
PÁTRÁNÍ
Městské muzeum přináší 
příběh anglického váleč-
ného zajatce, kterému na 
útěku pomohli místní. Ve-
řejnost prosí o pomoc.
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RADARY
Monitoring dopravy přine-
sl jednoznačné výsledky. 
Město na jejich základě 
instaluje trojici úsekových 
radarů na měření rychlosti.
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ROZHOVOR
Hudebník a fotograf Vladi-
slav Fanta přiblížuje knihu 
o kapele Diskant, jejímž je 
autorem, i své muzikantské 
začátky.
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INZERCE

Rekonstrukce mateřské školky začala, 
přinese dva tucty nových míst pro děti
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NÁVRAT K NORMÁLU?
SNAD O VELIKONOCÍCH

Vážení Hradišťáci,

dostává se Vám do ruky další číslo měsíčníku Kamelot, který 
už víc než šest let informuje o aktuálním dění ve městě, na radnici, 
ve školách či v kultuře. Stejně jako v případě únorové vydání před 
rokem, nebyl ani letos, co se týče obsahu, žádný velký přetlak. 
Kulturní a společenské akce na přelomu roku byly podobně jako 
vloni omezeny na minimum z důvodu protiepidemických opatře-
ní. Už nyní víme, že budeme muset opět oželet reprezentační 
ples města. Na druhou stranu buďme rádi, že v rámci možností  
a s vypětím všech sil učitelského sboru pokračuje výuka ve ško-
lách či sportovní a volnočasová činnost mládeže. A naši reprezen-
tanti zaznamenávají úspěchy. Na následujících stránkách si o nich 
můžete přečíst. 

Stejně jako pedagogické sbory na základních a středních ško-
lách si zaslouží poděkování i pracovníci odboru investic a komu-
nálního hospodářství, kterým se podařilo i přes veškeré nepředví-
datelné okolnosti zajistit dostatek vyhovujících náhradních prostor 
pro předškolní výuku dětí z Mateřské školy Mírová, kde v lednu 
začala rekonstrukce. S díky nesmím zapomenout samozřejmě ani 
na učitelky a pracovnice mateřské školy, které dokázaly přestě-
hovat vybavení čtyř tříd do náhradních prostor v Klubu a bývalé 
výdejně obědů v Mírové ulici během jednoho víkendu.

V závěru tohoto sloupku se musím vrátit k několika omezením 
způsobeným aktuální epidemickou situací. Vzhledem k rostoucí-
mu počtu nakažených osob nebo osob v karanténě je stále těžší 
udržet běžný provoz některých služeb. Na městském úřadě jsme 
museli omezit provozní dobu pro veřejnost a na některých pracovi-
štích vyžadovat objednání. Podobně musí i místní pobočka České 
pošty do odvolání zrušit sobotní provoz. Omezení se mohou týkat 
též některých linek veřejné autobusové dopravy, pokud by nastal 
nedostatek řidičů. 

Doufám, že při psaní dalšího sloupku do dubnového čísla už 
budu moct konstatovat, že vše se vrací do normálu a že bude 
možné o Velikonocích opět navštívit všechny příbuzné a kamarády  
s pomlázkou.

Jan Mareš, místostarosta města

S novým rokem vkročila Mateřská 
škola Mírová do hektického pololetí. 
Vzhledem k plánované rekonstrukci 
školky, jejíž součástí je rovněž vybu-
dování nové třídy a rozšíření kapaci-
ty školky o 24 míst, se musely děti, 
učitelky i ostatní personál dočasně 
přestěhovat do náhradních prostor 
– budovy Klub Mnichovo Hradiště 
a do bývalé výdejny obědů v Mírové 
ulici, které byly pro tyto účely předem 
přizpůsobeny. Ve středu 19. ledna 
proběhlo převzetí staveniště pardu-
bickou stavební firmou Marhold, kte-
rá se pustila do rekonstrukce. Školka 
se stala staveništěm na více než půl 
roku.

„Jen za posledních šest let se 
Mnichovo Hradiště podle Českého 
statistického úřadu rozrostlo o 500 
obyvatel, ale pravděpodobně to 
bude ještě více, na data ze sčítání 
2021 teprve čekáme. Už ve volbách 
v roce 2018 jsme slibovali zkapacit-
nění a opravu školky v Mírové, slib 
tedy plníme,“ komentuje investiční 
akci starosta Ondřej Lochman.

Kapacita školky bude po skon-
čení prací navýšena o 24 míst, škol-
ka se dočká zčásti nového vnitřního 
vybavení a nové či zrekonstruované 

prostory budou mít také učitelky  
a zaměstnanci školky. Rekonstrukce 
se týká kanceláře, skladu, přípravny 
jídel, šatny, prádelny i zázemí pro 

učitelský sbor. Součástí projektu je  
i úprava venkovních prostor stávající 
školní zahrady včetně osazení her-
ních prvků.   ...3

Zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 14. února se od 17 hodin 
uskuteční na sále Základní školy 
Studentská zasedání nejvyššího 
samosprávného orgánu města. Pro-
gram a podklady k projednávaným 
bodům budou v předstihu zveřejně-
ny na webu města v sekci Zastupitel-
stvo. Veřejnost je jako vždy srdečně 
zvána. (wes)

Náhradní prostory našla mateřská škola v budově Klubu a v bývalé jídelně  
v Mírové ulici. Děti si v dočasném působišti rychle zvykly.
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Informace o majetku města je možné nově 
prohlížet prostřednictvím geoportálu
Webové stránky města Mnichovo 
Hradiště nabízejí zdarma přístup  
k internetové službě, kterou posky-
tuje Geoportál GEPRO. Prostřed-
nictvím tohoto portálu je možné 
nahlížet na nejrůznější geografická 
data a informace o našem městě. 
Konkrétně například topografickou 
mapu, ortofotomapu, katastrální 
mapu ve spojení s nahlížením do 
katastru nemovitostí Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního, 

ale také další mapové podklady, jako 
je například územní plán, turistická 
mapa či historické a další tematické 
mapy. 

Pro Mnichovo Hradiště je mož-
né na geoportálu navíc najít některé 
podrobnější informace k majetku 
města. Informace, které se vždy dají 
zobrazit přímo na mapě, vycházejí  
z digitálních pasportů. Pasporty jsou 
v podstatě podrobné soupisy majet-
ku města, které umožňují udržet si 

o něm přehled a lépe ho spravovat. 
Město má aktuálně svůj majetek 
evidován v digitálních pasportech 
pozemků, budov, nájemních smluv, 
veřejného osvětlení, zeleně (včetně 
podrobné inventarizace stromů), 
drobného mobiliáře a komunikací. 
Vybraná data z těchto pasportů (za-
tím mimo komunikací) mohou nyní 
prostřednictvím Geoportálu GEPRO 
vyhledávat i občané. 

Převážná část pasportů byla 

vytvořena v průběhu předchozích 
dvou let díky finanční podpoře EU 
z Operačního programu Zaměstna-
nost. Díky těmto prostředkům mohly 
být také veřejně zpřístupněny. Data 
naleznete na odkaze: https://mni-
chovo-hradiste.obce.gepro.cz nebo  
k nim můžete přistoupit z webu měs-
ta. 

Martina Kulíková, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ
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Sdílená kola budou opět 
k dispozici od března

ná do listopadu. Další kola a stanice 
by mohly přibýt, pokud se do provo-
zu zapojí i místní firmy. 

Během zimní přestávky spolu 
s Nextbikem vyhodnotíme, které 
stanice se osvědčily a které budou 
k dispozici pouze sezónně, nebo 
se změní. Zvažujeme také zavede-
ní jedné takzvané „flex zóny“, která 
by umožnila vrátit a vyzvednout kolo  
v kterémkoli stojanu na náměstí.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Na začátku prosince, před první 
sněhovou nadílkou, byla sdílená 
kola společnosti Nextbike odve-
zena k zimní údržbě. S ohledem 
na úspěšný start služby schválili 
zastupitelé finanční prostředky na 
pokračování projektu i v roce 2022. 
Využití kol bylo totiž podle analýzy 
ve srovnání s obdobně velkými měs-
ty nadprůměrné.

I díky finanční podpoře Nadač-
ního fondu ŠKODA AUTO se ve 
městě objeví v březnu znovu mini-
málně 30 kol a služba bude dostup-

Jak na poplatky za psy  
a odpady v roce 2022
V roce 2021 mohli občané v rámci 
sytému odpadového hospodářství 
využívat nejen klasické popelnice 
na komunální odpad, ale  mohli za-
čít využívat i svoz tříděného odpadu 
přímo od domů. Se změnou systé-
mu i četnosti svozů byla ukončena 
platnost známek na popelnice, které 
byly vydávány do konce roku 2020. 
V průběhu roku 2021 byly občanům 
vydány známky nové, jejichž plat-
nost s koncem roku 2021 nekončí  
a platí nadále i v roce 2022!

V  roce 2022 se výše poplatku 
za odpad nemění, její výše je stano-
vena na 600 Kč za jednoho občana 
a rok, respektive za byt nebo jinou 
nemovitost, ve které není k pobytu 
trvale hlášena osoba. V takovémto 
případě je poplatníkem majitel bytu 
nebo nemovitosti. Další podrobnosti 
jako úlevy a osvobození od platby 
poplatku naleznete ve znění obecně 

závazné vyhlášky města č. 2/2021 
na webu města.

Výše poplatku za psy není jed-
notná – liší se dle místa bydliště či 
počtu chovaných zvířat, konkrétní 
výši stanovuje obecně závazná vy-
hláška č. 4/2019.

Poplatky za odpady na rok 2022 
lze uhradit v termínu až do 30. dub-
na, poplatky za psy do 30. června.

Městský úřad nadále preferuje 
využívání možnosti úhrady poplatků 
bezhotovostně převodním příkazem 
na účet města č. 19-2627181/0100, 
variabilní symboly jsou totožné jako 
v minulých letech. V případě potřeby 
můžete kontaktovat pracovnici měst-
ského úřadu na telefonním čísle 326 
776 621.

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Jednotka Sboru dobrovolných ha-
sičů Mnichovo Hradiště zveřejnila  
v lednu  na svém facebookovém 
profilu bilanci zásahů za loňský rok. 
K mimořádným událostem vyjížděli 
dobrovolní hasiči celkem osmačty-
řicetkrát.

Jako obvykle představuje nej-
větší část zásahů technická pomoc. 
K odstraňování padlých stromů, sně-
hu či sesuvům půdy vyjela zásahová 
jednotka celkem dvacetkrát. Hasiči 
zasahovali rovněž u 15 požárů,  
10 dopravních nehod a třikrát byli  
v prostorách vlastní zbrojnice ve 
střehu připraveni jako záloha poskyt-
nout podporu svým profesionálním 
kolegům.

Nad rámec mimořádných udá-

Jednotka SDH měla
v loňském roce 48 výjezdů

Hotel i restaurace 
zůstávají v provozu

Ve svém prosincovém vydání Ka-
melot informoval o vzniku studie 
prověřující možnost přestěhovat 
městské muzeum do objektu hotelu 
U Hroznu. Přestože studie teprve 
nabývá finální podoby, je jisté, že 
tato varianta je reálná jak prostorově 
a technicky, tak z pohledu památ-
kářů. Konkrétní časový horizont je 
však zatím spíše střednědobý. Jisté 
ale je, že v Hroznu bude nyní pokra-
čovat restauratérská i hoteliérská 
činnost.

Rada města v lednu uzavřela se 
společností Grapes s.r.o., která je  
v současnosti provozovatelem to-
hoto zařízení, na celý rok 2022 
smlouvu o pronájmu. Nejstarší mni-
chovohradišťský hotel tak zůstává  
v provozu a jeho restaurace zaměřu-
jící se na české speciality zrovnatak. 
Otevřeno je denně.

Martin Weiss

Návrh rekonstrukce ulic 
doznal změn. Podívejte se
Ulice Boženy Němcové, Komenské-
ho, Mánesova a Přemyslova čeká 
rekonstrukce. Půjde o druhou etapu 
komplexního řešení lokality Na Ha-
beši, k jejíž přípravné fázi byli přizvá-
ni obyvatelé této části města.

V lednu byla na webu města v 
sekci Lokalita Na Habeši (Radnice - 
Komunikace s občany - Lokalita Na 
Habeši) zveřejněna upravená verze 
studie rekonstrukce ulic Boženy 
Němcové, Komenského, Mánesova 
a Přemyslova, v níž jsou již zapraco-
vány komentáře a připomínky. Návrh 
je výsledkem dvou veřejných jedná-
ní, projednání s dopravním inspek-
torátem a správci inženýrských sítí. 

O lhůtě pro podání zásadních 

připomínek k návrhu, která doběh-
la 19. ledna, byli dotčení obyvatelé 
včas informováni. Po schválení 
návrhu studie proběhne projekční 
činnost a správní řízení směřující  
k vydání stavebního povolení.

Jak podotýká projektový mana-
žer Ondřej Šindelář, město po letoš-
ní výměně inženýrských sítí v ulicích 
Komenského a Boženy Němcové 
očekává pokračování rekonstrukce 
ulic Na Habeši v příštím roce. Har-
monogram prací v jednotlivých uli-
cích bude zveřejněn na webu města, 
obyvatelé budou o této skutečnosti 
informováni prostřednictvím Mobilní-
ho rozhlasu.

Martin Weiss

lostí byli členové JSDH desetkrát 
vysláni k převozu antigenních testů  
z centrálního krajského skladu do 
škol na území ORP Mnichovo Hra-
diště. 

„Také v roce 2022 jsme připra-
veni vyrazit vám na pomoc, ale zá-
roveň vám přejeme, ať naši pomoc 
potřebujete co nejméně,“ vzkazují 
mnichovohradišťští dobrovolní hasi-
či. (wes)

Lavička Václava Havla v Mnichově Hradišti bude, 
složily se na ni desítky Hradišťáků a místní firmy
V prosinci si Česká republika připo-
mněla desáté výročí skonu Václava 
Havla, prvního českého prezidenta a 
jedné z nejpozoruhodnějších osob-
ností našich moderních dějin. Není 
sporu o tom, že památku Václava 
Havla si připomínali také Hradišťá-
ci. Svědčí o tom mimo jiné to, že u 
příležitosti smutného výročí se jim 
podařilo dosáhnout cílové částky ve 
veřejné sbírce, jejímž předmětem 
bylo pořízení finančních prostředků 
na realizaci Lavičky Václava Havla  
v Mnichově Hradišti.

Sbírku město vyhlásilo v před-
večer 17. listopadu 2020 na portálu 
www.darujme.cz, ale po prvotním 
nadšení frekvence příspěvků usta-

la. Blížící se prosincové výročí však 
zahrálo na citlivou notu a cílovou 

částku 250 tisíc se podařilo dokonce 
překonat o bezmála deset tisíc ko-

run. Tyto peníze nyní pokryjí výrobu  
a instalaci lavičky a také autorské 
náklady – lavička není prostý mobi-
liář, ale umělecké dílo z dílny archi-
tekta Bořka Šípka.

Lavička Václava Havla, kterou 
tvoří dvě křesílka, kruhový stolek 
a strom prorůstající jeho středem, 
by měla ve městě najít své místo  
na jednom ze dvou vytipovaných 
míst. Zvažuje se park u nádraží, 
tedy někdejší Tyršovy sady a také 
Vrchlického návrší, konkrétně pro-
stranství před gymnáziem. Výroba a 
instalace proběhne v letošním roce 
hned poté, co bude o umístění roz-
hodnuto.

Martin Weiss

Práce na sídlišti Jaselská budou pokračovat i letos
Také v letošním roce budou po-
kračovat stavební práce na sídlišti 
Jaselská. Cílem je dokončit rekon-
strukci cest ve vnitřní části – konkrét-
ně komunikaci před bytovým domem  
č. p. 1150–1152 a navazující propoj-
ky. Stavební práce v této části síd-
liště nepřinesou dopravní omezení.

Úpravám bude předcházet ká-
cení vybraných stromů v této části 
sídliště. Jedná se celkem o 17 stro-
mů. Více než polovina z nich je ve 
špatném stavu, další rostou na inže-
nýrských sítích, přiléhají na fasády 
domů, případně jsou v zapojení se 
suchými stromy a po jejich pokáce-
ní by byly nestabilní. Stromy budou 
pokáceny v druhé polovině února. 
Vlastní stavební práce jsou naplá-
novány na období březen až červen 

a bude je opět provádět místní firma 
Stavotrans. V červnu a červenci na-
vážeme výsadbou nové zeleně – tr-
valkových a keřových záhonů. 

Podnikáme zároveň i kroky  
k tomu, aby mohla být zrekonstruo-
vána ulice Čsl. armády včetně při-
lehlého parkoviště a přístupových 
cest k bytovým domům. Na konci 
roku 2021 podalo město žádost  
o dotaci.  Pokud se ji podaří získat, 
předpokládáme zahájení rekon-
strukce letos a dokončení příští rok.

Informace k rekonstrukci sídliš-
tě zveřejňujeme průběžně na webu 
města na www.mnhradiste.cz/sidlis-
te-jaselska. 

Martina Kulíková, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

V podobném duchu jako na snímku bude probíhat rekonstrukce sídliště 
Jaselská také v letošním roce.
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Městský úřad má v hledáčku dlou-
hodobě několik lokalit, ve kterých se 
řidiči nechávají unést a šlapou na 
plyn více, než je zdrávo. Na čtyřech 
takových místech probíhal na pod-
zim monitoring dopravy, který přinesl 
několik zásadních zjištění. Na jejich 
základě hodlá město ještě letos in-
stalovat tři úsekové radary.

Monitoring probíhal v Turnovské 
a Jiráskově ulici, ve Veselé, ale neo-
mezoval se pouze na území města 
– měření probíhalo také na jednom 
místě v Kněžmostě, který je součástí 
ORP Mnichovo Hradiště. Primárním 
údajem, který město sledovalo, byla 

Úsekové radary by mohly měřit ještě letos, 
pro pilotní projekt byla vybrána tři místa

rychlost projíždějících automobilů, 
důležitá jsou však rovněž získaná 
data týkající se objemu dopravy. Na 
základě výsledků se záměr instalo-
vat radary ukázal jako jednoznačně 
žádoucí.

V rámci sledovaných doprav-
ních tepen má nejvyšší míru překra-
čování maximální povolené rychlosti 
Turnovská ulice. Pouhých 17,5 % 
řidičů jedoucích směrem do centra 
tudy projíždělo předpisovou rychlos-
tí, 56,7 % po této komunikaci uhá-
nělo do města více než šedesátkou. 
Pětačtyřicet řidičů se však nespoko-
jilo ani se stovkou. V opačném smě-

ru je již bilance lepší, předpisově 
tudy projíždělo 42,7 % řidičů.

K významnému překračování 
povolené rychlosti dochází rovněž 
ve Veselé ve směru na Bakov (25,5 
% řidičů jede více než 60 km/h)  
a v Kněžmostě ve směru na Mnicho-
vo Hradiště (22,1 % řidičů jede více 
než 60 km/h). Celkově na sledova-
ných úsecích překračoval rychlost  
o více než 10 km/h každý pátý řidič.

Pozoruhodné jsou rovněž ob-
jemy dopravy na jednotlivých úse-
cích.  Jiráskovou ulicí projelo během 
týdenního měření v obou směrech 
dohromady přes 40 tisíc automobi-

lů, také ve Veselé a v Kněžmostě 
se však týdenní průjezdy v každém 
směru blížily k 20tisícové hranici.

„Na základě výsledků měření 
se vedení města rozhodlo pro rea-
lizaci pilotního projektu, jenž počítá 
s umístěním tří úsekových radarů 
na území ORP Mnichovo Hradiště. 
Pokud vše půjde dobře, radary by ve 
druhé polovině letošního roku mohly 
být v provozu,“ soudí místostarosta 
Jan Mareš.

Martin Weiss

V půli ledna proběhla 
optimalizace jízdních řádů
V polovině prosince byla velká část 
Mladoboleslavska, a s ní také Mni-
chovohradišťsko, začleněna pod 
Pražskou integrovanou dopravu 
(PID). Změnily se tarify, systém poři-
zování jízdenek a především začaly 
platit nové jízdní řády. Ty v prvním 
měsíci nového roku doznaly dalších 
dílčích úprav platných od 16. ledna.

Integrovaná doprava Středočes-
kého kraje, organizace, která zod-
povídá za začleňování jednotlivých 
oblastí do PID, od prosince sbírala 
podněty ze strany samospráv a in-
stitucí. Právě ty reflektuje aktuální 
úprava jízdních řádů, která vychází 
vstříc zejména školákům – časy 
spojů na celkem jedenácti trasách 

byly v řadě případů přizpůsobeny 
začátkům a koncům výuky ve ško-
lách. Nejčastěji jde o posuny v řádu 
minut. Optimalizace odjezdových 
časů však probíhá i nadále.

Veškeré podrobnosti o cestová-
ní v rámci PID mohou zájemci nalézt 
na www.pid.cz. Za pozornost roz-
hodně stojí Tarifní kalkulačka, která 
umožňuje cestujícím nalézt ideální 
spoje za maximálně výhodnou cenu 
(krátké jízdy do 30 minut mezi dvě-
ma pásmy přijdou na pouhých 14 
korun), nebo Mobilní aplikace PID, 
jejímž prostřednictvím lze jízdenky 
nakupovat pohodlně z mobilního 
telefonu.

Martin Weiss

Za kubík pitné vody zaplatíme 57 korun, na dalších 50 
přijde stočné. Jak se cena vody v poslední době vyvíjí?
Obyvatelé Mnichova Hradiště zaplatí  
v roce 2022 za 1000 litrů pitné vody 
107,66 Kč. Z toho vodné činí 57,34 
Kč a stočné 50,31 Kč. Ceny jsou 
včetně DPH ve výši 10 procent. 
Odlišnou cenu stočného má Veselá, 
kde byla kanalizace pořízena za po-
moci dotace, jejíž podmínkou bylo, 
že město bude tuto infrastrukturu 
provozovat na svůj účet deset let, 
tedy do července 2023. Dodavate-
lem vody ve městě jsou Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav.

„V porovnání s celostátním prů-
měrem 97,53 Kč za kubík vody si 
město Mnichovo Hradiště tak neve-
de příliš dobře, voda zde patří k nej-
dražší v republice”, uvádí Petr Novák 
z webu Skrblík.cz.

Místostarosta Jan Mareš však 
toto konstatování dává do souvis-
losti: „Ceny vodného se odvíjejí od 
velikosti vodárenské infrastruktury, 
povinnosti jejího provozovatele ob-
novovat ji, respektive tvořit si zásoby 
na její budoucí obnovu, jak to uklá-
dá zákon. Podobně se odvíjí i cena 
stočného. Ta záleží na rozsáhlosti  
a složitosti kanalizační sítě, na tom, 
v jaké míře je nutné odpadní vody 
přečerpávat, nebo jak nákladné  
a kvalitní je přečištění v čističce 
odpadních vod.“ V případě skupino-

vého vodovodu Mladá Boleslav, na 
který je napojené také Hradiště, je 
tak vyšší cena pochopitelná. 

V loňském roce se v Mnichově 
Hradišti za vodu platilo 101,50 Kč, 
meziročně tak zdražila o 6,16 Kč. 
Snížení ceny v roce 2020 je způso-
beno změnou DPH z 15 na 10 pro-

Vývoj ceny vody v letech 2010-2022

cent. V ČR je v roce 2022 průměrná 
cena vody 97,53 Kč. Nejlevnější 
voda je v rámci České republiky  
v Krnově, kde se za tisíc litrů platí 
56,10 Kč. Nejdražší je v severočes-
kém Frýdlantu, kde kubík vodného 
a stočného dohromady vyjde na 
138,23 Kč.

Cena vody mezi lety 1989  
a 2022 vzrostla téměř padesátiná-
sobně, když v roce 1989 stál kubík 
stěží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní 
průměr činí o 33 let později zmiňova-
ných 97,53 Kč.

Martin Weiss

Graf ilustruje vývoj ceny pitné vody v Mnichově Hradišti. Spodní část sloupce vždy ukazuje cenu vodného, prostřední 
cenu stočného a horní pak DPH.

SDH bude mít slavnostní 
prapor se znakem města
Členové Sboru dobrovolných hasičů 
Mnichovo Hradiště jsou pravidelnými 
účastníky pietních a reprezentativ-
ních akcí města podobně jako ba-
ráčníci, skauti nebo sokolové. Svou 
účastí propůjčují akcím slavnostní 
ráz, na rozdíl od ostatních spolků se 
však SDH na těchto akcích nemů-
že pyšnit vlastním praporem – sbor 
spolkový prapor nevlastní. To hodlají 
hasiči v nejbližší době změnit a na 
přípravě praporu pracují.

Dominantním prvkem praporů 
sborů dobrovolných hasičů bývá 
celostátní znak SDH, jehož součástí 

je Velký státní znak ČR. Ten se na 
úrovni jednotlivých obecních sborů 
obvykle nahrazuje znakem města či 
obce. Je tomu tak například v Mladé 
Boleslavi nebo Bakově nad Jizerou. 
Přestože SDH Mnichovo Hradiště 
ve svém znaku znak města rovněž 
využívá, ukázalo se, že k jeho užití 
patrně nebyl dán oficiální souhlas. 
Radní jej v lednu dodatečně poskytli. 
Jak znak Sboru dobrovolných hasičů 
Mnichovo Hradiště vypadá, si může-
te připomenout níže.

Martin Weiss

...dokončení z titulní strany

Pro celý kolektiv učitelek a pro-
vozních pracovnic nebylo stěhování 
ničím snadným. Vystěhovat školku 
od sklepa po půdu zabralo mnoho 
času, a to i o sobotách a nedělích. 
Pomocnou ruku podal ryze ženské-
mu kolektivu jeden tatínek, kterému 
patří velké díky, a také pan Slavomír 
Bukvička. Nyní se děti i personál 
školky zabydlují v náhradních pro-
storách. Přestože se jim po původ-
ním působišti stýská, všichni už se 
do „nové“ školky těší.

Zájemci mohou na webu města 
nalézt architektonickou studii rekon-
strukce včetně dokumentace ke sta-
vebnímu povolení. Stavba bude stát 
30,5 milionu Kč bez DPH, 19 milio-
nů Kč pokryjí dotace. Práce skončí  
v průběhu podzimu, tedy až po za-
čátku nového školního roku. Děti 
se však do školky v Mírové vrátí už  

Rekonstrukce mateřské 
školky začala...

v září. Zbývající práce již nebudou 
pro běžný chod představovat zásad-
nější omezení.

A jak velkou výzvu představo-
valo hledání náhradních prostor 
pro více než stovku dětí? „Nebylo 
to vůbec jednoduché. Náhradní 
prostory pro 105 dětí byly jedna věc  
a nakonec nám pomohla skutečnost, 
že se zpozdilo zahájení další etapy 
rekonstrukce budovy Klubu. Pro při-
bližně tucet rodičů jsme pak vytvořili 
možnost požádat o finanční podpo-
ru, pokud zůstane jejich ratolest na 
měsíc doma. Chtěl bych poděkovat 
všem zaměstnancům školky, kole-
gům z radnice a týmu školní jídelny 
v Mírové za spolupráci na zajištění 
provizorního chodu školky. Provizor-
ní prostory jsou rozhodně důstojné, 
v budově Klubu i rozsáhlejší,“ dodá-
vá starosta Ondřej Lochman.

Markéta Červinková

Den památky obětí 
holocaustu

27. leden je Mezinárodním dnem 
památky obětí holocaustu. Zástup-
ci města při této příležitosti položili 
květiny k pomníku na židovském 
hřbitově a vzpomněli památky takřka 
padesáti Židů deportovaných během 
2. světové války do koncentračních 
táborů z Mnichova Hradiště. (wes)

Podařilo se! Základní škola Sokolovská 
opět otevřela přípravnou třídu
Od roku 2015 otevírala Základní 
škola Sokolovská každoročně pří-
pravnou třídu, která umožňovala 
snadnější přechod mezi mateřskou 
a základní školou dětem ještě ne-
zralým na školní docházku, dětem  
s logopedickými problémy, poru-
chami pozornosti nebo třeba dětem 
cizinců, kteří dostatečně nerozumí 
českému jazyku. Při loňských zá-
pisech, které probíhaly distančně, 
nebyl dostatečný zájem o umístění 
dětí do přípravné třídy, a ta se tak 
nemohla otevřít. Po několika měsí-
cích se však potřeba tohoto kroku 
prokázala. 

„Vzhledem ke covidu probíhal 

Archiv Kamelotu
Rádi byste nahlédli do staršího vy-
dání Kamelotu, které už fyzicky ne-
máte k dispozici? Na webu města  
v sekci Kamelot naleznete digitální 
archiv všech čísel vydaných od květ-
na 2015. Nový zpravodaj tu nalezne-
te vždy první den v měsíci. (wes)

vloni v celé ČR zápis online formou. 
Chyběla tak možnost doporučit rodi-
čům případný odklad školní docház-
ky. Ve výsledku jsme po ukončeném 
zápisu evidovali pouze tři odklady, 
přestože obvykle jich míváme mi-
nimálně kolem deseti. V průběhu 
prvního pololetí se u některých žáků 
projevila nedostatečná tělesná nebo 
duševní vyspělost ke školní docház-
ce a byla potřeba řešit možnost do-
datečného odkladu. To však kvůli re-
konstrukci Mateřské školy v Mírové 
ulici a kapacitě náhradních prostor 
nebylo možné,“ konstatuje ředitelka 
ZŠ Sokolovská Eva Hajzlerová

Ředitelka vstoupila na konci lis-

topadu v jednání se Středočeským 
krajem s cílem otevřít přípravnou tří-
du dodatečně. Shody bylo dosaženo 
a třída tak mohla během ledna 2022 
začít fungovat.

V přípravné třídě, která sídlí  
v hale Bios, je nyní umístěno 13 
dětí nejen z Mnichova Hradiště, ale 
také z dalších obcí ORP Mnichovo 
Hradiště. Výuka probíhá dle vzdě-
lávacího programu přípravné třídy, 
který vychází z Rámcového vzdělá-
vacího plánu pro předškolní vzdě-
lávání. Učivo je rozpracováno do 
jednotlivých projektů, které na sebe 
navazují.

Martin Weiss
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Divadlo bude v únoru a březnu bavit, čekají 
nás Splašené nůžky nebo Pozemšťan
Na jaké programy zve městské di-
vadlo v únoru? V nabídce jsou dvě 
divadelní komedie, koncert i před-
stavení pro děti. A nechybí pozván-
ka na divadelní představení plné 
známých tváří, které je v programu 
na březen.

Splašené nůžky – náhradní termín 
za 16. prosince 2021

Ve středu 2. února uvede Klub 
Mnichovo Hradiště s.r.o. abonentní 
představení Splašené nůžky, které 
bylo původně naplánované na 16. 
prosince. „Byla to vražda přímo  
v domě, kde žila slavná klavíristka 
a kde působí velmi originální kadeř-
ník. Přijďte do divadla pomoci vyře-
šit zločin!“ zve příbramské Divadlo 
Antonína Dvořáka, které do našeho 
divadla svou komedii přiveze. Hrají: 
Eliška Nejedlá, Robert Tyleček, Mar-
tin Dusbaba, Vladimír Senič, Petr 
Florián a Helena Karochová. Před-
prodej vstupenek v infocentru nebo 
na stránkách města.

Pozemšťan
Hned druhý den, ve čtvrtek  

3. února, uvedeme hru Pozemšťan 
– bláznivý příběh mimozemšťana, 

který touží stát se pozemšťanem. 
Ve své nejnovější autorské insce-
naci Pavol Seriš satiricky pohlíží na 
chaotický svět, který dnešní člověk 
přijímá jako normu. Pozemšťan je 
divadelní zprávou o lidech 21. stole-
tí, kteří se dívají všude kolem sebe, 
jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up 
a komediální pantomima o tom, jak 
se chováme a jací jsme.

Pinocchio
V sobotu 19. února se děti mo-

hou těšit na pohádku Pinocchio. 
Řezbář Geppetto už leta touží po 
synkovi. Jednoho dne si proto vyře-
že loutku, které dá jméno Pinocchio, 
aniž by tušil, co se tu noc má stát. 
Kouzelná víla loutku oživí a ta se 
vydá za dobrodružstvím. Poutavý 
příběh dřevěného chlapce nakonec 
dopadne dobře a Pinocchio se vrá-
tí k řezbáři a jeho věrnému psíkovi 
Figarovi.

Koncert pro klarinet a klavír

V pořadí 6. koncert 49. sezóny 
Kruhu přátel hudby bude patřit  kla-
rinetistovi Miroslavu Bangovi a kla-
víristce Masako Nakajima Snítilové. 
Uskuteční se ve čtvrtek 24. února. 
Během koncertu zazní skladby od 
Wolfganga Amadea Mozarta, Gio-
achina Rossiniho, Camilla Saint-
-Saënse, Francise Poulence a Paula 
Jeanjeana.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Kino zve v únoru na Tajemství staré bambitky 2, 
Mimořádnou událost nebo přednášku o Namibii
Únorový program kina bude výrazně 
bohatší na novinky než leden. Je 
mezi nimi i odložená prosincová vá-
noční pohádka Tajemství staré bam-
bitky 2, kterou můžete vidět v únoru 
třikrát. Další český film, výbornou ko-
medii Mimořádná událost, si také ne-
nechte ujít. Režisérem i scénáristou 
je úspěšný Jiří Havelka (Vlastníci)  
a námětem se stala skutečná udá-
lost na železnici z roku 2019, kdy 
strojvedoucímu vlak ujel poté, co 
venku manipuloval s porouchanými 
brzdami. Film se odehrává ve vla-
kovém kupé a ukazuje celou škálu 
lidských povah a reakcí na nenadá-
lou situaci. Nabídka českých filmů 
pokračuje komedií V létě ti řeknu, jak 
se mám režisérky Marty Ferencové 
(Přání Ježíškovi, Všechno nebo nic, 
Příliš osobní známost). Je o partě 

čtyřicátníků, kteří se dobře znají, ale 
přesto o sobě nevědí zdaleka vše. 
Ze starších českých titulů uvedeme 
drama Okupace z období srpna 
1968, po zásluze nejpočetněji nomi-
nované na cenu České filmové kri-
tiky. Situace na divadelním večírku, 
kam se omylem dostane sovětský 
důstojník, následně ukazují povahy 
jednotlivých účastníků od hrdinství 
až po zbabělost. Český dokument  
o bezohledném chovu hospodář-
ských zvířat u nás má název Svě-
dectví: Pravda, která měla zůstat 
skrytá a ukazuje, jak se v mnoha 
velkochovech a jatkách zachází se 
zvířaty.

Nabídka zahraničních filmů je 
také bohatá. Do kin vstupuje oče-
kávaný snímek Rolanda Emmericha 
Moonfall. Je to katastrofická sci-fi, 

ve kterých Emmerich vyniká (Den 
nezávislosti, Den poté). Tentokrát 
se v jeho režii řítí na Zemi Měsíc 
vychýlený ze své dráhy po srážce 
s asteroidem. Dobrodružný snímek 
Uncharted s Tomem Hollandem 
(Spiderman) v hlavní roli je o hledá-
ní zlaté sošky z bájného El Dorada  
a byl natočen podle známé počíta-
čové hry. Romantická komedie Vem 
si mě s Jennifer Lopez a Owenem 
Wilsonem v hlavních rolích začíná 
neplánovanou svatbou slavné zpě-
vačky a jejího fanouška, která pro-
běhne přímo na koncertě, a všichni 
jsou zvědaví, zda to novomanže-
lům vydrží. Uvidíte také životopisný 
sportovní film Král Richard: Zrození 
šampiónek o životě a kariéře slav-
ných amerických tenistek, sester 
Williamsových.

V závěru měsíce pozveme 
nejmenší diváky na animované ve-
černíčkové pásmo Za kamarády 
z televize. Uvidíte také znovu film 
Encanto, nedávno oceněný Zlatým 
glóbem (cena zahraničních novinářů 
v USA) za nejlepší animovaný film 
roku 2021.

V rámci středečních dopoled-
ních promítání vám nabídneme filmy 
Šťastný nový rok a Přání Ježíškovi.

Cestopisná přednáška pro-
běhne v kině v úterý 8. února 2022  
a vystoupí na ní nám už známá 
cestovatelka a horská průvodkyně 
Radka Tkáčiková s vyprávěním  
o Namibii.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Tříkrálová sbírka: dárci přispívali do statických 
kasiček, ale mohli se v ulicích potkat i se Třemi králi
Už třetím rokem spolupracují s Cha-
ritní pečovatelskou službou členové 
místní římskokatolické farnosti, kteří 
se podílejí na organizaci tříkrálové 
sbírky. Jana Němcová, Erika Kňour-
ková a Anna Adamová vyrážely také 
letos do ulic s kasičkou na dobrovol-
né příspěvky, se sbírkou pomáhal 
rovněž Josef Pálka.

„Zatím nedovedu říct, kolik pe-
něz se vybralo. Vzhledem k situaci 
kolem koronaviru jsme měli ve měs-
tě i statické kasičky a rozpečeťovat 
je teprve budeme,“ uvedla Vladimíra 
Havránková, vedoucí mnichovohra-
dišťského střediska Charistní pečo-
vatelské služby, jež funguje pod hla-
vičkou Diecézní charity Litoměřice.

Letošní výtěžek sbírky hodlá 
pečovatelská služba využít na ná-
kup ochranných prostředků a také 
zdravotnických, hygienických a kom-
penzačních pomůcek pro své klien-
ty. Všem dárcům patří upřímný dík.

Martin Weiss
Janu Němcovou, Eriku Kňourkovou a Annu Adamovou bylo v lednu ve městě možné potkat jako Tři krále s kasičkou 
na dobrovolné příspěvky ve prospěch Charitativní pečovatelské služby. Foto: Jan Adam

Vysadili jste strom? 
Přidejte ho do mapy
Sázíme budoucnost je iniciativa Na-
dace Partnerství, která chce výsad-
bou 10 milionů stromů zlepšit zdraví 
české krajiny a odolnost měst. Za-
pojit se může kdokoliv, kdo od roku 
2019 vysadil strom mimo les a má 
chuť jej registrovat do interaktivní 
mapy na www.sazimebudoucnost.
cz/registrace-vysadby. Mapa posky-

tuje unikátní přehled o druzích a po-
čtech vysazených stromů, lokalitách 
i subjektech, které jsou do sázení  
v ČR zapojeny. Počítá se opravdu 
každý strom, tedy i takový, který jste 
vysadili třeba u vás na zahradě.

Anna Poledňáková,
Sázíme budoucnost

INZERCE

Výsledky kina za rok 2021
Minulé dva roky nebyly pro nikoho 
z nás nijak veselé. Kultura byla a je 
díky opatřením Ministerstva zdra-
votnictví jedním z nejpostiženějších 
odvětví národního hospodářství. 
Naše kino bylo uzavřeno od 11. října 
2020 do 11. června 2021. Po osmi 
měsících jsme tedy konečně ote-
vřeli, diváci se začali pomalu vracet, 
ale návštěvnost ve srovnání s rokem 
2019 byla výrazně menší. Filmová 
nabídka nebyla malá ani špatná, ale 
strach a vládní omezení udělaly své. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem divákům, kteří i přesto přišli  
a svou návštěvou nás podpořili.

V loňském roce kino navštívilo 
cca 6000 diváků, v roce 2020 to bylo 
5200. Oproti roku 2019 je to však ná-
vštěvnost pouze třetinová.

Nejnavštěvovanější filmy byly le-
tos komedie Prvok, Šampon, Tečka 
a Karel, dokument Karel a životopis-
ný snímek Zátopek. A hned za nimi 
se umístil jeden z nejkrásnějších 
českých animovaných filmů posled-
ních let Myši patří do nebe. Ze za-
hraničních filmů byl nejúspěšnější 
americký animovaný snímek pro 
děti Tlapková patrola ve filmu (211 
diváků). Přehled nejnavštěvovaněj-

ších filmů za rok 2021 naleznete  
v samostatném boxu.

Děkujeme vám všem, kteří jste 
v minulém a předminulém roce na-
vštívili naše kino! Věříme, že i letos 
nám přes všechny těžkosti, které 
nás zřejmě ještě čekají, zachová-
te přízeň. Do kin vstoupí spousta 
skvělých filmů, distributoři je nechtějí 
stále odkládat na neurčito. Těšíme 
se na vás v roce 2022 a všechny 
nabízené filmy zrovnatak!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Divácky nejúspěšnější 
filmy roku 2021

1. Prvok, Šampon, Tečka a Karel 
(česká komedie) – 10 projekcí – 792 
diváků
2. Karel (český dokument) – 10 pro-
jekcí – 779 diváků
3. Zátopek (český životopisný film) – 
8 projekcí – 622 diváků
4. Myši patří do nebe (český animo-
vaný film) – 7 projekcí – 617 diváků
5. Matky (česká komedie) – 7 projek-
cí – 379 diváků
6. Gump – pes, který naučil lidi žít 
(český film) – 6 projekcí – 266 diváků

Splašené nůžky jsou nejen komediální, ale také interaktivní. Diváci mají možnost děj přímo ovlivňovat.

Blbce k večeři uvádí Klub 
v březno mimo předplatné
Již dříve plánované představení 
komedie Blbec k večeři uvedeme 
v neděli 6. března mimo abon-
má. Vstupenky jsou v předprodeji 
v městském informačním centru, 
nebo v kalendáři na webu města.  
A co takhle využít právě na toto 
představení poukaz za některý ze 
zrušených programů, pokud tako-
vým disponujete?

„Při srážce s blbcem se může 

rozsvítit i takzvanému „inteligentovi“. 
Přesto si raději dvakrát rozmyslete, 
než někoho za blbce prohlásíte. 
Mohlo by se vám totiž stát, že se na 
váš účet bude bavit někdo jiný,“ uvá-
dí své představení pražské Divadlo 
Bez zábradlí. Hrají: Václav Vydra, 
Josef Carda, Jana Boušková, Rudolf 
Hrušínský, Hana Heřmánková, Jana 
Švandová, Vlasta Žehrová, Petr Po-
spíchal, Zdeněk Žák. (bb)
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Vladislav Fanta: Překvapení v knize 
o Diskantu? Žádné, a nebo úplně všechno
Po těžkém úrazu na kole měl problé-
my s pamětí a neuměl ani zapnout 
počítač. Několik měsíců nato už ale 
odesílal do tiskárny hotovou knihu.  
I takový je Vladislav Fanta. Mni-
chovohradišťský patriot, fotograf  
a hudebník. Díky jeho vytrvalosti  
a píli je teď na světě Odtajněná kro-
nika kapely Diskant, kniha, která se 
zapíše do novodobých hudebních 
dějin nejen Mnichovohradišťska. 
Věnovaná je kapele, která zažívala 
největší slávu v 80. letech minulého 
století a jejímž byl Vladislav Fanta, 
jak mnozí velmi dobře vědí, výraz-
ným členem.

V nedávném rozhovoru pro Mni-
chovohradišťské noviny Echo jste 
uvedl, že inspirací k sepsání kni-
hy o Diskantu pro vás byla kniha 
o Beatles. Byli pro vás Beatles 
inspirací i v samotném hudebním 
životě?

Svým způsobem pro mě inspi-
rací byli, ale tím největším hudeb-
ním vzorem ne. Mně se líbilo spíš 
to provedení knížky – rozhovory  
a fotografie.

Jaké jste tedy měl hudební vzory?
Black Sabbath a Deep Purple.  

A Beatles taky. Kapely Black Sa-
bbath a Deep Purple ale byly ty 
hlavní.

Čím vás jako strojního inženýra 
uchvátily koníčky, jako je fotogra-
fování a hudba?

Byla to seberealizace, prostě 
něco udělat kromě toho inženýra. 
Titul inženýr ani nikde na vizitkách  
a podobně neuvádím. A fotografová-
ní a muzika jsou prostě koníčky. Fo-
tografování dá se říct až v důchodu, 
ale hraní bylo i před důchodem.

Jak se tehdy daly skloubit pracov-
ní povinnosti s poměrně častým 
hraním?

Pracoval jsem v Hradišti v Liazu 
jako konstruktér vzduchové techniky. 
Jezdil jsem třeba i do Německa na 
homologace, zvládnul jsem to ale 
jako ostatní z kapely. Všichni jsme 
pracovali a všichni jsme zároveň 
jezdili po koncertech. Každá sobota 
někde pryč.

Sebevzdělával jste se v hudbě?
V šesté třídě jsem začínal chodit 

učit se hře na piano k paní Červo-
vé. Později jsem k tomu nabral ještě 
dechovku a jazzový orchestr u pana 
učitele Vancla. Nejdřív v dětské  
dechovce a pak na SVVŠ (střední 
všeobecně vzdělávací škola, dnes 
gymnázium, pozn. red.). Právě pan 
učitel Vancl mě přivedl k muzice. 
Naučil mě hrát i na saxofon a na 
klarinet.

Poměrně otevřeně jste v Echu 
hovořil také o svých zdravotních 
problémech po úrazu na kole, kte-
rý jste utrpěl v létě 2020. Jak se 
cítíte dnes?

Už je to lepší. Hlavně se mi už 
vrátila paměť. Už si vzpomínám, 
komu dlužím – těm se nepřipomí-
nám, a pak, kdo dluží mně – tomu 
se ozvu. (smích) Dřív jsem nevěděl, 
která bije, a například celou zimu 
jsem proležel. Je to obrovské zlep-
šení. Jak jsem říkal v tom rozhovo-
ru, když jsem přijel z nemocnice, 
neuměl jsem ani zapnout počítač. 
Pomohli mi bývalí kolegové z firmy 
HLS, kde jsem dřív pracoval. Prostě 
mě ovládání počítače přijeli opět na-
učit, za což jsem jim vděčný. A teď 
už jsem dokázal dodělat knížku.

Jak jste to zvládnul.

Docela pracně, ale zvládnul. 
Když si něco umíním, tak to musím 
dodělat.

Knihu jste tedy zpracovával sám?
Sám. A ve formátu PDF jsem ji 

odevzdával do tiskárny.

Kniha o Diskantu je již vaše dru-
há. Připomeňme, že v roce 2014 
jste vydal knihu Mnichovo Hradi-
ště a okolí ve fotografii. Chystáte 
vydat ještě nějakou publikaci?

To už asi nestihnu. Přece jen mi 
je 72 let, tak si nedělám žádné iluze.

Neměl byste přece jen nějaký 
sen?

Nemám námět. To bych musel 
znovu jezdit fotit nebo něco vymýš-
let, což už bohužel asi nezvládnu.

Nesmíme zapomenout na druhé-
ho autora knihy o Diskantu, kte-
rým je František Brunclík. Jak se 
vám kniha dávala dohromady?

Abych to uvedl na pravou míru 
– jsme oba uvedeni jako autoři, ale 
vlastně jsme ji spolu dohromady 
nedávali. Franta si dělal celou dobu 
existence Diskantu kroniku. Tajnou 
kroniku, kterou nikdo nesměl číst  
a nikdo o ní nevěděl. Ale já ji pak jed-
nou četl a mohl jsem se podělat smí-
chy, jak se řekne česky. A říkal jsem: 
„Franto, tohle se musí vydat.“ Tak mi 
ji půjčil a já ji ručně celou naklepal 
do počítače. Čili Franta se na knize 
podílel ještě v době, kdy nevěděl, že 
by se to mohlo vydat.

Je uvedeno v knize všechno  
z kroniky?

Dá se říct, že jo. Něco jsem 
možná trochu upravil, ale je tam 
všechno, i jak jsme se kolikrát –  
s prominutím – vožrali a podobné 
věci. To všechno, co k muzikantské-
mu životu patří, tam je. Ale Franta 
nás hlídal. Vozil s sebou vždycky 
velký hrnec a nechal do něj u pořa-
datelů uvařit čaj. A když jsme si pak 
chtěli dát pivo, dal nám hrnec a řekl: 
„Tady máte. Chlastejte. Čaj.“ Ale 
stejně jsme chodili tajně za oponu si 
dát pivo. (smích) Jednou jsme hráli 
den po tahu a nebyli jsme zrovna  
v nejlepší formě – a zrovna se na 
náš hudební výkon přijela neohlá-
šeně podívat teta Jardy Špičky, 
houslistka a učitelka na 
konzervatoři (Marie Volda-
nová, pozn. red.). A to byl 
průšvih!

Najdou čtenáři v knize 
nějaké překvapení, na 
které byste je nalákal?

Buď nenajdou žád-
né – a nebo pro ně bude 
překvapení všechno. 
Někteří fanoušci tam 
najdou i sami sebe. Je 
tam třeba vyznání skal-
ního fandy, novináře 
Jirky Macka.

Kniha se dá koupit  
v papírnictví a knih-
kupectví Hany Otá-
halové. Ještě někde?

V Hradišti ještě v trafice Lída na rohu 
ulic Jaselské a Víta Nejedlého.

A co fanoušci ze Semilska, Ji-
lemnicka či jiných míst, kde jste 
často koncertovali. Jaká možnost 
zakoupení knihy je pro ně?

Není ideální čas knihy rozvážet, 
ale snažíme se prodejem postupně 
pokrýt působnost koncertů tehdejší-
ho Diskantu, od Benátek nad Jizerou 
přes Jičínsko až na zmíněný sever 
Čech. Budeme knihu určitě zavážet 
do Turnova a Jarda Hoření ji pove-
ze také na Semilsko a Jilemnicko. 
Pak mám slíbený prodej i v Jičíně. 
Je vydáno 600 kusů, tak snad se na 
všechny dostane.

I když Diskant oficiálně už od 
roku 1989 neexistuje, příležitost-
ně jste dosud vystupovali pořád. 
Poslední koncert na podzim 2019 
nesl podtitul „v nejlepším se má 
skončit“. V Boleslavském deníku 
se tehdy psalo, že jestli se jedná 
opravdu o poslední vystoupení 
Diskantu, ukáže až čas. I přes veš-
keré komplikace, které asi všichni 
tušíme – ukazuje momentálně čas 
nějakou naději?

Asi bych to už nezvládnul. Bo-
hužel vůbec nezvednu ruce. Úplně 
jsem přestal hrát. Už na tom koncer-
tu v roce 2019 jsem se zařekl, že mi 
je 70 a že tím s hudbou končím. Je-
nom si rád dobrou hudbu poslechnu. 
Třeba Nabucca od Verdiho, to mám 
hrozně rád. Ale s aktivním hraním 
jsem skončil.

Petr Novák,
www.mnichovohradistsko.cz

Kapela Diskant v roce 1982. Zleva: František Brunclík, Jaroslav Špička, Vladislav Fanta a Miroslav Horna.

František Brunclík a Vladislav Fanta. První roky vedl kroniku kapely Diskant, 
druhý ji zpracoval do knižní podoby.

Volné místo: hledá se 
vedoucí pracovní čety
Městský úřad v letošním roce zřizuje 
vlastní pracovní četu, která bude pe-
čovat o majetek města, čistotu veřej-
ných prostranství, zeleň nebo bude 
zajišťovat přípravu akcí pořádaných 
městem a další operativu. V tuto 
chvíli je vypsané výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucího pracovní 
čety.

Uchazeč by měl mít dokončené 
střední vzdělání, alespoň čtyřletou 
praxi z podobné pozice, čistý trest-
ní rejstřík, řidičský průkaz skupiny 
B a alespoň základní znalost práce 
s počítačem. Jeho úkolem bude 
vést dva pracovníky, organizovat 

a kontrolovat práci pracovní čety  
a být prostředníkem mezi městským 
úřadem a četou. Vedle platu ve výši 
22-28 tisíc korun a pěti týdnů dovo-
lené město nabízí i další benefity. 
Podrobnosti zájemci naleznou na 
webových stránkách města nebo na 
úřední desce.

Přihlášky do výběrového řízení 
je třeba podat do 11. března do 10 
hodin. Součástí přihlášky musí být 
strukturovaný životopis, kopie dokla-
du o nejvyšším dokončeném vzdělá-
ní a výpis z rejstříku trestů.

Martin Weiss

Nová tradice: vánoční 
strom přivítá Hromnice
Vánoční osvětlení bylo sice o třetím 
lednovém týdnu z mnichovohradišť-
ských ulic uklizeno, ale rozzářený 
vánoční strom bude dělat radost až 
do Hromnic, tedy do 2. února. Za-
hajujeme novou tradici, abychom si 
symbol kouzelných svátků závěru 
roku užili, třeba i v doprovodu sně-
hové peřiny, bude-li přát v budoucích 
letech zimní počasí.

A odkud k nám letos vánoční 
strom vlastně cestoval? Poděkování 
míří dárcům, podílovým vlastníkům 
z Kněžmostu, zastoupeným paní 
Jindrou Frankovou. Firmou Těžex 
Luboše Dvořáčka byl 14 metrů vy-
soký smrk pokácen a za doprovodu 
eskorty Policie ČR, městské policie 
a hasičů z Mnichova Hradiště dove-
zen na Masarykovo náměstí. Firma 
H-INTES poskytla při této příležitosti 
podval, na kterém strom cestoval a 
společnost CR projekt dohlédla od-
borným okem na správné usazení. 
Scénář i režii měl na starosti Aleš 
Rychlý z městského úřadu, kterému 
patří velké díky za koordinaci celé 
akce. Všem zmíněným aktérům zá-

roveň město děkuje za jejich pomoc.
K odstranění vánočního smrku 

dojde v pondělí 7. února, z tohoto 
důvodu bude Masarykovo náměstí 
mezi 8. a 14. hodinou uzavřeno. 
Prosíme, abyste dbali zvýšené opa-
trnosti a respektovali dočasné do-
pravní změny.

Markéta Červinková
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MAP II Mnichovohradišťsko jde do finále Evropský program 
Erasmus+ na gymnáziuS příchodem roku 2022 jsme otevřeli 

posledních šest měsíců fungování 
projektu, který v ORP Mnichovo Hra-
diště působí od září 2018 (resp. od 
srpna 2016, kdy se jednalo o projekt 
MAP I). Máme za sebou tedy déle 
než tři roky, během nichž jsme učite-
lům, neformálním vzdělavatelům, ro-
dičům či dětem nabídli stovky hodin 
rozmanitých akcí v podobě worksho-
pů, přednášek či zajímavých exkur-
zí. Ze zpětných vazeb, jichž se nám 
dostává, víme, že největší přidanou 
hodnotou tohoto projektu je skuteč-
nost, že přinášíme zajímavá témata 
i ty nejlepší odborníky, kteří zavítají 
přímo do Mnichova Hradiště. 

Během zbývajících měsíců vám 
zvládneme nabídnout ještě řadu ak-
tivit, které by vás mohly zaujmout. Je 
před námi sice vidina v podobě na-
vazujícího projektu MAP III, nicméně 
již nyní víme, že finanční prostředky 
na něj plánované od EU a Minister-
stva školství již nebudou dosahovat 
nijak závratné výše a půjde o to na-
plánovat projekt MAP IV, který by se 
mohl rozjet někdy v roce 2023.

Jaké aktivity nás tedy čekají? 
Hned v lednu jsme neformálním 
vzdělavatelům a pedagogům na-
bídli kurz první pomoci, jehož cílem 
je naučit účastníky základům první 
pomoci i specifika týkající se dětí. 
Budou tak umět pomoci i na táboře, 
ve školce i ve škole nebo svým vlast-
ním dětem. 

V únoru se zaměříme na rozvoj 
informatického myšlení u žáků un-
plugged metodou, která je charak-
teristická tím, že umožňuje sezna-
movat se s informatickými tématy  
a koncepty bez použití počítačů hra-
vou a zážitkovou formou. 

Rodiče a předškoláci z Mateřské 
školy Klášter Hradiště nad Jizerou  
a z Mateřské školy Březina se do-
zvědí informace o školní zralosti  
a její důležitosti pro úspěch prvňáč-
ka a vyzkouší úkoly, které rozvíjejí 
schopnosti důležité pro školní do-
cházku. 

Formou online přednáškového 
cyklu (na začátku a na konci února 
a na začátku března) přispějeme  
i k tématu nadaných dětí: Kdo jsou 

nadaní žáci a jaké mají potřeby? Jak 
poznáme nadané žáky v samotné 
výuce? Jaká je typologie nadaných 
žáků a typologie inteligence? Jak 
ve výuce pracovat s nadanými žáky  
a jak se k nim chovat? Na všechny 
tyto otázky odpoví Jana Škrabán-
ková, vedoucí Centra pro výzkum 
vzdělávání v přírodovědných obo-
rech a talentmanagement na Ost-
ravské univerzitě.

Organizace Fitgee, jež nás před 
rokem školila ve správném způso-
bu sezení u počítače během práce 
z domova, nabídne pedagogům 
mateřských škol seminář Mozek  
v pohybu, díky kterému se účastníci 
dozvědí, jak na rozvoj myšlení, psa-
ní i čtení u (před)školních dětí díky 
pohybu. 

Máme radost z toho, že stále 
více pedagogů proniká do tajů for-
mativního hodnocení, jehož prvky 
používají i ve své praxi. V březnu 
a v dubnu čeká pedagogický sbor 
Základní školy Sokolovská a později 
po nich i Základní školy Kněžmost 
několikahodinový workshop na téma 

zavádění formativního hodnocení do 
praxe, během nějž si účastníci řadu 
technik a metod vyzkoušejí z per-
spektivy žáků a budou mít i možnost 
vytvářet materiály pro formativní 
hodnocení přímo v rámci worksho-
pu. Cílem setkání bude také poskyt-
nou učitelům příležitost sdílet své 
dosavadní zkušenosti a konfrontovat 
je se zkušenostmi a názory ostat-
ních a vzájemně se tak inspirovat.

V hledáčku máme ještě výjezd 
za inspirací, setkání ředitelů škol 
v ORP Mnichovo Hradiště, mini-
málně dvakrát se setkají všechny 
pracovní skupiny MAPu a možná 
se na poslední chvíli objeví nějaká 
zorganizování hodná akce, jež svým 
obsahem alespoň trochu přispěje ke 
zkvalitňování vzdělávání na Mnicho-
vohradišťsku. 

Přejeme všem pedagogům, ale 
i rodičům a jejich dětem o poznání 
poklidnější zbytek tohoto školního 
roku a zejména pevné zdraví.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Hurá, přišel Ježíšek aneb Ohlédnutí za Vánocemi

Jak v mateřské škole slavíme Vá-
noce a kam dává Ježíšek dárky? 
Slavili jsme pochopitelně dříve, než 
je Štědrý den. V každé třídě jsme si 
společně s dětmi ustrojili a nazdobili 
vánoční stromeček i se světýlky, 
aby nás Ježíšek našel. Svátečně 
jsme vyzdobili i dětské stolečky  
a vlastně celé třídy. V předem ur-
čený den jsme po ranních hrách  
a cvičení zatáhli velké dveře, které 
rozdělují třídu. V herně jsme Je-
žíškovi pootevřeli okno. Po svačince 

a zpěvu koled už děti celé napnuté 
čekaly na zazvonění zvonečku.  
A dočkaly se! Pod každým stromeč-
kem byla kupa dárků, ze kterých 
měly děti obrovskou radost! A co je 
nejvíce potěšilo? Hračky na písek, 
stavebnice, didaktické hry, autíčka 
na procvičování grafomotoriky, kníž-
ky, dopravní značky, balónky do re-
laxačního bazénku, panenky a další 
hračky. 

Advent i Vánoce si děti jakse-
patří užily! A není nic krásnějšího 

než radost v dětských očích! Po 
vánočních prázdninách děti horlivě 
vyprávěly zážitky ze svátků proži-
tých doma. A jak jsme se s adven-
tem rozloučili? Vzhledem k tomu, že 
do mateřské školy (stejně jako vloni) 
nemohli zavítat Tři králové, tak jsme 
si na ně alespoň zahráli. Nejprve 
byly děti seznámeny s legendou, 
potom jsme si vysvětlili, proč tři 
králové chodí i dnes a co znamená 
charitativní sbírka. Nakonec si vy-
robily obrázky tří králů či královské 

koruny. V zapůjčených kostýmech si 
děti na Kašpara, Melichara a Balta-
zara zahrály. Některé děti si přinesly 
drobné korunky buď od rodičů nebo 
z vlastní pokladničky a vložily je do 
kasičky pro charitativní sbírku. Tu 
jsme pak předali do Domu s pečova-
telskou službou Mnichovo Hradiště.  
Je hezké, že už takto malé děti chtějí 
pomáhat potřebným!

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská

Naše škola si zakládá na otevřenos-
ti. Snažíme se být otevření nejen 
ve vztazích a komunikaci, ale také 
vůči světu kolem nás, novým myš-
lenkách a poznatkům. Proto jsme  
v loňském roce, i přes nepříliš pozi-
tivní lockdownové vyhlídky, zažádali 
o akreditaci do evropského progra-
mu Erasmus+. Podařilo se  a stali 
jsme se jedním ze dvou gymnázií ve 
Středočeském kraji, která  akreditaci 
pro projektové období 2021–2027  
v prvním kole získala.

Program Erasmus+ umožňu-
je školám, respektive pedagogům  
a především studentům, realizovat 
širokou škálu zahraničních aktivit. 
Jedná se například o výjezdy pe-
dagogů na partnerskou zahraniční 
školu, kde se nejen účastní výuky 
a pozorují chod školy (tzv. job sha-
dowing), ale především se snaží 
navázat přátelské vztahy s kolegy 
v zahraničí a vyjednat podmínky 
výměnných či studijních pobytů pro 
studenty. Přínos takovýchto aktivit je 
nasnadě: studenti, ale i učitelé, kte-
ří vyjedou do zahraničí, si procvičí  
a rozšíří své jazykové znalosti, po-
znají jinou zemi a její kulturu, získají 
zkušenost s řešením různých situa-
cí. Nutno ještě zdůraznit, že pokud 
účastníci vyjedou v rámci evropské-
ho programu  Erasmus+, mají hraze-
ny veškeré finanční náklady – mož-
nost získat zahraniční zkušenost se 
tu tedy otvírá pro všechny bez ohle-
du na finanční zázemí jejich rodiny. 

Mezi další aktivity patří napří-

klad odborné kurzy pro pedagogy či 
možnost e-learningu (online kontakt 
mezi studenty dvou partnerských 
škol, společná online výuka apod.).

První vlaštovkou byla v listopa-
du 2021 zahraniční mobilita dvou 
učitelek našeho gymnázia – Ing. 
Kateřiny Šrytrové, koordinátorky 
celého programu, a Mgr. Jany Alna-
tour, výchovné poradkyně Gymnázia 
Mnichovo Hradiště. Strávily týden ve 
francouzském Nantes na partnerské 
škole College Helder Camara, kde 
měly možnost porovnat francouz-
ské a české školství v praxi a také 
předjednat budoucí spolupráci mezi 
oběma školami. Dále navázaly nový 
kontakt na Lycée privé Talensac, ze 
kterého snad v příštím školním roce 
vyplynou další společné aktivity.

Do programu se připojili i dal-
ší kolegové naší školy a připravují 
nové projekty v Portugalsku a  Ni-
zozemí. Doufáme, že bude možné 
vycestovat a umožnit tak našim 
studentům, aby si rozšířili obzory  
a poznali neznámé. Tato naděje 
směřuje k ideálu, jímž jsou demo-
kraticky a humanisticky smýšlející 
občané, schopní respektu a tole-
rance ke každému, byť odlišnému, 
obyvateli naší planety.

                                                                              
Jana Alnatour, 

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Mateřská škola je stálým 
partnerem Centra Amelie
Od 10. do 16. prosince probíhal  
v obchodním centru Forum v Liberci 
charitativní prodej vánočních ozdob 
a dekorací na podporu bezplatných 
služeb pro onkologicky nemocné  
a jejich rodiny. Velké poděkování pa-
tří Mateřské škole Mírová, jejím uči-
telkám, dětem a jejich rodičům, kteří 
se do této akce zapojili a věnovali 

vánoční předměty do sbírky. I díky 
této pomoci jsme získali skoro 70 ti-
síc korun na poskytování služeb pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké. 
Moc děkujeme!

Petra Kuntošová,
Amelie

Poděkování za sponzorský dar
Mnohokrát děkujeme firmám Nábytek Honza, HBPO Czech s.r.o. a MAHLE 
Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. za účelový sponzorský dar na zakoupení di-
daktických pomůcek pro děti z Mateřské školy v Mírové ulici. Vážíme si vaše-
ho daru, který zpříjemní dětem čas strávený ve školce.

Kolektiv Mateřské školy Mírová

Velký úspěch angličtinářů ze Základní školy Studentská

Žáci Jan Čermák, Kristýna Chrtková 
a Nikola Božiková z 8. A ze Základní 
školy Studentská zvítězili v krajském 
kole mezinárodní soutěže Jazyko-
vý WocaBee šampionát. Soutěž 
probíhala pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
v online aplikaci na učení slovíček 
WocaBee. Do třetího ročníku šampi-
onátu se zapojilo téměř 60 tisíc žáků 
základních a středních škol. 

Žáci ze Základní školy Student-
ská tak po svém vítězství v konku-
renci 137 tříd Středočeského kraje 
postoupili do celostátního kola, které 
se uskutečnilo v listopadu 2021. Tah 
na vítězné pozice nakonec třídě 8. A 
pokazil covid-19 a s ním související 
karanténa, přesto žáci obsadili krás-
né 11. místo. 

Paní učitelka Jana Matonia-
ková, která v 8. A vyučuje anglický 

jazyk, komentuje soutěž a výkon 
svých žáků následovně: „Jazykový 
šampionát hodnotím pozitivně, hlav-
ně z hlediska motivace. Žáky to moc 
bavilo. Dokonce byly ohlasy, že jim 
aplikace WocaBee pomohla naučit 
se správně psát slovíčka v anglic-
kém jazyce. Celkový výsledek nás 
velmi překvapil. Určitě jejich výkon 
a chuť hrát i s pocitem „kdoví jest-
li...“ je obdivuhodný, protože se tím 

zabývali ve svém osobním volnu.  
V rámci naší školy je to velký úspěch 
a těší se jím nejen celá sborovna, 
vedení školy, ale i město, které jsme 
takto úspěšně reprezentovali.“

Srdečně gratulujeme a děkuje-
me!

Učitelé 
Základní školy Studentská

Jana Alnatour (vpravo) s kolegy z College Helder Camara.
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KINO

9. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
Životopisný film o tenisové kariéře sester Williamsových a jejich otci.

3. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SRDCE NA DLANI
Laskavá komedie s B. Polívkou a E. Balzerovou od režiséra Žen v běhu.

4. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MOONFALL
Měsíc se po srážce s asteroidem řítí k zemi v novém filmu R. Emmericha.

5. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Česká komedie zachycuje událost z roku 2019, kdy strojvůdci ujel vlak.

6. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ENCANTO 
Animovaný film o městu, kde má každý kromě Mirabel zvláštní schopnosti.

8. ÚNORA, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
NAMIBIE
Cestovatelka R. Tkáčiková povypráví o svérázné jihoafrické zemi.

9. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantická komedie s R. Krajčem, J. Duškem nebo E. Holubovou.

10. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SVĚDECTVÍ: PRAVDA, KTERÁ MĚLA ZŮSTAT SKRYTA
Drsný film o realitě chovu hospodářských zvířat v Česku.

11. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Česká komedie zachycuje událost z roku 2019, kdy strojvůdci ujel vlak.

12. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SRDCE NA DLANI
Laskavá komedie s B. Polívkou a E. Balzerovou od režiséra Žen v běhu.

17. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PARALELNÍ MATKY
Španělské drama s P. Cruz. Došlo k porodnici k výměně dětí, nebo ne?

18. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER MAN: BEZ DOMOVA 
Peter Parker si zvyká na život superhrdiny a setká se s Doctorem Strangem.

KALENDÁR AKCÍˇ

23. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Česká komedie zachycuje událost z roku 2019, kdy strojvůdci ujel vlak.

19. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Pokračování pohádky o loupežníku Karabovi přichází 10 let po prvním filmu.

19. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Parta přátel se zná od dětství, na oslavě však zjišťují, co vše o sobě neví.

20. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZPÍVEJ 2
Medvídek koala vyhrál talentovou soutěž a chce opět vystupovat.

23. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
Volné pokračování slovenské romantické komedie se odehrává v Chorvatsku.

24. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
UNCHARTED 
Dobrodružný akční film o hledači pokladů dle počítačové hry.

25. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Pokračování pohádky o loupežníku Karabovi přichází 10 let po prvním filmu.

2. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OKUPACE
Drama. Pohled na okupaci z roku 1968 jako na studii české národní povahy.

13. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Pokračování pohádky o loupežníku Karabovi přichází 10 let po prvním filmu.

16. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VEM SI MĚ
Romantická komedie o manželství slavné zpěvačky a jejího fanouška.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. ÚNORA, 19:00 AŽ 23:00, ZÁMECKÁ ZAHRADA
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Večer je určen pro všechny lidi, kteří mají rádi deskové a společenské 
hry. V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého  
k zakousnutí). Pití dle vlastní chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, 
a to nejpozději do 9. února. Cena: 80 Kč.

19. ÚNORA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kurz pro děti i dospělé. Každý si ušije, co zrovna potřebuje nebo co ho 
napadne. Naučíme se základy šití na šicím stroji, práci se střihy a užijeme si 
fajn sobotu. S sebou si přineste látky, ze kterých chcete tvořit, a nitě v barvě 
látky. Šicí stroj není podmínkou, nabízíme k zapůjčení. Kurz je vhodný i pro 
úplné začátečníky. Přihlášky do 17. února. Cena: 250 Kč/osobu (v ceně je 
zahrnuta lektorka a malé občerstvení).

26. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
MOONFALL
Měsíc se po srážce s asteroidem řítí k zemi v novém filmu R. Emmericha.

1., 8. A 15. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
3., 10. A 17. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
3., 10. A 17. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
2. A 16. ÚNORA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI

DIVADLO
2. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SPLAŠENÉ NŮŽKY – NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 16. PROSINCE
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnic-
tví! Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují to stovky 
repríz po celém světě. Tři její nastudování v USA jsou zapsána v Guinesso-
vě knize rekordů na prvních třech místech nejdéle hraných činoher v historii 
amerického divadla. Do městského divadla je přiváží příbramské Divadlo 
Antonína Dvořáka.

19. ÚNORA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PINOCCHIO – NÁHRADNÍ TERMÍN
Příběh o dřevěné loutce, která vroucně touží stát se člověkem, přiveze do 
Mnichova Hradiště Nezávislé divadlo.

24. ÚNORA, 19:00, KONCERT
KONCERT PRO KLARINET KLAVÍR – NÁHRADNÍ TERMÍN
V rámci 6. koncertu 49. sezóny cyklu Kruh přátel hudby vstoupí klarinesti-
sta Miroslav Bango společně s japonskou klavíristkou Masako Nakajima 
Snítilovou.

5. ÚNORA, 9:00 AŽ 20:00
KURZ ŠITÍ BOT – POLOBOTKY
Celodenní kurz, na kterém si ušijete polobotky přesně na svoji nohu pod ve-
dením lektorky Martiny Koucké. Čeká vás konstrukce střihu, barvení kůže, 
ruční šití, podlepování a závěrečné tvarování. Kapacita kurzu je maximálně
6 účastníků. Cena: 2600 Kč/osobu (v ceně je zahrnuta lektorka a veškerý 
materiál).

11. A 12. ÚNORA, 18:00 AŽ 10:00
VALENTÝNSKÉ PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
Tematické přespání pro holky a kluky. Čeká nás povídání o Valentýnovi, 
hry, tvoření, zábava, romantika i dobrodružství. S sebou věci na přespá-
ní (spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), přezůvky  
a dobrou náladu. Přihlášení do 8. února. Cena: 350Kč.

1. ÚNORA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle fantazie nebo pod vedením lektora. Výrobky si 
přijdeme naglazovat 15. února. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

1. A 15. ÚNORA, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny ze světa fantasy. Pro děti 
od 14 let a dospělé, znalost angličtiny velkým plusem. Cena: 80 Kč/osoba.

27. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII.
Devět animovaných večerníčkových pohádek v délce 64 minut.

4. ÚNORA, 7:30 AŽ 16:00
POLOLETKY V KLUBU
Program pro děti od 6 do 15 let. Přijďte si užít spoustu legrace, her a tvoření. 
Přihlášky do 1. února. Cena: 350 Kč (strava i materiál jsou v ceně).

11. A 18. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Dopolední herna je prostorem k setkávání nejen maminek s dětmi ve věku 
1-4 let. Bez řízeného programu. Cena: 20 Kč/osoba či dítě.

11. A 18. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
PÍĎALKY – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Říkanky, pohybová cvičení a další program pro rozvoj dětí od 6 do 18 mě-
síců. Začátky lekcí v 9 a 10 hodin (45 minut). Cena: 50 Kč/rodič + dítě. Při-
hlášení na lekci vždy do čtvrtka do 12 hodin formou SMS nebo telefonicky 
na tel. čísleo 724 985 146.

21. AŽ 25. ÚNORA, 7:30 AŽ 16:00
JARŇÁKY V KLUBU
Hry, tvoření a spousta zábavy. Program je určen pro děti od 6 do 15 let.
Přihlášky a platby (v hotovosti) prosíme předem nejpozději do středy 16. 
února. Cena: 350 Kč/den/dítě (v ceně je strava, pití, materiál na tvoření).

DO HOTELU V MNICHOVĚ HRADIŠTI PŘIJMEME BRIGÁDNĚ POKOJSKOU

PRO VÍKENDOVÝ ÚKLID 

NA CCA 2,5 - 4 HOD ZA 125 - 160 KČ/H

ZÁJEMCI HLASTE SE NA TEL 602 654 980

www.hotelukvapilu.cz

INZERCE

OSTATNÍ
9. A 23. ÚNORA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města.

12. ÚNORA, 14:00, SOKOLOVNA
TJ SOKOL MH – KST APOLLO ÚSTÍ NAD LABEM
19. kolo 3. ligy ve stolním tenise. Domácí hráče prověří členové mládežnic-
ké reprezentace.

13. ÚNORA, 10:00, SOKOLOVNA
TJ SOKOL MH – SKST DĚČÍN
20. kolo 3. ligy ve stolním tenise.

14. ÚNORA, 17:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. 

3. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POZEMŠŤAN – NÁHRADNÍ TERMÍN
Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží 
stát se pozemšťanem. Pohybuje se po plane-
tě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil 
být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme 
totiž podivnější, než si myslel. Podaří se mu 
pochopit naše chování a zapadnout do spo-
lečnosti? Ve své nejnovější autorské inscenaci 
Pavol Seriš satiricky pohlíží na chaotický svět, 
který dnešní člověk přijímá jako normu. „Po-
zemšťan“ je divadelní zprávou o lidech 21. sto-
letí, kteří se dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up  
a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme.

HLEDÁ SE 
KOCOUR!
V pátek 14. ledna se 
ztratil v Poříčské ulici 
kocourek. Je zrzavo-
-bílý, 2,5 roku starý, 
slyší na jméno Lukáš. 

Za nalezení 
odměna!

Tel. 603 540 053.
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Oddíl volejbalu Sokola Mnichovo Hradiště 
po prvním poločase soutěží
Po roční covidové pauze se na pod-
zim roku 2021 konečně rozběhly 
soutěže volejbalistek a volejbalistů. 

Ženám TJ Sokol Mnichovo Hra-
diště se dařilo v B skupině druhé ligy 
nad očekávání skvěle, a náš tým 
je tak aktuálně na čtvrtém místě s 
21 body, a to děvčatům chybí ještě 
dohrát jedno kolo s posledními Par-
dubicemi. Zatím se jim dařilo udržet 
domácí neporazitelnost a přivezly si 
i tři cenné body z palubovky vedou-
cího Děčína. Nebodovaly tak zatím 
pouze v Chabařovicích a se Stře-
šovicemi. K hlavním oporám týmu 
patřily smečařky Marta Hnízdová 
a Veronika Kosinová, ale výsledek 
je hlavně společným dílem celého 
kolektivu pod vedením trenéra Milo-
slava Bajera.

Mužům TJ Sokol Mnichovo Hra-
diště se první půlka ligové soutěže 
taktéž vydařila. I přes komplikace se 
sehraností týmu a fyzickou kondicí, 
drží tým mužů pozice na 5. místě 
B skupiny druhé ligy s uspokojivý-
mi výsledky. Stále je však v čem 
se zlepšovat. Také muži mají po 
odehraném podzimu 21 bodů – na-
plno bodovali doma s Benešovem, 
Dvorem Králové a přivezli tři body z 
Proseka a dva z Kolína. Doma sice 
ztratili hodně bodů s Malou Skálou, 
ale jako jediní dokázali vzít doma 
jediné tři body vedoucímu týmu 
skupiny Praga Praha. Přesto budou 
muset ve druhé části soutěže za-
brat, aby si udrželi současnou pozici 
na nesestupových příčkách tabulky. 
Letos totiž mohou z každé skupiny 
sestupovat až tři týmy. I když šesté 
místo dává šanci na udržení přes 
baráž, náš tým by se jí letos pod 
vedením trenéra Aleše Dittricha ur-
čitě rád vyhnul. Věříme, že udržení 
druhé ligy je v silách a možnostech 
obou elitních týmů dospělých.

Dívčí část mládeže má v soutě-
žích tři družstva ve všech kategori-
ích. Všechna hrají ve svých soutě-
žích krajského přeboru v popředí 
tabulky. Mladší žákyně ve čtyřkovém 
volejbalu jsou dokonce v čele kraj-
ského přeboru poté, co zvítězily v 
prvních třech turnajích a až na do-

mácím prosincovém turnaji skončily 
na druhém místě za Schrodingero-
vým institutem Varnsdorf, který je na 
celkovém druhém místě. Vzhledem 
k tomu, že polovina hráček odehrála 
své první zápasy, je toto umístění 
úspěchem. Ve druhé polovině bu-
deme více zapojovat i další hráčky 
z přípravky.         

Starší žákyně hrají nově systé-
mem každý s každým na dva zápa-
sy. V polovině soutěže je družstvo 
na třetím až čtvrtém místě z jede-
nácti. Některým soupeřům ale zbývá 
odehrát několik odložených zápasů. 
I tak bude družstvo v první polovině 
tabulky. Jako jediné zatím dokáza-
lo vzít set suverénnímu Turnovu A. 
Škoda některých ztrát například s 
Varnsdorfem nebo Ještědskou Li-
berec. Umístění mohlo být o něco 
lepší. V druhé části soutěže chceme 
potvrdit umístění v tabulce a potrá-
pit družstva na špičce vzhledem ke 
zlepšující se výkonnosti hráček.                                                                                                  

Nejvíce aktivní bylo na podzim 
družstvo juniorek a kadetek. Stejně 
jako loni začal soutěžní program 
krajského přeboru II. třídy žen. Bo-
hužel vzhledem k ukončení činnosti 
několika hráček juniorského věku 
jsme měli k dispozici méně hráček 
a více se musely zapojit ještě ka-
detky nebo dokonce starší žákyně. 
Po podzimní části je družstvo na 
pátém místě ze sedmi účastníků. 
Nově družstvo hraje Český pohár 
juniorek. V říjnové kvalifikaci do-
sáhlo výborného výsledku. Pátým 
místem si zajistilo druhou osmičku. 

Bohužel covid a zranění umožnily 
účast pouze osmi hráčkám, a na-
víc se ve třetím zápase zranila na-
hrávačka. Přesto družstvo zvítězilo 
nad Českým Krumlovem a odehrálo 
vyrovnaný souboj s Ústím nad La-
bem. Na dalším turnaji bude hrát ve 
třetí osmičce. V krajském přeboru 
je družstvo na třetím místě z dva-
nácti týmů za Turnovem A, který je  
i v této soutěži bez porážky, a No-
vým Borem. První část se odehráva-
la stylem každý s každým. Bohužel 
až na Turnov a Nový Bor nás soupeři 
příliš neprověřili, i když jsme ani na 
jednom turnaji bohužel nebyli kom-
pletní. Ve druhé polovině, která se 
hraje už systémem rozdělení podle 
výkonnosti, chceme stejně jako star-
ší žákyně potrápit vedoucí družstva.

I přes covidové přestávky zůstal 
kádr prakticky ve stejné podobě. 
Stejně jako umístění v tabulce nás 
těší výkonnostní posun, kterého 
hráčky ve všech kategoriích dosáhly. 

Na novou sezónu krajských pře-
borů se hodně obměnil kádr všech 
mládežnických klukovských týmů. 
Po rozšíření kádru v letní přípravě 
jsme nakonec přihlásili kluky do 
všech organizovaných krajských 
soutěží. Juniorskou soutěž jsme při-
hlásili hlavně proto, abychom ohrá-
vali a učili volejbal kadety a žáky. 
Kvalitu týmové hry pak zvyšují junio-
ři hrající již jinak za muže (Hulínský, 
Kysela). Bohužel v plné sestavě 
jsme byli jen na kvalifikaci, poté tým 
museli doplňovat hlavně žáci. Vzhle-
dem ke složení je tak naše aktuální 

třetí místo v soutěži sedmi týmů více 
než skvělé. 

Také žáci nevstupovali do sou-
těže krajského přeboru s žádnými 
velkými ambicemi, protože kádr 
až na tři výjimky tvoří mladší hráči. 
Ovšem už kvalifikace a následné tur-
naje ukázaly, že naší devízou bude 
hlavně dobrá organizace hry a velká 
bojovnost celého týmu. Díky tomu 
zatím porážíme až na Českou Lípu 
všechny naše i větší a starší sou-
peře a držíme po čtyřech turnajích 
průběžné druhé místo, které nám 
zajišťuje možnost účasti v kvalifikaci 
na mistrovství ČR této věkové kate-
gorie. Týmu starších žáků se daří i 
v Českém poháru – zatím ve všech 
turnajích kromě kvalifikace více vy-
hrává než prohrává, a i když je to v 
nižších skupinách Českého poháru, 
zkušenosti z této soutěže se nám 
určitě budou hodit.

Nabyté zkušenosti by chtěl 
zúročit zejména náš tým mladších 
žáků, který je přihlášen do kvalifika-
ce o postup na mistrovství ČR této 
kategorie, v krajské přeboru zatím 
nemá náš tým soupeře a ve všech 
zápasech jak s Duklou Liberec, tak 
s Jiskrou Nový Bor vítězí bez ztráty 
setu. V této kategorii se hraje i sou-
těž ve čtyřkovém minivolejbale, kde 
náš A tým soutěž vede a B tým je po 
dvou turnajích na třetím místě. Mezi 
náš tandem se dokázal v konkuren-
ci deseti družstev vklínit pouze tým 
Loko Česká Lípa. Tedy s výsledky 
mladých volejbalistů můžeme být 
více než spokojení.

Na opačném pólu výkonnost-
ního věkového spektra je náš tým 
Superveteránů nad 50 let, který na 
mistroství ČR v roce 2021 obhájil 
pod názvem Sršáni Mnichovo Hra-
diště celkové 6. místo z dvanáctky 
zúčastněných týmů. To je určitě 
úspěchem, protože týmy nad námi 
jako Liberec, Brno nebo Opava jsou 
složeny převážně z bývalých extrali-
gových hráčů.

 
Jiří Skřivan,

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Žáci Sokola přivezli zlato 
z turnaje Českého poháru
Na podzim byly odehrány samo-
statné regionální skupiny Českého 
poháru Čech a Moravy a podle vý-
konnosti v nich byly týmy rozděleny 
do skupin dle celkové pořadí. Náš 
tým spadal podle výkonnosti do D 
skupiny, ale protože jsme neměli 
pro nedělní turnaj D skupiny dosta-
tek hráčů, dohodli jsme se s Duklou 
Liberec na prohození a jeli jsme již  
v sobotu sehrát E skupinu do Havlíč-
kova Brodu. Zde jsme byli favoritem 
na postup, což jsme našimi výsledky 
potvrdili a zajistili jsme si tak postup 
pro příští turnaj do D skupiny.

Sokol MH – VSK Český Krumlov 
2:0 (18, 23)

V utkání jsme nechtěli podcenit 
soupeře, takže jsme začali se zá-
kladní sestavou, ale brzy se do hry 
dostali i náhradníci a zápas jsme 
zvládli, i když soupeř v koncovce 
druhé sady hodně stahoval. Ale ztrá-
tu setu hráči Sokola MH nepřipustili.

Sokol MH – TJ Svitavy 2:0 (14, 21)
Stejně jako my, mají Svitavy tým 

složený převážně z mladších hráčů 
a založený na dobré organizaci hry 
a pohyblivosti. Přesto jsme si na ně 
věřili a i v tomto utkání dostali příleži-
tost náhradníci z řad mladších žáků. 
Oba sety jsme uhráli přesnější hrou 
a větším důrazem na síti i na podání.

Sokol MH – Jiskra Havlíčkův Brod 
2:1 (-25, 19, 3)

Že budou pro nás vysocí hráči 
domácí Jiskry tím nejtvrdším oříš-
kem jsme očekávali. V první velmi 
vyrovnané sadě jsme nejprve sta-
hovali vedení domácích, které si 
vytvořili větším důrazem a kvalitní 
obranou na síti. Oba naši krajní 
smečaři byli několikrát zablokováni. 
Ve střední části setu jsme se přeci 
jen více prosazovali podáním a šli 
do vedení. Série chyb na přihrávce 
hlavně od libera nás však stála první 
sadu. Ve druhém setu jsme přidali 
na podání a konečně se naši sme-
čaři přestali bát bloku a prosadili se 
jak ulívkou, tak i smečí. V celém setu 
jsme vedli a nedali soupeři šanci.  
V rozhodující zkrácené sadě pak 
naši hráči zabrali a přesným podá-
ním i dohráváním míčů na útoku 
soupeře doslova rozložili. Honza Lit-
vik dal při svém podání deset bodů  
a bylo rozhodnuto. Otáčeli jsme stra-
ny za vedení 8:1 a ani po otočce se 
soupeř nezmohl na obrat. Zde jsme 
hráli v podstatě bezchybně a velká 
pochvala patří všem hráčům.

Sokol MH – Spartak Velké Meziříčí 
2:0 (14, 19)

Po vítězství s Havlíčkovým Bro-
dem byl další překážkou na cestě 
do vyšší ligy tým z Velkého Meziříčí, 
který zdolal domácí vcelku jedno-
značně, a tak jsme očekávali tuhý 
odpor. Ovšem naši kluci byli na vlně 
a smetli i Spartak vcelku jednoznač-
ně. A to jsme si opět dovolili nechat 
zahrát hráče ze střídačky. Po tomto 
zápase jsme měli krátkou přestávku 
na oběd, kdy jsme se posilnili polév-
kou, a poté jsme již čekali na posled-
ní utkání turnaje.

Sokol MH – Lvi Praha B 2:1 (-20, 
16, 9)

Protože kluci zjistili z tabulky, 
že ani porážka s týmem Lvů už nás  
o postup nemůže připravit, bylo 
trošku složitější tým motivovat  
k pořádnému rozcvičení. Do hry 
jsme nasadili kompletní sestavu 
mladších žáků, která držela se Lvy 
vyrovnaný stav až do poloviny setu. 
Jenže před koncovkou nám soupeř 
odskočil o tři body a ani vystřídání 
nerozcvičených starších žáků nepo-
mohlo již tento set zvrátit. Naopak 
Ondra s Honzou i Zbyněk se přidali 
k chybujícím hráčům a koncovku 
jsme jasně prohráli. Přesto jsme do 
druhé sady nasadili opět sestavu 
mladších žáků a hráli vyrovnaně do 
stavu 8:8. Když jsme ale několikrát 
chybovali na útoku a soupeř odsko-
čil do vedení 11:9, vrátili jsme do hry 
postupně oba starší smečaře. Poté 
jsme se rozehráli k dobrému výkonu 
a soupeřům už nic nedovolili. Na tie-
-break pak šla sestava více méně do 
základu a rozhodující set jsme bez 
větších problémů zvládli.

Turnaj měl pro nás hned něko-
lik pozitivních přínosů. Jednak jsme 
vyhráli všechny zápasy a postoupili 
do D skupiny Českého poháru, kam 
tedy výkonnostně patříme. Vyzkou-
šeli jsme také více herních variant. 
Kromě nahrávače Tomáše Skřivana, 
libera Martina Bendy a starších žáků 
Ondry Kysely, Honzy Litvika a Zbyň-
ka Marcína si všichni ostatní hráči 
zahráli minimálně na dvou postech 
– Vítek Kysela (S, U), Marek Jansta  
a Ondra Štejnar (U, B), Jakub Krej-
čiřík (B, S) a extrémem pak byl Ví-
tek Pospíšil, který vystřídal během 
turnaje tři posty (U, S, B). Ukázalo 
se, že máme v týmu dobrou partu  
a kluci si turnaj užili. Maličkou kaň-
kou na kráse celého dne byla trošku 
nepovedená svíčková, kterou nám 
dali v restauraci k večeři, ale snad si 
kluci spravili chuť doma.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Skvělý úspěch nejmenších fotbalistů MSK
Ani v zimní přestávce nejmenší borci 
MSK nezahálejí. Starší přípravka se 
již účastní zimních halových turnajů 
v našem okrese i v kraji a kluci pra-
videlně chodí trénovat do haly BIOS 
i do vnitřních prostor v areálu MSK. 

Na základě výzvy ligového klu-
bu FK Mladá Boleslav o natočení 
videa s fotbalovými dovednostmi 
„Pojď si vyzkoušet Ewertonovu Cha-
llenge!“ se přihlásili i naši fotbalisti. 
Fantastického úspěchu a vítězem 
Ewertonovy výzvy v kategorii Part-
nerské kluby se stal Marek Knespl.

Do dalšího boje byl tentokrát 
na základě výzvy od Tomáše Ladry 
vyslán další náš zástupce, tentokrát 
Matěj Trpkoš v kategorii U10. Drží-
me palce. Klub MSK výherci gratulu-
je a dalším klukům drží palce!

Žáci i dorostenci se do přípravy 
již také zapojili. I tyto týmy pro pří-
pravu využívají halu BIOS, kterou 
střídají s venkovní přípravou jak  
v areálu MSK, tak využívají tartano-
vého oválu a hřiště stadionu Josefa 
Hrona. Dorostenci doplňují i silovou 
průpravu ve Fit Club Lukáše Bě-
hounka.

Také tým mužů MSK nastartoval 
svoji přípravu na fotbalový rok 2022, 

a to ve čtvrtek 13. ledna tréninkem 
na UMT v Českém Dubu. První pří-
pravný zápas se pak odehrál hned  
v sobotu 15. ledna. „Áčko“ ho sehrá-
lo s týmem FK Dobrovice na umělé 
trávě v Mladé Boleslavi. Zápas skon-
čil prohrou našeho týmu 2:4, ale vý-
kony hráčů byly velmi pozitivní. 

První poločas byl vyrovnaný, 
naši hráči se dostali do pár zajíma-
vých příležitostí, ale bohužel z žádné 

nebyli schopni skórovat, zato hráči 
Dobrovic své šance proměňovali,  
a tak skončil poločas výsledkem 0:3. 
Ve druhé půli jsme dokázali snížit 
díky skvělé individuální akci Martina 
Sabola na 1:3 a později po krásné 
souhře zakončoval na zadní tyči To-
máš Tomka. Dobrovice ke konci zá-
pasu ještě stihla zvýšit svůj náskok 
na 4:2. Jelikož se oba naši brankáři 
na poslední chvíli omluvili ze zdra-

votních důvodů, chtěli bychom podě-
kovat našemu soupeři za zapůjčení 
hráčů na tento post.

Sestava: Kocmich (Bartoš), 
Honza Svoboda, Adam Charvát, 
Martin Sabol, David Altman, Jan 
Mihalík, Patrik Vegricht, Pavel Nohy-
nek (45. min. Tomáš Tomka), Lukáš 
Novák (45. min. Robin Macek), Ja-
kub Rakouský, Jakub Radačovský. 
Trenér Aleš Kohout.

Ve čtvrtek 20. ledna odjel A tým 
na soustředění do Vrchlabí na Šmej-
klovu boudu, kde setrval do neděle. 
V sobotu se utkal s FC Vrchlabí na 
jejich hřišti.

Další příprava bude probíhat  
v areálu MSK a jeho okolí, na hřiš-
ti s umělou trávou v Českém Dubu  
a v přípravných zápasech se naši 
fotbalisté utkají postupně 30. led-
na s SK Kosmonosy, 6. února se 
Slavojem Stará Boleslav, 13. února 
se SK Byšice, 20. února s týmem 
Frýdlantu a  26. února nastoupí na 
hřišti Bakova. V generálce na jarní 
část soutěže prověří MSK fotbalisté 
z Nymburka hrající krajský přebor,  
a to v sobotu 5. března. V sobotu 12. 
března zamíří muži MSK k prvnímu 
mistrovskému utkání do Rejšic. Vý-
kop by měl být ve 14:30 hodin.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Tenista Jiří Lehečka 
na Australian Open

Takřka celá druhá půle ledna patřila 
v australském Melbourne 110. roč-
níku grandslamového tenisového 
turnaje a Mladoboleslavsko mohlo 
držet vedle známých jmen z čela 
světového žebříčku palce také kraja-
novi přímo z regionu. Přes kvalifikaci 
se do mužské části pavouka probo-
joval tenista Jiří Lehečka z Kněžmo-
sta (143. hráč světového žebříčku) 
poté, co ve třetím kvalifikačním zá-
pase přehrál kazašského soupeře 
Dmitrije Popkova. Postoupil tak mezi 
128 elitních tenistů. Jeho prvním 
soupeřem se stal Bulhar Grigor Di-
mitrov, někdejší světová trojka, kte-
rého Lehečka notně potrápil. Přesto-
že Lehečka prohrál (4:6, 6:4, 3:6 a 
5:7), byl se svým výkonem spokojen. 
Do turnaje se z ČR kvalifikoval ještě 
Tomáš Macháč. (wes)
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Aktivita Klubu českých turistů v novém roce 
ožívá, chystá se opět několik desítek akcí
Letošní lednové počasí přálo pro-
cházkám v přírodě, proto byl hned 
na úvod sezóny zařazen první zimní 
výlet seniorů, a to hned tajný, které-
ho se zúčastnilo 14 turistek. Naším 
cílem byly roubenky v Příšovicích  
a prozkoumávání okolí Jizery a Vel-
kého i Malého Písečáku.

Začátkem nového roku se také 
většinou uchylujeme k hodnocení 
činnosti roku uplynulého a troufám 
si konstatovat, že činnost mnichovo-
hradišťského odboru Klubu českých 
turistů byla v roce 2021 velmi bohatá 
a různorodá. Celkem se podařilo re-
alizovat 43 akcí, mimo jiné dva vý-
lety pro děti, jeden vodácký výlet na 
Jizeře, jeden cyklovýlet s návštěvou 
nedalekých kostelů pod vedením fa-
ráře Pavla Macha, šest víkendových 
výletů, jeden noční pochod, jeden 
dvoudenní přechod, 19 seniorských 
výletů a jeden závěrečný pro členy 
výboru a ostatní příznivce turistiky. 
Dále jsme pro vás připravili zimní 
Skryté vrcholky, 100 jarních kilome-
trů, nově jsme se pak zapojili v dub-
nu a v říjnu do celorepublikové akce  
10 000 kroků... 

Statisticky řečeno – společně 
jsme nachodili přes 448 km za účas-
ti cca 556 osob. Nicméně pokud by-
chom měli připočítat kilometry právě 
z jarních kilometrů či 10 000 kroků 
a dalších akcí, dostali bychom se na 
více než 43 tisíc kilometrů.

A na co se můžete těšit v le-
tošním roce? Nabízíme jen stručný 
přehled připravovaných akcí a bude-
me doufat, že se podaří uskutečnit 
je. Uvítáme jakékoli tipy na další 
výlety, jež by vás lákaly nebo které 
byste třeba z vlastní aktivity chtěli 
zrealizovat.

Tradičně nejaktivnější budou jis-
tě senioři, kteří se například v únoru 
mohou vydat na valentýnskou pro-
cházku, v březnu pak za bledulemi 

Když sranda vzniká v posteli: Kniha kresleného 
humoru vozíčkáře z Bakova je stále k dispozici
Máte rádi kreslený humor? A víte, že 
jeden kreslíř humoru žil nedaleko od 
nás, v Bakově nad Jizerou?

Jiří Flekna (1959–2021) už sice 
není mezi námi, ale v prosinci vyšla 
kniha jeho celoživotní tvorby s ná-
zvem Když sranda vzniká v posteli. 
V posteli proto, že Jiří Flekna byl od 
mládí po těžkém úrazu ochrnutý.  
A právě v posteli se tedy odehrávala 
jeho tvorba.

Kniha obsahuje 130 vtipů  
a doplněna je řadou fotografií a za-
jímavostí z autorova života. V celo-
barevném provedení a pevné vazbě 
je k dostání za příznivou cenu 150 

korun a v Hradišti ji můžete zakoupit  
v knihkupectví Hany Otáhalové. Dal-
ší prodejní místa, možnost zaslání 
knihy poštou i veškeré další podrob-

nosti najdete na www.spokojeny-do-
mov.cz/jiri-flekna.

Výtěžek z prodeje knihy bude 
věnován na podporu terénních soci-

álních služeb Spokojeného domova, 
který se stará o to, aby handicapova-
ní lidé mohli žít – a případně i tvořit 
– doma. Tak jako samotný Jiří Flek-
na, který byl jedním z jeho prvních 
klientů. I když už není mezi námi, 
Spokojený domov se o něj symbo-
licky stará dál.

Křest knihy byl přesunut na 
období příznivější pro společenské 
setkávání. Pokud nám bude situace 
přát, mohl by se uskutečnit koncem 
dubna při příležitosti autorova svát-
ku.

Petr Novák

Vánoce v Domově Modrý kámen

Před námi je nový rok 2022. Ráda 
bych vám všem jménem všech za-
městnanců Domova Modrý kámen 
popřála především pevné zdraví, 
štěstí a hodně lásky, která je k životu 
také velmi potřeba. A než se v tom 
novém roce pořádně rozběhneme, 
ráda bych vás provedla adventním 
časem v Domově Modrý kámen.

Přípravy na vánoční čas jsme 
rozhodně nepodcenili. Jako každý 
rok jsme spolu s našimi klienty oz-

dobili vánoční stromeček. A nejsme 
žádní troškaři! Letošní vánoční stro-
mek, který zdobil respirium domova, 
měl bezmála pět metrů. Darovaly 
nám ho Lesy ČR, a tímto bych jim 
ráda poděkovala. 

Pro podtržení vánoční atmosfé-
ry jsme do zařízení pozvali také zpě-
váka Tomáše Ringela, který k nám 
tentokrát zavítal s pásmem známých 
i méně známých vánočních koled. 
Klienti jeho podání a pěvecký projev 

zbožňují. Některé známé koledy zpí-
vali společně s ním. Nálada během 
vystoupení byla vskutku úžasná. 
Samozřejmě i zaměstnanci Domo-
va Modrý kámen se snažili našim 
klientům vytvořit příjemnou vánoční 
atmosféru a zajistit vše, co ke Štěd-
rému dni patří. Prostřeli slavnostně 
vánoční tabuli, aby klienti mohli 
svátečně zasednout za stůl a ochut-
nat tradiční vánoční pokrm – řízek  
a bramborový salát. A pak samo-

zřejmě přišel i Ježíšek! Každý klient 
Domova Modrý kámen obdržel jako 
pozornost drobný dárek. Nyní už 
plánujeme nové akce, které bychom 
rádi v novém roce 2022 našim klien-
tům dopřáli. V dalších číslech Kame-
lotu vás s nimi rádi seznámíme. 

Renata Poláková,
Domov Modrý kámen Poděkování uživatelky 

Denního centra Jizera
Paní Jana Marešová z Kláštera nad 
Jizerou si v lednu připomněla své ži-
votní jubileum, které oslavila s přáteli 
v Denním centru Jizera. Následující 
řádky centru adresovala jako podě-
kování nejen za oslavu, ale i za další 
aktivity, které seniorům nabízí. 

„Chtěla bych touto cestou po-
děkovat za organizaci a dárky při 
oslavách mých 80. narozenin za-
městnancům Denního centra Jizera 
v Mnichově Hradišti, Klárce Řezáčo-
vé a Renatě Zamrijové. Zároveň chci 
poděkovat i uživatelkám DC Jizera 
za dárky a skvělou atmosféru. Schá-
zíme se v pondělí na výtvarném 
kroužku a ve čtvrtek na trénování 
paměti. Pořád se máme čemu učit. 
Myslím si, že nepřeháním, když na-
píši, že se tady cítím dobře, že tomu 
i hodně napomáhají obě již zmiňo-
vané zaměstnankyně. Přeji dál všem 
hodně zdraví a dobré nápady v čin-

nosti, která seniorům pomáhá."
Denní centrum pro seniory  

s působností v Mnichově Hradišti a  
v Bakově nad Jizerou poskytuje dvě 
registrované sociální služby, Den-
ní stacionář a Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a zdravotně posti-
žené. Vedle toho nabízí pestrou šká-
lu volnočasových aktivit určených 
seniorům – trénování paměti, filmo-
vá promítání, procházky po okolí, 
výlety za kulturou, besedy nebo 
přednášky. Každý týden je rovněž 
možné zúčastnit se dílen, v rámci 
nichž vznikají svíčky, mýdla, polštář-
ky, tašky, sáčky na bylinky, dřevěné 
krabičky, látkové hračky či krémy.

Bližší informace o službách 
a aktivitách pro seniory naleznete 
na www.dcjizera.cz, na Facebooku 
nebo na telefonu 725 787 577.

Martin Weiss

do Pekla, na 1. máje na Valečov či 
v červnu na tajný výlet. Nicméně  
v nabídce budou i seniorské výlety 
na vzdálenější místa, jsou tu nápady 
vyjet do Hradce Králové a prohléd-
nout si jeho historické centrum, do 
zoo ve Dvoře Králové nad Labem 
či třeba do Lázní Bělohrad. Rodiny 
s dětmi (ale i další zájemci) se mo-
hou těšit na výlet do Prahy (v plá-
nu máme cyklus výletů do našeho 
hlavního města, vždy jeden na jaře 

a jeden na podzim), rádi bychom se 
prošli podél Labe z Kolína do Libice 
a upřímně doufáme, že se nám již 
letos podaří zrealizovat kvůli covidu 
již dvakrát zrušené výlety na Ještěd 
a do Oldřichova v Hájích. Chystáme 
se i na vodu, na rodinný víkend ve 
Sloupu v Čechách, pro děti plánuje-
me dětský dvoudenní přechod, opět 
si vyzkoušíme noční pochod, ve 
spolupráci s mnichovohradišťským 
muzeem se podíváme do Žďáru… 

Protože je nám blízká i péče 
o naše město a jeho okolí, věříme, 
že letošní celorepubliková akce 
Ukliďme Česko nás spojí při úklidu 
Dolců. A bude osazena i naše třetí 
lavička. Kde? To si teprve budeme 
muset odhlasovat. Nepřijdete ani 
o 100 jarních kilometrů, budete 
se moci zapojit do 10 000 kroků  
a rozhodně byste v neděli 10. dubna 
neměli opominout 5. ročník našeho 
tradičního zahajovacího výletu Zá-
sadně na Zásadku. Snad se letos již 
společně všichni potkáme na tomto 
kouzelném místě poblíž Hradiště.

Přejeme všem pohodový turis-
tický rok a těšíme se na viděnou na 
některé z našich akcí. Jejich přehled 
naleznete na našem webu: www.
kctmh.cz.

Helena Pöllová a Markéta 
Tomášová, Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště 

Momentka z tajného seniorského výletu.

Konec sociálním bublinám! 
Na sídlišti se rodí komunita 

Sídliště v posledních letech vnímá 
jako synonymum pro život v osa-
mění a odcizení. Proto se nezisková 
organizace Semiramis snaží tento 
problém intenzivně řešit. Pomáhá 
například s rozvojem komunitního 
života na sídlišti v Mnichově Hra-
dišti, kde prostřednictvím projektu 
s názvem První krok na společné 
cestě momentálně přispívá k vytvo-
ření funkční sítě sousedských vazeb 
mezi obyvateli. 

Semiramis se v různých koutech 
České republiky dlouhodobě věnuje 
systematické práci s dětmi a mláde-
ží. Mimo jiné pomáhá utvářet funkč-
ní mezilidské vztahy. Příkladem je 
třeba působení právě v Mnichově 
Hradišti. „Chceme vzbudit diskusi  
o tom, že na sídlišti se může žít jinak,  
a ukázat cestu, jak na to,“ říká Zde-
něk Urban, kontaktní pracovník níz-
koprahového zařízení, podle kterého 
je v tomto ohledu nejdůležitější ote-
vřená komunikace, vzájemná edu-
kace a předávání informací.

To všechno nabízí takzvaný  
N Klub, sociální služba primárně 
určená pro děti a mladistvé ve věku 
od šesti do dvaadvaceti let, kterým 
pomáhá se začleněním se do ob-
čanské společnosti. V rámci N Klubu 
také vznikl projekt s názvem První 
krok na společné cestě, pomocí 
kterého se organizace snaží nastar-
tovat funkční síť sousedských vazeb 
na sídlišti v Mnichově Hradišti. 

„Jde o setkávání a propojování 
jednotlivých skupin obyvatel sídliště 
s cílem odstranit sociální bubliny,“ 
prozrazuje Urban. „Cílem je snížit 
odcizení a napětí panující mezi 
dětmi a mladými lidmi, kteří tráví 
svůj volný čas v prostoru sídliště,  
a dalšími místními obyvateli. Ve 
snaze o propojení celé komunity 
nabízíme pomoc a podporu osa-
mělým rodičům, babičkám i dětem. 
Ve všech se přitom snažíme vzbudit 
pocit užitečnosti,“ doplňuje.

Projekt První krok na společné 

cestě je koncipován jako tři čtyřho-
dinová odpolední setkání, která jsou 
určena pro děti, mladistvé, jejich ro-
diny i další obyvatele sídliště. Každé 
setkání má konkrétní téma. Konkrét-
ně jde o komunikaci v rodině, hledá-
ní opor v sousedství a vliv školy. 

Tato setkání se těší pozitivním 
ohlasům, které přichází nejen od 
samotných návštěvníků N Klubu, ale 
také například ze škol. „Je vidět vel-
ký pokrok a zájem lidí. Daří se nám  
s nimi navazovat vztah, pomocí ně-
hož pro ně dokážeme být partnerem 
při řešení každodenních i náročných 
situací. Z toho máme velkou radost,“ 
těší Zdeňka Urbana.

Celý projekt je realizován za 
přispění města Mnichovo Hradiště, 
které činnost organizace dlouhodo-
bě podporuje a pomáhá tak propojo-
vat místní komunitu. Kromě toho se 
ovšem dočkal příspěvku také od Na-
dačního fondu ŠKODA AUTO v rám-
ci grantové výzvy Tady jsem doma. 

„Občanská společnost je jedním 
z našich klíčových témat. Dlouho-
době podporujeme projekty, které 
se týkají obyvatel a komunit na Mla-
doboleslavsku. Naším cílem je po-
sunout životní podmínky v regionu 
směrem dopředu, což je i smyslem 
projektu První krok na společné ces-
tě,“ vysvětluje Ladislav Kučera, ředi-
tel Nadačního fondu Škoda Auto. 

Nezisková organizace Se-
miramis chce na základě nového 
projektu dále rozvíjet své aktivity  
v rámci N Klubu, který by ráda ještě 
více zpropagovala mezi obyvateli 
Mnichova Hradiště. „Nesvazujeme 
se představou, že se nám podaří do 
našeho projektu zapojit každého. Ve 
chvíli, kdy však bude většina obyva-
tel vědět, co je N klub a v čem jsme 
nápomocni místní komunitě, bude 
naše očekávání naplněno,“ dodává 
Lenka Dokládalová Bednářová, od-
borná ředitelka Semiramis.

Michaela Celárková

Útulné zázemí N klubu sídlícího na Masarykově náměstí v č. p. 1141.
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ANO
Jak dosáhnout zkvalitnění podzemní vody v Mnichově Hradišti? Jak by 
mělo město o vodu v okolní krajině pečovat?

DNES SE PTÁ

...

Cílem rubriky DNES SE PTÁ je podpořit veřejnou debatu v Mnichově Hradi-
šti a zprostředkovat občanům názory zastupitelů na aktuální témata.

Každý měsíc jedno politické uskupení, které má své zástupce v měst-
ském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zástup-
ce za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře  
v tomto volebním období bude čekat zpravidla jedna otázka a čtyři odpově-
di (za Žijeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO).

Příští měsíc se bude ptát Žijeme pro Hradiště.

Nejdříve bych chtěl 
pozdravit všechny 
čtenáře a popřát jim 

do nového roku hodně zdraví a ener-
gie ke zvládnutí této zamotané doby.

Začnu otázkou první, u které 
autor otázky, zřejmě neznalý pojmů, 
o kterých chtěl diskutovat, nadnesl 
téma „kvalita podzemní vody“. Tím-
to pojmem se rozumí voda, která 
se nachází ve velkých hloubkách, 
a to pro představu sto i více metrů. 
Kvalita této vody je spíše generační 
záležitost, než abychom ji v krátkém 
horizontu mohli ovlivnit my, natož 
současná samospráva města. Slo-
žení a jakost těchto vod, je dána 
polohou, geologickými vrstvami  
v terénu a dalšími aspekty, které 
jsou spíše na posouzení odborníků. 
Základem je, že můžeme svým sou-
časným chováním k přírodě, svému 
okolí a životnímu prostředí ovlivnit 
to, aby se současné podmínky pro 
život příštích generací nezhoršovaly. 

Co můžeme ovlivnit my jako 
občané města teď, je voda povrcho-
vá. Je to o přístupu každého z nás  
k životnímu prostředí jako takovému. 
Mám na mysli ekologickou likvidaci 
odpadů (ne divoké skládky v příro-
dě), neznečišťování odpadní vody 
nepatřičnými tekutinami, v horším 
případě kašovitými hmotami, ohle-
duplný přístup k vodním tokům a pří-
rodě vůbec a také to, abychom měli 
pořád na paměti naše děti a další 
generace. 

Druhá otázka je tématem vel-
mi současným, ale je to jako léčit 
pacienta v těžkém stádiu nemoci  
a čekat, že doktor udělá zázrak. Je 
zřejmé, že srážek ve formě deště  

a v zimě sněhu proti rokům našeho 
mládí ubývá. Mládím myslím 30 let 
zpět. Pršelo častěji a mírně, až na 
pár výjimek. Voda se stačila vsakovat 
do půdy a zůstávat doma, tedy tam, 
kde spadla. Dnes intenzivně zaprší, 
voda odteče do kanalizací, z polí do 
svodnic nebo si najde cestu k poto-
kům a vesele odteče pryč. V horším 
případě v podobě přívalových dešťů 
napáchá velké škody. Příroda se na 
nás zlobí a dává nám to jasně naje-
vo. Co ale můžeme v čele s našimi 
volenými zástupci ovlivnit, je ono 
udržení vody v krajině. 

Začnu u zemědělců, kteří ob-
hospodařují podstatnou část našeho 
okolí. Pěstuje se zde hlavně řepka  
a kukuřice. To jsou plodiny, které 
spotřebují spoustu vody a hlavně, 
zisk nezůstává u nás, ale putuje 
k jiným, kterým záleží jen na zisku 
a ne na životním prostředí lokalit, 
kde hospodaří. Až na malé výjimky! 
Dalším problémem jsou stále nové 
zábory zemědělské půdy ze strany 
rozšiřujícího se průmyslu, ale i kvůli 
bydlením. Rozhlédněme se kolem 
sebe! Nové komplexy hal i satelity 
pro bydlení způsobují, že ze zpev-
něných ploch odtéká voda kanaliza-
cí nebo vodotečí nenávratně pryč. 
Dnes jsou již centrálně podnikány 
kroky k nápravě. Zelené střechy, 
procenta zeleně ze zastavěné plo-
chy, retenční nádrže atd. Stačí to? 
Není již pozdě? To že vznikne tůň, 
obnoví se zapomenutá mez, cesta 
se stromy, opraví se rybník, je sice 
malý, ale velmi významný krok pro 
budoucnost.     

  Petr Havel (ODS)

Pokud bychom chtěli 
napomoci kvalitě pod-
zemní vody, připojme 

místní části k čistírně odpadních 
vod, vybudujme tedy kanalizaci ve 
vsích, které spadají pod Mnichovo 
Hradiště a v současnosti ji nemají. 

Již notoricky známá, ale ne 
vždy realizovaná je potřeba zadržet 
vodu co nejdéle v krajině, aby voda 

rychle neodtékala, ale naopak se 
dala využít v době sucha nebo  měla 
možnost se vsáknout, a tak doplni-
la stav spodní vody. S konkrétními 
počiny se můžeme setkat například 
u autobusového terminálu. Příkladů 
z praxe lze i v České republice najít 
mnoho, stálo by za to některé z nich 
realizovat i v naší obci a jejím okolí.  

  Jan Štrojsa (ČSSD a SZ)

Nejsem si jist, jak 
je první část otázky 
míněna, na zkvalit-

nění podzemí vody, tedy zlepšení 
chemických a fyzikálních vlastnos-
tí, má samospráva minimální vliv.  
V našich silách jsou drobnosti, které 
toto nebudou zhoršovat jako napří-
klad odklon od používání herbicidů  
s glyfosáty (Roundup), což již tři roky 
po dodavateli služeb město vyžadu-
je. Největší pozitivní vliv na kvalitu 
podpovrchové vody by přinesla re-
alizace kompletního odkanalizování 
místních částí. Co jistě kvalitu pod-
zemních vod může zhoršovat a na 
co jako město vliv nemáme, je po-
užívání herbicidů zemědělci (typicky 
předsklizňová desikace porostů).

Druhá otázka se věnuje kvantitě 
podzemních vod, která je závislá na 
několika parametrech. Množství srá-
žek nejsme schopni ovlivnit. Po ně-

  Pavel Břicháček (ŽpH)
kolika letech sucha, kdy docházelo  
k postupnému snižování hladiny 
podzemních vod, byl loňský rok příz-
nivý a tyto hladiny se mírně zvýšily, 
ale na jak dlouho?

Největším zdrojem podzemních 
vod je přirozená infiltrace srážek na 
povrchu. Hlavním cílem musí tedy 
být zamezení rychlého povrchové-
ho odtoku ze zemědělských, ale  
i urbanizovaných ploch, tedy zadr-
žování vody v krajině. Nejefektivněj-
ším nástrojem jsou zde komplexní 
pozemkové úpravy, které vrací do 
krajiny cesty, aleje, remízky a další 
krajinotvorné prvky. Dále je důleži-
tá podpora obnov mokřadů a tůní  
v místech, kde bývaly, tak aby se 
podpořila přirozená povrchová aku-
mulace vod. Důležitá je také péče 
o půdu zemědělci (orba po vrstev-
nicích).

V městě se pak klade u nových 

projektů důraz na minimalizaci ploch 
s nepropustnými povrchy nebo ales-
poň jejich odvodnění do zeleně nebo 
místních vsakovacích objektů, což 
druhotně omezuje přeplnění místní 
kanalizace při přívalových deštích. 
Zároveň se město snaží přimět in-
vestory větších objektů k tomu, aby 
ve svém záměru realizovali zelenou 
střechu. 

V poslední řadě je třeba přemýš-
let nad ochrannou zásob podzemní 
vody v lokálním měřítku. Dnes už si 
může pořídit vrtanou studnu doslova 
každý a v sušších obdobích se pak 
hladina podzemní vody díky množ-
ství čerpajících výrazně snižuje, což 
může pro ty se starou kopanou stud-
nou znamenat sucho. Tato povolení 
by se podle mého názoru měla udě-
lovat s rozmyslem a jen z vážných 
důvodů tam, kde není dostupný ve-
řejný vodovod.  

Podzemní vodu 
bychom rozhodně 
neměli brát jako sa-

mozřejmost. Tím myslím nejen její 
kvalitu, ale v neposlední řadě také 
její množství. Vrty bývají čím dál 
hlubší a nedivím se ani jejich regu-
laci. Na jeden pramen se jednoduše 
nemůže napojit nesčetně studní. 
Toto téma je aktuálnější i díky pro-
blémům s polskými sousedy v kauze 
prohloubeného, původně povrcho-
vého dolu Turów, kdy se příhraniční 
obce bojí o svůj zdroj vody.

Kvalitu vody bezesporu ovliv-
ňuje to co, se děje na povrchu. Pro-
blémem může být intenzivní země-
dělství, tedy chemikálie stejně jako 
fekálie.

Určitě nejsme jediní, kteří mají 
rádi vodu z Klokočky. Pokud by se 
nám podařilo napojit se na tento 
zdroj, byla by to opravdová pecka! 
Nyní mám z kohoutkové vody v Mni-
chově Hradišti pocit, že třebaže vy-
hovuje hygienickým standardům, její 
kvalita je nevalná. Občas je dokonce 
viditelně zabarvená a její chemické 

  Jana Šťastná (ANO)
složení ovlivňuje také spotřebiče. 
Jak často odvápňujete konvici? Ano, 
často. A ta se dá aspoň odvápnit 
velmi snadno. Horší je to s pračkou  
a podobně.

Velmi vážně uvažuji o filtrač-
ním zařízení, které by si poradilo  
s tvrdostí, ale také třeba s chlorem. 
Chlor se po celém světě používá  
k dezinfekci vody. Ač jsme si na tuto 
metodu již zvykli, měli bychom být 
obezřetní a zamyslet se nad zdro-
ji vody, kterým by stačilo výrazně 
méně zásahů.

Kamelot: 
zpravodaj města 
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S inzercí do Kamelotu 
se obraťte na infocentrum
Od ledna letošního roku přešla agenda objednávání inzerce 
zveřejňované v Kamelotu do rukou Tomáše Hejdrycha, pra-
covníka městského informačního centra. V souvislosti se za-
dáváním inzerce se na něj můžete obracet na telefonním čísle 
326 772 464 nebo na e-mailové adrese infocentrum@klubmh.
cz. Paní Daně Stránské, která byla za inzerci ve zpravodaji 
zodpovědná od roku 2015, redakce upřímně děkuje za vyni-
kající spolupráci. (wes)

INZERCE

Pro co si v únoru 
zajít do knihovny?

I v lednu jsme nakupovali a zpra-
covávaly nové knihy. Když je venku 
zima a nevlídno, zveme vás přijít si 
prohlédnou nové přírůstky. Nejen 
tyto, ale i mnoho dalších čeká na 
vaši návštěvu. (jj)

Tomáš Etzler
NOVINÁŘEM V ČÍNĚ

Když Tomáš 
Etzler přistál v říj-
nu 2006 v Pekin-
gu, Čínu téměř 
neznal. V násle-
dujících letech 
zde však připravil 
stovky reportáží a 
zažil řadu silných příběhů. Jak v nej-
lidnatější zemi světa žijí běžní lidé? 
Čemu v totalitní Číně čelí novináři, 
kteří zpracovávají události, jež se 
komunistická vláda snaží skrýt? Pro-
nikavý vhled do čínské reality ji uka-
zuje v syrových barvách osobních 
zážitků jako ambiciózní mocnost, jež 
si nárokuje životy svých občanů.

Radka Třeštíková
TAJEMSTVÍ

Napínavé vy-
právění o lidech 
v horách a horách 
mezi nimi, které 
už nejde obejít, 
ale dá se z nich 
spadnout a dá se 
v nich ztratit. Stej-
ně jako v té šílené spoustě tajemství, 
co si v sobě pečlivě střeží dospělí i 
děti. Ale všichni občas potřebujeme 
někoho, kdo nás zachrání.

Ivanka Devátá
ŠŤASTNÁ ZA VŠECH 
OKOLNOSTÍ

Autobiogra-
fické příběhy zná-
mé české spiso-
vatelky a herečky, 
psané jakoby pod 
heslem „nic není 
tak černé, aby se 
na to nešlo dívat 
růžovými brýlemi“, jsou plné ne-
změrné vitality, elánu a optimismu 
a potvrzují, že „život je dar, štěstí je 
volba“.



Příběh anglického zajatce
HISTORIE

Ačkoliv od konce druhé světové 
války uplynulo již téměř 77 let, stále 
se objevují nové informace a dosud 
neznámé skutečnosti z té doby. 
Dozvídáme se o tom, jak lidé tehdy 
žili a jak odvážně se někteří z nich 
zachovali. Tyto zprávy jsou o to zají-
mavější, když se týkají našeho bez-
prostředního okolí, když se události 
odehrávaly v našem městě či ves-
nici, když se jich účastnili lidé, které 
jsme znali či jejichž rodiny známe. 
Jedním takovým dosud neznámým 
příběhem je i příběh Brita Roberta 
Evanse, který prožil konec války  
v Mnichově Hradišti a jeho okolí. 

Před časem se na paní Michalu 
Mydlářovou z Kláštera obrátil pan 
Cyril Evans z Velké Británie s pros-
bou, aby mu pomohla najít potomky 
rodin, které za druhé světové války 
pomohly přežít jeho otci Robertovi. 
Ten už nežije a rodině zbylo pouze 
několik fotografií z tehdejší doby 
a záznam některých Robertových 
vzpomínek. V jeho příběhu je však 
spousta otázek a nejasností, které 
přímo vyzývají k tomu, aby byly zod-
povězeny a objasněny. Paní Mydlá-
řová se s prosbou o pomoc obrátila 
na nás, pracovníky mnichovohra-
dišťského muzea. 

Co tedy ze zaslaných podkladů 
víme? V roce 1930 vstoupil tehdy 
18letý mladík Robert Evans, rodák 
z Dinas Mawddwy ve Walesu, do 
britské armády. Sloužil ve Spojeném 
království, na Gibraltaru, v Číně, 
v Belgii a Francii. Zde ho v roce 
1940 zastihla německá invaze. Jak 
známo, boje o Dunkerque skončily 
vítězstvím německé armády, britské 
a francouzské jednotky se však po-
dařilo evakuovat na britské ostrovy. 
To štěstí ale Bob neměl. V bojích 
poblíž Dunkerque byl v červnu zajat, 
v době, kdy se vracel z dovolené 
ve vlasti, kde se 7. května oženil. 
Jako zajatec byl se svými kamarády 
nucen podstoupit vyčerpávající po-
chod do Lucemburska, později byli 
převezeni do Německa. V Německu  
a v Polsku v různých zajateckých 
táborech strávil více než čtyři roky. 

Ze zaznamenaného vyprávění 
vyplývá, že v zimě 1944/45 během 
vyčerpávajícího pochodu Bob na 
polském území uprchl a dostal se až 
na Mnichovohradišťsko. Pravděpo-

dobnější se ale zdá být skutečnost, 
že k útěku došlo až na našem území 
při pochodu, ke kterému byli vězni  
a zajatci donuceni, když Němci eva-
kuovali tábory směrem na západ, 
ze strachu před blížící se Rudou 
armádou. Je známo, že Mnichovým 
Hradištěm tyto průvody zajatců pro-
cházely kolem poloviny února 1945. 
Bob vzpomíná, že se mu společně 
s dalším zajatcem podařilo utéct  
v mrazivé noci a dostat se k jedno-
mu hospodářství, kde mu poskytli 
jídlo a úkryt. Domníváme se, že se 
jednalo o mlýn Růtových v Dolní Bu-
kovině. Jak dlouhý čas zde uprchlíci 
strávili, nevíme. Bob údajně praco-
val ve mlýně a hospodář ho vydával 
za hluchoněmého. Když se jednou 
prozradil, byl prý přesunut na jinou 
práci – pracoval na zahradě, vedle 
níž byla kasárna a cvičiště němec-
kých vojáků. Zde ale narážíme na 
další nejasnost. Netušíme, kde to 
mohlo být ani kdo další se podílel na 
pomoci uprchlíkům. 

Další Bobova vzpomínka ho-
voří o tom, že v Mnichově Hradišti 
pracoval v kině umístěném v míst-
ní sokolovně. Kino údajně navště-
vovali i příslušníci 

CHODÍM PO MĚSTĚ
Každému se něco nelíbí, každý by 
chtěl něco jinak. K tomu potřebujeme 
někam napřít pozornost, s pomocí 
vyšších sil jsme pak schopni změnit 
sebe i okolí. Sen se mění v záměr, 

plán se mění v realitu. K tomu nám 
pomůže ještě známé úsloví: přej  
a bude ti přáno, dej a bude ti dáno! 

Milí spoluobčané, přeji vám pěk-
né prožívání následujících dní.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

německé policie. Ač se to zdá být 
neuvěřitelné, o skutečnosti, že 
jakýsi uprchlý britský zajatec „ra-
zítkoval vstupenky v mnichovohra-
dišťském sokolském biografu“, se 
psalo v listopadu 1945 i v novinách 
Svobodné slovo. V tom, kdo mu  
v Mnichově Hradišti pomáhal, opět 
ale není jasno. On sám vzpomí-
ná na rodinu Pravdových, vlastní 
i několik fotografií popsaných jako 
manželé Pravdovi.  Podle mnichovo-
hradišťských pamětníků však osoby 
na fotografiích nejsou Pravdovi. Kdo 
to tedy je? A kdo jsou lidé označení 
na další fotografii jako majitelé kina? 
Odpovědi na tyto otázky jsme se 
snažili zjistit, ale zatím neúspěšně. 
Nenašli jsme nikoho, kdo by o po-
bytu uprchlých anglických zajatců 
v Mnichově Hradišti měl nějaké in-
formace, nenašli jsme žádné doku-
menty či záznamy. 

Jedinými doklady odkazujícími 
na tento příběh tak zůstávají dva 
dopisy, které zaslal v roce 1946  Ro-
bertu Evansovi Josef Růta, a dva 
novinové články informující o tom, 
že lidé, kteří pomáhali uprchlým brit-
ským zajatcům, byli v březnu 1946 

v Turnově 
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Pozná někdo z vás, čtenářů, kdo je na uveřejněných fotografiích? Mohli by na některé z nich být manželé Pravdovi?

oceněni zástupcem britského vel-
vyslanectví. Mezi nimi je zmiňován i 
Josef Růta, mlynář z Dolní Bukoviny. 

Příběh Roberta Evanse se nám 
tedy zatím doplnit nepodařilo. Přesto 
věříme, že nové skutečnosti se ještě 
objeví, budeme pátrat dál. Pokud 
někdo z vás, čtenářů, může k tomuto 
tématu přispět jakoukoliv informací 
či radou, velmi to uvítáme.

Na závěr ještě poznámka: 
Uprchlých anglických zajatců se  
v našem okolí skrývalo víc. Dva  
z nich ukrývali obyvatelé Veselé 
v chatě v lesíku u Jizery. I Robert 
Evans vzpomíná, že ho před kon-
cem války vzal místní učitel (opět 
nevíme, kdo to byl) do jakési chatky, 
kde se skrývali jeho přátelé. On tam 
však nezůstal a vrátil se k Pravdo-
vým a Růtovým (opět nejasnost – byl 
v Hradišti nebo v Bukovině?). Vrátil 
se tam, až když jel na kole kama-
rádům oznámit, že je konec války. 
Mohla to být ta chata, kde se skrývali 
„veselští Angličané“?

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

O zmizelé křížové cestě, 
která vedla lesoparkem
Na tabulích naučné stezky leso-
parkem nad Jizerou jsou uvedeny 
mnohé zajímavosti z jeho historie.
Mezi nimi je i zmínka o tamní křížo-
vé cestě. Nezůstala po ní ani stopa, 
její podobu neznáme, v muzeu foto-
grafie nejsou. Snad byly obrazy, jež 
byly její součástí, zavěšené přímo 
na stromech. Kéž pomůžou pamět-
níci z řad čtenářů i tentokrát, třeba 
znalostí, kudy vedla, její podoby, 
fotografiemi... Každému takovému 
bude patřit velký dík.

Přidám příhodu z Noci kostelů 
a tip na výlet. Obojí má s křížovou 
cestou souvislost. Zvídavý student 
si prohlížel křížovou cestu v mnicho-
vohradišťském kostele sv. Jakuba  

a podotkl: „Tak je ten Ježíš živý, nebo 
mrtvý? Tady to končí pohřbem!“ Ob-
vykle mívají křížové cesty v kostelích 
i v krajině čtrnáct zastavení a kon-
čívají pohřbem Ježíše. Některé však 
mají zastavení patnáct a vrcholí tak 
Jeho vzkříšením, které si o Veliko-
noční neděli připomínáme.

Křížovou cestu s patnácti za-
staveními najdeme i v Českém ráji, 
a to v Karlovicích u Sedmihorek. 
Zdobí interiér tamního kostela.  
V sezoně, za příznivého počasí, 
bývá kostel otevřený takzvaně „na 
mříž“ a zájemci mohou do jeho inte-
riéru nahlídnout.

Daniela Břoušková

Výzva
Pokud můžete pracovníkům muzea v souvislosti s příbě-hem anglického zajatce nějak pomoci, ozvěte se prosím na tel. číslo 326 771 001 nebo na e-mailovou adresu: muzeum@mnhradiste.cz.

Gymnázium děkuje firmě 
ŠKO-ENERGO za podporu
Dotační program firmy ŠKO-ENER-
GO pro školy využíváme v rámci 
našich snah o zkvalitnění školního 
prostředí  na gymnáziu opakovaně – 
administrace žádosti je jednoduchá, 
komunikace s poskytovatelem finan-
cí flexibilní a šance na jejich získání 
značná. I v loňském roce jsme tedy 
v rámci programu Energie pro děti 
vymysleli jednoduchý ekologický 
projekt a následně získali 20 tisíc 
korun, za něž jsme pořídili vyvý-
šené záhony, zeminu a sadbu a lis 
na PET lahve s nádobou na tříděný 
odpad na chodbu školy. Moc se těší-
me, až studenti v rámci výuky envi-
ronmentální výchovy na jaře záhony 

osázejí a my tak budeme mít hned  
u školy maličkou komunitní zahrád-
ku. Příjemným bonusem  pro nás 
pak letos byla nabídka koordinátorky 
dotačního programu ŠKO-ENERGO 
na uspořádání  přednášky s eko-
logickou tematikou – studenti  1. A  
a kvinty si tak mohli vyslechnout za-
jímavé informace populárního mete-
orologa Michala Žáka o aktuálních 
klimatických změnách a atraktivním 
způsobem rozšířit své znalosti z fy-
ziky či geografie.  Taková spolupráce 
má pro nás skutečně smysl!

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště
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HRADIŠŤÁCI, 
NEZTRÁCEJTE SVŮJ VOLNÝ ČAS A PENÍZE DOJÍŽDĚNÍM,

PRACUJTE U NÁS V MNICHOVĚ HRADIŠTI !
Aktuálně nabízíme pozici: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK a SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
- po zapracování až 36.200,-CZK + další benefity

Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com
Telefon: 326 770 112

INZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCE

MNICHOVO HRADIŠTĚ - v ulici V Cestkách 

Nabízíme k prodeji prostory pro služby, obchod a byty 

Stavokombinát s.r.o.                             tel. 602 447 921 
Vesecká 97/12       mail: janeba@stavokombinat.cz 
460 06   Liberec 6                https://www.stavokombinat-invest.cz/ 

 

Předpokládaný termín dokončení konec roku 2024 

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ 
II. etapa 

Jak prožili mnichovohradišťští baráčníci komplikovaný rok 2021
V loňském roce si naše Staroslavná 
vlastenecko-dobročinná sdružená 
obec baráčníků pro Mnichovo Hra-
diště a okolí (úplný název našeho 
spolku, zal. 1896) připomněla 125 
let existence. Připomněli jsme si 
ho jen symbolicky, čas plánovaným 
oslavám příliš nenahrával... Tak 
snad zase za pět let.

Přesto, i v poněkud kompliko-
vané době, jsme činnost nezastavili 
a zvládli jsme stihnout a absolvovat 
poměrně dost aktivit. Pravidelná 
schůzovní činnost se sice malinko 
přibrzdila, ale dnes, v čase elektro-
nickém, si přece informace můžeme 
předávat i jinak. Jak počasí a situa-
ce dovolila, hned první větší členské 
sezení proběhlo venku na zahradě 
a bylo spojené s opékáním buřtů 
a gratulacemi některým jubilujícím 
členům. 

Jarní provětrání kroje bylo ve 
svátek 8. května u pomníků, kde se 
ještě – kvůli omezením – zúčast-
nila pouze rychtářka. Červen už 
ale akcím přál, a tak jsme nejprve 
vyjeli do Prahy, kde jsme se jako 
každoročně zúčastnili pietního aktu  
k výročí popravy 27 českých pánů 
na Staroměstském náměstí roku 
1621; loni 21. června připomínáno 
tedy již 400. výročí. Obvykle tento 
výjezd spojujeme s nějakým výle-
tem, tentokrát jsme, byť ve velkém 
vedru, ještě před akcí samotnou, sa-
mozřejmě již v krojích, navštívili Vy-
šehrad a Slavín. Ani ne týden poté, 
26. června jsme se už ve větším po-
čtu sešli na Slavnosti ku poctě Vác-
lava Budovce z Budova na mnicho-
vohradišťském zámku. Slavnost byla 
i jakýmsi rozloučením u Budovcovy 
sochy, která se měla v brzké době 
stěhovat – napřed k restaurátorům, 
pak na mnichovohradišťské Masary-
kovo náměstí. 

V červenci jsme chystali kroje 

na naši slavnou Jakubsko-Anen-
skou pouť. Neděle 25. července sice 
strašila trochu počasím, ale déšť  
a bouřka nakonec přišly až pozdě 
večer, a tak jsme si spolu s partou 
krojovaných přátel ze souboru Furi-
ant a od baráčníků z Malé Bělé moh-
li pouťovou mši, procesí a nějaké ty 
světské radovánky parádně užít (už 
v tradičním horku) a zakončit pak 
příjemným odpolednem s hudbou  
i tancem ve farské stodole.

Září přineslo Sousedskou 

slavnost aneb Zažít Hradiště jinak  
(11. září) a my v počtu tří krojova-
ných tetiček opět obsadily jeden ze 
stánků a prodávaly tradiční štrú-
dl, koláče, perníčky, ručně dělané 
peroutky na mašlování a povídaly 
si s příchozími o spolku, krojích  
a tradicích – a neodmítaly selfíčka 
se zájemci.

Podzim – říjen 28., to je při-
pomenutí výročí vzniku republiky,  
a u toho nesmějí krojovaní chybět – 
stejně jako nechyběli v roce 1918. 

Takže – tradiční účast na pietním 
aktu u pomníku v parku u nádraží, 
u tzv. „naší sochy svobody“; před-
tím ovšem ještě připomínka výročí 
u pomníku s bustou TGM ve Veselé  
a u hrobu legionáře Antonína Havel-
ky na městském hřbitově. Výročí 17. 
listopadu pak už pouze komorně, ale 
kytičku i lampu se svící za nás, ba-
ráčníky, jsme k pomníku dali.

Listopad přinesl i akci význam-
nou, jak pro město, tak pro nás,  
z mladoboleslavské baráčnické 

župy, která nese jméno V. Župa 
Václava Budovce z Budova (a po-
jmenována tak byla v roce 1906 při 
založení na návrh mnichovohradišť-
ského rychtáře baráčníků, souseda 
Kroupy). „Vrátil se“ nám totiž náš 
patron takříkajíc do centra dění, 
když byl pomník Václava Budovce 
přestěhován ze zámku zpět na Ma-
sarykovo náměstí, kde byl původně 
v roce 1938 odhalen. A tak jsme se 
7. listopadu zúčastnili znovuodhale-
ní pomníku tohoto,nejen pro Mnicho-
vohradišťsko, významného českého 
šlechtice. K této slávě veliké jsme 
přinesli a rozvinuli i historické prapo-
ry, jak obecní, tak i župní s portrétem 
Václava Budovce.

Vánoční jarmark se, bohužel, 
nekonal, a tak jsme další prodej ve 
stánku musely oželet.

Rok 2021 nám ale nepřinesl 
jen spolkové radosti. V posledních 
letech jsme přišli také o řadu členů, 
zejména těch nejstarších. Loni jsme 
se museli navždy rozloučit s naším 
dlouholetým členem, praporeční-
kem, sousedem Václavem Proko-
pem, kterému jsme vystrojili důstoj-

ný pohřeb s baráčnickými poctami 
i praporem; bohužel na podzim ná-
sledoval náhlý odchod souseda Ing. 
Vlastimila Mráze, našeho místorych-
táře. I takový je život. 

Teď, v závěru ledna (29. ledna 
2022) opět bilancujeme a na výroční 
schůzi volíme nové (obnovené) kon-
šelstvo našeho spolku, který nyní 
čítá necelých 40 členů. Jsme ale 
rádi, že jsou zase mezi námi i mladí 
a že baráčníci tedy (snad) nevymřou 
a jako jeden z nejstarších národnost-
ně zaměřených spolků, soustředě-
ných zejména na tradice, budou žít 
a existovat dál.

Rádi mezi sebou uvítáme  
i další zájemce o členství. Přijďte se 
k nám jen podívat, „osahat si“ kroj, 
i vyzkoušet si jej můžete. Třeba se 
vám zalíbí. Dozvíte se leccos za-
jímavého z historie nebo si s námi 
zazpíváte lidové písničky a zatančíte 
při nějaké veselici. Kontakt: email: 
baracnici-mh@seznam.cz, telefon: 
605252917.

Martina Bachová, syndička 
Obce baráčníků Mn. Hradiště

7. listopad 2021 a odhalení pomníku Václava Budovce na Masarykově náměstí. Baráčníci se zúčastnili s župním prapo-
rem nesoucím portrét Budovce (soused praporečník Vladimír Čančík) a samozřejmě také s praporem Obce baráčníků 
Mnichovo Hradiště (soused praporečník Martin Bernard).

Jakubsko-Anenská pouť a s ní spojené poutní procesí.


