
KONEC LIAZU
V souvislostí s demolicí ob-
jektů v areálu někdejšího 
LIAZu připomíná Vratislav 
Šverma historii haškovské-
ho statku i závodu.
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28. ŘÍJEN
Jak bude vypadat 28. říjen 
v Mnichově Hradišti letos  
a jak vypadal v letech 1918, 
1928 a 1938, to se dočtete 
v tomto Kamelotu.

str. 2, 3, 9

 ŘÍJEN 2018

SVĚCENÝ
Ke slavnostní atmosféře 
letošního března přispěje 
houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený svým koncertem 
v kostele sv. Jakuba.
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Sousedská slavnost počtvrté: hudba, tanec, 
milá setkání a opět také milované liazky

CTYRI ROKY
ZA NÁMI

Vážení čtenáři,
jsou tomu čtyři roky od momentu, kdy vzniklo toto zastupitelstvo, které se nyní 

loučí. Nebudu se na tomto místě chlubit úspěchy či omlouvat neúspěchy. Rád bych 
na tomto místě bilancoval.

První rok byl pro nás všechny plný očekávání, jak se bude novému vedení 
města dařit, a začátky nebyly jednoduché. Ani pro mě ani pro nové kolegy, kteří 
společně se mnou přišli na radnici. Jednoduché to nebylo ani pro ty, kteří zde 
roky poctivě pracovali. Změny totiž nebývají jednoduché nikdy a pouze čas prověří, 
zda znamenaly posun k lepšímu. Nastupující městská rada každopádně na radnici 
vytvořila nový tým a pustila se do práce. První rok jsme využili dobíhajících dotací, 
a tak se opravovala Jiráskova ulice, hřiště u ZŠ na náměstí a zateplila se škola ZŠ 
Sokolovská a ZŠ ve Veselé. Rok 2016 pak již patřil především zavádění nových 
kulturních akcí a nekončícímu podávání žádostí o dotace. V roce 2017 se podařilo 
zmodernizovat kotelny ve většině objektů města a úspěšně splácet nemalý úvěr, 
jenž byl důsledkem dřívějších investic do kanalizace. Rok 2018 už přinesl své ovo-
ce v podobě nového pavilonu školky v Jaselské ulici či nového atletického stadionu.

Když se podívám zpět, některé věci bych udělal jinak. Po bitvě je však každý 
generál. Tuto zkušenost starat se o náš domov rozléhající se mezi řekou Jizerou  
a Drábskými světničkami, bych ovšem neměnil. Poslední čtyři roky mi přinesly ob-
rovské zkušenosti v práci s lidmi a také radost z výsledků. Současně však také hod-
ně zklamání, a to zejména kvůli lidem, kteří do místní politiky či veřejného prostoru 
zasahují, ačkoliv místo zájmů občanů mají na srdci spíš zájmy své. 

Služba pro město však zdaleka není jen o nepříjemnostech. Je také o inspira-
tivních setkáních a milých překvapeních. O to větší poděkování patří všem lidem, 
kteří, přestože často nebyli vidět, po celé čtyři roky pracovali pro město, obětovávali 
mu svůj volný čas, propůjčovali mu své profesní zkušenosti a dokázali k práci mo-
tivovat druhé. Mé poděkování patří také všem, kteří nám dali důvěru, abychom se  
o naše město a přilehlé obce mohli starat. Věřím, že jsme Vás nezklamali.

Volby jsou za dveřmi, a já bych Vás k nim rád z pozice starosty pozval. Komu-
nální volby jsou nám všem nejblíže, sami tak můžeme zhodnotit, kdo tvoří něco no-
vého a kdo se spokojí se slovy a nekonstruktivní kritikou. Na čtyřech kandidátkách 
najdete 92 kandidátů, kteří se ucházejí o váš hlas. Pojďme tedy společně k volbám 
a vyberme si ty z nich, kteří pro naše město budou co nejlépe pracovat v dalším 
volebním období. Přeji Vám šťastnou ruku a prosím, abyste 5. a 6. října rozhodně 
nezůstali doma. Domov totiž není jen místo za našimi domovními dveřmi, a proto 
není  jedno, kdo jej bude spravovat.

Ondřej Lochman, starosta města
Pestré akce Zažít Hradiště jinak, která se letos odehrála v sobotu 15. září, se také letos zúčastnily tisíce místních i přespolních. Mnichovo Hradiště opět ukázalo, 
že to v něm žije a především že v něm žije dost a dost šikovných lidí.                 ...3
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Tiskárna MH, Svatopluka Čecha 492, Mnichovo Hradiště
www.tiskarnamh.cz       www.facebook.com/tiskarnamh

S nákupem nové technologie jsme pro Vás připravili skvělou akci
na tisk vizitek

Vizitka za

1,- Kč

Platí při odběru min. 100ks, barevný jednostranný tisk, papír 300g. Uvedená cena je bez DPH.

Akce je platná do 31. 10. 2018.

Zaváděcí akce

E-mail: zakazky@tiskarnamh.cz

Tel.: 777 601 195
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Čtení z městských kronik 
a otevření vchodu radnice

Slavnostního otevření svého zre-
konstruovaného reprezentativního 
vchodu se naše radnice dočkala 
v podvečer posledního srpnového 
dne. Slovy starosty města Ondřeje 
Lochmana se jedná o skloubení prv-
ků starých – v podobě 150 let staré 
dlažby vybrané z depozitáře – a prv-
ků nových. Ty představuje moderně 
řešené osvětlení v celém prosto-
ru vchodu a přilehlého vestibulu  
a také unikátní nápisy vybraných 100 
historických událostí odrážejících 
běžný život občanů našeho města, 
vytištěných 3D tiskárnou, následně 
vlepených a zabudovaných do stěn 
městské radnice. Jedná se o nápad 
architektů z firmy ANUK z Liberce, 
kteří projektovali celý prostor radnič-
ního vchodu. 125 let stará budova  
k nám tak nyní doslova promlouvá.

 Zaposlouchat se, respektive 
začíst se a připomínat si tak tyto 
historické reálie můžete při každém 
svém průchodu, například na diva-
delní představení či za prohlídkou 
nově otevřené expozice v radniční 
věži. Že výběr daných událostí ne-
byl jednoduchým úkolem, dokládá 
na 15 proběhlých revizí. Nakonec 
vyhrálo spojení malých a velkých 
dějin, dočteme se tedy například 
o tom, jaký rozruch způsobil přelet 
vzducholodě Graf Zeppelin či že  
v roce 1938 byla v Mnichově Hradišti 
vidět polární záře. Nechybí však ani 
vzpomínka na německé vojáky sla-
vící na náměstí okázale narozeniny 

Adolfa Hitlera či na nápisy vytvořené 
po městě a vyjadřující odpor proti 
sovětské okupaci v roce 1968.

Před radničním vchodem byla 
nachystána pamětní podpisová kni-
ha. Přestřižení pásky se ujal starosta 
města spolu s bývalou kronikářkou  
a profesorkou místního gymná-
zia Ivou Štěpánovou, současnou 
kronikářkou Miroslavou Rydvalo-
vou a čestným hostem Davidem 
Vejražkou. Současná kronikářka 
poté přítomné zasvětila do procesu 
získávání informací a následného 
psaní aktuálně již sedmé kroniky 
města Mnichova Hradiště. Zjištění, 
že jedna strana zabere v průměru 
půl hodiny práce, a to bez možnosti 
případné opravy, dobře ilustrovalo,  
o jak náročnou a zodpovědnou práci 
se jedná.

Poté se již na 60 účastníků toho-
to speciálního večera zaposlouchalo 
do čtení vybraných úryvků z nejstar-
ší městské kroniky, jimiž nás provedl 
svým známým charismatickým hla-
sem herec David Vejražka.

Všech sedm městských kronik, 
trvale uložených a veřejnosti pří-
stupných v prostorách městského 
muzea, si bylo následně možné 
prohlédnout, a to včetně kronik di-
vadelních.

Čtení z městské kroniky se se-
tkalo s pozitivním ohlasem s přáním 
pro zopakování. 

Karel Hubač,
Městské muzeum Mn. Hradiště
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Pietní setkání, pamětní mince i koncert houslového 
virtuosa Jaroslava Svěceného: Takový bude 28. říjen

město Mnichovo Hradiště
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Přestože velká oslava 100. výročí 
založení Československé republiky 
v Mnichově Hradiště již proběhla  
1. září, oněch 100 let od vyhlášení 
naší státní samostatnosti uplyne 
28. října. V tento slavnostní den se 
můžete jednak zapojit do pravidel-
né akce Vlajka pro Masaryka, ale 
rovněž se zúčastnit několika akcí 
pořádaných k uctění jubilea, jejichž 
vrcholem bude koncert Jaroslava 
Svěceného v městském divadle.

Ti z vás, kteří by rádi oslavili 
narozeniny státu, který sice již de-
setiletí neexistuje, ale přesto je pro 
nás stále mimořádným symbolem s 
velkým významem, mohou předně 
vyvěsit státní vlajku. Tuto iniciativu 
město podporuje nejen na konci říj-
na, ale rovněž v květnových dnech, 
kdy si připomínáme závěr druhé 
světové války a osvobození. Také 

Zhruba v 15:30 hodin se na 
procházku po vyzdobeném městě 
vydají milovníci historie a místní 
patrioti, kteří se seznámí s dalšími 
mnichovohradišťskými osobnostmi, 
jež připomíná druhá série pamět-
ních tabulek na domech. Výprava 
po skončení pietního aktu vyráží  
z parku u nádraží.

Slavnostní charakter bude mít 
rovněž koncert houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného ke 100 letům 
republiky, jenž se odehraje v divadle.

Město Mnichovo Hradiště  
u příležitosti letošního výročí rovněž 
připravilo mimořádnou emisi pa-
mětních mincí. Ta na přední straně 
vyobrazuje radniční věž dle návrhu 
Jana Füšiho a na druhé straně měst-
ské pečetidlo. 

Redakce

tentokrát budou vlajky k vyzvednutí 
zdarma nebo za dobrovolný příspě-
vek na podatelně městského úřadu, 
a to od 1. do 26. října. Vyvěšením 
státní vlajky můžete vyjádřit podporu 
demokratickým myšlenkám a záro-
veň pomoci vytvořit ve městě slav-
nostní atmosféru, jakou si toto výročí 
bezpochyby zaslouží.

Vlastní oslavy 28. října započ-

nou položením květin u busty To-
máše G. Masaryka ve Veselé, po-
kračovat budou položením květin na 
hrob legionáře Havelky a pietní akty 
završí v 15 hodin vzpomínka v parku 
u nádraží, které se zúčastní čestná 
stráž skautů, baráčníci, městský 
parlament dětí a mládeže i zpěváci  
a na které zazní připomínka vyhlá-
šení republiky.

Na stadionu Josefa Hrona od září cvičí školáci i veřejnost
První běžci probíhají cílovou rovin-
kou a ten nejrychlejší protrhává pás-
ku. Je 18. září a kompletně zrekon-
struovaný atletický areál u Základní 
školy Studentská se oficiálně otevírá 
veřejnosti. Končí jedna z největších 
investic posledních čtyř let, která se 
ovšem málem nekonala.

Na nový sportovní areál určený 
jak školní mládeži, tak veřejnosti si 
Mnichovo Hradiště počkalo takřka 
70 let. A když už po několika poku-
sech uspělo s žádostí o dotaci, o do-
tační peníze přišlo kvůli vyšetřování 
úplatkářské aféry na ministerstvu 
školství. Nakonec však byla osmimi-
lionová dotace z ministerstva přece 
jen potvrzena, město získalo ještě 

1,5 milionu z DSO Drábské světnič-
ky a 500 tisíc korun od Středočes-
kého kraje, a tak se mohla toužebně 

vyhlížená investice začít realizovat. 
Ve výběrovém řízení navíc uspěla 
firma Sportovní podlahy Zlín, která 

nový areál sestávající z 350metrové-
ho oválu s umělým povrchem, sek-
tory pro skoky daleký, vysoký a vrh 
koulí či dvěma multifunkčními hřišti 
vybudovala v požadované kvalitě  
a v termínu, jehož konec kopíroval 
začátek školního roku.

Město se rozhodlo se souhla-
sem potomků pojmenovat sportoviš-
tě Atletickým areálem Josefa Hrona 
na počest proslulého místního atleta 
a běžce. Tohoto vynikajícího spor-
tovce a jeho výkony nyní připomíná 
nejen tradiční memoriál obnovený 
v roce 2000, ale v areálu také infor-
mační tabule

Redakce

Mateřská škola Jaselská je rozšířena
V srpnu byl ukončen projekt Roz-
šíření kapacit mateřské školy Ja-
selská. Ten řeší nedostatečnou 
kapacitu mateřské školy, kde dochá-
zelo dlouhodobě k vysokému počtu 
odmítnutí přihlašovaných dětí. Díky 
projektu byla navýšena kapacita MŠ 
Jaselská o 28 míst formou přístavby 
ke stávající budově. Zároveň došlo i 
k pořízení vnitřního vybavení nové-
ho pavilonu. Součástí projektu byla i 
rekonstrukce kuchyně a úpravy ven-
kovních prostor školní zahrady (osa-
zení souvisejících herních prvků).

Na projekt byla poskytnuta 
finanční podpora z EU prostřednic-
tvím IROP.

Hana Bucharová
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Sousedská slavnost 2018
V sobotu 15. září proběhl v našem 
městě již 4. ročník sousedské slav-
nosti Zažít Hradiště jinak. Letošní 
ročník svým bohatým programem 
přilákal do centra Mnichova Hradiště 
opět několik tisíc občanů i návštěv-
níků z okolí. 

Celá akce byla letos rozděle-
na stejně jako loni na dvě části. Ta 
klasická, která je nedílnou součástí 
akce Zažít Hradiště jinak, probíhala 
na náměstí okolo radnice, kde byly 
rozmístěny stánky s různými dob-
rotami, uměleckými výrobky anebo 
třeba s místními nadšenci, zástup-
ci firem či institucí. Dále v přilehlé 
Palackého ulici až ke kostelu sv. 
Jakuba, kde bylo také jako každý 
rok umístěné podium, na kterém 
se vystřídalo několik hudebních 
kapel a kde své umění nám všem 
předvedli děti z mateřských školek, 
žáci a studenti místních škol či mla-
dí umělci ze ZUŠ.  Svou dovednost 
nám zde ukázali i nadšenci do tance 
capoeira. Pan starosta zde vyhlásil 
cenu města pro mládež za rok 2018, 
kterou obdržel Městský parlament 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště, 
ocenil i dva strážníky městské poli-
cie, Jaromíra Vítka a Otu Váradiho, 
kteří zachránili lidský život pomocí 
přístroje AED při svém výjezdu koor-
dinovaným zdravotnickou záchranou 
službou. Hlavní kapelou večera byla 
skupina Adaptace, která roztančila a 
nadchla všechny přítomné návštěv-
níky.

Druhá část, která přilákala 
hodně zájemců i ze širokého okolí, 
byla soustředěna před radnici a na 
parkovišti u restaurace Karlovy Vary. 
Po roce se zde opět uskutečnila 
výstava o někdejší místní továrně 
na nákladní vozy značky LIAZ. Ta 
se znovu setkala s velkou odezvou 
a účastníci si s nadšením, ale i se 
slzami v očích, zavzpomínali na 
časy strávené v LIAZu, prohlédli si 

dobové fotografie a přečetli doplňko-
vé texty. Trocha nostalgie byla znát a 
exponáty, které se ve své plné kráse 
sjely do Mnichova Hradiště, stály 
opravdu za to. Nejstarší náklaďák 
„Barča“ z roku 1956 a tři vozy ze 
soutěžní produkce „Dakaru“ byly vel-
kým lákadlem. Své krásné vozy také 
představili místní hasiči a ani v jejich 
expozici nechyběl opravdu starý ex-
ponát hasicíhovozu, ovšem značky 
Mercedes-Benz, který návštěvníky 
také velmi zaujal.

Velkým a lákadlem byly letos 
okružní jízdy autobusem Škoda 
RTO s vlekem, kde si pan Semler 
a společnost Busline připravili pro 
návštěvníky krásné dobové jízdenky 
a navíc za symbolický poplatek. S 
cestujícími jezdili okružní jízdu oko-
lo města až k bývalé továrně LIA-
Zu. Této možnosti využilo více než 
tisíc  účastníků akce a hlavně děti 
se svezly autobusem, který již na 
našich silnicích neuvidí. Na okružní 
jízdy navázal doprovodný vůz LIAZ 
upravený na Rally Faraonů, takzva-
ný „Afrikabus“. I on uspokojil mnoho 
zájemců o svezení v nezvyklém 
voze.

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách 
nebo na průběhu samotné akce, 
všem stánkařům, kteří přispěli svým 

časem a chutí obohatit naše spolu-
občany a návštěvníky města, všem 
účinkujícím a samozřejmě všem ná-
vštěvníkům, kteří zavítali zářijovou 
sobotu 15. září do centra našeho 
krásného města.

Děkujeme všem sponzorům 
a partnerům, kteří se podíleli na fi-
nanční podpoře této akce: firmám 
ITBUSINESS s.r.o., Reklama MH, 
AutoStarTrade s.r.o., AUTOMH, To-
gas – Vávra nebo NAD Hubač. 

Děkujeme také spoluorgani-
zátorům akce: Městu Mnichovo 

Hradiště, panu starostovi Ondřeji 
Lochmanovi, Klubu Mnichovo Hra-
diště s.r.o., panu Dominiku Malému, 
Římskokatolické farnosti Mnichovo 
Hradiště,  panu děkanovi Pavlu Ma-
chovi a celému spolku Žijeme pro 
Hradiště, který pro vás tuto akci již 
čtyři roky v našem městě pořádá….

Věřím, že sousedská se i letos 
všem líbila. Pro příští rok se s vámi 
všemi budeme na akci Zažít Hradiš-
tě jinak těšit již po páté.

Za organizátory Ondřej Knobloch

Poděkování panu 
Miroslavu Řípovi

Domov Modrý kámen, poskytovatel 
sociálních služeb v Mnichově Hradi-
šti, se už léta potýká, z důvodu aty-
picky řešených oken, s nedostateč-
nou možností větrání v oddělení se 
zvláštním režimem. Okna neumož-
ňují klasické otevření dokořán.Vybu-
dování pevné klimatizace ve třetím 
nadzemním podlaží by stálo téměř 
milion korun, a do takové investice 
se majitel budovy, město Mnichovo 
Hradiště nechce pustit. Hledali jsme 
proto náhradní řešení v podobě 
mobilních klimatizací. Nastal však 
problém s upevněním hadice na vy-
pouštění vzduchu do okna, chlazení 
bylo proto nedokonalé.

V květnu 2018 navštívil ředitel-
ství domova filantrop z Debře, pan 

Miroslav Řípa, který nám nabídl, 
po konzultaci s architektem budovy, 
zhotovit ve vlastní režii osm prostupů 
pro odvod horkého vzduchu v jižní 
polovině zmiňovaného oddělení. 
Po odsouhlasení návrhu majitelem 
budovy bylo vše do poloviny června 
realizováno. Domov dokoupil i další 
mobilní klimatizace. 

Vše přispělo ke zvýšení pohody 
našich seniorů, kteří tráví s ohledem 
na zdravotní stav převážnou část 
dne na lůžku. 

Nesmírně si vážíme této nemalé 
pomoci a moc děkujeme obětavému 
investorovi.

Marie Smutná, ředitelka 
Domova Modrý kámen

INZERCE

Ambulantní centrum pomáhá dětem i celým rodinám
Občasné potíže bývají někdy sou-
částí života každé rodiny. Když však 
přesáhnou únosnou mez a stanou 
se každodenním stereotypem, mají 
pak nevyhnutelně dopad na pohodu 
a klid dětí, rodičů, zkrátka celé rodi-
ny. Nepohoda se pak zevnitř přene-
se ven, a nebo naopak, někdy vnější 
události působí na dění uvnitř rodin. 
Pro takové případy jsou tu pracov-
níci Ambulantního centra neziskové 
organizace Laxus z. ú., kteří mohou 
být právě v takových případech ná-
pomocní. Každou středu působí  
v Mnichově Hradišti a nabízejí po-
moc a podporu při řešení témat, 

která rodiny trápí. 
„Nejčastěji pracujeme přímo 

s dětmi a mladistvými, a to v úzké 
spolupráci s Městským úřadem Mni-
chovo Hradiště a školami ve městě. 
Hlavní pozornost je zpravidla věno-
vána vztahům rodičů a dětí, škol-
ním problémům dětí a mladistvých, 
výchovným problémům a dalším 
situacím, které děti a rodiče trápí. 
Společně hledáme nové pohledy  
a řešení, které obtížné situace mo-
hou vylepšit či urovnat,“ říká ředitel-
ka Laxusu Eva Mifková. „Děti i rodiče 
se k nám zpravidla dostávají na do-
poručení sociálního odboru měst-

ského úřadu přes kurátorku pro děti 
a mládež nebo na doporučení škol-
ních psychologů,“ dodává. Činnost 
organizace je také finančně podpo-
rována městem Mnichovo Hradiště.

Jednou za dva týdny se pra-
covníci ambulantního centra s dětmi 
scházejí i v rámci „dětských skupin“, 
kde využívají nástrojů skupinové prá-
ce. Například si společně povídají  
o tématech, která děti zatěžují či 
trápí a jsou pro ně obtížně řešitelná. 
„Bavíme se o možných nástrahách 
rizikového chování, například uží-
vání návykových látek, ale i dalších 
palčivých tématech dnešních dětí, 

jako jsou vztahy s rodiči, chování ve 
škole a podobně. S využitím technik 
zážitkové pedagogiky se učíme spo-
lečně vhodně komunikovat s dospě-
lými i vrstevníky a motivujeme děti  
k pozitivním změnám v jejich chová-
ní i životě,“ doplňuje Eva Mifková.

Dětem i rodičům poskytuje 
Laxus i pomoc v krizi – jedná se  
o jednorázovou konzultaci nebo 
krátkodobé setkávání, jehož cílem je 
zvládnutí krizové situace a nalezení 
cesty z „problému“ ven.

Magdalena Ranková Lukasová,
Laxus / Semiramis

Další významné osobnosti budou mít pamětní tabulky
V neděli 28. října od 15:00, po skon-
čení pietního aktu a připomínky vzni-
ku republiky, začne v parku u nádra-
ží již druhá komentovaná procházka 
po stopách významných osobností 
města. Přesně rok po odhalení prv-
ních sedmi pamětních tabulek se 
tak připomenutí dočká řada dalších 
rodáku a obyvatel města – na devíti 
pamětních tabulkách si připomene-
me celkem dvanáct osobností. 

Během procházky s Janou Du-
mkovou z městského muzea se na 
trase dlouhé zhruba jeden kilometr 
zastavíme u šesti domů, kde žilo 
osm význačných mnichovohradišť-
ských osobností. Další tři pamětní 
tabulky jsou umístěny na domech 
v blízkosti zámku. Vzhledem k větší 
vzdálenosti od centra města se jim 
trasa procházky vyhne, ale o jejich 
obyvatelích se také dozvíme.

Nápad vytvořit pamětní tabulky 
vznikl během setkání letopisecké  
a muzejní komise. Komise také vy-
tvořila seznam osobností a „jejich“ 
domů. Netradiční podobu kruhové 
tabulky z mosazi navrhl architekt 
města Jakub Chuchlík, texty vy-

tvořila Jana Dumková z městského 
muzea, výroby se ujala místní firma 
Tiskárna MH a osazení pamětních 
tabulek zajistil Václav Toman. Vět-
šina domů není v majetku města,  
a umístění tabulek je tak možné jen 
díky laskavému svolení jejich maji-

telů. 
Podrobnější informace o osob-

nostech a mapku umístění pamět-
ních tabulek budeme postupně 
zveřejňovat na webu města www.
mnhradiste.cz/pametni-tabulky.

A na závěr výzva. Pamatujete 
si osobně na některou z připomí-
naných osobností? Jste jejími po-
tomky? Máte zajímavé vzpomínky 
nebo materiály, kterými byste ji mohli 
přiblížit? Ozvěte se Ondřeji Šinde-
lářovi (Městský úřad Mnichovo Hra-
diště, Masarykovo nám. 1, kancelář 
č. 6, tel. 326 776 619, 720 070 039,  
e-mail ondrej.sindelar@mnhradis-
te.cz), nebo se o ně přijďte podělit 
osobně na komentovanou procház-
ku.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

MUDr. Alfréd Hořice (1865–1945), Švermova 740
Václav Pařík (1885–1953), Jiráskova 265
Václav a Jaroslav Bobkovi (1914–1980, 1928–2007), Tylova 521
MUDr. Josef Hradil (1924–2008), Víta Nejedlého 325
Václav Ninger (1804–1870), V Lípách 153
František Koller (1767–1826), V Lípách 154
Jan a Františka Siegerovi (1877–1944, 1875–1944?), 1. máje 80
Josef Dürich (1847–1927), Jana Švermy 395
Jaromír a Antonín Paldusovi (1926–1994, 1897–1942), Nádraž-
ní 392 (bude odhalena až v roce 2019)

Druhá etapa pamětních tabulek

Nový informační systém 
znamená méně cest na úřad
Město Mnichovo Hradiště využilo 
možnosti získání dotace z Evrop-
ských strukturálních fondů (výzva 28 
IROP) pro rozvoj informačního sys-
tému městského úřadu a připravilo 
projekt Modernizace informačního 
systému Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště (reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/
16_044/0006096).

Projekt města bude realizován 
do konce února 2019 a zajistí pro 
městský úřad technologie pro sdí-
lení elektronických služeb, doplní 
elektronizované správní agendy, 
které jsou nyní vedeny v jednodu-
chých přehledech bez vazby mezi 
sebou, dále informační systém pro 
městskou policii a vhodné formuláře 
pro životní situace. Portál občana 
umožní lidem úhradu poplatků z po-
hodlí domova bez nutnosti cesty na 
úřad, zájemci si nově budou moci re-

zervovat čas na jednání s úředníkem 
dle svých potřeb a rovněž budou 
moci sledovat, jak jsou jejich žádosti 
vyřizovány. Nový systém umožní 
také podávání žádostí o dotace na 
sportovní, společenské a občanské 
aktivity v rámci dotačního programu 
města.

Pro pracovníky úřadu bude re-
alizace projektu znamenat snížení 
podílu rutinní administrativní práce, 
zrychlení a zefektivnění úkonů, vy-
tvoření více prostoru pro věcné ře-
šení úkolů, pro občany města bude 
novinka znamenat kvalitnější a do-
stupnější služby městského úřadu.

Město obdrží na investici téměř 
8,5 milionu korun jako podporu z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj 
(85%) a ze státního rozpočtu (5%).

Redakce

Základní umělecká škola přispěla k dobré náladě sousedské slavnosti  
mnohými vystoupeními – fanfárami trombonistů, hrou velkého orchestru 
ZUŠ pod vedením Veroniky Fuhrmanové, hrou mladých klavíristů, saxo-
fonistek a v neposlední řadě krásným vystoupením klavírního tria (Mag-
dalena Linková, Veronika Fuhrmanová, Karin Černá) před budovou ZUŠ 
v Palackého ulici. Také výtvarná dílna ve dvoře ZUŠ byla častým cílem 
návštěvníků galerie.

Německá delegace ze spřáteleného Erzhausenu v rámci akce do-
konce darovala základní umělecké škole několik hudebních nástrojů.

Také nyní, kdy je sousedská slavnost 2018 již minulostí, vás Lenka 
Kancnýřová a Petra Prokopová srdečně zvou na benefiční výstavu žáků 
výtvarného oboru ZUŠ, věnovanou podpoře spolku Šance zvířatům. Vi-
dět tu můžete kresby, malby a keramické objekty inspirované skutečnými 
příběhy pejsků a kočiček, kteří byli v péči Šance. Spolek Šance poskytuje 
domácí  a veterinární péči zvířatům v nouzi.

Pozvání do Galerie Konírna

Věnec pro Františka Mendíka
Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště vás srdečně zve 
k uctění památky Františka Mendí-
ka, které se uskuteční o Dušičkách 
2. listopadu v 17 hodin. Sraz je na-
plánován u hlavní brány městského 
hřbitova (z ulice Dr. Hořice), odkud 
se společně odebereme k Mendíko-
vu hrobu, kde mu zapálíme svíčky 
a také mu zde podle jeho poslední 
vůle položíme věnec. Nebude se ov-
šem jednat o jen tak ledajaký věnec, 
který bychom koupili v obchodě.

František Mendík totiž odkázal 
městu Mnichovo Hradiště veškerý 
svůj majetek včetně lesa na Horce a 
jeho přáním bylo, aby mu byl každé 
Dušičky upleten věnec právě z větví 
z tohoto lesa. Tento pietní akt se tak 
stal v Mnichově Hradišti menší tra-
dicí, na kterou se bohužel na konci 
80. letech pozapomnělo. V loňském 
roce jsme se ale rozhodli tuto tradici 
obnovit a rádi bychom u toho zůstali 
i nadále.

A pokud náhodou nevíte, o koho 

se jedná, zde se o něm můžete pár 
informací dočíst. František Mendík 
se narodil v roce 1859 ve Ktové pod 
Troskami, do Hradiště se s rodinou 
přistěhoval v roce 1867. Od roku 
1897 byl zaměstnán v městské spo-
řitelně, kde se později stal ředitelem. 
Mimo to se aktivně zapojoval do 
spolkového života, například v Soko-
le, okrašlovacím spolku, čtenářské 
besedě, ochotnickém divadelním 
spolku Tyl či u dobrovolných hasi-
čů. V roce 1926 odešel do penze  
a odstěhoval se do Prahy, kde v roce 
1947 zemřel.

Za Městský parlament dětí  
a mládeže MH Tereza Semlerová
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Připravte si bránice, Lukáš Vaculík je zpět!
Pokud se chcete zasmát a odpoči-
nout si od všedních starostí, máme 
v kulturním kalendáři něco přesně 
pro vás. V polovině října v městském 
divadle rozbalí Divadelní společ-
nost Háta další ze svých bláznivých 
komedií. Tentokrát uvidíme titul 
Zamilovaný sukničkář s Lukášem 
Vaculíkem v hlavní roli záletného 
amerického velvyslance. 

Harry Douglas i jeho žena Lois 
odjíždějí na víkend každý jinam  
a netuší, že oba mají v plánu se po-
tají vrátit společně se svými milen-
ci. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 

bombového útoku, a tak se velvy-
slancova rezidence proměňuje v kri-
zový štáb, ze kterého jen tak někdo 
neunikne. 

Oblíbený autor frašek Micha-
el Parker opět nezklamal, legrace 
provází celé představení a tempo je 
stále velmi vysoké. Obdivuhodný je 
herecký výkon nejen Lukáše Vacu-
líka, ale i jeho kolegů. Ostatně, pře-
svědčte se sami v pondělí 15. října 
od 19 hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Podzimní Restaurant Day 
se koná v parku u nádraží
Chceme vás pozvat na podzimní 
Restaurant Day, přátelský gastrofes-
tival dobrého jídla, pití a milých se-
tkání, který se bude tentokrát konat 
v parku u vlakového nádraží.

Ve hře byl park od samého za-
čátku tohoto festivalu v Mnichově 
Hradišti, tedy od jara 2016, a nyní 
jsme sebrali odvahu podzimní vari-
antu uspořádat venku a právě zde.

Festival má tentokrát podtitulek 
Víno a polévka, které pro nás jsou 
symbolem právě podzimu. Můžete 
se těšit na spoustu jídla i pití, k dneš-
nímu datu je přihlášeno na 30 týmů, 
které vás pohostí různými druhy 
pochutin. Chystá se třeba grilované 
maso, ryby, polévky, oblíbené sushi, 
slané palačinky, burgery nebo seka-
ná, ze sladké nabídky mnoho druhů 

dortíků a tentokrát také zmrzlina, 
nebude chybět výborná káva, pivo  
a tématicky také víno.

Podzimní festival bude dobar-
ven hudbou od DJe Sphinxe, filmo-
vou čarodějnickou pohádkou v kině 
a také dlabáním dýní. Dalším bo-
dem programu je Miniblešák nádobí 
a kuchyňských potřeb, pokud nejste 
fanoušci kuchyně, přijďte nabídnout 
třeba vaše přebytky hrnečků či talířů. 
Našim strávníkům se budou hodit! 

Zveme vás tedy v sobotu 20. říj-
na 2018 od 11 hodin do parku u vla-
kového nádraží (v ulici Jana Švermy) 
na tak trochu slavnostní desátý Re-
staurant Day. Moc se na vás těšíme! 

Za organizátory Lucie Podařilová 
(775 313 228, spolekmeza@seznam.cz )

Vernisáž výstavy Ferdinand Šubrt – Dílo a Fritschova tiskárna
Ve swingovém tempu v podání tria 
Fredyho Kozderky se v podvečer 
6. září uskutečnila vernisáž letošní 
podzimní výstavy městského muzea 
s názvem Ferdinand Šubrt – Dílo. 
Nejen autorova malířská díla zhlédlo 
na 55 účastníků slavnostního zahá-
jení, včetně rodinných příslušníků 
mladoboleslavského rodáka Ferdi-
nanda Šubrta, který od padesátých 
let tvořil již v našem městě.

Úvodního slova se ujala vnučka 
malíře Radka Kovářová, kurátorka 
výstavy. Zmínila mimo jiné pestrost 
autorovy tvorby, používaných tech-
nik – od olejomalby (touto techni-
kou jsou ztvárněny mj. zajímavosti  
a krásy Mnichovohradišťska), kres-
by, grafiky po drobné realizace a 
fotografie, kterými je výstava dopl-
něna. O překvapení mnohých se 
postarala nainstalovaná 4,5 metru 
dlouhá unikátní kovářská práce v 
podobě okrasné mříže vyrobené 

na zakázku pro mladoboleslavskou 
čínskou restauraci, jednu z prvních 
svého druhu v tehdejším Českoslo-
vensku, což pestrost autorovy tvorby 
jen dokazuje. Příští rok tomu bude již 
20 let, kdy Ferdinand Šubrt odešel 
do uměleckého nebe, jeho tvorba 
však přetrvává. Využijte této jedi-
nečné příležitosti se s ní seznámit  
v takto ucelené podobě.

Zajímavostí je, že vystavené 
malířovy monotypy byly zpracová-
ny na tiskařském lisu bývalé mni-

chovohradišťské tiskárny Jindřicha 
Fritsche – a právě tuto nejznámější 
tiskárnu našeho města jsme se roz-
hodli při této příležitosti připomenout 
vystavením ukázek prací z tiskárny 
vzešlých. Od historických pohlednic 
s motivy Mnichova Hradiště a jeho 
okolí, pozvánek a dobových plaká-
tů po originál knihy Dějinné paměti 
okresu mnichovohradištského od 
českého historika, profesora Karlo-
vy univerzity v Praze a turnovského 
rodáka Josefa Vítězslava Šimáka. 

Tento v dnešní době stále zásadní  
a důležitý zdroj historických infor-
mací dostal svou fyzickou podobu 
právě v našem městě! Vy jej nyní 
můžete vidět i v podobě originálních 
kovových tiskařských štočků.

V rámci výstavy jsou představe-
ni také příslušníci rodiny Jindřicha 
Fritsche. Zvláštní pozornost je věno-
vána architektu, výtvarníku a vynika-
jícímu hudebníku Jiřímu Svobodovi 
a také odbornému učiteli Stanislavu 
Malému, který byl jako zastupující 
starosta Sokola v roce 1941 zatčen 
gestapem a zahynul v koncentrač-
ním táboře Osvětim.

Výstavy je v měsíci září možné 
navštívit každý den kromě pondělí 
mezi 9 a 16 hodinou, od října pak 
každý víkend včetně státního svát-
ku, vždy mezi 9 a 15 hodinou.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Nový domek pro myšku  
i pro naše knížky
V úterý 11. září se v městské knihov-
ně konala další čtenářská dílnička. 
Paní učitelka Helena Kaluhová, 
která ji připravila, děti ani nás opět 
nezklamala. Povídání inspirované 
knížkou Nový domek pro myšku bylo 
velmi milé, laskavé a zároveň vtipné. 
Během společně strávené hodinky 
děti poslouchaly příběh myšky, která 
hledá nový domeček, odpovídaly na 
všetečné otázky paní učitelky, ale 
také hrály malé veselé divadlo.

Velkou změnou oproti před-
chozím dětským akcím bylo místo 
konání. Pro nedostatek místa se 
dříve musely čtenářské dílničky, 
dětská čtení a besedy konat v ne-
vyhovujícím prostoru za vstupem do 
knihovny. Ale protože během prázd-
nin dětská knihovna trochu změnila 
svou podobu, část starých regálů na 
knihy byla vyměněna za nové, nejen 
barevnější, ale dokonce pohyblivé, 
můžou se akce pro malé čtenáře ko-
nat mezi dětskými knihami.

Do prací na novém vzhledu naší 
knihovny se kromě knihovnic zapo-

jilo několik šikovných a neúnavných 
nadšenců. Za velkou pomoc při zís-
kání grantu na toto nové vybavení 
děkujeme především projektové ma-
nažerce města Martině Kulíkové, bez 
které bychom pojízdné regály nemě-
li. Regály byly pořízeny s finančním 
přispěním Středočeského kraje. Náš 
velký dík patří také pánům Ondřeji 
Šindelářovi a Petru Jakoubkovi, kteří 
odstěhovali původní velmi těžký ná-
bytek do třetího patra budovy. Kromě 
díku jim tak patří také náš obdiv, cest 
do podkroví podnikli během jednoho 
letního odpoledne, kdy panovalo tro-
pické počasí, celkem osm!

Zářijová čtenářská dílnička, 
spojená s drobným pohoštěním, tak 
byla zároveň slavnostním představe-
ním nové podoby dětské knihovny. 
Doufáme, že se v ní bude našim 
malým čtenářům líbit, ať už při výbě-
ru knížek, nebo třeba při nějaké další 
dětské akci.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Říjnový koncert výjimečně 
rozezní kostel sv. Jakuba
Ve čtvrtek 18. října se příznivci hud-
by výjimečně nesejdou v divadle, 
ale v místním kostele sv. Jakuba. 
Důvod je jednoduchý – na koncertě 
vystoupí přední český saxofonista 
Roman Fojtíček, svým zpěvem nás 
v jedinečné akustice okouzlí Virginie 
Walterová, nositelka Světové ceny 
Antonína Dvořáka, a především, na 
varhany zahraje Přemysl Kšica, var-
haník chrámu sv. Mikuláše v Praze. 

Budeme mít tedy skvělou příležitost 
užít si zvuk tohoto nástroje. 

Umělci přijedou zahrát repertoá-
rově pestrý koncert, kde zazní sklad-
by od Johanna Sebastiana Bacha, 
Leoše Janáčka, Ástora Piazzolly, 
Karla Růžičky a dalších klasických  
i soudobých autorů.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Místo pohádky děti pobaví 
Michal z Kouzelné školky
V říjnu se děti, které jsou pravidelný-
mi hosty nedělních odpoledních po-
hádek v městském divadle, mohou 
těšit na trochu netradiční pohádku.  
V neděli 7. října v 17 hodin za nimi 
do Mnichova Hradiště přijede sám 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky. 
V pořadu Michal na hraní se z Mi-
chala stává kouzelná hračka, která 
učí děti jak si hrát, ale také jak mít 
ve svých hračkách pořádek. Od za-

čátku až do konce jsou děti aktivně 
zapojeny do magické hry s rekvizita-
mi vyrobenými nejen ze samolepicí 
pásky. Po skončení představení ne-
bude chybět možnost se s Michalem 
vyfotit. 

Pospěšte si, lístků už moc ne-
zbývá!

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Říjen v kině ve znamení filmových novinek
V říjnu vstupuje do českých kin 
opravdu celá řada zajímavých filmů, 
a tak je i náš program kina velmi bo-
hatý na premiéry.

Naši upoutávku začneme čes-
kými filmy. Za nejzajímavější po-
važujeme dvě historická dramata 
natočená podle skutečných událostí 
z období krátce po druhé světové 
válce. První z nich je film Toman  
o šéfovi československé zahraniční 
rozvědky a jeho bezohledných me-
todách a druhý snímek Zlatý podraz 
o našem vynikajícím basketbalovém 
týmu a politických machinacích na 
mistrovství Evropy v Paříži v roce 
1951. Nová česká komedie Jak se 
moří revizoři je o obyčejné rodině 
z malého města, jejích radostech  
a strastech, ve které se možná mno-
zí poznáte. V závěru měsíce uvidí-
te ještě klasickou hranou pohádku 
Když draka bolí hlava, kde nechybí 
láska princezny a prince, strašlivá 
kletba ani děsivý drak!

Ze zahraničních premiér vám 
nabídneme romantický film Zrodila 
se hvězda o lásce dvou hudebníků 
s Bradley Cooperem a Lady Gaga 
v hlavních rolích. Další životopisné 

historické téma přináší snímek První 
člověk o astronautu Neilu Armstron-
govi, který jako první člověk vkročil 
na Měsíc. Film Králové zlodějů je 
také natočený podle neuvěřitelné-
ho pravdivého příběhu, který se  
v roce 2015 odehrál v Londýně – jde  
o jednu z největších loupeží diamantů  
v britské historii. Odhalení, že ji má 
na svědomí gang důchodců a vy-
sloužilých podvodníků, způsobilo 
senzaci. Nové detektivní thrillery 
připomínající úspěšné filmy Zmize-
lá a Dívka ve vlaku, to jsou sním-
ky Ticho před bouří s Matthewem 
McConaugheyem a Anne Hathaway 

v hlavních rolích o plánu zbavit se 
brutálního manžela a Nebezpečná 
laskavost o hledání ztracené ženy. 
Koprodukční evropský film Studená 
válka vyniká nejen silným příbě-
hem, ale i skvělou dobovou hudbou  
a působivou kamerou. Německé 
komediální drama Spolu to dáme je  
o přátelství dvou rozdílných chlap-
ců. V hlavní roli uvidíte hvězdu filmů 
Fakjů pane učiteli Elyas M’Barek.

U příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky vám pro-
mítneme nový historický film Hovory 
s TGM. Odehrává se v roce 1928 
a vystupují v něm dva velikáni své 

doby – prezident Masaryk a Karel 
Čapek (Martin Huba a Jan Budař). 
Čapek přichází za prezidentem  
s knihou jejich hovorů a bojuje o její 
vydání, s čímž Masaryk nesouhlasí. 

Premiérové filmy pro děti jsou 
zastoupeny třetím pokračováním 
francouzského filmu Bella a Sebas-
tian 3, kdy bude Sebastian bojo-
vat nejen o Bellu, ale i její štěňata  
s jejím bývalým majitelem. Animova-
ný snímek Vilík: Rychle a vesele je  
o autíčku a jeho touze být ze všech 
nejrychlejší.

Dvě středeční dopoledne tento-
krát budou patřit úspěšným českým 
filmům Chata na prodej a Úsměvy 
smutných mužů.

Ještě vás upozorňujeme na 
mimořádné odpolední promítání  
v sobotu 20. října ve 12 hodin.  
U příležitosti devátého gastrofestiva-
lu Restaurant Day, který bude probí-
hat tuto sobotu v parku před kinem, 
uvedeme premiéru americké fantasy 
pohádky pro celou rodinu Čarodějo-
vy hodiny za zvýhodněné vstupné 
50 Kč.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Hlavní role životopisného dramatu Toman se zhostil Jiří Macháček.

Himalájský úsměv
„Himálajský úsměv“ je název nové 
humorné cestovatelské projekce 
Karla Štěpánka. Po dvouleté cestě 
„Z kanclu kolem světa“, kdy stihl na-
vštívit 25 zemí, se tentokrát vypravil 
do kouzelného Himálaje. S Argentin-
kou Natálií, kterou ve světě poznal, 
se vydali za dalším dobrodružstvím. 
Putování se nakonec protáhlo na 10 
měsíců, během kterých cestovatelé 
navštívili mnoho míst, zdolali horské 
treky u Annapurny i Mount Everestu, 
projeli Indii od severu k jihu stopem 
i vlakem, zahráli si v bollywoodském 
filmu a především pronikli do jedi-
nečných tajů jógy a meditace. Oba 
shodně přiznávají, že jim tato cesta 
změnila život. „Mysleli jsme si, že 
zážitky z dvouleté cesty kolem světa 
nic nepřekoná. Mýlili jsme se. V Indii 
je totiž možné úplně všechno!“ říkají.

S touto přednáškou vystoupí 
v našem kině v úterý 23. října od 

18:30 hodin. Vstupenky v ceně 100 
Kč můžete zakoupit v předprodeji  
v kanceláři infocentra Mnichovo Hra-
diště, v den akce budou za 120 Kč. 
Vstupenky nejsou na místa, nelze je 
tedy rezervovat.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Zářijová oslava 100 let republiky v Mnichově Hradišti je za námi
V sobotu 1. září jsme všichni společ-
ně na Masarykově náměstí oslavili 
jubileum – 100 let výročí od vzniku 
Československé republiky. A jak tato 
velká narozeninová oslava vypada-
la? 

Ranní náročné přípravy a do-
polední program provázel déšť, ale 
i přesto tu byl vidět zájem ze strany 
návštěvníků. Do oběda jste na pódiu 
mohli několikrát zhlédnout Big Band 
Unisono a vychutnat si jeho swingo-
vou hudbu, o divadelní scénky se 
postaralo vynikající Divadýlko na 
dlani. Oficiální zahájení oslav pro-
běhlo v 11 hodin příjezdem T. G. 
Masaryka v kočáře taženém koňmi, 
což přilákalo mnoho diváků. Při tom-
to ceremoniálu se také slavnostně 
pokřtila kniha Mnichovo Hradiště  
v pamětech rodiny Toušovy, kterou 
jste si mohli na místě a v knihupec-
tví paní Otáhalové zakoupit. Kdo to 
nestihl, nemusí zoufat. Knihy bu-
dou v prodeji v městském muzeu  
a v informačním centru. 

Po poledni se počasí začalo 
umoudřovat a odpolední program 
odstartovala turnovská kapela Mac-
kie Messer Klezmer Band, v jejímž 
repertoáru najdeme převážně ži-
dovskou hudbu. Jejich interpretace 
skladeb je ojedinělá a netradiční, 
svým elánem a energií rozezpívala 
a roztančila mnoho přihlížejících. Na 
pódiu je vystřídala mnichovohradišť-
ská kapela Petra Janovce – Janovec 
Jazz Band, od které jste kromě jazzu 
mohli slyšet i blues.

Pozdní odpoledne rozproudi-
la diváky módní přehlídka 10. až 
90. let v podání Pin Up & Vintage 
Studia. Mezi návštěvníky se linuly  
s úsměvem poznámky typu: „To byly 
časy. Pane bože, to byla ale móda. 
Tohle mě vždycky pěkně kousalo. 
No, v tom bych dnes nevylezl ven,“  

a mnohé další. Bylo to opravdu velmi 
příjemné vidět rozzářené oči našich 
rodičů a prarodičů, kteří díky tomu 
zavzpomínali na své mládí. 

S přibývajícím časem se ná-
městí začalo ještě více zaplňovat. 
Čekal nás hlavní večerní program,  
a to tři velké koncerty – Orchestr Se-
ster Havelkových, 4TET a Waldovy 
Matušky. 

U vokálního tria Sester Havel-
kových jsme se mohli zaposlouchat 
do písní z 20., 30. a počátku 40. let 
minulého století. Olga Bímová, Pet-
ra Kohoutová a Anna Vávrová jsou 
prostě dámy, které nadevše milují 
swing. Vrcholem celého dne byl 
koncert vokálního kvarteta 4TET. Na 
pódiu se rozezněl tenor Davida Ulič-
níka, baryton Jiřího Korna a Jiřího 
Škorpíka a také bas Dušana Kollára. 
Tito muži v černém zde předvedli do-

konalé umělecké vystoupení, které 
bylo odměněno bouřlivým potleskem 
diváků. Celodenní program uzavřela 
kapela Waldovy Matušky. Jak je již 
z názvu patrné, náměstím se šíři-
ly známé písně tohoto hudebníka. 
Překvapením byl host této kapely  
v podání herce Jiřího Štrébla, které-
ho mnozí znají jako Emina nevlastní-
ho otce Miloše ze seriálu Ulice. 

Sál Klubu se na celý den pro-
měnil v retro hernu a výstavní sál, 
ve které jste si mohli hrát s „retro“ 
stavebnicemi a hračkami typu Seva, 
Blok, Disco, Mozaika, mohli jste vy-
svobodit ježka z klece, vyzkoušet 
trpělivost a zručnost u Rubikovy 
kostky, zahrát si starý kulečník či mi-
nigolf a mnoho dalších krásných her. 

Velkou pozornost si také za-
sloužila výstava prvorepublikových 
medvídků z Medvědária Praha.  

K vidění byly medvídci malí  
i velcí, obří medvěd v životní ve-
likosti, medvídci novější i ti, kte-
ří mají už hodně let za sebou. 
Mohli jste se dočíst informace  
o tom, jak se takový medvídek vyrá-
bí, dát si dobrou kávu v kavárničce 
Méďaccino, dozvědět se o medvědí 
nemocnici (opravování zničených 
medvídků) či si zakoupit nějakou 
medvědí drobnost. 

Před budovou Klubu jste během 
dne mohli navštívit stany Roty Na-
zdar, jejíž členové předali zajímavé 
informace o své činnosti a o vysta-
vených zbraních a technice. Nechy-
běla zde ani Československá obec 
legionářská z Mladé Boleslavi a ně-
kolik historických traktorů Svoboda.  
Doprovodný program mělo připrave-
no i Panoptikum Maxe Fische. Tvoři-
vou dílničku si na tento den připravil 
rovněž klub Jednoty bratrské a Klub 
Mnichovo Hradiště.

Tímto dnem také odstartovala 
výstava v radniční věži věnovaná 
historii našeho města, o kterou byl 
veliký zájem. Již v dopoledních hodi-
nách byly vyprodané všechny vstu-
penky. Tuto výstavu je možné dále 
zhlédnout každou neděli po celé září 
a říjen v časech od 13, 14, 15 a 16 
hodin. Rezervace na telefonním čís-
le 607 015 094, nebo v městském 
infocentru.

Na závěr bychom rádi poděko-
vali zaměstnancům města a Klubu, 
brigádníkům, spolupracujícím orga-
nizacím, bezpečnostním složkám  
a dobrovolníkům za pomoc při orga-
nizaci této akce. Děkujeme též všem 
účinkujícím a divákům za jejich ná-
vštěvu a také paní Jolaně Voldánové 
za moderování celé akce. 

Tereza Šímová, 
Městské informační centrum

Vlastimil Vondruška
o Oldřichovi z Chlumu
Jak jsme již psali v zářijovém čísle 
Kamelotu, do našeho kina zavítá 
známý spisovatel historických ro-
mánů zasazených do období stře-
dověku, pan Vlastimil Vondruška. 
Jeho přednášku na téma Oldřich  
z Chlumu – historický román a sku-
tečnost si můžete přijít poslechnout 
ve čtvrtek 4. října od 17:30 hodin. 

Dozvíte se o tom, jak pan Von-
druška své knihy píše a čím se při 
tvorbě inspiruje či jaké byly principy 

středověkého soudnictví, dojde i na 
zajímavosti a „pikantnosti“ z milost-
ného života našich předků. O vstu-
penky je velký zájem, zajistěte si 
je včas v předprodeji. Ten probíhá  
v kanceláři Infocentra Mnichovo Hra-
diště, doprodej potom 45 minut před 
akcí u pokladny kina. Vstupenky sto-
jí 70 Kč a nejsou na konkrétní místa.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Verdiho opera Aida 
na filmovém plátně
V našem kině jste mohli vidět už 
řadu koncertů rockových i popových 
hvězd, ale nyní vám poprvé nabíd-
neme také klasickou hudbu.V sobo-
tu 13. října od 19 hodin vám promít-
neme záznam Verdiho opery Aida  
z pařížské opery. 

Operu nastudovala íránská re-
žisérka Shirin Neshat a za dirigent-
ským pultem byl Ital Riccardo Muti. 
Mezinárodnímu obsazení vévodí 
ruská pěvkyně Anna Netrebko jako 

Aida, italský tenor Francesco Meli či 
italský bas Roberto Tagliavini. Tato 
verze Aidy vzbudila velké nadšení  
u diváků i kritiky.

Pokud bude o klasickou hudbu 
v kině mezi diváky zájem, velice rádi 
vám letos i v příštím roce přinese-
me další opery i balety z pařížské  
opery.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

O návštěvu radniční věže 
byl mimořádný zájem
Vystoupejme společně za hradišť-
skou minulostí do 29 metrů vysoké 
radniční věže, která se poprvé v his-
torii otevřela široké veřejnosti v so-
botu 1. září 2018 v rámci oslav 100 
let republiky! 

Komentované prohlídky v po-
dání Veroniky Juhasové, Marianny 
Červinkové, Marie Janšové a Jaku-
ba Altmana v pravidelných 20minu-
tových intervalech využilo 1. září na 
190 prvních návštěvníků. Ve věži je 
přichystána speciální audiovizuální 
expozice věnovaná významným mo-
mentům v historii města. Návštěvní-
ci, kteří postupují proti proudu času, 
tak mají možnost spatřit například 
pěticípou hvězdu, která byla do roku 
1989 umístěna na špici radniční 
věže, připomenout si rok 1979, kdy 
město slavilo 700 let své existence, 
či vidět luxusní dámské střevíce  
z mnichovohradišťské Kompertovy 
továrny. Návštěvníky jistě zaujme 
také příjezd prvního vlaku do Mni-

chova Hradiště v roce 1865, privi-
legium udělené městu Václavem 
Budovcem z Budova s jeho vlast-
noručním podpisem či barevná re-
konstrukce bývalého chrámu cister-
ciáckého kláštera, jehož mniši stáli  
u zrodu města.

Expozici připravili pracovníci 
městského muzea, grafického řeše-
ní se ujal MgA. Lukáš Řípa z Mladé 
Boleslavi.  

Nyní je návštěva radniční věže 
možná každou celou hodinu vždy 
v neděli mezi 13. a 16. hodinou,  
a to až do 100. výročí vyhlášení re-
publiky 28. října – své místo a čas 
prohlídky si rezervujte v městském 
informačním centru či na telefonním 
čísle 607 015 094. Počet návštěv-
níků jedné prohlídky je omezen na 
sedm osob, věž je přístupná pro děti 
od šesti let. Vstup je zdarma.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy
Prvního září byla v rámci oslav 100 
let republiky pokřtěna kniha Mni-
chovo Hradiště v pamětech rodiny 
Toušovy. Publikace je unikátní tím, 
že přináší vzpomínky tří generací 
jedné rodiny a podává obraz života 
v Mnichově Hradišti v první polovině 
20. století. 

První část zachycu-
je vzpomínky Antonína 
Touše (1877–1952), 
který popisuje svoji ana-
bázi za první světové 
války a své působení  
v československých legi-
ích v Rusku, konkrétně v 
7. střeleckém pluku Tat-
ranců. 

V druhé části Jan Touš st. 
(1906–1976) píše o rodině a udá-
lostech kolem ní zejména v době 
svého mládí, za druhé světové 
války a krátce po ní. Jan Touš byl 
45 let zaměstnancem města Mni-
chova Hradiště. Začínal jako učeň 
u městského elektrického podniku, 

pracoval na městském úřadě, byl ře-
ditelem muzea a kronikářem města.  
V jeho vzpomínkách ožívá Mnichovo 
Hradiště takové, jaké už asi nikdo  
z nás žijících nepamatuje.

Třetí část knihy je nejobsáhlej-
ší, Jan Touš ml. (1935–2015), který  

v Mnichově Hradišti pro-
žil své dětství a mládí  
a poté působil jako pro-
fesor dějepisu a zástup-
ce ředitele na gymnáziu 
v Turnově, v ní velmi 
čtivým způsobem před-
kládá svůj pohled na 
rodinu a události s ní 
spojené v době od konce 
30. do poloviny 50. let 

minulého století. Příhody rodinné se 
prolínají s děním ve městě a v celé 
zemi. Máme možnost se seznámit  
s hradišťskými obchodníky, řeme-
slníky, učiteli, lékaři i dalšími posta-
vami a postavičkami. Vystupuje před 
námi svět hradišťské Habeše, příbě-
hy a osudy jejích obyvatel, rozsáhlé 

jsou i popisy domů, ulic a okolí Mni-
chova Hradiště, skutečností zčásti již 
dnes změněných či neexistujících. 
Jan Touš vzpomíná i na dobové 
filmy, knihy, hudbu, druhy zábavy  
a způsoby trávení volného času.

Kniha není odborným histo-
rickým dílem, je určena těm, kteří 
si chtějí zavzpomínat nebo se do-
zvědět něco o tom, jak se v našem 
městě žilo v první polovině minulého 
století. Má ale i svou hodnotu pro 
historiky – přináší neocenitelné svě-
dectví o životě v dané době.

Věřím, že publikace si najde 
široké spektrum čtenářů, vždyť již 

prvního září se prodalo více než 60 
výtisků! Protože jsem se na přípravě 
vydání knihy podílela a k Janu Tou-
šovi ml. mě pojil osobní i profesní 
vztah, obracím se na čtenáře knihy  
s následující prosbou: Pokud při 
čtení narazíte na informace či sku-
tečnosti, které byste mohli a chtěli 
nějak doplnit, rozšířit či pozměnit, 
ozvěte se prosím na telefonní čís-
lo městského muzea 326 771 001 
nebo napište na adresu muzeum@
mnhradiste.cz. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Co nového na gymnáziu?
Gymnázium Mnichovo Hradiště le-
tos zahájilo svůj 65. školní rok. Vý-
ročí jsme slavili již v červnu – měli 
jsme v plánu uspořádat jen skromné 
připomenutí, nakonec ale v sobotu 
9. června  do školy dorazilo několik 
stovek hostí, většinou  absolventů. 
Dojemné bylo zejména vystoupení 
zástupců první maturitní třídy z roku 
1956, mnozí z mladších absolventů 
dorazili se svými  dětmi, všichni hle-
dali na vystavených fotografiích  tvá-
ře svých známých – školní prostory 
byly nabité emocemi vzpomínek  
a setkání po letech.

Nechme ale vzpomínek – je 
říjen a nový školní rok už se rozbě-
hl a přestal být „nový“. Co přinesl 
gymnazistům? O hodinách tělocviku 
se mohou rozběhnout po oranžové 
tartanové dráze na zrenovovaném 
atletickém stadionu, při výuce už ne-
bude sluníčko znemožňovat využití 
dataprojektoru a interaktivní tabule 
díky novému zastínění oken, přes 
prázdniny se podařilo vylepšit vzhled 
některých učeben renovací vestavě-
ného nábytku a každým dnem bude 
dokončena moderní učebna fyziky. 
Školu ale netvoří budova a hřiště, 
nýbrž žáci či studenti a učitelé – uči-
telský sbor na gymnáziu získal na 
deset měsíců vítanou oporu v Ame-
ričance Ellen, která sem díky grantu 
z Fullbrightovy nadace nastoupila 
jako asistentka učitelů angličtiny 
(moc se jí v Hradišti líbí a studenti 
jsou nadšeni možností komunikace 
s rodilou mluvčí). 

A samozřejmě – už v září se 
uskutečnila řada akcí. Studenti pri-
my a prvního ročníku již tradičně 
zahájili docházku na gymnázium  
třídenním seznamovacím  pobytem 
– tentokrát v Roudném u Jeníšovic, 
hned druhý zářijový týden strávili 
septimáni a třeťáci sportem – ze-
jména cyklistikou – v Podještědském 
sportovním areálu Český Dub, 23. 
září vyrazila skupina studentů vyšší-
ho gymnázia na týdenní poznávací 
zájezd do Velké Británie spojený  
s výukou angličtiny a v témže ter-
mínu ještě zájemci z tercie navštívili 
spolu s vrstevníky z místních základ-
ních škol partnerské město Mnicho-
va Hradiště Erzhausen. 

Nesmíme zapomenout ani na 

jednodenní exkurze – v září putovali 
prváci a kvintáni za uměleckým od-
kazem regionu do Bakova, Jabkenic 
či Benátek, zatímco studenti sexty 
a 2. A  získali informace o pozadí  
a léčbě duševních chorob při návště-
vě Psychiatrické nemocnice Kosmo-
nosy. 

Podobné aktivity jsou přímou 
součástí výuky, většina z nich je 
bezprostředně navázána na školní 
vzdělávací program, a především 
přinášejí nepopiratelný efekt proje-
vující se v rozvoji žáků – již dávno 
přece neplatí, že učit se má jen ve 
třídě před tabulí.
                                                                                                                 

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Už jsme zase zpátky za školkovými vrátky

Vrátili se všichni – malí, velcí, kluci  
i holčičky. Někteří však přišli do naší 
školky poprvé, a tak se teprve s no-
vým prostředím seznamují.

Krásné počasí nám zatím do-

volilo hrát si venku a poznávat nové 
kamarády i hry v prostředí školkové 
zahrady. Nejstarší děti už dokonce 
vyjely na první výlet, a to ne leda-
jaký. Začal pro ně kurz plavání ve 

městě Jičíně. Děti se na kurzu se-
znamují s novým prostředím, s vo-
dou a základy plavání. Tento výcvik 
vedou zkušení instruktoři. I letošní 
předškoláci se vrátili z prvních hodin 
nadšeni. 

Předškolní děti mohou ve školce 
ještě navštěvovat kroužek flétniček  
a anglického jazyka. O oba kroužky 
je velký zájem a letos budou oba 
kroužky vždy pro dvě skupiny dětí.

Her a činností je připraveno  
v mateřské škole na tento školní rok 
mnoho. Přejeme všem, malým i vel-
kým, aby se jim ve školce líbilo a byli 
po celý rok spokojeni.

Učitelky, Mateřská škola Mírová

Nová třída školky slavnostně otevřena
Ve čtvrtek 13. září proběhlo v ma-
teřské škole v Jaselské ulici slav-
nostní otevření nového pavilonu 
školky, který umožnil už od začátku 
nového školního roku, tedy od 3. 
září, navýšit kapacitu mateřské ško-
ly o 28 dětí a nabídl další pracovní 
příležitosti pro učitelky i provozní  
zaměstnance.

Stavba nového pavilonu byla 
zahájena 12. března, kolaudace pro-
běhla 9. srpna a 24. srpna se usku-
tečnil zápis do nové třídy.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat městu Mnichovo Hradiště 
a zároveň popřát všem novým rodi-

čům a dětem, co nejméně slziček na 
začátku školního roku, spoustu spo-
kojenosti, hodně nových kamarádů  

a spoustu krásných zážitků.
 

Mateřská škola Jaselská

Přebor České obce sokolské ve volejbale juniorů
Turnaj přeboru České obce so-
kolské ve volejbale juniorů se  
i v letošním roce uskutečnil v městské 
hale ve Zruči nad Sázavou. V neděli  
9. září se na IX. ročník turnaje Sokol 
Junior Cupu sjela už pouze tři sokol-
ská družstva a do počtu osmi druž-
stev je doplnila Lokomotiva Česká 
Lípa, dvě družstva VK Ostrava  
a VK Dukla Liberec. Konkurence 
tedy byla i letos více než dobrá. 

Družstva byla v základní části 
rozdělena do dvou skupin, ve kte-
rých se hrálo na dva hrané sety. Vět-
šina utkání byla poměrně vyrovna-
ná. Ostrava letos nedominovala tolik 
jako v minulém ročníku. A tým sice 
vyhrál svou skupinu, ale ztratil set se 
Sokolem Mnichovo Hradiště, jehož 
hráči se dokázali oklepat z debaklu 
v první sadě a ve druhém setu Os-
travu o sto procent lepším výkonem 
viditelně překvapili. Třetí v A skupině 
skončil Sokol Šlapanice, který uhrál 
set na Mnichovo Hradiště, ale ztratil 
set s Duklou B. Také B skupina byla 
vyrovnaná, když Dukla A remizovala 
s Lokomotivou Česká Lípa, ale pak 
ztratila set s Ostravou B.

V další části turnaje pak sehrály 
týmy na třetím a čtvrtém místě zápa-
sy o umístění a družstva na prvním 

a druhém místě hrála 
semifinále křížem. Te-
prve vítězové těchto 
zápasů se utkali ve 
finále. V prvním semifi-
nále Ostrava A hladce 
přehrála Duklu Liberec 
A, ale druhé semifi-
nále bylo vyrovnanou 
bitvou o každý míč. 
Po prvním prohraném 
setu se Sokol Mnicho-
vo Hradiště dokázal ve 
druhé sadě zlepšit a 
oplatit České Lípě porážku z první 
sady stejným poměrem bodů. V roz-
hodujícím tie-breaku vedl Sokol MH 
14:12, ale chybou v útoku do mini-
málního autu Česká Lípa vyrovnala 
a další chybou na nahrávce pak šla 
do vedení. Následným útokem Sokol 
MH ještě vyrovnal na 15:15, ale po 
dobrém útoku Lípy ukončila zápas 
chyba na přihrávce a z postupu do 
finále se radovala Česká Lípa.

V zápasech o konečné pořadí 
zdolala Dukla B mladý tým Sokola 
Česká Třebová II a Sokol Šlapani-
ce podlehl VK Ostrava B. V utkání 
o třetí místo zdolala Dukla Liberec 
A již unavené družstvo Sokola MH, 
které celý turnaj odehrálo téměř 

bez střídání, a tak první nahravač 
po prohraném semifinále přenechal 
místo loňskému nahravači z řad 
žáků. Přesto Sokol nedal Dukle nic 
zadarmo. Prohrál sice 0:2, ale oba 
sety až v koncovkách. I přes porážku 
se Sokol MH stal pro rok 2018 pře-
borníkem ČOS, když tento titul zís-
kal už postupem mezi čtyři nejlepší 
družstva. Druhé místo obsadil Sokol 
Šlapanice a třetí Sokol Česká Třebo-
vá II. Ve finále se utkala Ostrava A 
s Lokomotivou Česká Lípa a v prv-
ní sadě jednoznačně dominovala. 
Ve druhém setu se ale Česká Lípa 
dostala do herní eufórie a vyšlo ji 
vše. Proto musel utkání rozhodnout 
tie-break, který si Ostrava zkušeně 

pohlídala.
Následně proběhlo vyhlášení 

výsledků a předání cen vítezným 
týmům.

Turnaj Sokol Junior Cup proběhl 
bez problémů a bez zranění v přátel-
ské a pohodové atmosféře a všichni 
zúčastnění si ho jako finální přípravu 
na sezónu znovu velmi chválili. Pro-
to jsme si již nyní zamluvili termín  
8. září pro příští rok.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Pořadí týmů – 
Sokol Junior Cup

1. VK Ostrava A
2. Loko Česká Lípa 

3. VK Dukla Liberec A
4. Sokol Mnichovo Hradiště

5. VK Ostrava B 
6. Sokol Šlapanice

7. VK Dukla Liberec B
8. Sokol Česká Třebová II 

Přebor juniorů ČOS
1. Sokol Mnichovo Hradiště  

2. Sokol Šlapanice 
3. Sokol Česká Třebová II

Sršáni na mistrovství ČR
Volejbalové mistrovství České re-
publiky superveteránů, tedy hráčů 
nad 50 let, slaví letos 20. výročí. Le-
tos poprvé se série šesti kvalifikač-
ních turnajů zúčastnil i tým, jehož 
základ tvoří volejbalisté z Mnichova 
Hradiště. 

Družstvo působící pod názvem 
Sršáni se na prvním turnaji v Pra-
ze rozkoukávalo, dokázalo uspět 
pouze v jednom utkání a skončilo 
na předposledním 11. místě. V dal-
ších turnajích se hráči postupně 
sehrávali a herně se zlepšovali. To 
se projevilo i na výsledcích. Na ná-
sledujících dvou turnajích – v Liberci 
a Bílovci – skončilo na slušném 7. 
místě. V Liberci Sršáni poprvé uspěli 
ve skupině a v souboji o konečné 
umístění předčili oba soupeře. V Bí-
lovci se konečně podařilo vzít set i 
družstvům z první poloviny tabulky. 
Především v zápase se suverén-
ním Pivovarem Svijany (družstvo 
z Liberce s řadou ligových hráčů v 
čele s Josefem Smolkou) byli hráči 
velice blízko k vítězství. Nakonec 
pouze kvůli horšímu podílu bodů 
družstvo opět bojovalo – tentokráte 
lze konstatovat „pouze“ – o 7. mís-
to. Tak jako na předchozím turnaji 
suverénně přehrálo oba soupeře. 
Následující první venkovní turnaj v 
Chlenech se naopak příliš nevyda-
řil. Na poslední místo ve skupině 
nás odsoudil nepodařený zápas 
se Zvičinou. Konečné 10. místo po 
vítězství nad Frenštátem bylo po 
dvou úspěšných turnajích zklamá-
ním. Červnový turnaj v Litomyšli byl 
velice podobný tomu v Bílovci. Se 
dvěma družstvy z první poloviny ta-
bulky jsme se rozešli smírně na sety, 
dokonce jsme byli bodově nejlepší. 
Bohužel remízou skončil i poslední 
zápas znovu se Zvičinou, což nás 
posunulo právě do boje jen o 7. mís-
to. Po vítězství nad Brnem hráčům v 
posledním zápase došly síly a skon-
čili celkově na osmém místě. Před 
posledním kvalifikačním turnajem, 
po které se prvních osm družstev 

kvalifikuje na závěrečný finálový 
turnaj, Sršáni figurovali na nepostu-
povém devátém místě, jen dva body 
před předposledním družstvem a 
se ztrátou tří bodů na sedmého.                                                                              
Závěrečný turnaj ale vyšel nad oče-
kávání dobře. 

Ve skupině hráči vydřeli remízu 
s Pivovarem Náchod (před turnajem 
celkově třetí) a přesvědčivě zvítě-
zili nad Brnem (celkově 6. místo). 
Díky lepšímu skóre postoupili do 
boje o 1. až 3. místo! Vzhledem 
k výsledkům ostatních družstev 
to zároveň znamenalo postup do 
finálového turnaje! I ve finále před-
vedli hráči výborný výkon. Dokázali 
sebrat set suverénnímu Pivovaru 
Svijany a na rozdíl od předchozích 
turnajů hladce zdolali nepříjem-
nou Zvičinu, které se také překva-
pivě dostala do finálové skupiny.                                                                                                   
Účast na nadcházejícím víkendo-
vém turnaji, kde se utká každý s ka-
ždým, bude určitě velkou prověrkou 
fyzických sil, ale všichni hráči se na 
konfrontaci s těmi nejlepšími těší.   

Kádr družstva tvoří hráči: Karel 
Maděra, Václav Bígl, Pavel Na-
chtmann, Václav Kratochvíl, Jiří 
Skřivan, Zdeněk Blažek (všichni 
Mnichovo Hradiště), Jan Materna 
(dnes Praha, ale také odchovanec 
mnichovohradišťského volejbalu), 
Milan Kovář (Turnov), Alexander 
Šedivý (Liberec), Radko Šindrbál 
(Roudnice), Jaroslav Hojdar (Nové 
Město pod Smrkem) a Ivo Štefec 
(Praha).

Zdeněk Blažek

Spolek rodáků a přátel Hodkovic na návštěvě
V neděli 9. září jsme u nás v Mnicho-
vě Hradišti přivítali přátele z podob-
ně laděného spolku z nedalekých 
Hodkovic nad Mohelkou. Téměř dva-
cítka členů přijela vlakem na předem 
domluvenou spolkovou návštěvu 
spojenou s prohlídkou zajímavostí 
našeho města a popovídáním. Za 
Spolek rodáků a přátel Mnichova 
Hradiště se zúčastnilo sedm členů.

Od nádraží jsme hosty provedli 
přes centrum města, kolem kostela 
sv. Jakuba a uličkami malebného 
podzámčí ke kostelu Tří králů a kapli 
sv. Anny, kde jsme měli domluvenu 

prohlídku s výkladem. Zaujal zde 
zejména hrob Albrechta z Valdštejna 
a v sakristii kaple instalované panely 
výstavy z historie rodu Valdštejnů. 
Od kaple jsme se zámeckou za-
hradou přesunuli k budově zámku, 
kde už na nás čekala milá slečna 

průvodkyně – a vyrazili jsma na II. 
prohlídkový okruh, jehož tématem 
je zámecké divadlo a schůzka sva-
té aliance. Výklad byl zajímavý, líbil 
se nám, domácím i našim hostům. 
Krátké posezení v lavicích zámec-
kého divadla vše uzavřelo. Po malé 
procházce zámeckým parkem, na-
hlédnutí do saly terreny, jsme sešli 
kolem sousoší sv. Jana Nepomuc-
kého do Arnoldovy ulice na oběd  
a příjemné posezení v Podzámecké 
restauraci. 

Z oběda jsme po skupinách vy-
razili opět nahoru, do centra města, 

neboť jsme měli objednanou pro-
hlídku věže radnice. Zatímco jedna 
skupina objevovala taje radniční 
věže, další se prošli po okolí či pose-
děli u kávičky nebo něčeho jiného v 
zahrádce blízké restaurace. Pěknou 
řádku schodů do radniční věže jsme 
absolvovali úspěšně téměř všichni 
– a výstavka vybraných okamžiků 
z historie našeho města je opravdu 
zajímavá, stejně jako závěrečný vý-
hled z nejvyššího patra věže.

Za Spolek rodáků a přátel 
Mn. Hradiště Martina Bachová
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11. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
J. Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

4. ŘÍJNA, 17:30, PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
OLDŘICH Z CHLUMU – HISTORICKÝ ROMÁN A SKUTEČNOST
Dvouhodinová beseda s V. Vondruškou o jeho práci, knihách i hrdinech.

4. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STUDENÁ VÁLKA
Dramatický příběh velké lásky v kulisách několika zemí poválčné Evropy.

5. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
J. Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

6. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPOLU TO DÁME
Německá komedie o přátelství dvou rozdílných chlapců. Hraje E. M´Barek.

7. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ 
Rodina strašidel si užívá dovolenou na parníku, vše se však zvrtne.

10. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZRODILA SE HVĚZDA
Velká láska dvou muzikantů končí úspěchem dívky, která zastíní partnera.

12. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREDÁTOR: EVOLUCE 3D
Predátoři, vesmírní lovci, se vrací na Zemi v pokračování známé série.

13. ŘÍJNA, 19:00, OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ Z PAŘÍŽSKÉ OPERY
GUISEPPE VERDI: AIDA
Záznam velkolepé opery a letošní novinky, která vzbudila senzaci.

14. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
Do hor přichází bývalý majitel Belly a chce ji odvést i se štěňaty.

18. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN!
V pokračování filmu z roku 2008 se vrací celá hvězdná sestava.

19. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Film inspirovaný velkou krádeží diamantů z roku 2015 provedenou seniory.

KALENDÁR AKCÍˇ

23. ŘÍJNA, 18:30, CESTOVATELSKÁ BESEDA
HIMALÁJSKÝ ÚSMĚV – CESTA NEPÁLEM A INDIÍ
Kouzelný Himaláj, exotická Indie a její obyvatelé, tajemství jógy a meditace.

20. ŘÍJNA, 12:00,  FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ČARODĚJOVY HODINY
Příběh chlapce, jehož příbuzní jsou kouzelníci a pátrají po artefaktu.

20. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Film o obyčejné rodině z malého města, ve které se možná poznáte.

20. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOMAN
Životopisné drama o poválečném šéfu československé státní rozvědky. 

21. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Autíčko Vilík se chce stát králem silnic, ale musí o to těžce bojovat! 

24. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TICHO PŘED BOUŘÍ
Žena se chce zbavit zlého manžela na moři plném žraloků.

26. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLATÝ PODRAZ
České drama o lásce a basketbalu se odehrává v letech 1938 až 1951.

25. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HOVORY S TGM
Karel Čapek (J. Budař) bojuje s TGM (J. Huba) o vydání knihy rozhovorů.

3. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběhy alkoholiků hospitalizovaných v léčebně v čele s D. Švehlíkem.

17. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
CHATA NA PRODEJ
Poslední rodinná sešlost na chalupě před jejím prodejem novému majiteli.

17. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRVNÍ ČLOVĚK
Snímek o letu prvního člověka na Měsíc, který natočil režisér La La Landu.

MUZEUM
OD 6. ZÁŘÍ, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
FERDINAND ŠUBRT – DÍLO
Ferdinand Šubrt kromě volné malířské tvorby vytvářel četné letáky, plaká-
ty, pozvánky nebo divadelní programy. Je autorem návrhů gobelínů nebo 
scénografie pro divadlo v Mladé Boleslavi. Výstava, která je jeho dílu věno-
vaná, je rovněž doplněna o historii a unikátní ukázky z nejznámější mnicho-
vohradišťské tiskárny Jindřicha Fritsche. Výstava potrvá do 31. října.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

2. ŘÍJNA, 17:00
RODINNÉ VZTAHY
Setkání žen v bezpečném kruhu sdílení bez předsedků a hodnocení. Hos-
tem bude mimo jiné Mgr. Jana Leitnerová, dětská psycholožka. Rezervace 
místa na tel. 790 366 530.

1., 8., 15. A 22. ZÁŘÍ, 9:30
MIMICVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 6 MĚSÍCŮ   
Mimicvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců Cvičíme na míčích, s padákem 
a dalšími pomůckami, za doprovodu rytmických říkanek a písniček. Jed-
norázový vstup 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 600 Kč. Ukázková lekce 
zdarma. Lekce trvá 45 minut.

5., 12., 19. A 26. ŘÍJNA, 10:30
MAMACVIČENÍ
Soubor zpevňovacích a protahovacích cvičení, prvky jógy, dechové a rela-
xační techniky. Děti vezměte s sebou, mohou se zapojit do cvičení nebo si 
hrát v herničce. Jednorázový vstup 80 Kč, permanenta 700 Kč / 10 vstupů.

Open MicČeský ráj
Mnichovo Hradiště přivítá ve vinárně 
Podzemí na Masarykově náměstí 28 
české písničkáře. V sobotu 27. října 
v 19 hodin se tu uskuteční premiéra 
nové série písničkářských večerů, 
které tak naváží na úspěšné kon-
certy pořádané již druhým rokem  
v Praze.

Hudební večer formátu Open 
Mic je určen především pro autory 
vlastních písní, písničkáře a hudeb-
níky, žánrově se řadící do všech 
alternativ folku, bluesové muziky až 
po jazzové vlivy. Scéna je k dispo-
zici i pro instrumentalisty, hráče na 
neobvyklé nástroje a interprety, kteří 
vynikají svou originalitou. V rámci 
koncertu vystoupí nejen pozvaní 
hudebníci, ale mohou zde zahrát  
i interpreti z publika, talentovaní 

27. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ČARODĚJOVY HODINY
Příběh chlapce, jehož příbuzní jsou kouzelníci a pátrají po artefaktu.

28. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, v níž nechybí láska princezny a prince, kletba a strašlivý Drak.

27. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
J. Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

31. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Hledání ztacené ženy připomíná úspěšný thrillery Dívka ve vlaku a Zmizelá.

31. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběhy alkoholiků hospitalizovaných v léčebně v čele s D. Švehlíkem.

SPORT
13. ŘÍJNA, SOKOLOVNA, 14:00
SMH A – TJ TATRAN SEDLČANY 
3. kolo 2. ligy ve stolním tenise.

14. ŘÍJNA, SOKOLOVNA, 10:00
SMH A – SK PEDAGOG ČESKÉ BUDĚJOVICE 
4. kolo 2. ligy ve stolním tenise.

muzikanti, které ještě třeba ani ne-
známe. Diváci mohou navíc obdržet 
atraktivní CD jednotlivých účinkují-
cích formou slosování vstupenek. 
Diváci také vyberou dva, dle jejich 
názoru nejlepší sólisty, dua nebo 
kapelu, kteří postoupí do letního ga-
laprogramu.

Prodej vstupenek realizuje 
portál www.smsticket.cz, rezervace 
míst na produkce@slavekmadera.
cz a telefonu 731 670 057. Vstu-
penky je možné zakoupit i na místě. 
Doporučujeme rezervaci míst. Zá-
jemci o vystoupení z řad veřejnosti 
nás mohou kontaktovat na stejných 
kontaktech.

Slávek Maděra, 
Produkční skupina PSM

OSTATNÍ
16. ŘÍJNA, DŮM LUDMILA, VESELÁ, 17:30
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKA 
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Schůzky se 
konají s výjimkou letních prázdnin jen měsíčně v Domě Ludmila v místní 
části Veselá, Na Návsi 229. Bližší informace poskytne: Petr Novák, tel. 724 
700 656, petr-novak@post.cz

20. ŘÍJEN, PARK U NÁDRAŽÍ, 10:00
RESTAURANT DAY – PODZIM V PARKU
10. Restaurant Day v Mnichově Hradišti se bude konat venku a dostal  pod-
titul VÍNO A POLÉVKA. Koná se za každého počasí.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
3., 10., 17., 24. A 31. ŘÍJEN, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI 
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči 
prostřednictvím různých mluvních cvičení pro děti v předškolním věku. Více 
informací a sjednání schůzek formou SMS u logopedické asistentky Mgr. 
Kateřiny Nevřelové, Dis. na tel. čísle: 774 263 770. Cena: 200 Kč / návště-
va, 30 minut nebo 1800 Kč / permanentka na 10 návštěv.

5., 12., 19. A 26. ŘÍJNA, 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 dětí. Cena: 10 Kč / osoba.

2., 9., 16. A 23. ŘÍJNA, 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.

4., 11., 18. A 25. ŘÍJNA, 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. 

20. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Kurz určený pro švadlenky všeho věku i pohlaví. Přihlášky nejpozději do 17. 
října osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Minimální 
počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč/osobu  
(v ceně je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

26. A 27. ŘÍJNA, 17:30 AŽ 10:00
HALOWEENSKÉ PŘESPÁNÍ
Strašidlácké přespání pro holky a kluky. Přihlášky a platby nejpozději do 
23. října osobně v Klubu dětí. Omezený počet míst! S sebou karimatku, 
spacák, polštářek, věci na přespání, přezůvky a hygienické potřeby, popří-
padě strašidelný kostým. Cena: 200 Kč/osoba (v ceně je večeře, snídaně, 
program a materiál na tvoření).

29. A 30. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU
Přijď do Klubu užít si spoustu legrace. Určitě se nebudeš nudit. Program je 
určen pro děti od 6 do 15 let. Přihlášky prosíme do 25. října. Cena: 250 Kč 
/ den (v ceně je strava, pití, materiál na tvoření).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

7. ŘÍJNA, 9:35 AŽ 16:15
CINIBULKOVA STEZKA U MŠENA
Výlet na Kokořínsko, cesta skalním městem, občas po křivolakých schůd-
cích, ve skalním Bludišti budeme i šplhat za pomoci řetězu (cca 9 km).

21. ŘÍJNA, 8:45 AŽ 17:00
PŘES PODZIMNÍ KOZÁKOV
Výšlap ze Semil na Kozákov a odsud sestup a cesta přes Klokočské skály 
až do Turnova (cca 20 km).

DIVADLO
7. ŘÍJNA, 17:00
MICHAL NA HRANÍ
Michal Nesvatba je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní 
bude hrát. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně 
zapojeny do hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.

15. ŘÍJNA, 19:00
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Velvyslanec Harry Douglas (L. Vaculík) i jeho žena Lois (I. Andrlová /  
P. Vojáčková) odjíždějí na víkend každý jinam a netuší, že oba mají v plánu 
se potají vrátit domů společně se svými milenci. Hraje DS Háta.

18. ŘÍJNA, 17:00, KOSTEL SV. JAKUBA
ROMAN FOJTÍČEK V KOSTELE SV. JAKUBA
Přední český saxofonista doprovodí v mimořádném prostředí farního koste-
la Virginii Walterovou. Na varhany k tomu zahraje Přemysl Kšica, varhaník 
chrámu sv. Mikuláše v Praze.

28. ŘÍJNA, 19:00
KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO
K oslavě 100 let republiky zahraje v městském divadle houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený společně s klavíristkou Lucií Toth a Zdeňkou Volencovou 
Žádníková, která bude večerem provázet.
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Když Podolí ožije
V sobotu 8. září podpořilo krásné 
počasí sousedské setkání na Po-
dole. Zářijové slunce společně s 
hosty, panem starostou Ondřejem 
Lochmanem a děkanem Pavlem 
Machem, přilákalo početnou skupi-
nu účastníků. K dobré náladě při-
spělo hudební uvítání u kapličky sv. 
Cyrila a Metoděje, o které se posta-
rali flétnistka Kristýna Rumlová s vi-
oloncellistkou Pavlínou Marcínovou  
a žesťové kvinteto ZUŠ Turnov.

Společná pouť dovedla účastní-
ky až k soše sv. Vojtěcha, kde hosté 
zahájili mluveným slovem sázení 
dvou památečních lip. Všichni pří-
tomní si na místě též poslechli píseň 
Ach synku, synku v podání Natálie 
Gulánové. Následovalo posezení  
u myslivecké chaty, které zpříjemnilo 
vystoupení kapely Bambus band.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří se na organizaci  
a programu aktivně podíleli. Počet-
ná účast nás potěšila a ukázala, že  
v této uspěchané době stojí za to na-
jít si čas na blízké lidi ve svém okolí 
a něco pro ně i udělat.

 
Marcínovi z Podolí

Olšinská kronika vydala své tajemství
Když se členové osadního výboru 
na Olšině v lednu dohodli, že by 
bylo vhodné vrátit na pomník pad-
lým vojínům plastiku portrétu TGM, 
nikdo vlastně neznal historii tohoto 
pomníku. Pamětníci už dávno nežijí 
a kronika SDH, o které se vědělo, 
že existuje, nebyla k nalezení. Ještě  
v srpnu, kdy už byla plastika dávno 
objednána a přípravy na slavnostní 
odhalení renovovaného pomníku 
vrcholily, jsme neměli k dispozici 
nic než plakát, kterým pořadatelé 
tenkrát v roce 1930 zvali občany  
k slavnostnímu odhalení. Ten se našel  
v městském muzeu v Mnichově Hra-
dišti.

Týden před slavnostním odha-
lením, které bylo naplánováno na 
25. srpna, se jako zázrakem objevi-
la kopie hledané kroniky SDH. Kdo 
někdy viděl takovou kroniku, chápe, 
že termín pro solidní prostudování a 
zpracování historie našeho pomníku 
byl dost šibeniční, ale zvládli jsme to.

Kronika je samozřejmě psána 
amatérsky a stránky té kopie ne-
jsou většinou číslované a záznamy 
vztahující se k pomníku nejsou vždy 
chronologicky řazené, ale přesto 
jsme žasli nad pečlivostí pana kro-
nikáře, protože před námi vyvstával 
poměrně podrobný příběh našeho 

pomníku.
První zmínka je spojena s da-

tem 29. května 1919, kdy se na Olši-
ně konala oslava založení samostat-
ného státu a především oslava míru 
a s tím spojeného návratu vojínů, 
kteří bojovali na různých frontách  
v Evropě. Do války v roce 1914 na-
rukovalo dle dochovaných záznamů 
asi 33 mužů přímo z Olšiny. Hlavním 
bodem programu této oslavy bylo 
zasazení Lípy  svobody, která byla 
vysazena na obecním pozemku 
poblíž obecní studny (strom se bo-
hužel do dnešních dní z neznámých 
důvodů nedochoval). Nicméně sláva 
to byla tehdy veliká, počasí přálo, byl 
nádherný májový den, účast obča-
nů veliká a po zasazení stromu se 
občané průvodem vydali do zahra-
dy pana Krejčíka, kde byl koncert  
a večer věneček. Čistý výtěžek 770 
Kč byl vložen na spořitelní knížku 
pod titulem „Osada Volšina na po-
mník padlým vojínům!“. 

Od té doby obyvatelé Olšiny 
skládali korunu ke koruně, aby na-
střádali částku potřebnou na posta-
vení pomníku. V kronice jsme se 
dále dočetli, jak naši předkové po-
řádali plesy a divadelní představení, 
jejichž výtěžek ukládali na založené 
konto. Dále třeba vybírali dobrovolné 

příspěvky o poutích, ve Březině za-
vedli dokonce poplatek z místa pro 
cukráře nebo založili zábavní krou-
žek a členský příspěvek 26 Kč ročně 
šel též na konto pomníku. Kronikář 
zaznamenával také dary soukrom-
níků, například 100 Kč bylo vybráno 
na veselce a celá částka zaslána na 
konto pomníku. Takto místní sbírali 
peníze celých 11 let, až počátkem 
roku 1930 byla částka tak vysoká, že 
mohli uvažovat o realizaci pomníku. 

Ten objednali u firmy sochaře 
Černého z Mnichova Hradiště. Dne 
22. března 1930 byl už občanům na 
veřejné schůzi představen plánek 
pomníku. Pomník měl být vysoký 2,1 
metru, být z tmavomodré žuly a stát 
5700 Kč. A tento den bylo také navr-
ženo a občany schváleno do pomní-
ku zakomponovat portrét prezidenta 
Masaryka, protože ten právě tento 
měsíc slavil své 80. narozeniny.

Místo pro postavení pomníku 
bylo povoleno obecním zastupitel-
stvem na obecním pozemku pod 
Olšinou při okresní silnici. Také bylo 
rozhodnuto, že slavnost na odhalení 
pomníku bude pořádána pod pro-
tektorátem okresního zastupitelstva 
a za legionáře se zúčastní kapitán 
bratr Škréta z Turnova

Na Olšině bylo zvoleno před-

stavenstvo pro stavbu pomníku. 
Mělo celkem 12 členů včetně dvou 
revizorů účtů. Ze zápisu v kronice 
je zřejmé, že výstavba pomníku 
byla pro občany velmi důležitá, až 
prestižní záležitost. Zvolená komise 
musela v první řadě zorganizovat 
svépomocné vybudování základů 
pro pomník. Pracovalo se vždy v ne-
děli, dobrovolně. Spotřebovalo se při 
tom 540 kg cementu a dvě fůry písku  
z Jizery. Poté bylo třeba pro samot-
nou oslavu zajistit dekoraci k po-
mníku, slavobránu z chvojí a břízy  
a nápisy. Bylo také nutné zadat  
k tisku plakáty a pozvánky pro čest-
né hosty a spolky z okolí. 

Termín oslavy byl stanoven 
na 18. května. Přesně ve 13 hodin 
nastoupil SDH s hudbou řízenou 
panem Bičíkem, aby přivítal všech-
ny spolky, korporace a občany, kteří 
se zde začali shromažďovat. Ve 14 
hodin se seřadil průvod a odebral 
se k památníku. V průvodu šli žáci 
březinské školy, žactvo, dorost  
a členové Sokola z Loukovce a Bře-
ziny, členové Dělnické tělovýchovné 
jednoty z Doubravy, obecní zastu-
pitelstvo v čele s panem starostou, 
jednota obce legionářské z Doubrav 
a okolí, dále sedm sborů dobrovol-
ných hasičů a velké množství občan-
stva, takže průvod vypadal opravdu 

mohutně. Dále kronikář zaznamenal 
celý průběh oslavy, kdo promluvil, 
jaké skladby hrála hudba, kdo odha-
lil pomník. Slavnost byla zakončena 
skladbou Hoši od Zborova a nato se 
průvod vydal do zahradní restaura-
ce, kde následoval koncert.

Po přečtení záznamů v kronice 
nám bylo jasné, že co do mohutnosti 
oslavy nemůžeme našim předkům 
konkurovat. Společnost se za 88 let 
zkrátka značně změnila, občané vy-
znávají jiné hodnoty, spolkový život 
nahradily sociální sítě, ale přesto 
jsme se snažili, aby naše oslava tu 
původní alespoň trochu připomína-
la.                  ...12

Kruhovská vojenská akademie
Když se prázdniny začínají chýlit 
ke konci, my na Kruhách máme 
plné ruce práce s přípravou našeho 
sportovního dne, který jsme letos 
naplánovali na sobotu 25. srpna.  
Tentokrát se konal ve stylu army  
a military.

Když nastal den D, hodina H, 
začaly se scházet rodiny s dětmi, 
které se nejdříve vydaly na mysli-
vecký chodníček, který pro ně měli 
nachystaný myslivci z Mysliveckého 
sdružení Obůrka Podolí. Po přícho-
du a lehkém občerstvení si mohly 
děti nazdobit přichystaná zelená trič-
ka army motivy.

Stylově oblečení kadeti, někteří 
dokonce i s namaskovaným obliče-
jem, byli přijati do vojenské akade-
mie, kde absolvovali tvrdý výcvik. 
Musím s potěšením konstatovat, 
že všichni absolventi výcvik zvládli 
a všichni si odnesli pecky na svých 
výložkách. Zkušenosti nabité při 

výcviku využili v hlavní soutěži dne, 
čímž byl Velký kruhovský rodinný 
army běh.

Během celého odpoledne probí-
hal doprovodný program, na kterém 
se podíleli vojáci v aktivní záloze, 
městská a státní policie z Mnichova 
Hradiště, HZS Mnichovo Hradiště  
a SDH Mnichovo Hradiště. U všech 
složek jsme si mohli prohlédnout, 
případně i vyzkoušet, jejich techni-
ku, výstroj a výzbroj. U hasičů bylo 
možno vyzkoušet zasáhnout cíl pra-
vou hasičskou proudnicí, u vojáků či 
u policie jsme si zastříleli z kuličkové 
pistole (pušky) na terč, státní policie 
se pochlubila novým superrychlým 
vozem Škoda Superb. Již tradičně 
byl náš sportovní den zakončen dět-
skou diskotékou, o kterou se posta-
ral DJ Karel.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

Spokojený domov zve 
na Týden sociálních služeb
Obecně prospěšná společnost Spo-
kojený domov slaví 14. výročí své 
existence. Spokojený domov vznikl 
původně coby občanské sdružení 
v Mnichově Hradišti v září 2004 a 
svou působnost postupně rozšiřo-
val. V současné době působí již na 
území tří krajů a desítek obcí. Po-
máhá seniorům a handicapovaným 
zůstat navzdory ztrátě soběstačnosti 
doma. Pečovatelé a pečovatelky 
pomáhají lidem například s úkony 
osobní hygieny, podáním stravy, ale 
i s doprovody k lékaři či za kulturou. 
Zkrátka dělají vše pro to, aby se po-
třební lidé cítili spokojeně doma, a to 
i v těch nejmenších vesničkách.

Činnost Spokojeného domova 
je podporována i městem Mnichovo 
Hradiště, kterému bychom touto ces-
tou chtěli vyjádřit poděkování.

Své sociální služby představu-

je Spokojený domov veřejnosti při 
různých příležitostech. Naposledy 
to byla 15. září akce Zažít Hradiště 
jinak aneb Sousedská slavnost 2018 
na Masarykově náměstí v Mnichově 
Hradišti. V nejbližší době se Spo-
kojený domov zúčastní rovněž ce-
lostátní akce „Týden sociálních slu-
žeb“ v termínu 8.–14. října, kdy bude 
pořádat dny otevřených dveří na 
kontaktních pracovištích. Pro oblast 
Mnichovohradišťska je kontaktním 
místem Dům Ludmila ve Veselé (Na 
Návsi 229).

Zájemci o podrobnější informa-
ce o sociálních službách z Mnichova 
Hradiště a okolí mohou kontaktovat 
vedoucí oblasti Helenu Patřičnou na 
tel. 774 341 170. Podrobnosti najdou 
i na webu www.spokojeny-domov.cz.

Petr Novák

Smysl života 
do dvou se vejde slov,

která každý zná,
i když není filosof.
„Mami, podívej.“

Život je jako představení,
které hrajeme pro svoje mámy,

když pak prázdný je sál,
nic jako kdysi,

snese se opona,
tiché je zákulisí

DUŠIČKOVÝ ČAS
Daniela Břoušková

Záplavou květů
hřbitov se skvívá,

spadalo listí,
brzy se stmívá

Plamínku svíčky,
vzpomínkou hřej,

světlem svým s námi zašeptej:
„Mami, podívej.“

INZERCE
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28. říjen v Mnichově Hradišti
28. říjen 1918

„Zpráva o prohlášení samostat-
nosti státu československého neb 
jak obecně se nazývá zpráva o pře-
vratu – přišla do Mnichova Hradiště 
téhož dne 28. října 1918 v hodinách 
odpoledních a způsobila – ač již 
očekávána – ohromný rozruch. Lid 
kupil se a rokoval na náměstích a 
místech veřejných a stále rozmno-
žován jsa proudy lidu venkovského 
dával najevo velikou svou radost a 
dychtivé očekávání dalších zpráv.

Když nastal večer, vydáno bylo 
heslo Pryč s orly a mladí lidé táhli 
k místům, kde tyto odznaky právě 
ukončené vlády označovaly, co do-
sud „cís. král“ slulo, orly demolovali 
a ukládali v ústraní. Později některé 
z nich uloženy byly v museu měst-
ském, ostatní, zvláště při snímání 
poškozené, byly odloženy. Druhého 
dne, 29. října, svolal starosta města 
schůzi městské rady, první ve svo-
bodném státě českém. Městskou 
radu tehdá tvořili starosta, advokát, 
JUDr. Alois Šebor a radní: Karel Ber-
nard, obchodník, Karel Cerman, ho-
lič, František Mates, hostinský, Vác-
lav Pavlišta, učitel, Václav Šimon, 
hostinský, MUDr. František Krejbich 
lékař, který však dosud dlí ve službě 
vojenské. Ve slavnostním zasedání 
promluvil starosta o veliké a světo-

dějné události, kdy národ český po 
300leté porobě opět k samostatné-
mu životu povstává a vlády nad svý-
mi věcmi se chápe. Rakouská vláda 
padla a vládu v samostatném státě 
českém převzal Národní výbor, slo-
žený z vyslanců všech vlivných teh-
dá stávajících stran politických, který 
převzal úřednictvo bývalého státu ra-
kouského do slibu, že budou konati 
službu dle zatím vydaných řádů Ná-
rodního výboru. (...) Aby i zde v Mn. 
Hradišti mohly úřady převzaty býti 
do služeb nového státu, utvořen byl 
prozatímní Národní výbor, který tvoří 
starosta města advokát Dr. Alois Še-
bor, za stranu agrární Frant. Košek, 
rolník z Jiviny, Josef Dusil, tajemník 

Komise při vyměřování hranic na Habru. V září, po podpisu mnichovské 
dohody, se Mnichovo Hradiště stává pohraničním městem. Přijímá více než 
tisícovku uprchlíků z pohraničí.

okresního výboru, zástupce Sokola 
Josef Svoboda, za stranu sociálně 
demokratickou Ed. Henke, klem-
píř za Českou stranu sociální. Tito 
odebrali se na hejtmanství, prohlá-
sili tam změnu vlády a státní formy  
a vzali úřednictvo do slibu. 

Pak uspořádán byl městem pra-
pory okrášleném průvod s hudbou, 
jehož se zúčastnilo obyvatelstvo 
místní i okolní.“

Rok 1928: Oslavy desetiletí trvání 
republiky

„V celé ČSR konány jubilejní 
slavnosti na památku desátého výro-
čí naší samostatnosti. Veliké množ-
ství pomníků mužům o naši svobo-

du zasloužilým postaveno, školy, 
nemocnice, sady a různé význačné 
budovy na památku nazvány jubilej-
ní. I v našem městě nazvána vysá-
zená alej na Horce „Alej svobody“ 
a Okrašlovací spolek na památku 
pojmenoval novou cestu u Jizery Ju-
bilejní stezkou. V městě vlastní osla-
vě předcházela tělocvičná akademie 
uspořádaná večer 27. 10. sokolskou 
jednotou v sokolovně. Týž večer bylo 
město slavnostně osvětleno. Mnoho 
výkladů a domů bylo pěkně ozdobe-
no a osvětleno a těšilo se pozornosti 
promenujícího obecenstva.

Ráno 28. 10. za krásného po-
časí a ½ 9. hodině vyšel průvod od 
sokolovny k radnici. V průvodu byla 

mládež se svými učiteli, členové 
obecního a okresního zastupitel-
stva, úředníci, selská jízda, obec ba-
ráčníků, legionáři, sokolové, hasiči, 
za nimiž následovaly řady obecen-
stva. Na náměstí u radnice jménem 
okresního osvětového sboru zahájil 
slavnost p. rada Ladislav Kučera.

Slavnostní řečník JUDr. Alois 
Šebor, který byl v době převratu 
starostou města a rovněž předse-
dou místního národního výboru, 
přednesl krásnou řeč. (...) Po táboru 
byl promenádní koncert na náměstí. 
Obecenstvo bylo mile překvapeno, 
když se z věže radnice ozvaly lahod-
né zvuky naší státní hymny od p. J. 
Bubáka, konservatoristy zdejšího na 

křídlovku.
V 11 hodin konána v sokolov-

ně slavnostní schůze městských 
zastupitelů, jíž zúčastnilo se velmi 
mnoho obecenstva. Místní pěvec-
ký sbor Smetana zapěl Vendlerův 
smíšený sbor Pod starým praporem. 
Pan starosta města JUDr. J. Herold 
vylíčil historii utrpení našeho národa 
pod jařmem rakouským a dík našim 
národním buditelům vzdal citovanou 
básní Jana Nerudy O mrtvých vlas-
tencích. (...) Účastníci schůze se 
zapsali do městské kroniky.“

Podzimní události roku 1938
„9. října 1938 konáno bylo v na-

šem městě posvícení, které bylo jed-
ním dnem nejsmutnějším z celého 
roku. Městem pochodovaly jednotky 
naší neporažené armády, která byla 
ke kapitulaci přinucena. Auta, koně, 
vojenský trén dělostřelectvo, stě-
hování nábytku civilními auty a lidé 
ustrašených postav a tváří hemžili 
se ulicemi našeho klidného městeč-
ka, z kterého stalo se přes noc a den 
město na hranicích republiky, které 
dříve bývalo městem pokojného vni-
trozemí 70 km od hranic vzdálené. 

Z městských kronik vybrala 
Jana Dumková a Karel Hubač,

Muzeum města Mn. Hradiště

Zánik osady Haškov: Nekrolog haškovského LIAZu

Shromáždění lidu na náměstí v říjnu 1918.

Když se zeptáte mládeže v Mnicho-
vě Hradišti, kde je osada Haškov, 
málokdo vaší otázce porozumí.  
Z dřívější osady se v současnosti 
stává průmyslové území s velkými 
krabicovými skladovými halami.

Když se v myšlenkách vrátíme 
do dávné minulosti, pak podle ar-
cheologických nálezů stálo na haš-
kovské planině sídliště již v době 
kamenné, potom zde žil lid popelni-
cových polí a po Keltech a Germá-
nech slovanští zemědělci Charváti, 
u kterých byla Jizera nejzápadnější 
hranicí jejich území. Sídliště (již 
vlastně osada) vzniklo nad stále se 
měnícím širokým údolí Jizery. Jizera 
se zde před tisíci lety povodní rozdě-
lila na dvě řečiště – Malou a Velkou 
Jizeru. Místu se v pradávnu říkalo 
dnes již nepoužívaným názvem 
Roztoky. Uspořádání povodí přímo 
vybízelo ke stavbě vodních mlýnů, 
které se začaly stavět na českých 
řekách již od roku 1125 za krále 
Vladislava II. Tato technická novinka 
využívala sílu tekoucí vody místo síly 
zvířat nebo lidí.

Na planině se postupně drob-
ná hospodářství spojila do jednoho 
velkého statku, který vlastnil Hašek 
Močidlanský. Odtud název osady 
Haškov. V Zemských deskách je  
v roce 1504 zapsán statek a mlýn 
jako samota na Haška. V době třice-
tileté války roku 1643 sem do kraje 
při Jizeře vtrhl z Lužice švédský 
generál Torstensen a v okolí Mni-
chova Hradiště řádil se svými vojsky  
v květnu 1643. Snad nechtěně vojá-
ci zapálili celé dřevěné město, okolí 
vojsko ale drancovalo a vypalovalo 
postupně. Po třicetileté válce zbyla 
jen třetina obyvatelstva, která hos-
podařila na vypálených příbytcích  
a polích zarostlých plevelem a nále-
tovými křovinami. Opuštěné dvorce 
si postupně vrchnost přiřadila ke 
svým statkům. Na místě vypáleného 
dvora v Haškově byly založeny vrch-
ností a prodány dva velké grunty – 
grunt Maděrovský a Masopůstecký. 
Osada spadala správně pod rychtu 
obce Veselá. Když se zavedlo povin-
né číslování domů v roce 1770, čísla 
domů v Haškově byla součástí čísel 

domů ve Veselé. 
Mlýn a přilehlý statek poté vlast-

nila rodina Vavrušků, a to až do roku 
1860, kdy odkoupil mlýn, pozemky 
a statek původem Ital Franz Bujatti 
z Vídně. Postavil zde velkou textilní 
továrnu, přádelnu a barvírnu na hed-
vábné zboží a stuhy. Mlýn přestavěl 
na novou třípatrovou textilku s tran-
smisním pohonem strojů. Stavbu 
začal v roce 1875 a dokončil roku 
1892. Ve výrobě zaměstnával až 
400 dělníků. V polích u státní silnice 
(později autobusové nádraží LIAZ) 
postavil též osm domků pro dělníky. 

Závod výborně prosperoval až 
do celosvětové krize na přelomu 20. 
a 30. let. Pak nebyl odbyt a závod 
krachoval. A tak se roku 1935 začaly 
rozprodávat pozemky a objekty. Pře-
vážnou část pozemků tehdy odkou-
pil nový majitel statku a cukrovaru, 
Schöller, po roce 1918 též majitel 
vyvlastněných pozemků a objektů 
Valdštejnů. Hlavní objekty textilky 
odkoupila Česká továrna na štum-
py a klobouky Praha pro pobočku 
v Hubálově u Loukova. Barevnu  
s pozemky odkoupil strojník Josef 
Šimon z Ptýrova a převedl sem vý-
robu zemědělských strojů (lisy na 
slámu), nářadí a potahových vozů 
na pneumatikách (později připoji-
telných za traktor). Část pozemků, 
břehy Jizery a dům u Jizery, odkou-
pil František Šverma pro chov koní. 
Vila továrníka Marka a hospoda také 
změnily majitele. 

Přišla 2. světová válka. Protože 
podnikatel Schöller byl původem 
Žid, cukrovar a statek propadly po-
dle německých zákonů státu. V době 
mobilizace obsadila čs. armáda pod-
statnou část třípatrové textilky. Za 
války ji vystřídala armáda německá, 
která zde vybudovala sklady, a po 
válce sovětská armáda, kterou krát-
ce vystřídala čs. armáda. Vojenské 
využívání skončilo roku 1946 a na-
stal nový rozvoj textilní výroby.

Největší zlom však nastal v roce 
1951, kdy strana a vláda rozhodly 
o rozšíření nového odvětví auto-
mobilového průmyslu – výrobě ná-
kladních automobilů o nosnosti nad 
sedm tun. Bylo rozhodnuto, že cen-

trem výroby bude severočeský kraj 
a konkrétně Liberec – vznikl LIAZ 
(Liberecké automobilové závody)  
a hledalo se umístění centra a po-
bočných závodů. Spuštění výroby 
měly zajistit AZNP Mladá Boleslav 
(Automobilové závody, národní pod-
nik). Rozhodnutí padlo na Haškov, 
který nebyl od Mladé Boleslavi da-
leko a kde byl prostor na rozšíření 
výroby. V té době byl okres Mnicho-
vo Hradiště součástí kraje Liberec. 
LIAZ se rychle rozvíjel a oplocený 
prostor postupně pohltil všechny 
stávající objekty. Zanikla strojírna 
Josefa Šimona, elektrovýroba pana 
Koška, ředitelská vila, hospoda pana 
Ptáčníka, hospodářství Františka 
Švermy a postupně mizely i rodinné 
domky. Nejdéle v oploceném pro-
storu vzdoroval domek a současně 
trafika paní Zezulové, která zde žila 
až do své smrti v roce 1977. Od té 
doby na celém území Haškova již 
nežila žádná rodina. Jen v objektu 
městské kanalizační čistírny, která je 
ale na katastru Mnichova Hradiště, 
žije rodina obsluhy.

Dlouho žil statek v centru závo-
du svým životem. V počátcích LIAZ 
využíval železniční vlečku pro do-
pravu materiálu a strojního zařízení. 
Po roce 1948 byly postupně polnosti 
převáděny k okolním státním stat-
kům a budovy statku byly využity 
ke zřízení centrálního střediska na 
opravu traktorů a zemědělských 
strojů. Když se STS (strojně trak-

torová stanice) přestěhovala v roce 
1955 do nově postavených objektů  
v Kněžmostě, získal LIAZ objekty 
(bývalé kravíny, sklady a vepříny) 
pro rozšíření mechaniky – pro vý-
robu drobných součástek a dílů. 
Počítalo se s tím jen na přechodnou 
dobu. V roce 1970 byla již projekčně 
zpracována velká montážní hala, 
která měla propojit vybudované haly 
V1 a V4. Na propojovací halu však 
již nebyly finance.

V počátcích rozvoje závodu,  
v 50. a 60. letech, pracoval na zele-
ném okolí závodu a parcích zahrad-
ník s pomocníky. Zeleň byla nedíl-
nou součástí závodu a návštěvníci 
jak z ministerstev, tak z kooperují-
cích závodů záviděli LIAZu útulnost 
i minimální prašnost. Zeleň byla hoj-
ně rozšířená také díky nevýhodně 
velkému převýšení (17 metrů) mezi 
hlavní výrobou a pomocnými provo-
zy u Jizery, které v zimních měsících 
komplikovalo dopravu. Právě pře-
výšení bylo využito pro parky a za-
lesnění. Bohužel, postupně musela 
zeleň ustupovat betonovým plochám 
pro uskladnění rozpracovaných dílů 
pro nákladní automobily.

Po celou dobu trvání LIAZu měl 
podnik smůlu na peníze. Finance 
na rozvoj nákladních automobilů 
byly neustále odsouvány. Prvním 
osudovým rozhodnutím bylo to, že 
stroje značky Škoda nejsou vhodné-
pro armádu a už vůbec ne pro Sibiř. 
Tam slavila své úspěchy Tatra. Proto 

byly převedeny finance na budování 
nového závodu právě Tatře. Když 
přicházel po letech na řadu koneč-
ně LIAZ, strana a vláda rozhodly, 
že všechny volné finance uvolní na 
výrobu nového osobního automobilu 
v AZNP Mladá Boleslav. Definitivně 
měl být LIAZ zainvestován až v 90. 
letech.

Změnou politické situace se 
však rozpadlo RVHP (Rada vzájem-
né hospodářské pomoci) a zaručený 
odbyt vozů skončil. Během několika 
let se z výroby, která stále nestačila 
poptávce, stala výroba bez odbytu. 
LIAZ neustále měnil ve vedení za-
ručené spasitele a propadal se do 
větších dluhů. Poslední vůz se tu 
smontoval 1. ledna 2003 pro tým 
Martina Macíka na Dakar. Majitelé 
se střídali, objekty chátraly a střechy 
se propadaly.

Po celou dobu změn majitelů 
jednotlivých objektů LIAZu neměl 
nikdo o statek zájem. Proběhl také 
pokus ze statku vytvořit muzeum vý-
robků LIAZ, ale pro značný finanční 
náklad, který nikdo nechtěl podpořit, 
se neuskutečnil. Nový majitel statku 
a okolních objektů (developer), roz-
hodl letos o prázdninách všechno 
zdemolovat a zplanýrovat. Demolo-
vané zdivo rozdrtil na stavební drť, 
dřevěné trámy a prkna se rozdrtily 
na štěpku. Z celého statku a okol-
ních objektů zbyly jen dvě vysoké 
hromady suti a drti. Okolní ocelové 
stavby se též demolovaly, řezaly  
a vozily do šrotu. Jak se volné plochy 
využijí, není podle mých informací 
ještě rozhodnuto. Asi na výstavbu 
skladových hal.

Kdo z bývalých liazáků o prázd-
ninách projížděl kolem svého, pro 
někoho celoživotního, pracoviště, 
nemohl si nevšimnout demolice 
statku a hromady drti, která na 
místě zbyla. Snad každý uronil sl-
zičku a zavzpomínal, jak se v těch-
to provizorních objektech vyráběly 
díly nejlepšího nákladního vozu  
v rámci celé RVHP. Jak se prodlu-
žovaly směny, chodilo se na směny 
do výroby a zachraňovaly se nikdy 
nekončící požadavky na počty vy-
robených vozů. Jak byl každý liazák 

hrdý (i když si to nepřiznal) na svůj 
výrobek, který slavil úspěchy v me-
zinárodní konkurenci na závodech 
Dakar a Faraon. Při pohledu na 
trosky mnohé jistě napadlo biblické 
„Z popela jsi povstal a v popel se 
obrátíš“. Dnes, ještě po mnoha le-
tech, nákladní liazky stále slouží ve 
stavebnictví, v zemědělských druž-
stvech nebo ve firmách udržujících 
silnice. Osvědčené „Matesy“ (MTS 
– mezityp sklápěče) 70. let, které se 
měly vyrábět jen v krátkém období,  
a vozy řady 100 z let 80. sice nespl-
ňují požadované hodnoty, ale jedno-
duchostí obsluhy, údržby a výkonem 
jsou stále oblíbené. A každý liazák 
pozná zvuk motoru nebo při starto-
vání charakteristické „zachrochtání“.

Pro informaci bývalým liazá-
kům, dnes již neexistuje starý mlýn, 
požární stanice, technologický vý-
voj, celá kuchyň s jídelnou a býva-
lou hospodou, zdravotní středisko, 
míchárna a sklad barev, všechny 
okolní sklady (stavební, TOV atd.), 
ocelová hala třískového šrotiště, 
sklad olejů, fridexu a mazadel. Zmi-
zel celý statek včetně ocelových hal, 
nářez materiálů a sklad využívaný 
lidovými milicemi, dále všechny pří-
stavky a drobné stavby. Výsledkem 
je holá pláň bez zeleně. Z třípodlažní 
textilky, staré ředitelny a výpočetní-
ho střediska zůstaly přebudované 
ubytovny pro zahraniční pracovníky, 
kteří dříve procovali ve výrobě sta-
vebních strojů, pracovali na směny, 
stravovali se, odpočívali a byli uby-
továni přímo v areálu závodu, a tak 
vůbec neopouštěli oplocený areál 
závodu.

Když LIAZ ukončil výrobu, celý 
volný prostor roky zarůstal trávou  
a náletovými dřevinami. Procházka 
tichým závodem, kde příroda začí-
nala vítězit nad civilizací, měla ho-
rorový nádech, ale stále byla naděje 
na změnu. Po současné demolici 
může nastat jen rozprodej pozem-
ků. Hromada sutě v místě statku 
znamená definitivní konec liazských 
pracovišť a vše se přesouvá do ob-
lasti vzpomínek a fotografií.

Vratislav Šverma
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Olšinská kronika 
vydala své tajemství

Hospoda na hřišti nabízí k pronájmu prostory pro firemní a vánoční večírky, narozeniny, 
párty... Dále nabízíme pro organizace a spolky možnost pronájmu sálu „Rock posilovny“  
k uspořádání plesů, zábav, hudebních produkcí, atd. Vše možno domluvit osobně na místě.

INZERCE

INZERCE

...dokončení ze strany 8 
Už před 13. hodinou hrála u pomníku hudba Český ráj  

a vítala účastníky oslavy. Přijela delegace z Městského úřadu  
v Mnichově Hradišti, vedená panem starostou Ondřejem Lo-
chmanem. Čestnou stráž u pomníku stáli zástupci hasičů  
a osadního výboru s vlajkami. Slavnost moderoval pan Stani-
slav Musil, který přivítal přítomné a předal slovo panu starostovi. 
Ten velmi neotřelým způsobem přiblížil občanům osobnost pre-
zidenta Masaryka. Poté si přítomní vyslechli historii pomníku, 
podrobně zpracovanou podle kroniky SDH a vyvrcholením bylo 
odhalení nové plastiky TGM, po kterém následovala státní hym-
na. Na závěr si přítomní zazpívali Masarykovu oblíbenou ná-
rodní píseň Ach synku, synku, kterou na violoncello doprovázel 
pan Josef Mlčoch, ředitel Domova pod skalami v Kurovodicích.

Pak se průvod za doprovodu dechové hudby odebral na 
místní hřiště, kde oslava pokračovala. Zde stály stánky s ob-
čerstvením, na pódiu se střídaly hudebníci, program zpestřily  
i kurovodické Bábrlinky. Tak oslavujeme my v roce 2018.

Přáli bychom našim potomkům, aby si i oni dovedli vážit 
odkazu svých předků a hlavně, aby na pomník padlým vojínům 
už nikdy nemuseli připisovat nová jména.

Jaroslava Koubková, Osadní výbor Olšina

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo 

Hradiště 
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Po horkém létě nastal příjemný podzimní čas a s jeho nástupem 
jsme opět přišli s nabídkou našich turistických aktivit. Mnicho-
vohradišťský KČT svůj první poprázdninový výlet uspořádal na 
pohádkovou zříceninu hradu Frýdštejn. Ve čtvrtek 6. září se v 
neskutečně krásném počasí vydalo 16 turistů z Malé Skály přes 
Vranovský hřeben až na Frýdštejn – v průběhu cesty jsme se 
zastavovali u památníků, někteří odbočili na vyhlídku Zahrádka 
u Pantheonu a z 15metrové hradní věže jsme se kochali výhledy 
na Suché a Besedické skály, Malou Skálu, Kozákov, Trosky i na 
Bezděz. Po průzkumu hradních světniček a návratu na Malou 
Skálu jsme se odměnili obědem v hospodě na Boučkově statku.
     Záhy poté, a sice v sobotu 8. září, se v ranních hodinách 
sešli ti, kteří si během letních dní zarezervovali lodě, aby se  
s námi vydali na splouvání Jizery, tentokrát se startem na pláži 
Na Kamínkách a s plánovaným cílem na Krásné louce. Počasí 
si oproti červnovému chladu a dešti (v červnu proběhl náš první 
vodácký výlet) dalo záležet a po celý den se nám předvádělo  
v těch nejlepších barvách – co víc jsme si mohli přát! Jizera se 
nám představila v celé své poklidné kráse, došlo i na obědo-
vou pauzu u bakovského jezu a vzhledem k velmi pomalému 
toku a snaze neuhnat se, jsme se shodli na našem vylodění se  
u debřského mostu. Jak celý vodácký výlet nakonec shrnout? 
Asi jedním slovem: pohoda.
     Rozhodli jsme se, že se vydáme i do půvabných Besedických 
skal. První výlet oním směrem proběhl v úterý 18. září, druhý, 
orientovaný na rodiny s dětmi, pak v neděli 23. září (uzávěrka 
Kamelotu byla bohužel dříve než se uskutečnil druhý z besedic-
kých výletů, proto se o něm nerozepisujeme). I úterní pěší výlet 
z Malé Skály na Besedické skály měl štěstí na krásné počasí. 
Výstup ke Sluji českých bratří a do skalního bludiště Kalich byl 
náročný, proto následovala nutná odpočinková zastávka. Z Be-
sedické vyhlídky jsme zhlédli Kozákov, došli jsme do Besedic  
a odsud pak do skalního bludiště Chléviště. Čekaly nás nád-
herné vyhlídky, jeskyně, zvětralé skály, skalní převisy a vysoké 
skalní věže. Nevšední zážitek, ticho a krásné výhledy na Frýd-
štejn, Kopaninu, Ještěd, Drábovnu a do údolí Jizery. Pak násle-
doval prudký sestup do Malé Skály na oběd i výbornou kávu. 
     A je tu říjen! Jaké výlety jsme pro vás na tento měsíc při-
pravili? Hned ve čtvrtek 4. října se vydáme vlakem do Turnova  
a odsud přes skalní vyhlídku Hlavatice až na Valdštejn, jeden ze 
symbolů Českého ráje. Z Valdštejnu pak přes Hrubou Skálu do-
putujeme až do lázní Sedmihorky. Velice brzy nato, již v neděli 
7. října, budou naše kroky směřovat zcela jiným směrem, a sice 
na Kokořínsko – vlak nás doveze do Mšena, odkud se projde-
me po turisticky velmi atraktivní Cinibulkově naučné stezce, jež 
vás provede nádherným krajem s pískovcovými skalními útvary  
a bludišti s hlubokými roklemi a lesy. V neděli 21. října jsme 
pro vás nachystali turisticky náročnější a na kilometry vydatnější 
výlet, během kterého ze Semil vystoupáme na Kozákov a z nějž 
následně sejdeme do Turnova. 
     Rádi bychom v průběhu října ještě zasadili náš „KČT strom“ – 
netvrdíme, že se bude nutně jednat o lípu, nicméně přijde nám 
v tomto roce symbolické zasadit do blízkosti některé z mnicho-
vohradišťských turistických tras stromek, který by mohl sym-
bolizovat jednak 100 let od vzniku republiky, jednak 130 let od 
založení celorepublikového KČT, v neposlední řadě i 115 let od 
založení mnichovohradišťského odboru KČT. Ve finále pak bude 
moci tento stromek připomínat i letošní únorové znovuobnovení 
KČT v Mnichově Hradišti.
     Věříme, že se spolu potkáme na některém z našich říjno-
vě podzimních výletů, o nichž se můžete dočíst více na našich 
webových stránkách www.kct-mh.webnode/cz či na našem 
facebookovém profilu Klub českých turistů – Mnichovo Hradiště. 

Markéta Tomášová, KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Podzimní výlety KČT


