná.

Jak výraznou pomocí pro vás je 
oněch vybraných 220 tisíc korun?
Vybraná suma je skutečně výrazná 
pomoc. Pokryje to roční rehabilitační 
program tedy ty zmíněné čtyři re-
habilitační pobyty. Tuto rehabilitaci 
Honzík absolvuje na Neurorehabili-
tační Klinice Axon v Praze. Nyní už 
má naplánovaný termín na 29. září 
a věříme, že díky vaší pomoci udělá 
další pokrok. Pro nás, rodiče, je tato 
pomoc navíc zdrojem obrovské síly, 
která nám pomáhá zvládat každo-
denní péči.

Můžete připomenout číslo trans-
parentního účtu, kam mohou 
vaší rodině případní dárci zaslat 
finanční dar?

Na Honzíkovu léčbu lze přispět 
na účet číslo 115-2227490277.

Martin Weiss

Ženský volejbalový tým 
na turnaji otestoval sestavu
Druhá srpnová neděle byla pro náš 
tým, po několik předchozích let, ve 
znamení největšího antukového tur-
naje v ČR – Volejbalových Dřevěnic. 
Letos se ale, k velkému zármutku 
snad všech volejbalistů, bohužel tato 
akce nekonala. Rozhodly jsme se 
tedy uspořádat alespoň malý turnaj 
na domácích kurtech za sokolovnou 
v Mnichově Hradišti, aby každoroční 
turnajová příprava na nadcházející 
sezónu nepřišla vniveč. Sešly jsme 
se v solidním počtu pěti týmů. Přijela 
děvčata z Mladé Boleslavi, Benátek 
nad Jizerou a Červeného Kostelce. 
Poslední zmíněný oddíl dal dohro-
mady dokonce dvě družstva.

Hned první zápas se na našem 
centrálním kurtu odehrálo napínavé 
lokální derby s mladoboleslavským 
Malibu, které skončilo těsnou pro-
hrou v tiebreaku 1:2. Následovala 
hladká výhra 2:0 s méně zkuše-
nými Benátky. Poté prohra 0:2  
s Červeným Kostelcem A a závěreč-
ná vydřená výhra 2:1 s Červeným 
Kostelcem B, díky níž jsme obsadily 
celkové třetí místo.

Pro náš tým byl tento turnaj 
zkouškou sestavy pro nadcháze-
jící soutěž, ve které se na pod-
zim podíváme do 2. ligy. Sice je o 
prázdninách prakticky nemožné 
dát dohromady kompletní kádr, ale 
i přesto jsme mohly otestovat nové 
posily nebo vyzkoušet osvědčené 

členky týmu na nových pozicích. 
Díky tomu se ukázalo, že naší 
zbraní může být poměrně velká 
variabilita hráček na jednotlivých 
postech, což bude výhoda ve smy-
slu vyšší pestrosti hry našeho týmu. 
Na druhou stranu budeme muset 
více zapracovat na proměňování 
bodů ve vyrovnaných koncovkách  
a celkově vylepšit hru v poli.

Naše ženy na domácím turna-
ji hrály uvolněně a s velkou chutí. 
Dokázaly předvést i slušnou hru se 
silnějšími soupeřkami a v některých 
chvílích jim i pěkně zatopit. Celko-
vý výkon tedy působil nadějným 
dojmem, i když je vždy co zlepšo-
vat. Do začátku ligy nás ještě čeká 
spousta tréninků, kopa propocených 
triček a nespočet sedřených kolen.

Domácí hrály v sestavě: Frydry-
chová, Hyblerová, Klírová, Kosinová, 
Kováčová, Rotková, Tvrzníková, 
Vacková, Vondráčková.

Monika Jonášová,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Výsledky turnaje
1. Červený Kostelec A
2. Červený Kostelec B
3. Mnichovo Hradiště

4. Mladá Boleslav
5. Benátky nad Jizerou
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19. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Napětí, akce, dobrodružství – nic nebude chybět ve filmu o vzniku první ne-
závislé tajné služby!

20. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princezna je uvězněna ve dni svých narozenin, kdy se má naplnit kletba...

KINO

11. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HAVEL 
Tento film není o státníkovi, ale o obyčejném člověku – jeho láskách a nešva-
rech, disidentské činnosti a věznění. Děj se odehrává v letech 1968 až 1989. 

4. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠARLATÁN
Osudy léčitele Jana Mikoláška (I. Trojan) v oceňovaném filmu A. Holland.

5. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TENET 
Svět je na prahu 3. světové války a zachránit ho může jen výjimečný hrdina.

6. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HURÁ DO DŽUNGLE 
Mezi zvířata v džungli havaroval mimozemšťan a touží se vrátit domů...

9. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
VLASTNÍCI 
Schůze vlastníků jednoho bytového domu věrně ukazuje současné problémy 
dnešních majitelů.

9. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Zděděná chátrající vila v Toskánsku sbližuje otce a syna po smrti matky.

10. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
K2 VLASTNÍ CESTOU
Dokument sleduje K. Kolouchovou, která jako 20. žena světa zdolala K2.

12. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Vyhrát balík peněz je určitě příjemná věc, ale štěstí to není…

13. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Pokračování komedie ze světa trollů, tentokrát plné taneční hudby!

16. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠARLATÁN
Osudy léčitele Jana Mikoláška (I. Trojan) v oceňovaném filmu A. Holland.

KALENDÁR AKCÍ

3. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
3BOBULE 
Zveme vás na třetí pokračování oblíbeného filmu ze života vinařských man-
želů, který je nyní obohacen o dvojčata, ale také o partnerské problémy… 
V hlavních rolích Tereza Voříšková a Kryštof Hádek.

17. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENSKÁ POMSTA 
Nevěra manželů spustí rafinovanou pomstu tří klamaných žen!

18. ZÁŘÍ, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
FOTOGRAF: SPLNĚNÝ SEN
J. Kolbaba procestoval všech 6 kontinentů a 130 zemí a pořádá již mnoho 
let emotivní a inspirativní vystoupení po celém Česku – nenechte si ho v 
Mnichově Hradišti ujít!

2. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Nebezpečí internetu a sociálních sítí pro nezletilé děti je zatím nekontrolova-
telné a nepostižitelné… Naléhavé dokumentární varování pro nás všechny  
a výzva pro zákonodárce!

23. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

23. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Vyhrát balík peněz je určitě příjemná věc, ale štěstí to není…

24. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JOKER
Snímek vypráví příběh neúspěšného klauna, ze kterého se v Batmanově Go-
thamu stal symbol zločinu – Joker. Jeho představitel J. Phoenix za tuto roli 
získal Oscara.

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO
22. ZÁŘÍ, 14:30 AŽ 16:30, MĚSTSKÁ KNIHOVNA MN. HRADIŠTĚ
ČETBA PRO ŠKOLÁKY II  
Setkání s pedagogy 1. a 2. stupně povedou paní knihovnice, které nabíd-
nou řadu tipů na současnou kvalitní dětskou literaturu, a přispějí tak k tomu, 
aby literatura a čtení byly pro děti ještě příjemnější a dostupnější.

ˇ

25. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁBOVKY
Film podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým, J. Plodkovou a M. Taclíkem.

26. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MULAN 3D
Hrané filmové zpracování slavné čínské legendy o dívce, která odejde do 
armády místo svého otce, který nemá syna.

27. ZÁŘÍ, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 9 - PÁSMO VEČERNÍČKŮ
Přijďte na Maxipsa Fíka, Rumcajse, vílu Amálku či Křemílka a Vochomůrku! 
Uvidíte devět krátkých animovaných pohádek.

27. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁBOVKY
Film podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým, J. Plodkovou a M. Taclíkem.

29. ZÁŘÍ, 18:00, PŘEDNÁŠKA S BESEDOU 
PLANETA ZEMĚ, KRUTÉ MÍSTO K ŽITÍ
Přednáška Andora Šándora, generála v záloze, o bezpečnostních hroz-
bách v současném světě. Tento odborník se bude mimo jiné věnovat té-
matům islámského terorismusu, migrace, situace v Rusku a na Blízkém 
Východě, možnosti odhalování vražedných útoků a ochrany před nimi, 
pandemii koronaviru a jejím řešením. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá!

30. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DĚDA, POSTRACH RODINY 
Válka vnuka s dědou o dětský pokoj je plná naschválů a bláznivých pomst! 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
6. ZÁŘÍ
ZÁSADNĚ NA ZÁSADKU
Již 3. ročník tradičního, „obvykle“ jarního výletu. Výlet ideální pro rodiny 
s dětmi! Cestu zvládnete i s kočárkem! Nabízíme několik pěších tras, na 
Zásadku však můžete dojet i na kole, opět různými cestami. V cíli vás 
bude čekat přivítání hradním pánem ze Zásadky a pár slov o historii tohoto 
příjemného místa, na Sychrově nahlédnete do otevřené místní kapličky či 
se budete moci občerstvit v Klubu Sychrovák. Těšíme se na vás! 

13. ZÁŘÍ
ČERNÁ STUDNICE  
Z Rychnova u Jablonce nad Nisou se vydáme k rozhledně Černá Studnice, 
z níž milovníci výhledů mohou za hezkého počasí spatřit vrcholky Jizerský 
hor, Ještěd, Ralsko, Kozákov, Trosky, Bezděz či Sněžku (cca 22 kilometrů). 

19. ZÁŘÍ
ZÁPADNÍM ÚBOČÍM JEŠTĚDU S HRADEM ROIMUND
Z Chotyně se vydáme podél Lužické Nisy, z obce Dolní Suchá pak začneme 
podle potoka od Jitravského vrchu stoupat ke křižovatce Na Rozkoši  
a následně až ke zřícenině hradu Roimund, kde si prohlédneme pozůstatky 
hradu. Cesta nás dále dovede na vrch Vápenný, dále na Zdislavský Špičák 
a Malý Vápenný ke kapličce sv. Kryštofa. Prohlédneme si i zarostlý Solvayův 
lom, kde se do 20. let 20. století těžil vápenec (cca 14 km).

23. ZÁŘÍ
PODÉL LABE Z NYMBURKU DO PODĚBRAD  
Nenáročný seniorský „výšlap“ z města Nymburk, odkud dojdeme na Lab-
skou cyklostezku, po níž zamíříme do lázeňského města Poděbrady s hra-
dem, dnes zámkem pánů z Kunštátu. Projdeme se po známé kolonádě  
s květinovými slunečními hodinami. Ochutnáme i Poděbradku (cca 10 km). 

MUZEUM
OD 4. ZÁŘÍ DO 1. LISTOPADU
VLADIMÍR HRABA: OBRAZY
Motivy z Českého ráje, Podkrkonoší a Podbezdězí v 80 dílech mnichovohra-
dišťského malíře Vladimíra Hraby. Vernisáž 3. září od 17 hodin. Výstava je 
otevřena denně mimo pondělí ve výstavních prostorách muzea.

22. ZÁŘÍ, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM 5  
Park, rozhledna, židovský hřbitov, škola, Vrchlického návrší, Studentská, 
Máchová, Svatopluka Čecha, Poříčská... To jsou lokality, kterými povede 
další tematická beseda a komentované promítání historických fotografií.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

15. ZÁŘÍ, 17:15 AŽ 19:15, 
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lekto-
ra. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme naglazovat 29. 
září. V ceně je 2x výpal a materiál. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

2. ZÁŘÍ, 10:00 AŽ 16:00
OPEN PARTY – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte nahlédnout do nových prostor Komunitního centra v Mírové ulici. Se-
znamte se s naší novou nabídkou kroužků, dopoledních klubů, víkendových 
akcí a dalšího, vyzkoušejte si různé tvoření v dílničkách, aktivity s roboty, 
ukázky mixed media (nově nabízeného kurzu) a mnoho dalšího.

18. A 25. ZÁŘÍ, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od 1 roku do 4 let. 
Bez programu s využitím herních prvků klubu. Cena: 10 Kč/osoba či dítě.

20. ZÁŘÍ, 14:30 AŽ 17:00
DEN NA VOSTROVĚ – ŠKOLA ČAR A KOUZEL 
Vydejte se s námi do kouzelnického světa čar a kouzel, kde společně navští-
víme bradavickou školu čar a kouzel. Čeká vás odpoledne plné úkolů, tvořivé 
dílničky, živá hudba a další. Akce je finančně podporována městem Mn. Hradi-
ště. Vstupné: 50 Kč za osobu, rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí + 2–3 děti).

22. ZÁŘÍ, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS&DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu, se 
kterou budete na základě vlastních rozhodnutí procházet oficiální i námi 
připravené příběhy odehrávající se ve fantasy prostředí. Pro děti od 14 let 
a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem. Nutné přihlášení do 18. 
září z důvodu omezené kapacity – maximálně 7 hráčů. Cena: 80 Kč/osoba.

23. A 30. ZÁŘÍ, 7. A 14. ŘÍJNA, 16:30 AŽ 19:30
KURZ MIXED MEDIA I. 
Vydejte se s námi do světa tvoření za pomoci různých výtvarných technik a 
materiálů. Průvodcem vám bude lektorka Naďa Wolfová. Kurz je rozdělen do 
čtyř lekcí. Tématem jednotlivých setkání bude výroba a dekorování krabiček, 
rámečků, kulatých desek s motivem moře a krabiček s fotografiemi. V ceně 
kurzu je materiál, lektorování a drobné občerstvení (káva, čaj). Na kurz je 
nutné se přihlásit a uhradit kurzovné nejpozději do 18. září. Minimální počet 
účastníků jsou čtyři osoby. Cena kurzu je 1400 Kč za osobu. Kurz je vhodný 
jak pro dospělé, tak i pro starší děti od cca 10 let nebo děti v doprovodu rodičů.

15., 22. A 29. ZÁŘÍ, 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.

17. A 24. ZÁŘÍ, 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.

17. A 24. ZÁŘÍ, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB   
Klub  pro děti i dospělé. Malé děti pracují společně s rodiči. Na každé 
schůzce budeme vyrábět jeden výrobek pod vedením pedagoga.

ZÁMEK
12. ZÁŘÍ, 10:00
PŘEDNÁŠKA A EXKURZE PO HOSPODÁŘSKÝCH DVORECH 
mnichovohradišťského panství. Přednáška Ing. Jana Žižky, ředitele NPÚ, 
ÚOP středních Čech, na kterou naváže ve 13 hodin exkurze po hospodář-
ských dvorech mnichovohradišťského panství - Hněvousice, Lhotice a So-
leček. Vstup volný po rezervaci místo na e-mailu roubickova.dita@npu.cz.

19. ZÁŘÍ, 11:00 A 14:00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PROJEKTU VIA SACRA
Prohlídky zacílené na spolupráci s poutními místy v Německu a Polsku.

9. ZÁŘÍ, 17:00, SÁL KLUBU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. Mimořádně v městském divadle.

15. ZÁŘÍ, 17:30, DŮM LUDMILA, VESELÁ
SCHŮZKA MNICHOVOHRADIŠŤSKÉHO SPOLKU GENEALOGŮ 
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích...

12. ZÁŘÍ, 10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK 
Tradiční společenská akce na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích.

OSTATNÍ

12. ZÁŘÍ, 10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK 
Tradiční společenská akce na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích.

19. ZÁŘÍ, 15:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH – AC SPARTA PRAHA 
1. kolo 3. ligy ve stolní tenise

20. ZÁŘÍ, 10:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH A – TJ SOKOL ROZTOKY
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích...

2. ZÁŘÍ, 15:00, KOMUNITNÍ CENTRUM MÍROVÁ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
Prohlídka centra s architekty, prezentace DDM, kuchařská show J. Babici.

DNEBOH
19. ZÁŘÍ, 10:00, AREÁL HASIČŮ
HRADIŠŤÁČEK
SDH Mnichovo Hradiště pořádá první ročník soutěže mladých hasičů. 
Soutěžit se bude v požárním útoku, štafetě i o titul železného hasiče.
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KOMENTÁŘE A NÁZORY Tato rubrika obsahuje texty, které neprošly jazykovou ani věc-
nou korekturou a prezentují pouze subjektivní názory autorů 
jednotlivých příspěvků. Zastupitelé i představitelé veřejnosti 
mají možnost v této rubrice publikovat polemické texty. V přípa-
dě nadměrného rozsahu materiálu bude jeho uvedení redakcí s 

autorem konzultováno.

Mnichovo Hradiště 100.3 FM  100.7 FM  R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

CHODÍM PO MĚSTĚ
Září, léto ustupuje. Náměstí u nás v 
Mnichově Hradišti nabírá poprázd-
ninový chod: místo rodičů s dětmi 
a prarodičů s vnoučaty se to před 
školou hemží žactvem, stejně jako 
u autobusových zastávek. A potom 
klid, jako loni, předloni. Změnu letos 
představuje přestavba náměstí.

Je tu ovšem ještě ostatní měs-

to. Když vezmu naši Jiráskovu ulici: 
chodníky vypovídají o roční době. 
Jednou jasany, jednou lípy, nepřetr-
žitě kuřácké nedopalky a větrem na-
váté kdeco. Někdy se smiluje prudký 
lijavec. Silnice se pravidelně strojně 
čistí, ale chodníky? Měl by v tom být 
pořádek: kdo vlastně uklízí, kdo za 
úklid zodpovídá!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Nejčastější mýty a omyly v oční optice II.
Pokračujeme v rozkrývání mýtů  
o zraku, které jsme zahájili v minu-
lém čísle. 

Ze šilhání dítě vyroste.
Ano i ne. Občasné, mírné zašil-

hávání u malých dětí, kojenců a ba-
tolat je normální a je známkou ještě 
se vyvíjecích zrakových funkcí a ko-
ordinace očních pohybů. Podstatné 
je ale slovo „občasné“ a fakt, že by 
mělo brzy samo vymizet. Pokud je 
šilhání stálé a déletrvající, nápadné, 
spojené například s kmitáním očí 
nebo zvláštní barvou nebo velikostí 
očí, neváhejte oslovit pediatra nebo 
očního lékaře. Šilhání může nega-
tivně ovlivnit vyvíjející se zrakové 
funkce. Rizikem je vznik tupozrakos-
ti nebo poruch prostorového vidění. 
Včasným zahájením léčby lze tomu-
to riziku účinně předejít.

Z „cylindrů“ v brýlích se vám 
bude točit hlava.

Zde platí, že pokud je pečlivě  
a správně vyměřena korekce a také 
centrace brýlových čoček, je riziko 
obtížného zvykání na brýle minimál-

ní. Nejčastější příčinou problémů, 
které provází pocity plavání či zkres-
lení vidění, je chyba ve stanovení 
korekce, centraci, nebo příliš razatní 
změna – zvýšení dioptrií. Chudák 
„cylindr” je v tom úplně nevinně  
a správně provedený umí prokázat 
vidění velmi dobrou službu.

„Nešilhej! Zůstane ti to!“
Nezůstane. Vědomé stáčení očí 

k sobě, kterým se někdy děti rády 
baví, je ukázkou dobrého ovládání 
okohybných svalů. Každý to nedove-
de! A také je tréninkem takzvaných 
vergenčních pohybů. Ovšem musí 
být opravdu občasné a vědomé. Sa-
movolné šilhání očí je nutno řešit, jak 
již bylo řečeno.

Mám málo dioptrií, tak brýle nosit 
nemusím.

To není úplně jednoznačné. 
Například u krátkozrakosti do minus 
půl dioptrie je používání brýlí celkem 
dobrovolné, protože člověka tolik 
neomezuje na kvalitě běžného zra-
kového vnímání. Ovšem platí to za 
denního světla. Se šerem se může 

i při nízké vadě vidění podstatně 
zhoršit. Na vině jsou takzvané abe-
race vyšších řádů, které jsou závislé 
na šíři zornice. Pak je třeba udělat 
test noční krátkozrakosti, která se 
může oproti denní vadě lišit o půl až 
dvě dioptrie. Nutné je pak nosit brý-
le v situacích náročných na přesné 
vidění a rychlé reakce, typicky bě-
hem řízení auta nebo při některých 
sportech.

Časté sledování televize, či mo-
nitoru počítače je příčinou oční 
vady.

Nebylo prokázáno, že by moni-
tory přímo poškodily zrak. Při práci 
s nimi se však často stává, že pro 
usilovné sledování nebo soustře-
dění zapomínáme přirozeně mrkat  
a důsledkem je osychání povrchu 
oka. Toto chronické dráždění se 
projevuje pálením, škrábáním, čer-
venáním a může podpořit vznik syn-
dromu suchého oka. Jeho projevy 
mohou velmi znepříjemnit život, ale 
oči se většinou nijak vážněji nepo-
škodí. Doporučuje se proto dělat 
častější přestávky, aktivně mrkat  

a nevěnovat se práci na počítači 
více než pět hodin denně. Pomocí 
pak mohou být oční kapky – umělé 
slzy, které pomohou oči zvlhčovat.

Cvičením se mohu zbavit oční 
vady. 

Klasické vady jako krátkozra-
kost, dalekozrakost a astigmatismus 
žádným cvičením nezlepšíte. Jejich 
příčinou je nesprávný růst oka, který 
cvičení neovlivní. Kde naopak cviče-
ní může pomoci výrazně, jsou ně-
které poruchy binokulárního vidění. 
Jedná se o nedostatečnou spoluprá-
ci okohybných svalů, nedostatečnou 
akomodaci – práci nitrooční čočky 
– u mladých lidí, předcházení tupo-
zrakosti u malých dětí. Módním tren-
dem je dnes oční jóga, která slibuje 
úspěch při snižování brýlové korek-
ce, ale její účinky jsou v tomto směru 
minimálně sporné. Určitě prospívá v 
uvolnění okohybných a obličejových 
svalů, může navodit příjemnou rela-
xaci, ale krátkozrakosti vás nezbaví.

Edita Řezáčová, 
optometristka

INZERCE

„Bílé kontejnery“ na jídlo 
pro naše město
Říkám si, budou také v Mnichově 
Hradišti veřejné ledničky, aby potra-
viny, které zbytečně končí mezi od-
padky, bylo kam věnovat potřebným, 

stejně jako oblečení a hračky? Bude 
někdy samozřejmé odkládat je na 
důstojné místo, do ledniček? Vždyť z 
toho až mrazí, když nejen otrlí muži, 

ale také maminky hledají jídlo mezi 
odpadky...

Nemusí to tak zůstat, pokud 
začnou i v našem městě chladit a 

mrazit veřejné ledničky.

Daniela Břoušková

INZERCE

V září vychází třetí letošní 
číslo vlastivědného sborní-
ku Od Ještěda k Troskám. 
Celé je věnováno osob-
nosti historika Josefa Ví-
tězslava Šimáka, jehož ro-
dina má kořeny v Mnichově 
Hradišti – jeho babička Jo-
sefa Plavcová pocházela z 
domu čp. 153 v ulici V Lipách. Sám 
J. V. Šimák se k Mnichovu Hradišti 
vždy hlásil. Jeho díla Dějinné paměti 

Číslo věnované Šimákovi
okresu mnichovohradišť-
ského a Soupis památek 
historických a uměleckých 
– okres mnichovohradišť-
ský jsou pro historiky a 
badatele dodnes nepřeko-
naným zdrojem informací. 

Sborník je možné za-
koupit v městském muzeu 

či v místních trafikách. 
Jana Dumková,

Muzeum města Mn. Hradiště
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Hans Schnellar (25. 9. 1865 – 12. 8. 1945)
V těchto dnech uplynulo 75 let 
od úmrtí místního rodáka Hanse 
Schnellara. Asi málokdo z vás, čte-
nářů Kamelotu, má povědomí, o jak 
významnou osobnost v oblasti hud-
by se jednalo.

Narodil se 25. září 1865 v Kláš-
teře Hradišti nad Jizerou. V letech 
1879–1883 sloužil v rakouské armá-
dě a poté byl téměř rok tympanistou 
v různých lázeňských a městských 
orchestrech v Čechách (Mariánské 
Lázně), v Maďarsku, v Německu 
(Bad Reichenball, Bad Kissingen)  
a ve Švýcarsku (Zürich). V roce 1893 
hrál na vlastní upravené tympány  
v amsterdamské koncertní síni Con-
certgebouw a po tomto úspěchu byl 
v roce 1894 angažován legendárním 
dirigentem Hansem Richterem v or-
chestru Vídeňské dvorní opery a ve 
Vídeňské filharmonii. Působil zde do 
roku 1932. Ve Vídni také vyučoval 
až do roku 1934 hru na tympány  
a na bicí nástroje na hudební kon-
zervatoři. 

Schnellara proslavil jeho vyná-
lez vídeňských tympán ovládaných 
pedálem. Na technickém vývoji 
svého nástroje pracoval s vědeckou 
pečlivostí. Při práci byl podporován 
Gustavem Mahlerem a Richardem 

Straussem, kteří si Schnellara velmi 
vážili. V roce 1920 získává patent 
na vynález pákového tympánu. 
Když Gustav Mahler nastoupil jako 
dirigent Metropolitní opery v New 
Yorku, dal podnět ke koupi dvou 
párů právě Schnellarových tympán. 
Dokonce chtěl, aby Schnellar odešel 
za ním do Ameriky, ale on nabíd-
ku nepřijal a raději zůstal ve Vídni.  
V díle Richarda Strausse se Schne-
llarovy tympány rozšířily v tak velké 
míře, že mistr jejich zvuk dokonce 
tematicky zasadil do své Sinfonia 
Domestica, kterou pro tento účel po-
změnil. Strauss ve své Nauce o in-
strumentaci napsal, že Schnellarovy 
tympány „odolávají jakékoli změně 
počasí, protože jejich pedál umož-
ňuje přesně a rychle tón doladit“. 
Ručně zpracovaná kozí kůže, kterou 
je tympán potažený, totiž reaguje na 
změny teploty a vlhkosti. Zvukové-
mu ideálu pomáhají také vídeňské 
paličky potažené rovněž touto kůží. 
I dnešní výrobci tympánů se na 
Schnellara stále odvolávají a při prá-
ci nadále vycházejí z jeho odkazu. 

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

V příštím roce uplyne 100 let od 
narození učitele a malíře pana Jo-
sefa Marka. Městské muzeum si 
připomene toto výročí v září a říjnu 
roku 2021 soubornou výstavou jeho 
obrazů. Pracovníci muzea již nyní 
připravují k výstavě katalog, který by 
měl pokud možno co nejúplněji za-
chytit autorovu tvorbu. Obracíme se 
tedy na všechny z vás, kdo vlastníte 
obraz či kresbu pana Josefa Marka, 
s prosbou, abyste se nám přihlásili 
a pomohli tak zkompletovat malířo-
vo dílo. Jména majitelů obrazů ne-

budou nikde zveřejněna, stejně tak 
budou dodržena všechna pravidla 
o ochraně osobních údajů.  Cílem 
je opravdu pouze pořízení pokud 
možno co nejrozsáhlejší evidence 
děl pana Marka. 

Prosíme, hlaste se nám na te-
lefonní číslo 326 771 001 nebo na 
emailovou adresu: muzeum@mn-
hradiste. cz

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Prosba městského muzea

Městské muzeum vás srdečně zve na podzimní výstavu obrazů Mgr. Vladimí-
ra Hraby z Mnichova Hradiště. Přijďte si prohlédnout mimo jiné krajinomalby 
s motivy Českého ráje, Podkrkonoší a Podbezdězí. Vystaveno je na 80 vý-
tvarných děl. Malířovou inspirací jsou vodní hladiny rybníků a v nich zrcadlící 
se obloha, rozsochaté staré stromy či podzimní a zimní krajina. Výstava je 
otevřena od 4. září do 1. listopadu každý den mimo pondělí ve výstavních 
prostorách Muzea města Mnichovo Hradiště. (khu)

Žije málo pamětníků, kteří pracovali 
ve zdejším již zdemolovaném cuk-
rovaru. Mladší generace o existen-
ci cukrovaru, který stál tam, kde je 
postavena výrobní hala firmy Mahle, 
již ani neví. Cukrovar postavili Vald-
štejnové – konkrétně Arnošt Karel – 
v letech 1869 až 1870 za vyhořelou 
první manufakturu na „burákový“ 
cukr a sirup, postavenou 12. 4. 1837 
hrabětem Christiánem z Valdštejna 
v Zájezdech u Bakova. Kvalita cukru 
z nového cukrovaru byla výborná.  
V roce 1873 dostal cukrovar medaili 
na světové výstavě ve Vídni. Z hr-
dosti na své dílo nechali Valdštejni 
připevnit na zeď cukrovaru velký 
rodový erb. Byl připevněn naproti 
„veselské bráně“ s vozovou váhou, 
která byla přibližně v místech nynější 
hlavní brány firmy Mahle. Erb byl od-
lit z šedé litiny, pozlacený, s délkou 
asi dva metry a dost vážil. 

Začátkem dvacátých let minulé-
ho století byl cukrovar státem prodán 
židovskému podnikateli Schöllerovi, 
kterému majetek ve čtyřicátých le-
tech sebrali Němci. Po válce byl cuk-
rovar zestátněn. Všechny tyto změny 
zazděný erb přestál. Přišla šedesátá 
léta a cukrovar musel podstoupit vel-
kou technologickou, a z toho plynou-
cí i stavební, přestavbu. Část čelní 
zdi v místě erbu se musela zbourat. 
Erb byl opatrně sundán a přesunut 
do blízkého stavebního dvora, kde 
čekal na další osud. Pracovníky cuk-

rovaru byl pečlivě sledován, protože 
vznikla domněnka, že je celý z bron-
zu. Pozlacení bylo někde odřeno  
a někde byl erb umazán od omítky. 
Na opětovném instalování erbu ne-
byla politická shoda a nedostávalo 
se ani finančních prostředků. Dlouho 
se tak povaloval na skládce stavby. 
Náhle zmizel a mezi zaměstnanci se 
rozšířila fáma, že si někdo z vedení 
cukrovaru „namastil kapsu“.

Před několika dny jsem se vy-
ptával bývalých zaměstnanců na 
osud cukrovarské ubytovny. Roz-
hovor se také přesunul na osud 
erbu. Vše zaslechla paní Jindřiška 
Hofmanová a k údivu všech prohlá-
sila: „To já vím! Moje maminka byla 
zaměstnána v té době na zámku  
v Mnichově Hradišti. Ředitelem mu-

Záhada padesát let ztraceného erbu Valdštejnů

zea byl pan Jan Touš, který nechal 
erb odvézt k opískování a uložení  
v muzeu.“ O muzeu jsem pochybo-
val a také vedoucí muzea Mgr. Jana 
Dumková mě ubezpečila, že v mu-
zeu nic tak velkého nemají. Zbývala 
druhá možnost, že erb byl předán 
přímo k Valdštejnům do zámku. Za-
volal jsem pana Radovana Chmela 
a Ing. Soňu Švábovou. V evidenci  
i fyzicky mají na zámku velký erb, 
ale neví, odkud je, ani kam patřil. 
Není totiž žádný záznam o jeho 
darování. Záhada byla oboustranně 
vyřešena. Erb se neztratil a je jako 
exponát umístěn v kapli sv. Anny, 
nasvětlen v místnosti za hrobem Al-
brechta z Valdštejna. Cukrovarníci, 
můžete si zajít zavzpomínat! Chybí 
pouze odnímatelná koruna nad er-

bem, asi se někomu (doufám) hodila 
na zahrádku (snad ji nedal do šrotu, 
když zjistil, že není z bronzu).

V současnosti hrozí nevratná 
zkáza. Celý areál cukrovaru byl 
budován v jednom stavebním stylu 
19. století. V republice máme málo 
zachovalých průmyslových staveb  
v tomto provedení. Z celého cukro-
varu se zachovala již pouze ubytov-
na a jeden zděný sloup z vrat vlečky. 
„Jedna paní povídala, že ubytovna 
(která je snad v majetku LITRY) 
bude mít novou zateplenou fasádu 
nebo se celá zbourá a postaví se 
ubytovna nová“. I takto otlučená fa-
sáda na nás působí dojmem 200 let 
staré historie. Snad by se dala obno-
vit v původním lesku! Snažil jsem se 
na historickou budovu upozornit bý-
valé městské architekty, ale marně. 
Začátek našeho století budou po-
tomci nazývat stoletím krabicových,  
provizorních a polystyrénových fa-
sád a vlhkých nevětraných bytů.

K vám, starším pamětníkům, 
mám prosbu. Nemohu nikde zjistit, 
jaký erb nebo znak byl umístěn na 
třech bodech v kruhovém ohraze-
ní ve štítu ubytovny cukrovaru (na 
snímku níže). Nevlastní někdo z vás 
starou fotografii ubytovny pro pra-
covníky najaté na řepnou kampaň? 
Ozvěte se případně na telefonní čís-
lo 733 546 505.

 
Vratislav Šverma



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

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  
zapsán do evidence periodického tisku  

Reg. č.: MK ČR E 19893
číslo 8/2020, náklad 4070 ks, 

vychází 1. září 2020
jako měsíčník vydává 

město Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss
telefon: 606 635 289, 

email: kamelot@mnhradiste.cz

Inzerce v Kamelotu
Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý mě-
síc 3500 mnichovohradišťských domácností? Vaši 
inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní podklad 
a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mn-
hradiste.cz) z městského úřadu. Konkrétní cenové 
podmínky i podmínky inzerování naleznete v sekci 
Kamelot na webu města. 

Stejně jako v případě jiných příspěvků, i pro in-
zerci platí uzávěrka vždy 15. den v měsíci. V případě 
letního čísla, je tedy uzávěrka 15. června. (red)

INZERCE

PŘIDEJTE SE DO RODINY POJIŠŤOVNY ŠKODA!
Registrace k nám je jednoduchá. Stačí vyplnit pár údajů
on-line, nebo osobně na naší pobočce.
O vše ostatní se postaráme my!

Změna pojišťovny je možná od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví
celé Vaší rodiny.

Silná a stabilní rodinná pojišťovna s více než 25letou historií a největší sítí
zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a. s.

široké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory (vyšetření, pohybové
aktivity, dentální služby, očkování, podpora dárců krve a kostní dřeně atd.)

příspěvky na nadstandardní zdravotní péči a ozdravné pobyty

programy a výhody pro těhotné a novorozence

benefity a slevy u partnerských společností (např. plavání či bruslení zdarma)

vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce

vstřícný a pozitivně hodnocený klientský servis

certifikát jakosti ISO 9001:2015 a ocenění HCI – Zaměstnanecká pojišťovna
roku 2019

On-line registrace

Máte dotaz? Volejte 800 209 000 nebo pište na /zpskoda | www.zpskoda.cz

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ
v ulici K Vořechu
MNICHOVO HRADIŠTĚ

Nabízíme k prodeji 19 bytů o velikosti 2KK, 3kk a 4kk
Termín dokončení konec roku 2021

Stavokombinát Invest s.r.o.
Vesecká 97/12

460 06   Liberec 6

tel. 602 447 921
mail: janeba@stavokombinat.cz

https://www.stavokombinat-invest.cz/

INZERCE

Ohlédnutí za prázdninami a tábory
Každoročně nabízíme v době letních 
prázdnin příměstské tábory, které se 
konají buď v prostorách Klubu dětí 
nebo v nedalekém areálu Open air 
clubu Vostrov. Nesmíme opomenout 
ani čtrnáctidenní pobytový tábor, 
který probíhá na turistické základně 
v Bezdědicích. Letos se naše nabíd-
ka rozrostla o dva nobé příměstské 
tábory. 

Každý z nových táborů byl te-
maticky zaměřen. Prvním byl tábor 
Hraješ s námi?, kde děti sportovaly, 
hrály hry a také trochu tvořily. Dru-
hým byla úplná novinka, a to tábor 
jen pro děvčata, kde se dívky učily 
šít na šicích strojích pod vedením 
Hany Rejzkové.

Našimi tábory letos prošlo téměř 
160 dětí, kteří si prožily letní dobro-
družství, navázaly nové kamarádství 
a užily si mnoho zábavy.

V současné době plánujeme 
tábory na letní sezónu 2021. Již 
nyní můžeme prozradit, že rozšíří-
me nabídku příměstských táborů na 
Vostrově. Připravujeme také tábor 
pro chlapce, ale i dívky, kteří rádi 
střílejí z dětských plastových pistolí 
Nerf. Sledujte naší nabídku na www.
ddm-mb.cz

Hana Skramuská,
Klub dětí a mládeže Mn. Hradiště

V neděli, letos přesně na svatou 
Annu, 26. července, jsme si v na-
šem městě opět připomněli tradici 
slavných poutí. Nejde jenom o pouť 
„světskou“, tedy ty nám dnes převáž-
ně známé stánky, lunapark a různé 
atrakce... (i tato pouť má však kořeny 
v pouti církevní, vždyť název pouť je 
přece od slovesa putovati). A v Mni-
chově Hradišti se po léta, ba století, 
putovalo ke kapli a soše svaté Anny, 
patronky a ochranitelky města a šir-
šího regionu, jemuž se – i podle toho 
– říkávalo „ostrov svaté Anny“. 

Barokní socha svaté Anny se na-
chází v lipovém stromořadí před kos-
telem sv. Tří králů a zhotovit ji nechal 
v roce 1714 hrabě František Josef  
z Valdštejna jako poděkování za to, 
že se městu vyhnula morová epide-
mie. Tehdy vznikla tradice vyhláše-
ných poutí, kdy se opravdu ke svaté 
Anně putovalo z širokého kraje. 
Vedlejší zdobnou barokní kapli sv. 
Anny nechala poté svým nákladem 
vystavět v letech 1723-24 hraběnka 
Marie Markéta Valdštejnová. 

Po letech, kdy se zde poutní 
procesí nekonala, byla znovuobno-
vena na přelomu tohoto století jako 
pouť „Od svatého Jakuba ke svaté 

Anně“ spolu s konáním zámeckých 
slavností. Opět ale ze spolupráce 
sešlo .. a tak „pouť“ znovu několik let 
znamenala zase „jen“ poutní boho-
službu v kostele sv. Jakuba a luna-
park poblíž kaple svaté Anny. 

Doufejme, že prvním krůčkem 
k obnovení tradice slavných pro-
cesí byla letošní poslední červen-
cová neděle. Po slavnostní poutní 
bohoslužbě se před kostelem sv. 
Jakuba vyřadilo procesí, v čele  
s historickými praporci, hudbou, fa-
rářem Pavlem Machem ve slavnost-
ním ornátu a skupinou krojovaných.  
V místních boleslavských krojích se 
přišli zúčastnit a podpořit tradici pro-
cesí zástupci místní Obce baráčníků  

a jejich přátelé z folklórního souboru 
Furiant z blízké Malé Bělé. Proce-
sí, v doprovodu hudby se zpěvem, 
došlo k zastavení u sousoší sv. 
Jana Nepomuckého pod zámkem,  
a poté špalírem pouťových stánků 
ulicí V Lípách až k samotné soše 
svaté Anny. 

Na poutníky pak čekalo na dvo-
ře fary a ve farní stodole občerstvení 
a od 16 hodin zde k poslechu i tanci 
zahrála známá dechová hudba Čes-
ký ráj ze Všeně pod taktovkou ka-
pelníka Jaroslava Raulina. Akce se 
vydařila, a tak, doufejme, příští rok 
znovu na shledanou.

Martina Bachová

Svatoanenská pouť obnovila tradici
procesí, doufejme, že natrvalo


