
VÁNOCE
Od adventu ke Třem krá-
lům nás v Mnichově Hradi-
šti čeká na dva tucty akcí. 
Jejich „jízdní řád“ přináší 
Kamelot na jednom místě.
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SOUTĚŽ
V listopadu město vyhlási-
lo architektonickou soutěž 
na přístavbu nového křídla 
ZŠ Studentská, pavilonu  
a sportovní haly.
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MELOUN
Od potvrzení vítězných 
projektů 1. ročníku Melou-
nu pro Hradiště uplynul rok. 
Jak daleko je trojice projek-
tů, které dostaly zelenou?
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INZERCE

17. listopadu se vzpomínalo na prezidenta 
Havla. Ve městě jej připomíná lavička

INZERCE

INZERCE

ZACHOVEJME
KLID A NADEJI

Moji drazí Hradišťáci,

je za námi první měsíc nového volebního období, do kterého se 
hned z kraje výrazně promítá současná neutěšená socioekono-
mická situace. Prvním velkým úkolem současného vedení města 
bylo sestavit rozpočet na příští rok. Ceny energií, služeb i staveb-
ních prací strmě stoupají a mandatorní výdaje nabobtnaly do té 
míry, že dosahují součtu daňových a nedaňových příjmů. Na in-
vestice nám tak z běžných příjmů na rok 2023 mnoho nezbývá. 
Ještěže máme na účtu města dostatečný finanční polštář z let 
minulých. Zejména zajištění dostatečných kapacit na školách totiž 
nebude levnou záležitostí.

Aktuálně rovněž sestavujeme poradní orgány rady města. 
Kvalifikovaných lidí se znalostmi z konkrétních oborů, kteří by vě-
novali svůj čas městu, je totiž, na rozdíl od všeho znalých odborní-
ků na sociálních sítích, na maloměstě velikosti Mnichova Hradiště 
pomálu. Proto jsme a budeme rádi za každého ochotného občana, 
který se orientuje v IT, sociálních nebo finančních záležitostech 
a rád by se zapojil do práce v příslušných komisích rady města . 

Co se týče zmíněných sociálních sítí, ty v této době lidi spíše 
rozdělují, nežli spojují. A přitom byl jejich původní účel opačný. 
Připadá mi, že někteří zneužívají aktuální situace k šíření stra-
chu, obav a snaží se lidi znesvářit. To vše za účelem vlastního 
prospěchu a zviditelnění. Nabízejí jednoduchá řešení, která ne-
jsou postavena na reálných základech, a de facto vyzívají málem  
k třídnímu boji za zachování rychle nabytého komfortu a konzu-
mu… Děkuji, nechci, to už tu kdysi bylo.

Vážení občané, nenechte si zkazit nadcházející advent  
a Vánoce blbou náladou, záští a nenávistí. Po covidové anabázi 
to vypadá, že se letos uskuteční všechny akce, které k Vánocům  
a adventu patří. Počínaje rozsvícením vánočního stromku, přes 
čerty na náměstí, vánoční jarmark, adventní i jiné vánočních kon-
certy až po  štědrovečerní zpívání. Užijte si nejkrásnější svátky 
v roce ve zdraví se svými rodinami a těmi, které máte nejraději, 
abyste si v sobě z Vánoc mohli nést krásné vzpomínky.

Krásné a klidné Vánoce, zdraví/ý (a) rozum v novém roce Vám 
přeje

Jan Mareš, místostarosta města

Zastupitelé budou 
schvalovat rozpočet

V prosinci se zasedání zastupitelstva 
města neuskuteční na sále Základní 
školy Studentská, jak je zvykem, ale 
v Kině Mnichovo Hradiště. Zasedání 
se koná v pondělí 7. prosince od 17 
hodin a jedním z hlavních bodů pro-
gramu bude schvalování návrhu roz-
počtu města na příští rok. Jednání je 
veřejné. (wes)

Navzdory deštivému počasí se 
letošní připomínka Mezinárodní-
ho dne studentstva a Dne boje za 
svobodu a demokracii setkala s mi-
mořádnou účastí. Součástí pietního 
shromáždění, které se odehrávalo  
u pomníku Obětem bojů za svobo-
du v parku u nádraží, bylo letos totiž 
také odhalení lavičky Václava Havla. 
Mnichovo Hradiště se stalo 48. měs-
tem, kde je tato stálá připomínka 
prvního polistopadového prezidenta 
naší země instalována. Na rozdíl od 
většiny těchto míst se však na umě-
lecké dílo, jehož duchovním otcem 
je architekt Bořek Šípek, složili sami 
Hradišťáci a místní firmy.

Město vyhlásilo veřejnou sbírku 
16. listopadu 2020 a přesně o dva 
roky později stála lavička na místě 
(společnost Saturn služby ji insta-
lovala v předvečer státního svátku). 
Radnice formát veřejné sbírky zvo-
lila proto, aby rozhodnutí o případné 
instalaci poměrně nákladného díla 
přenesla na veřejnost. Na lavičku se 
složilo 58 dárců. ...2
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Architektonická soutěž má za cíl vybrat 
nejlepší návrh nového křídla základní školy
Město ve druhé polovině října vy-
hlásilo soutěž o návrh na přístav-
bu školního areálu ve Studentské 
ulici. Školní kampus by se měl  
v budoucnu rozrůst o nové křídlo zá-
kladní školy, pavilon pro 1. až 3. roč-
ník a sportovní halu. Cílem soutěže 
je vybrat nejvhodnější architektonic-
ký návrh a zároveň tým architektů, 
který bude celý projekt zpracovávat 
a projednávat.

„Novostavba by měla vzniknout 
v jihozápadní části pozemku stá-
vajícího školního areálu. Realizací 
nového křídla vyřešíme kapacitní 
otázku školy a výstavbou sportovní 
haly, která bude sloužit jak výuce, 
tak sportovním klubům a veřejnosti, 
vznikne důstojný nový prostor urče-
ný pro sportování i velké školní akce. 
Práce budou rozděleny do několika 
etap, a to tak, aby bylo možné jed-
notlivé stavby financovat z dotačních 
programů,“ říká místostarosta města 
Ondřej Lochman. 

Součástí zadání je i řešení 
úprav školního areálu, a to v koor-
dinaci s plánovanými dopravními 
úpravami okolních ulic. Cílem je, aby 
návrh splňoval požadavky na bez-
pečnost dětí i kapacity parkování.

Soutěž se vypisuje jako užší  
a zájemci o účast budou vybráni na 
základě portfolií. Ta mohli podávat 
do 15. listopadu. Soutěžní porota 
na základě 55 přihlášených portfolií 
vybere šest kanceláří, jejichž autoři 
následně zpracují soutěžní návrhy.

„Z velkého zájmu architektonic-
kých kanceláří máme radost. Tím 
spíše, že se nám přihlásilo široké 
spektrum kanceláří od těch největ-
ších, po mladé nadějné jednotlivce,“ 
komentuje dosavadní průběh soutě-
že místostarosta Jan Mareš.

Portfolia a následně i zpracova-

né návrhy bude hodnotit porota slo-
žená ze zástupců města a nezávis-
lých odborníků. Členem poroty bude 
starosta Jiří Plíhal, místostarostové 
Jan Mareš a Ondřej Lochman, ře-
ditel Základní školy Studentská 
Vladimír Čermák, zastupitelka a ře-
ditelka Gymnázia Mnichovo Hradiště 
Lenka Sosnovcová, odbornou část 
poroty budou tvořit architekti Jakub 
Chuchlík (někdejší architekt města), 
Vojtěch Kaas, Hana Seho, Jitka Hof-
meisterová a Zdeněk Chmel. 

„Formát soutěže o návrh jsme 
zvolili proto, že budeme moci hod-

notit různé varianty, a to nejen  
z pohledu architektonického nebo 
provozního řešení, ale také doká-
žeme lépe odhadnout výši investice 
nebo budoucích provozních nákla-
dů,“ říká starosta města Jiří Plíhal  
a dodává: „Výsledky soutěže by 
měly být veřejnosti představeny  
v dubnu příštího roku.”

Město se k formátu architekto-
nické soutěže neuchyluje poprvé.  
Z jiné soutěže vzešel například ná-
vrh revitaizace Masarykova náměstí 
a na další velké nedávné projekty, 
Komunitní centrum Mírová a pře-
stupní terminál veřejné dopravy, 
město vypsalo výběrová řízení for-
mou souběžného zpracování archi-
tektonického návrhu. 

Na přípravě podmínek pro aktu-
ální architektonickou soutěž spolu-
pracovalo město s Českou komorou 
architektů a organizací CBArchitek-
tura. Soutěž o návrh je odbornou 
veřejností vnímána jako nejlepší  
a nejtransparentnější způsob zadání 
veřejné stavby a je doporučována 
vládním dokumentem Politika archi-
tektury a stavební kultury.  

Martin Weiss

Z listopadového jednání 
rady a zastupitelstva
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KOMISÍ RADY MĚSTA

Komise rady města jsou úzce specializované poradní orgány, které 
radním poskytují stanoviska k odborným tématům. Rada města komise 
zřídila již na svém prvním zasedání a zároveň jmenovala několik předsedů 
komisí, nyní jmenovala až na jediného všechny zbývající předsedy. Během 
dvou týdnů by měli být jmenováni rovněž členové komisí a komise se ná-
sledně pustí do práce. Komise v tomto volebním období zůstávají stejné, 
pouze za již neobnovenou komisi pro výběrová řízení rada zřídila novou 
komisi pro ICT a chytré město.

PŘÍPRAVA PROJEKTU LÁVKY NA HORKU
S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se podaři-

lo dojednat bezúplatný převod pozemku v sousedství areálu společnosti 
HBPO v Nádražní ulici. V lokalitě tak dochází ke scelení městských po-
zemků, na kterých výhledově vznikne cyklostezka, jež cyklisty z Nádražní 
ulice povede podél HBPO a potoka Veselky pod silnici II/268 a dál podél ní 
směrem k Horce. Tato oklika umožní cyklistům i pěším vyhnout se nebez-
pečnému přebíhání silnice II/268 v místě, kde je Husova alej touto komuni-
kací přerušená. O projektu lávky přes D10 se dočtete více na webu města  
v sekci věnované investičním akcím.

SHODY MEZI MĚSTEM A KRAJEM BYLO DOSAŽENO, 
KRAJ BUDE NA NÁJEMNÉM PLATIT ROČNĚ O 933 TISÍC VÍC

Rada města schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi městem  
a Středočeským krajem, jehož předmětem je navýšení ročního nájemného, 
které kraj odvádí za užívání nemovitosti Domova Modrý kámen. Nájemné 
stoupne o 933 tisíc Kč na 1,4 milionu, což městu umožní více investovat do 
oprav a zvelebování provozně komplikovaného objektu.

NA SALABCE ZATÍM HOSPODA ZŮSTANE, 
OBJEKT, VE KTERÉM SÍDLÍ, MĚSTO KOUPÍ

Někdejší Jednota v 90. letech otevřela svou pobočku na Salabce v ob-
jektu, kde dnes funguje hospoda. Náhlý boom supermarketů nakonec vedl 
ke zrušení obchodu, a objekt tak našel jiné využití. Nyní se na město spo-
lečnost Coop obrátila s nabídkou, zda by objekt nechtělo za 3,68 milionu Kč 
koupit, a zastupitelé souhlasili. V tuto chvíli se zavedené pořádky nemění 
a hospoda bude nadále fungovat. Do budoucna vedení města zváží využití 
objektu pro jiné veřejné služby.

NOVÁ TVÁŘ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA
Necelý měsíc po ustavení nového zastupitelstva přišla první personální 

změna v nejvyšším orgánu města. Aleš Rychlý (Žijeme pro Hradiště), který 
má na městském úřadě na starosti krizové řízení, rezignoval k 30. říjnu na 
mandát zastupitele (vzhledem k jeho novému pracovnímu zařazení nastala 
totiž situace, kdy je výkon práce úředníka a mandátu zastupitele nesluči-
telný). V pondělí 14. listopadu tak složila slib zastupitele Lenka Dutková, 
ředitelka Mateřské školy Mnichovo Hradiště.

Sokolovna je bezbariérová, 
díky schodišťové plošině
Začátkem října byla v budově mni-
chovohradišťské sokolovny insta-
lována schodišťová plošina, která 
byla posledním krokem k zajištění 
bezbariérového přístupu na balkon  
a do prostor pracoviště fyzioterapie  
a rehabilitace společnosti Malyra.

Instalaci plošiny zajistila Tě-
locvičná jednota Sokol Mnichovo 
Hradiště za finanční podpory gran-
tového programu Region bez bariér 
Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
a spolufinancování Konta Bariéry, 
města Mnichovo Hradiště a Malyry.

Nová plošina pomůže osobám 
se ztíženým pohybem a vozíčká-
řům v přístupu na balkon sokolov-
ny, jednak při sportovních utkáních  
a společenských akcích, jednak při 

návštěvách pracoviště fyzioterapie  
a rehabilitace společnosti Malyra.

Petr Novák,
Mnichovohradistsko.cz

Lesopark v zimě čeká 
probírka stromů
V zimních měsících proběhne v le-
soparku výrazná zdravotní probírka 
stromů. K pokácení jsou vybrány 
stromy neperspektivní, přeštíhle-
né, nestabilní nebo takové, které si 
vzájemně výrazně konkurují. Odbor 
investic a komunálního hospodářství 
městského úřadu vypsal v listopadu 
výběrové řízení, jehož cílem je vy-
brat dodavatele, který pokácí celkem 
takřka 90 stromů. V případě menší 
části na nich proběhne odvětvení 
a části kmenů budou na místě po-
nechány, aby se staly útočištěm 
pro hmyz a další drobné živočichy. 
Odstranění některých stromů v hůře 
dostupném terénu si vyžádá práci 
s lezeckou výstrojí. Práce by měly 
probíhat za chladnějšího počasí, 
aby zásahem dřevorubců neutrpěly 
cesty v lesoparku. Nabídky se podá-
vají do 7. prosince.

Rozhodnuto je rovněž o poká-
cení jasanu ztepilého na plovárně 
Na Kamínkách. Tento strom, který 
má ve 130 cm výšky obvod 311 cm, 

je uschlý a představuje riziko pádu 
větších větví. Místo něj bude na tom-
též pozemku vysazen topol černý.

Podobná situace se týká i ne-
dalekého topolu černého, který pat-
ří mezi největší stromy v Mnichově 
Hradišti vůbec. Majestátní listnáč má 
ve 130 cm nad zemí obvod 534 cm a 
riziko představuje ještě větší. V jeho 
kmeni je výrazná dutina, je napaden 
dřevokaznou houbou, chodce ohro-
žují jeho padající větve a v případě 
pádu tohoto velikána do řeky by se 
jeho zbytky mohly stát v říčním toku 
nebezpečnou překážkou, případně 
poškodit haškovský jez, pokud by  
k němu doputovaly. Vzhledem k 
tomu, že strom se nachází na pome-
zí pozemků v majetku města a v ma-
jetku Povodí Labe, o náklady na řez 
stromu se obě instituce podělí. Tento 
strom však nebude odstraněn zcela. 
Bude odvětven a jeho zredukované 
torzo bude ponecháno k hnízdění 
ptákům a hmyzu. I místo něj bude v 
blízkosti vysazen mladý topol. (wes)

17. listopadu se vzpomínalo na prezidenta Havla. 
Ve městě jej připomíná lavička...
...dokončení z titulní strany

Cílová částka byla na začátku 
sbírky stanovena na 250 tisíc korun. 
Dárci, mezi nimiž byli jak jednotlivci, 
tak rodiny nebo některé místní firmy, 
vybrali 258.450 Kč. Celkové náklady 
na pořízení lavičky a vkusnou úpra-
vu okolního prostranství činily ve vý-
sledku asi 370 tisíc Kč. 

Hovoříme sice o lavičce Václava 
Havla, vlastní instalace však sestává 
ze dvou křesílek, která spojuje sto-
lek, jehož středem prorůstá strom. 
Lavičku vyrobil Petr Mader, terénní 
úpravy provedla společnost Saturn 
služby, výsadbu zeleně Luboš Dvo-
řáček-Těžex. Lípa srdčitá prorůstají-
cí stolkem je darem Okrasné školky 
Agarden z nedaleké Bosně. Svolení 
k instalaci lavičky město získalo od 
Nadace Dagmar a Václava Havlo-

vých VIZE97
Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 

pozvalo město veřejnost k účasti 
na tradičním pietním shromáždění  
u pomníku Obětem bojů za svobodu 

v parku u nádraží. Na úvod zazněla 
z městského rozhlasu Modlitba pro 
Martu, následně se slova ujal sta-
rosta Jiří Plíhal, který se podělil o 
své vzpomínky na 17. listopad 1989  

a rovněž připomněl známý citát, že 
jen ti, kteří znají svoji historii, neopa-
kují své chyby. K pomníku ozářené-
mu světlem svíček následně položili 
zástupci města, baráčnické obce 
nebo sboru dobrovolných hasičů 
květiny.

K druhé části setkání se účast-
níci přemístili o několik desítek met-
rů dál směrem k budově kina. Právě 
tam našla lavička Václava Havla své 
místo. Odhalili ji společně starosta 
Jiří Plíhal a bývalý starosta a nynější 
místostarosta Ondřej Lochman. Ten 
rovněž připojil osobní vzpomínku 
na Václava Havla. Plíhal i Lochman 
vyjádřili přání, aby nový prezident, 
kterého si bude ČR volit v lednu, byl 
pro naši zemi podobně obohacující 
jako Havel. 

Martin Weiss

Pomník Obětem bojů za svobodu a připomínka Jana Opletala, jenž byl smr-
telně raněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939.

Firma, která nakreslí nový 
skatepark, je vybraná
Rada města v listopadu potvrdila 
zhotovitele, kterého vybrala hodnotí-
cí komise a který bude zpracovávat 
projektovou dokumentaci nového 
městského skateparku. Skatepark 
by měl vzniknout na místě toho stá-
vajícího, ale již dosluhujícího v areá-
lu bývalého letního kina.

Nové sportoviště by měla kreslit 
společnost MP technik spol. s.r.o.  
z Holýšova. Na druhém místě se ve 
výběrovém řízení umístila společ-

nost U / U Studio s.r.o., která zpra-
covávala studii nového skateparku.

Skateparkem se však v listo-
padu zabývali rovněž zastupitelé. 
Ti projednávali petici 65 občanů, 
kteří protestují proti výstavbě nové-
ho skateparku na stávajícím místě. 
Zastupitelé petici projednali s tím, že 
výhrady budou s dotčenými petenty 
projednány v rámci stavebního říze-
ní. Zastupitelstvo však jednomyslně 
stojí za stávajícím umístěním. (wes)

Dotační program podpořil
projekty fary, MSK i Sokola
V říjnu schvalovala rada města do-
tace pro spolky a zájmové organi-
zace v rámci třetího kola městského 
dotačního programu pro rok 2022. 
Činila tak na doporučení dotační 
komise. Část žádostí, o kterých už 
vzhledem k výši požadované částky, 
může rozhodovat pouze zastupitel-
stvo, rada následně postoupila nej-
vyššímu orgánu města.

Předmětem schvalování byly 
nejprve příspěvky na jednorázové 
akce. Město podpořilo například 
dopravu pěveckých sborů Continuo 
a Zvonky na koncert do německého 
partnerského města Erzhausenu 
(50 tisíc Kč), adventní koncert sboru 
Charmoné (20 tisíc Kč), akci DDM 
Bludičky v kouzelném lese (12 tisíc 
Kč), která proběhla v zámeckém 
parku v listopadu, dětský sportovní 
den pořádaný  červnu spolkem Žije-
me pro Hradiště (15 tisíc Kč) nebo 
náborovu soutěž RCAS Basic Model 
klubu Mnichovo Hradiště (5 tisíc Kč).      

Schválena byla rovněž podpora 

tří investičních akcí. Největší z nich 
byla rekonstrukce farního areálu, na 
kterou město poskytlo 540 tisíc Kč 
(o budování komunitního zázemí na 
faře se více dočtete v samostatném 
článku v tomto vydání Kamelotu). 
Mnichovohradišťskému sportovnímu 
klubu město přispělo na rekonstrukci 
divácké tribuny 109 tisíc Kč. A pod-
pořena byla také TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště, a to 72 tisíci Kč. Sokolové 
žádali o příspěvek na rekonstrukci 
stropu a střechy nad šatnami a na 
instalaci schodišťové plošiny.

V prosinci mohou organizace 
i fyzické osoby podávat na město 
žádosti o podporu opět, tentokrát 
mohou žádat o dotace na činnost. 
Žádost se podává elektronicky  
e-mailem na adresu posta@mnhra-
diste.cz, datovou schránkou nebo 
prostřednictvím Portálu občana, ale 
také papírově, a to na podatelnu 
městského úřadu do 31. prosince. 

Martin Weiss
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Meloun pro Hradiště: In-line dráha a pěšina na Vostrov 
jsou dokončené, úpravy kašny začnou příští rok

Stavba mostu zásadně 
ovlivní dopravu

S příchodem zimních měsíců dochá-
zí ke změně četnosti svozu bioodpa-
du. Zatímco od jara do podzimu je 
frekvence vyšší a hnědé popelnice 
se vyvážejí každé dva týdny, od pro-
since do března probíhá svoz pouze 
jednou za 28 dní. (wes)

Poděkování hasičům
za záchranu

Zůstat uvězněný ve výtahu, který má 
náhlou poruchu není nic příjemného. 
Tím více, pokud na nouzový signál 
nereaguje ani správce domu ani 
servisní firma. Právě do takové situ-
ace se v sobotu 12. listopadu odpo-
ledne dostaly dvě ženy a jeden pes  
v bytovém domě v ulici Čsl. armá-
dy...

Na pomoc jim nakonec přispě-
chali hasiči HZS Středočeského 
kraje z mnichovohradišťské stanice, 
kteří asi po 20 minutách uvězněné 
pasažérky osvobodili. Dámy by tou-
to cestou hasičům rády poděkovaly 
a vyjádřily vděčnost nejen za tuto 
záchranu, ale i za jejich další každo-
denní práci. (wes)

Jako předseda Komise pro občan-
ské záležitosti bych chtěl tímto podě-
kovat všem členům komise za práci 
v uplynulém volebním období. 

Členové zmíněné komise zajiš-
ťují návštěvy spojené s předáváním 
gratulací a dárkových balíčků seni-
orům u příležitosti jejich narozenin. 
Město máme rozdělené do oblastí, 
ve kterých jednotliví členové komise 
dle pokynů tajemnice komise tuto 
činnost zajišťují. Velmi významný 
je slavnostní akt vítání nových ob-
čánků našeho města v obřadní síni 
radnice, kde rodiče s dětmi kromě 
uvítání získávají pamětní list a hrač-
ku jako dárek. Nezapomínáme ani 
na seniory, kteří tráví závěr svého ži-
vota v Domově Modrý kámen, nebo 
v domovech důchodců mimo naše 
město. Ty objíždím s tajemnicí komi-
se nejen u příležitosti jejich naroze-
nin, ale také v předvánočním čase. 

Činnost komise přináší radost  
a mnohdy je i zdrojem překvapení 
pro seniory, jejich rodinné přísluš-
níky a v neposlední řadě i pro rodi-
če vítaných občánků v obřadní síni 
městského úřadu. Všechny tyto ak-
tivity se odehrávají v rodinné, přátel-
ské atmosféře.

Na závěr ještě jednou všem čle-
nům komise děkuji za spolupráci.

Arnošt  Vajzr, předseda komise

V roce 2021 měli občané Mnichova 
Hradiště poprvé možnost zapojit 
se do tzv. participativního rozpočtu 
města, který jsme nazvali Meloun 
pro Hradiště, a rozhodovat o tom, na 
co bude využit jeden milion korun, 
který pro tyto účely vyčlenilo zastu-
pitelstvo. Celkově se od Hradišťáků 
sešlo 34 různorodých návrhů. Po 
prověření mohli všichni občané 
Mnichova Hradiště hlasovat o 21 
návrzích v internetové a mobilní an-
ketě. Uspěly tyto tři nápady: Pěšky 
na Vostrov, Klášná-kašna a Inline  
v Hradišti.

Rok po schválení vítězných 
projektů zastupitelstvem města 
jsou hotové dva z nich. Již v květ-
nu byla dokončena in-line dráha  
v areálu dopravního hřiště a během 
léta okolo ní přibyly lavičky a koše. 
Vyznačením in-line dráhy vznikla 
volná asfaltová pole, která se nabí-
zejí k dalšímu využití. Poprosili jsme 
vás o zamyšlení, co by zde mohlo 
vzniknout. Díky vašim nápadům, ná-
vrhu autorů z webu hrynachodnik.cz 
a ochotě místní „ZUŠky“ by na jaře 

žáci výtvarného oboru měli plochy 
vymalovat různými hrami a jinými 
nápady, které plochy oživí.

Na podzim byla dokončena 
travnatá pěšina z Budovcovy ulice 
směřující do volnočasového areá-
lu „Vostrov“, která umožňuje obejít 
frekventovanou silnici. Bylo potřeba 
odstranit náletové dřeviny, srovnat 
terén, založit trávník a travnatou pě-
šinu začít sekat, aby byla pro chod-
ce využitelná. Došlo k osazení jedné 
lavičky (druhá by měla přibýt ještě 
zhruba do konce roku) a posunutí 
závory na začátku pěšiny ve směru 
od Hradiště, aby byla pěšina jedno-
duše přístupná. Do konce roku bude 
do stávající aleje kolem cesty ještě 
doplněno 25 sazenic lísky turecké.

Komplikovanější byla příprava 
parčíku okolo kašny pod zámkem. 
Nejprve bylo potřeba s ohledem na 
vysokou památkovou hodnotu pro-
stranství vypracovat architektonický 
návrh úprav a projednat jej s pracov-
níky památkové péče. Na podzim 
výsledný návrh schválila rada města 
a požádali jsme o povolení ke kácení 

náletů, křovin a pěti uschlých, nebez-
pečných či neperspektivních stromů. 
Teprve po odstranění a ošetření 
zeleně v průběhu zimy budou moci 
začít samotné práce na revitalizaci 
celé plochy. S ohledem na finanč-
ní a časovou náročnost proběhne  
v roce 2023 pouze první etapa revi-
talizace, která zahrne úpravu cen-
trální části prostranství. Konkrétně 

dojde k vybudování pěšin, zpevně-
ní plochy kolem kašny, rekultivaci 
parkového trávníku, výsadbě stro-
mů, růží, cibulovin a květnaté louky  
a osazení mobiliáře. Současně za-
hájíme stavebně historický průzkum 
kašny a v plánu je i návrh a realizace 
umělecké instalace, tzv. land artu,  
v samotném objektu kašny.

Kromě vítězných návrhů došlo  

Poděkování členům 
komise

k posunu i u některých dalších nápa-
dů, které se v anketě objevily. Došlo 
k částečné obnově prken dřevěných 
mol na pláži Na Kamínkách a příští 
rok by se mělo v rekonstrukci pokra-
čovat. V červnu se na pláži na pět 
dní objevila „mobilní sauna“, kterou 
si milovníci saunování mohli vyzkou-
šet. U kontejnerů v Orlické ulici byla 
umístěna fotopast, která pomohla 
odhalit znečišťovatele tohoto veřej-
ného prostranství. Od nádraží byl 
vytvořen chodníček a zkultivováno 
prostranství směřující ke kaštanové 
aleji. Na dokončení čeká vodní pr-
vek na náměstí, měl by být hotový 
na jaře příštího roku.

Na začátku příštího roku vyhlá-
síme 2. ročník Melounu pro Hradiště 
a budeme hledat nové nápady na 
oživení Mnichova Hradiště. Větší 
důraz bude v novém ročníku kladen 
na rozpracování návrhů samotnými 
autory a prověření jejich realizovatel-
nosti ze strany města.

Ondřej Šindelář, 
projektový pracovník MÚ

Vizualizace naznačuje, jak by měla vypadat obnovená kašna pod zámkem. 

Silniční most přes Jizeru u Kofoly 
překročí denně šest tisíc vozidel. 
Přestože dopravní stavba byla 
otevřena teprve v roce 1986, je ve 
špatném stavu. Středočeský kraj 
proto naplánoval demolici mostu  
a výstavbu nového. Dvouletá uza-
vírka, kterou si stavba vyžádá, měla 
začít 14. listopadu, ještě v době 
uzávěrky tohoto vydání zpravoda-
je, však nebyly vyřešeny neshody 
nad způsobem značení náhradních 
tras. Pro Mnichovo Hradiště je důle-
žité, že trasa pro nákladní dopravu 
bude vedena přes Mladou Boleslav  
a přímo do města budou mít náklad-
ní automobily nad 3,5 tuny vjezd 
zakázán. Přesto musíme počítat se 
zvýšeným objemem osobní automo-
bilové dopravy. Řidiči budou uzavír-
ku objíždět přes náměstí, podzámčí  
a Klášterskou ulicí. V průběhu letoš-
ní zimy by měl být stávající most ro-
zebrán a na jaře by se měla rozběh-
nout výstavba mostu nového. (wes)

Hledá se firma, která 
postaví lávku u Kofoly
Stavba lávky přes Jizeru, která má 
pěším a cyklistům usnadnit cesto-
vání mezi Hradištěm a Klášterem, 
patřila v letošním roce k těm nejkom-
plikovanějším akcím. Na zhotovite-
le, firmu Raeder & Falge, zásadně 
dolehly problémy spojené s krizí ve 
stavebnictví, a tak stavbu daleko 
neposunul a nakonec vyhlásil insol-
venci. Stavba zůstala zakonzervo-
vána. Aktuálně běží výběrové řízení 
a nový dodavatel by měl být známý 
do konce roku. Stavba by tak na jaře 
měla pokračovat. (wes)

Hotel U Hroznu nabídne 
dočasné krizové přístřeší
V roce 2019 město koupilo hotel U 
Hroznu, památkově chráněný ob-
jekt na Masarykově náměstí, a to  
s vidinou, že sem výhledově přemístí 
městské muzeum. Cestu, kterou by 
se mohla připravovaná rekonstrukce 
a adaptace ubírat, naznačila archi-
tektonická studie kanceláře re:archi-
tekti studio s.r.o., jejíž autoři navrhli 
vytvoření velkorysých vzdušných, 
otevřených prostor plných světla. 
Zásadní úpravy si ovšem vyžádaly 
opakované konzultace mezi zástupci 
města a památkáři.

„Nalézt shodu bylo poměrně 
komplikované, ale nakonec jsme od 
orgánu památkové ochrany získali 
kladné vyjádření. Můžeme tak zahá-
jit přípravy dokumentace pro staveb-
ní povolení a celou investiční akci 
posunout do nové fáze,“ vysvětluje 
starosta Jiří Plíhal.

Muzeum se ale do nového ještě 
hned tak stěhovat nebude. Se za-
hájením stavebních prací se počítá 
nejdříve za dva roky. A to v případě, 
že budou k dispozici dotační tituly.

Hotel, který včetně restaurace 

provozuje dlouholetý nájemce, už 
delší dobu utlumuje své služby a 
nyní se blíží i konec restaurace. Obě 
zařízení budou v provozu do konce 
roku a následně kvůli vysokým pro-
vozním nákladům činnost ukončí.

Objekt převezme do své správy 
město. Zatím bude nadále sloužit 
jako krizové přístřeší – už od března 
v prostorách hotelu ubytovává ukra-
jinské uprchlíky nájemce, nyní na 
sebe tuto zodpovědnost převezme 
město. Vzhledem k tomu, že končí 
ubytovávání Ukrajinců v kapucín-
ském klášteře, které organizačně 
zajišťoval Fokus, asi 15 uprchlíků se 
odtud přestěhuje právě do Hroznu. 
Jedná se o osoby, které jsou v Hra-
dišti již od jara, pracují tu a jejichž 
děti chodí do školy a kroužků.

„Není třeba se bát, že se z ho-
telu stane ubytovna. Jedná se o do-
časné nouzové ubytování, které má 
jasná pravidla a městu umožní po-
moci potřebným a zároveň připravo-
vat projekt, díky kterému náměstí za 
pár let ještě více prokoukne,“ dodá-
vá místostarosta Jan Mareš. (wes)

Kdo bude stavět lávku 
přes D10 na Horku?

Spolupráce Městské policie Mnicho-
vo Hradiště a mnichovohradišťského 
obvodního oddělení Policie ČR je 
příkladné. Dokládají to společné 
hlídky, pravidelná setkávání policis-
tů a městských strážníků i společné 
využívání městského kamerového 
systému, který významně přispívá k 
bezpečnosti ve městě.

„V rámci zkvalitňování a rozši-
řování kamerového systému v Mni-
chově Hradišti se výrazně zvyšuje 
bezpečnost občanů. Na město v 
současné době dohlíží 14 kamer a 
v plánu je další rozšiřování počtu ka-
mer i zvyšování jejich kvality. Kame-
rový systém slouží nejen k dodateč-
nému vyhledání poznatků k trestné 
činnosti, ale i k přímému sledování 
dění ve městě a dohlížení na veřejný 
pořádek. Tímto je umožněno v pří-
padě zjištění protiprávního jednání 

ihned zakročit a zjednat nápravu. 
Není tedy nutné čekat na to, až proti-
právní jednání někdo oznámí, ale je 
možné rovnou jednat a předejít tak 
vzniku vyšších škod. Díky kamerám 
je rovněž možné dříve zastavit další 
páchání trestné činnosti. Policisté a 
strážníci záznamy kamer pravidelně 
vyhodnocují a díky dobré spolupráci 
a místní znalosti, je tak objasněna 
celá řada trestných činů i přestup-
ků,“ říká policejní preventista prap. 
Jiří Plesar.

Během první poloviny listopadu 
2022 se policistům z obvodního od-
dělení Mnichovo Hradiště podařilo 
díky záznamům z kamer objasnit 
hned dva trestné činy. Jednoho se 
dopustil pachatel, který se vloupal 
do zaparkovaného autobusu, dru-
hého muž, který pronikl do budovy 
městského kina. (wes)

Kamerový systém pomáhá,
město jej hodlá rozšířit

Svoz bioodpadu 
jen jednou měsíčně

Na přelomu roku bude vyhlášeno 
výběrové řízení s cílem bude nalézt 
dodavatele stavby lávky přes dálnici 
D10. Projekt má stavební povolení, 
dotaci ve výši 29,5 milionu korun  
a právě je dokončována zadávací 
dokumentace řízení. (wes)
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Klub Mnichovo Hradiště zve na adventní akce Přijďte na Silvestra do kina
Navštivte v poslední den roku měst-
ské kino a užijte si společně film 
Vánoční příběh! Jde o českou kome-
dii se známými herci, jako je Karel  
Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus 
nebo Hynek Čermák a celý děj se 
odehrává na Štědrý den. Natočila ho 
režisérka Irena Pavlásková.Promítat 

začneme v 16:30 hodin. Přijďte ale 
dřív, abyste si mohli v klidu vychut-
nat sklenku šampaňského, které 
vám v kině nabídneme. Kino bude 
otevřené již v 15:30 hodin. Těšíme 
se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Prosincovou kulturní nabídku otevírá 1. pro-
since v 19 hodin vánočn koncert Pie Jesu 
uváděný v městském divadle rámci cyklu 
Kruhu přátel hudby. Zazní nejkrásnější vá-
noční skladby Wofganga Amadea Mozarta, 

Jakuba Jana Ryby, Césara Francka a dal-
ších. Představí se vám: Lucie Silkenová – so-

prán, Jan Musil – zpěv, Jan Rezek – violoncello, 
Tadeáš Prokop – zpěv, housle, Barbora Prokopová – klavír.

VÁNOČNÍ KONCERT PIE JESU
(KONCERT)

Ve čtvrtek 8. prosince nás čeká další abo-
nentní divadelní představení, a to inscenace 
Fachman, zoufale romantická komedie ze 
stavebního prostředí. Fachman je malým 
člověkem toužícím po štěstí, který je posta-

vený před pro něj nezvládnutelnou překážku. 
Jeho manželství se rozpadá kvůli duševní po-

ruše jeho ženy, která po autonehodě uvízla svojí 
myslí mimo reálný svět. Od té chvíle jej vnímá jen jako děj 

svých oblíbených knih. Martin Trnavský s humorem představuje snahu řeme-
slníka, který se snaží pochopit, k čemu je vlastně literatura.

FACHMAN
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

Jako již tradičně budete mít 5. prosince od 
17 hodin možnost setkat se s pekelníky na 
mnichovohradišťském Masarykově náměs-
tí. Od nich pak cesta povede k Mikulášovi 
a andílkům, kteří budou nadělovat v pro-

storách radnice. V průběhu večera vystoupí 
několikrát u vánočního stromu členové Jednoty 

bratrské. Také se můžete těšit na ohňovou show. 
Akce je financována městem Mnichovo Hradiště a je pro 

všechny návštěvníky zdarma. Občerstvení zajištěno.

ČERTOVÁNÍ 
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Ani vánoční pohádka nás nemine. V sobotu 
17. prosince od 15 hodin se děti mohou těšit 
na Vánoce v naší chaloupce. Tetka Liduš-
ka připravuje Vánoce podle staročeských 
zvyků. Do její chaloupky zabloudí popletený 

andílek, který chce najít kouzelného vánoč-
ního kapříka. Čert kapříka ukradne a vrátí ho, 

jen když mu andílek splní tři přání. Tetka Liduška 
ale andílkovi bude pomáhat. Děti si společně s herci postaví živý betlém  
a zazpívají si známé koledy.

VÁNOCE V NAŠÍ CHALOUPCE
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI)

Den TIC: mimořádný zájem byl o kvízy 
V pondělí 24. října jsme se v Mni-
chově Hradišti připojili k již třetímu 
ročníku Dne turistických informač-
ních center a k naší velké spoko-
jenosti křivka návštěvnosti MIC 
Mnichovo Hradiště opět poskočila 
směrem vzhůru. 

Každoročně v tento den hostí-
me každého návštěvníka dobrotami 
sladkými i slanými, kávou, čajem, 
džusem a také naší speciální íčko-
vicí. Letos jsme navíc využili naši 
dotykovou tabuli a připravili si tři kví-
zy o Mnichově Hradišti, Českém ráji  
a dětský kvíz. Nutno poznamenat, 
že jsme tím v návštěvnících probudili 
soutěživého ducha a o kvízy byl vel-
ký zájem. O body v tabulce účastní-
ků horlivě soutěžili jednotlivci i týmy. 
Odměnou každého absolventa kvízu 
byla visačka na kufr od Asociace 
turistických informačních center ČR, 

která celou akci zastřešuje. 
V íčku jsme si všichni náš slav-

ný den moc užili a již nyní se těšíme-
na další ročník, na který si pro vás 

opět připravíme nějaké nové kvízy.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Prosincový filmový hit: nový Avatar
Prosincová nabídka městského kina 
je skutečně pestrá. Čeká vás nový 
Avatar, silvestrovské promítání se 
sklenkou šampaňského v ruce nebo 
film spojený s besedou o úžasném 
výkonu nevidomého sportovce, který 
projel trasu celé Tour de France.

Dlouho očekávané pokračová-
ní Avatara z roku 2009 Avatar: The 
Way of Water vstupuje do kin v půlce 
prosince. Po dlouhé době se jedná  
o film natočený ve vysokofrekvenč-
ním formátu HFR (High Frame 
Rate), tedy s frekvencí 48 snímků za 
vteřinu místo běžných 24. Tento for-
mát zajišťuje vysokou ostrost obra-
zu, přirovnávanou k realitě lidského 
oka. Naše kino je touto technologií 
vybaveno, takže vás rádi pozveme 
na tento opravdu jedinečný vizuální 
zážitek! Filmů ve formátu HFR se 
točí velmi málo, protože jsou náklad-
nější. Naposledy jsme v HFR hráli 
v roce 2014 film Hobit: Bitva pěti 
armád. Vzhledem k délce Avataru 2, 
jehož stopáž je přes tři hodiny, bude-
me všechny jeho projekce zahajovat 
už v 19 hodin.

Dalších několik titulů je urče-
ných hlavně dětem. Česká pohádka 
Největší dar se odehrává ve valaš-
ské vesnici a vystupuje v ní spousta 

pohanských bohů, kteří musejí spo-
lečně s lidmi bojovat proti zlé More-
ně. Animovaná postavička Kocoura 
v botách je oblíbená už po mnoho 
generací a teď se vrací v příběhu 
Kocour v botách: Poslední přání, kdy 
kocour v průběhu svého dobrodruž-
ného života ztratil již osm z devíti ži-
votů a nyní se je pokusí získat zpět. 

Autorem přírodovědného do-
kumentu Jedinečný Český ráj se 
silným vztahem k našemu regionu 
je přírodovědec a spisovatel RNDr. 
Zdeněk Mrkáček z Lomnice nad Po-
pelkou, který již mnoho let populari-
zuje přírodu a krajinu Českého ráje. 
Jistě si tento film nenechte ujít!

V rámci dopoledních středeč-
ních projekcí budeme 7. prosince 
hrát český film Za vším hledej ženu, 

28. prosince uvedeme Kocoura  
v botách: Poslední přání. V progra-
mu kina nechybí promítání spojené 
s následnou besedou o závislostech 
a zvládání stresu ani silvestrovské 
promítání. 

Ještě upozorňujeme, že ve 
středu 7. prosince od 17 hodin bude  
v kinosále veřejné zasedání zastu-
pitelstva města Mnichovo Hradiště. 
Večer tedy nebude kino promítat. 
Stejně tak kino nehraje od 23. do 28. 
prosince.

Přejeme vám klidný advent, 
děkujeme vám za celoroční přízeň 
našemu kinu a těšíme se na vás  
v roce příštím!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

JE NA FACEBOOKU
Trasu Tour de France absolvoval ve tmě, 
po filmu bude debatovat s diváky
Přijít o jeden ze smyslů, a to o ten 
nejcennější, zrak, je pro nás, vidící, 
nepředstavitelné. Nevidomých lidí 
různého věku mezi námi ovšem žije 
mnoho. Často o nich nevíme nebo 
je na ulici ani nevnímáme. Jen málo 
z nich se však dokázalo srovnat se 
svým handicapem tak jako Ondřej 
Zmeškal.

Ondřej se narodil v roce 1991 
na Vysočině. Kvůli problémům hned 
po narození ztratil částečně zrak 
i sluch, ve 20 letech oslepl úplně. 
Díky své vůli a odhodlání žít dál 
smysluplný život se začal věnovat 
sportu a snažit se být inspirací pro 
ostatní handicapované, ale i zdravé 
lidi. Jeho „náhradníma očima“ se 
stali traséři, například Marek Peter-
ka, který s ním absolvoval mimo jiné 
i Tour de France.

Věhlasný cyklistický závod se 
stal pro nevidomého atleta životním 
zážitkem. V loňském roce se v do-
provodu čtyřčlenného týmu vydal do 
Francie, aby spolu se svým trasérem 
usedli na tandemové kolo a pokusili 
se zdolat všech 21 etap po stopách 
Tour de France. Skoro měsíční dob-
rodružství napříč Francií úspěšně 
dokončili a v cíli měli v nohách ne-
uvěřitelných 3.414 kilometrů. Během 
závodu zdolal Ondřej Zmeškal na-
příklad nejdelší denní etapu v délce 
249 kilometrů nebo horské úseky ve 

francouzských Alpách a Pyrenejích. 
Během celého projektu byl příto-

men i režisér a dokumentarista Ros-
tislav Málek. Ten celé dobrodružství 
snímal kamerou a během jednoho 
roku z tohoto materiálu připravil film. 
Přijďte se přesvědčit o tom, že vše 
je možné a nechte se unést nádher-
nými francouzskými sceneriemi a 
neskutečným sportovním výkonem!

Vytrvalým a poctivým tréninkem 
se Ondřej dopracoval k účasti na 
dalších náročných celosvětových zá-
vodech, zejména v triatlonu. Uvádí-
me jeho nejlepší sportovní výsledky:

2016 – dokončil Maratón na Vel-
ké čínské zdi (jeden ze sedmi nejná-
ročnějších maratónů světa). Medaili 
vydražil ve prospěch handicapova-
ného malého chlapce.

2017 – triatlon IronMan v ně-
meckém Regensburgu (42 kilomet-

rů běh, 180 kilometrů jízdy na kole,  
4 kilometry plavání). Skončil na 6. 
místě, a to mezi zdravými závodníky, 
v čase 11 h 10 min.

2018 – charitativní běh Českou 
republikou „600 KM POSLEPU“ ve 
prospěch nevidomých dětí. Trasa 
vedla od západu k východu (Aš – 
Jablunkov), trvala 10 dní a Ondřej 
měl na konci v nohách 580 kilometrů 
(běh a jízda na kole). Pro zrakově 
postižené děti se vybralo 283 tisíc 
Kč.

2020 – titul mistra světa v kate-
gorii handicapovaných z třídenního 
extrémního triatlonovém závodě Ul-
traMan v Račicích (84 kilometrů běh, 
420 kilometrů na kole, 10 kilometrů 
plavání). Skončil na úžasném 4. 
místě z celkového počtu účastníků!

2021 – jako první nevidomý na 
světě dokončil trasu cyklistického 
závodu Tour de France během 21 
dní (tolik má Tour de France etap).

2021 – mistr světa v paratriatlo-
nu v Nizozemí – triatlon IronMan Al-
mere-Amsterdam (42 kilometrů běh, 
180 kilometrů na kole, 4 kilometry 
plavání, čas 10 h 50 min)

Největším Ondrovým cílem je 
účast na Paralympijských hrách  
v Paříži 2024. Držíme mu palce!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

INZERCE
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Spolek KOMUNIKUJI z. s. pozve 12. 
prosince do Kina Michovo Hradiště 
na benefiční promítání dokumentu  
o dr. Gaborovi Maté Moudrost trau-
matu a následnou besedu s Mar-
kétou Černouškovou a Gábinou 
Ducháčkovou. Večerem provází 
Markéta Čermáková.

„Trauma je neviditelná síla, která 
utváří náš život. Formuje to, jak žije-
me, jak milujeme a jak dáváme světu 

Základní umělecká škola ve finále roku 2022
Kdo prochází kolem Základní umě-
lecké školy v Palackého ulici, může 
sledovat čilý ruch. V poslední době, 
v předvánočním období, zvýšený 
ještě více než jindy. Přišla doba in-
tenzívních příprav a realizací – čet-
ných koncertů a vystoupení, účasti 
na jarmarku, výstavy. 

Žáci přicházejí se svými ná-
stroji, z oken je slyšet hra na klavír, 
housle, flétny, trubky, saxofony, kyta-
ry, bicí, zpěv, snad i divadlo a tanec. 
Výtvarníci se připravují na vánoční 
jarmark a v sobotu 10. prosince se 
na vás budou těšit se svým stánkem. 
Na velký Vánoční koncert v divadle 
pozveme v úterý 6. prosince. Na 
velkém pódiu na náměstí během 
jarmarku vystoupí poprvé se svými 
žáky Jana Horáková Levicová, só-
listka Národního divadla, která učí  
v naší ZUŠ sólový zpěv.

Ve dvoře ZUŠ můžete navštívit 
v galerii Konírna výstavu českého 
malíře a grafika Jana Gablera, která 
byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 
10. listopadu. Vernisáž byla zdařilá, 
měla bohatý program a během ní 
jsme pokřtili sbírku básní známého 

básníka Dušana Spáčila „Veď mě 
ve tmě“. Drobná knížka, v nádherné 
grafické úpravě, vychází s výtvarný-
mi ilustracemi Jana Gablera. Básník 
i vydavatel knížky Luboš Koláček 
byli také aktivními účastníky verni-
sáže. Dušan Spáčil přečetl několik 
básní a přislíbil, že dodá knížky do 
naší galerie pro případné zájemce.

Atmosféra byla veselá a přá-
telská. Účastníků vernisáže bylo 
mnoho a všichni projevovali obdiv-
ný zájem o obrazy Jana Gablera, 
které vystavil pod názvem Příběhy. 

KINO

8. PROSINCE, 19:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
9. PROSINCE, 20:00
HRANICE LÁSKY
10. PROSINCE, 20:00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

4. PROSINCE, 10:00,  DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
7. PROSINCE, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

3. PROSINCE, 20:00
TOP GUN: MAVERICK

1. PROSINCE, 19:00
TO NIC, DRAHÁ
2. PROSINCE, 20:00
NEJVĚTŠÍ DAR

11. PROSINCE, 15:00
NEJVĚTŠÍ DAR 
12. PROSINCE, 16:30, FILMOVÁ PROJEKCE A BESEDA
MOUDROST TRAUMATU

14. PROSINCE, 19:00
JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ
15. PROSINCE, 19:00
AMERIKA
16. PROSINCE, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER

13. PROSINCE, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
TOUR DE FRANCE VE TMĚ

17. PROSINCE, 20:00
IL BOEMO
18. PROSINCE, 15:00
PRINC MAMÁNEK

22. PROSINCE, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER 3D
28. PROSINCE, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
28. PROSINCE, 19:00
GRAND PRIX

21. PROSINCE, 19:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

29. PROSINCE, 19:00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

6. A 13. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
7. A 14. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
MINIŠKOLKA
1., 8. A 15. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK

5. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ČERTOVÁNÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

1., 8. A 15. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB
2., 9. A 16. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA

INZERCE

30. PROSINCE, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER 
31. PROSINCE, 16:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Jedná se o rozměrné perokresby s 
akrylovými malbami i kolážemi, sála-
jící určitou nostalgií, v níž se snoubí 
elegance a obrazová exkluzivita. Jak 
„číst“ tyto příběhy přiblížila kurátorka 
Iva Benačková. S mnohými realiza-
cemi a mezinárodními oceněními 
autora seznámila návštěvníky Eva 
Ševců, (jde mimo jiné o zlatou me-
daili Vatikánu za ilustrace sv. Anežky 
české vytvořené u příležitosti jejího 
svatořečení). O hudební program se 
postarala kapela Molly the Bloom. 

Výstavu můžete navštívit vždy 

ve středu v čase 15–17 hodin  
a v sobotu v čase 9–11 hodin a také 
v době vánočního jarmarku 10. pro-
since mezi 10. a 16. hodinou nebo 
po domluvě. Mezi Vánoci otevřeme 
galerii ve středu 29. prosince mezi 
15. a 17. hodinou. Doufáme, že do 
města přijedou i daleko pobývající 
absolventi výtvarného oboru ZUŠ, 
a že se setkáme na této krásné vý-
stavě.

Eva Ševců, 
ZUŠ Mnichovo Hradiště

DIVADLO
8. PROSINCE, 19:00
FACHMAN

OSTATNÍ

7. PROSINCE, 10:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ (CENTRUM NÁRUČ)
7. PROSINCE, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
14. A 28. PROSINCE, 15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
19. PROSINCE, 9:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA (CENTRUM NÁRUČ)
19. PROSINCE, 10:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
VÁNOČNĚ ANGLICKY

OD LISTOPADU 2022, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
VÝSTAVA OBRAZŮ ANNY HÖRBOVÉ

smysl. Je to kořen našich nejhlub-
ších ran. Může být naše nejhlubší 
bolest bránou k uzdravení?“ stojí  
v anotaci filmu. Přijďte se nad tímto 
tématem zamyslet a debatovat.

Více informací v programu 
kina či na Facebooku (https://fb.
me/e/3ecfqXiWf).

Markéta Čermáková,
KOMUNIKUJI z. s.

Závislost a trauma jako téma 
dokumentu a následné besedy

Kytaristé ze ZUŠ ve finále Zlaté struny
Žáci kytarového oddělení ZUŠ Mni-
chovo Hradiště se potřetí účastnili 
celostátní soutěže Zlatá struna. Ta 
je určena amatérským hráčům na 
kytaru do 18 let. V rámci soutěže 
účastníci zpívají s vlastním dopro-
vodem lidovou písničku a umělou 
píseň libovolného žánru, případně  
i nepovinnou autorskou píseň. 

V neděli 23. října v krajském 
kole v Jablonci nad Nisou v kategorii 
do 14 let soutěžili z naší ZUŠ Marek 

Dočkal (zpíval lidovou Pekla vdolky 
a trampskou od Honzy Vyčítala Rov-
nou, tady rovnou), Láďa Koprnický 
(Ach synku, synku a  Holubí dům od 
Jaroslava Uhlíře), Anička Volprech-
tová (U panského dvora a Když mě 
brali za vojáka od Jarka Nohavici), 
Pavel Hejn (Náchodský zámeček  
a Folling slowly od Glena Hansarda 
a Markéty Irglové). 

Fandit a podívat se na soutěž 
jeli i rodiče všech soutěžících. Přijeli 

také žáci, kteří chtěli vědět, jak tako-
vá soutěž vypadá, jakou má úroveň, 
jaký repertoár se obvykle zpívá, jaké 
doprovody se hrají, jak se chovat na 
jevišti, jaké je publikum...  

Krajské kolo mělo velmi dob-
rou úroveň. Do republikového kola  
v Plzni postoupili Marek Dočkal  
a Láďa Koprnický.

Ivana Velebná,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Pozvánka pro otužilce
Otužilecká skupina LedoBorci zve 
chladuchtivé na svá setkání na pláži 
Na Kamínkách, a to vždy v neděli  
v 11 hodin. Otužováním k pevnému 
zdraví! Přijďte se smočit. (zp)

Archiv Kamelotu
Chcete se vrátit ke starším číslům 
Kamelotu? Kompletní archiv nalez-
nete na webu města v sekci Kame-
lot.  (red)
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Samet na Gymnáziu Mnichovo Hradiště
„Všichni teď doufáme, že Festival 
svobody zakoření a budeme ho 
pořádat každý rok…“ Těmito slovy 
jsme se loni se Sametem na ško-
lách loučili. A se začátkem nového 
školního roku jsme se k této velmi 
povedené akci a zároveň organizač-
ní výzvě opět postavili čelem. Tak 
tedy – 16. listopad 2022, Samet na 
školách, festival oslavující svobodu 
a demokracii, 2. ročník na Gymnáziu 
Mnichovo Hradiště.

Proč připomínat zrovna same-
tovou revoluci? Maturantka Aneta 
to ve svém projevu vystihla za nás 
všechny: „V dnešní době nás v ČR 
za odlišný názor nikdo nezavírá do 
věznic, na demonstracích nás nikdo 
nemlátí obušky a nerozhání vodními 
děly, knihy a písně, ve kterých se 
kritizuje vláda, nikdo necenzuruje. 
Všichni můžeme studovat bez ohle-
du na to, jestli jsou naši rodiče členy 
vládní strany. Výjezdy do zahraničí 
jsou dostupnější než kdy dřív. Svo-
boda ale samozřejmost není a dá se 
velmi rychle ztratit, proto je třeba o 
ni pečovat.“

Staronový tým studentů, tento-
krát ze septimy a čtvrtých ročníků 
gymnázia, už na konci září vyrazil do 
Prahy na Sametovou akademii. Zde 
nasál inspiraci i užitečné tipy a orga-
nizační maraton mohl začít. Letos 
už byla velká část přípravy výhradně 
na sedmi studentech, kteří dokázali 
za měsíc a půl připravit akci pro dvě 
stě spolužáků. Septimánka Zuzka 
k tomu řekla: „Z organizačního po-

hledu jsem se na něčem takovém 
neskutečně ráda podílela a jsem 
hrozně ráda, že jsem mohla pomá-
hat. Mile mě překvapila ochota a po-
moc od všech ostatních, třeba paní 
ředitelky. Je úžasné být v kolektivu, 
který je ochotný a přistupuje k vám 
s respektem a tolerancí. Výzdobu 
zařídily holky od nás ze třídy, Anka 
a Kája, i lidi z malého gymplu. A byla 
krásná, bylo fajn vidět, jak se do toho 

zapojily i paní učitelky na výtvarku  
a s mladšími dětmi vytvořily tematic-
ká hesla a umělecky pojaté symboly 
sametové revoluce.“

Samotnou středu, den před stát-
ním svátkem, jsme se na zahájení 
festivalu sešli všichni před školou. 
Počasí se nám rozhodlo vytvořit au-
tentickou kulisu – bylo sychravo, po-
prchávalo, skoro mrzlo, téměř jako 
v roce 1989. Tradici jsme podpořili 
i projevy z balkonu školy. Zde akci 
zahájila Aneta Odnohová dojemnou 
řečí o hodnotách demokracie, zdů-
raznila i možné způsoby ochrany 
našich svobod. Své starší spolu-
žáky vyzvala, aby chodili k volbám,  
a všem doporučila být všímaví, ne-
nechat sebou manipulovat, ověřovat 
si informace a nebát se projevit svůj 
názor. Po ní si vzala slovo paní ře-

Podzim ve školkách plný zážitků
Podzimní radovánky v naší školce 
pokračují.  Na konci října se celá 
školka rozzářila, neboť jsme měli 
oranžový den. Ve třídách se dla-
baly, malovaly či vyráběly dýně. 
Zpívaly se veselé písničky o dýních 
a strašidlech. Cvičilo se s oranžo-
vými overbally, děti zdolávaly pře-
kážkové dráhy a bylo u nás veselo.  

Prvního listopadu k nám přijel 
pan Jan Cindr se vzdělávacím pro-
gramem „Slunce v jablku“. Děti nej-
prve zhlédly pohádku „O jabloňce“.  
Dozvěděly se, jak se strom mění bě-
hem čtyř ročních období a jak vůbec 
dojde k tomu, že na něm vyrostou 
jablíčka. Už při představení se děti 
mohly aktivně zapojovat, pomáhaly 
například s opylováním kvítků. Po 
pohádce následovaly aktivity na 
školní zahradě. Děti se seznámily 
s výrobou moštu a potom si samy 
moštování vyzkoušely. Omývaly  
a krájely jablíčka, pomáhaly je drtit 
a nakonec se zapojily do lisování 
moštu. Vlastnoručně vyrobený nápoj 
všem moc chutnal.

V pátek 11. listopadu jsme si 
připomněli lidové zvyky a tradice na 
sv. Martina. Děti se celý týden pečli-
vě připravovaly, vyráběly koníka pro 
Martina i husy. Naučily se básničky 
či písničky o sv. Martinovi. V pátek 
11. listopadu nejprve společně vy-
tvořily a napekly svatomartinské 
rohlíčky a dle vlastní chuti si vybraly 
jejich náplň. Někdo chtěl tvaroho-
vou, jiný zas ořechovou či marme-
ládu. Potom si společně zahrály na 
sv. Martina, kterak jede na koníčku.  

Den se sv. Martinem si krásně užily! 
Po dvou letech mohly učitelky 

opět připravit ukázku grafomotoriky. 
Nejprve pro rodiče malých dětí, kte-
rým vysvětlily, co to je grafomotorika, 
co jí předchází, jak správně držet 
kreslicí pomůcky a jaká cvičení jsou 
pro děti vhodná. Rodiče nejstarších 
dětí už mohli sledovat, jak jejich 

ratolesti cvičení provádí, co už umí 
zvládnout, jak drží tužku či štětec, 
atd… 

A co nás čeká v nejbližší době? 
Všichni už se těšíme na advent! 

                                                                                                                    
Pavlína Bešíková,

Mateřská škola Jaselská

Jsme malí, ale šikovní!

nou na tel. čísle 724 192 819 nebo 
na e-mailové adrese info@kohou-
tek-mh.cz. (jš)

V případě dotazů nebo zájmu 
o bližší informace kontaktujte naši 
paní ředitelku Mgr. Bc. Janu Šťast-

Děti z Dětské skupiny Kohoutek se 
hned po zářijové adaptaci začaly 
plně radovat z aktivit, které jim dět-
ská skupina přináší. Denně tvoříme, 
a tím procvičujeme jemnou moto-
riku, zpíváme, věnujeme se logo-
pedické prevenci a vzděláváme se 
jako ve státních školkách. Už u nás 
byla oční lékařka, která neinvaziv-
ním způsobem zkontrolovala naše 
očička, vláčkem jsme jeli na výlet a 
v městském kině navštívili předsta-
vení Krejčíka Honzy. V prosinci nás 
kromě mikulášské nadílky a vánoční 
besídky čeká také povídání o zvířát-
kách ze záchranné stanice. Chceš 
se přidat? Máme ještě jedno volné 
místečko!

První tři měsíce utekly jako voda  
a ve školce se nám za tu dobu ode-
hrálo již mnoho akcí. 

Celá školka jela na podzimní 
výlet na Klokočku, kde bylo nád-
herně. Po naučné stezce jsme došli 
až ke studánce a cestou jsme plnili 
mnoho dobrodružných úkolů, sbírali 
přírodniny na další tvoření ve škol-
ce a dokonce nám v košíku zůstalo  
i pár hub. Nejstarší předškoláci ab-
solvovali plavecký kurz v Jičíně, kde 
se jim moc líbí. Každým rokem tak 
přibývá dětí, co se nebojí vody a na-
učí se plavat. Úspěšně jsme zahá-
jili barevné dny, které vyhlašujeme  
v průběhu celého roku. První čer-
vený den se nesl ve znamení jablí-
ček, další byl oranžový den spojený 
s oslavou svátku Halloweenu. Na 
zahradě paní učitelky připravily pro 

děti také zábavné dopoledne s dráč-
kem Mráčkem, jehož součástí byla 
spousta zábavných úkolů a pouště-
ní draků. Znovu chodíme cvičit do 
Sokola a poslední podzimní akcí, 
která se uskutečnila na zahradě, 

bylo Uspávání broučků. Setkání bylo 
symbolickým zakončením podzimu 
a přípravou na zimu a adventní čas. 

Karolína Marešová,
Mateřská škola Mírová 

ditelka Lenka Sosnovcová a ukazo-
vala svůj pohled na tehdy a teď. Její 
proslov byl zakončen cinkáním klíčů 
prolínajícím se s Modlitbou pro Mar-
tu, ikonickou písní, která nám všem 
dala prostor naplno prožít tento silný 
okamžik.

Následoval blok programu pro 
studenty primy až kvarty, který při-
pravila vyučující společenských 
věd paní Vanda Šákrová s využitím 
programu Člověka v tísni – Jeden 
svět nestačí. Starší studenti si na 
dopoledne a odpoledne vybrali po 
jednom ze dvou bloků workshopů 
a přednášek. Právě tuto volnost 
studenti zpětně velmi vyzdvihovali 
a oceňovali.  Spolu s doc. Václa-
vem Němcem z Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy se zamýšleli, jak 
zachránit demokracii, s pracovní-
ky Transparency International ČR 
zkoumali korupci a nezávislost mé-
dií, společnost Post Bellum přijela 

s velmi interaktivním programem  
o předsudcích a škatulkování Víc 
než citron, a zda je svoboda jen pro 
někoho, diskutovali se zástupkyní 
iniciativy Jsme fér. Během zakonče-
ní se velká většina studentů zastavi-
la u tabule se vzkazy, kde po sobě 
zanechala samá pozitivní hodnoce-
ní. Jedno za všechny – Dávám festi-
valu 10 Havlů z deseti!

O krásné shrnutí se postaral 
organizátor-maturant Karel: „Má to 
smysl, pro mě osobně obrovská zku-
šenost i dojetí, že jsme mohli uctít 
vzpomínkou tak významnou událost 
našich dějin. Byl bych moc rád, kdy-
by se takové vzpomínkové akce ko-
naly každý rok na co možná nejvíce 
školách. Díky, že můžem.“
   

Aneta Odnohová, Zuzka 
Ledvinková, Karel Finkous 

a Zuzana Morkusová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště
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Hoškovické dýňobraní

V sobotu 22. října proběhlo v hasi-
čárně a jejím okolí již 2. hoškovické 
dýňobraní. I přes nepřízeň počasí 
byla účast vysoká. Děti si tradičně 
mohly vydlabat a nazdobit dýni, ale 
kromě toho pro ně byla připravena 
řada dalších soutěžních disciplín. 

Bez výživného se samoživitelky neobejdou
S rostoucími cenami energií a zdra-
žováním základních potravin je dnes 
obzvláště důležité, aby rodiče samo-
živitelé dostávali včas a v plné výši 
výživné, na které mají nárok. Pokud 
totiž v měsíčním rodinném rozpočtu 
chybí, stává se, že rodině nevystačí 
peníze ani na potraviny. Respondeo 
proto v posledních měsících ve zvý-
šené míře řeší právě tuto problema-
tiku. 

Více než čtyři měsíce trvající 
neplnění vyživovací povinnosti může 
být kvalifikováno jako trestný čin 
zanedbání povinné výživy. Rodič 
pak má právo podat trestní ozná-
mení na policii, což může vyústit až  
v odsouzení neplatiče a také povin-
nost výživné doplatit. „V Respon-
deu pomůžeme klientům s trestním 
oznámením a vysvětlíme jim další 
postup,“ říká Hedvika Stuchlíková, 
vedoucí občanské poradny Respon-
dea, které mimo jiné nabízí poraden-
skou službu pro oběti trestných činů 
finančně podporovanou Minister-
stvem spravedlnosti.

Další variantou v této situaci je 
podat na povinného návrh na exe-
kuci a nechat exekutora jednat – ten 
může neplatiči zablokovat účet, na-
řídit mu srážky ze mzdy či zabavit 
jeho majetek. „Může mu ale také ne-
chat zabavit řidičské oprávnění, což 
se ukazuje jako velmi účinné opat-
ření,“ doplňuje Stuchlíková. Pokud je 
nařízená exekuce, může rodič také 
požádat na úřadu práce o přiznání 
„náhradního výživného“, které může 
dostávat až po dobu dvou let. 

„Obvykle se na nás kvůli výživ-
nému obracejí matky samoživitel-
ky, ale výjimkou nejsou ani otcové. 
Probereme společně na konzultaci 
všechny možnosti a případně, pokud 
klient potřebuje, mu pomáháme už  
s konkrétním řešením. Podání trest-
ního oznámení nebo návrhu na exe-
kuci vzbuzuje obavy, ale není třeba 
se bát, s podporou se to dá zvlád-
nout,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíko-
vá.

Rovněž ale podotýká, že do 
náročné situace se dostávají sami 

plátci výživného, zpravidla otcové 
vyživovaných dětí. „I oni při dneš-
ních cenách mají problém obstarat 
každý měsíc celou částku,“ dodává 
vedoucí poradny. Také otcové vživo-
vaných dětí se mohou na občanskou 
poradnu Respondeo obrátit s žádos-
tí o pomoc. 

Poradna na podporu obětí 
trestných činů pomáhá klientům při 
sestavování dokumentů a návrhů, 
při uplatňování jejich práv a zájmů, 
zprostředkovává navazující služby, 
doprovází je a asistuje při jednáních 
s úřady, lékaři, institucemi a spolu-
pracuje s dalšími úřady a instituce-
mi. Projekt je realizován za finanční 
podpory Ministerstva spravedlnosti.

Po předchozím objednání na 
telefonním čísle 731 588 632 nebo 
e-mailu poradna@respondeo.cz je 
možné sejít se s pracovníkem po-
radny na některé z poboček.

Johana Boháčková,
Respondeo

 

Katalog seniorských 
výletů je na webu

Mladoboleslavský spolek Senioři 
nejen sobě pořádá výlety, na které 
vypravuje autobus s možností ná-
stupu v Mnichově Hradišti, Veselé 
a Bakově nad Jizerou. V prosinci se 
sice žádný výlet nekoná, ale zájemci 
mohou na webových stránkách spol-
ku www.seniorinejensobe.cz hledat 
katalog s dlouhodobým plánem vý-
letů. Informace rád poskytne rovněž 
Josef Bucman na telefonu 733 505 
832. Spolek přeje všem čtenářům 
příjemné prožití vánočních svátků a 
těší se na společné výletování v roce 
2023! (pn)

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto materiálu jsou pouze orientační. Bližší informace  
Vám sdělí poradce. NN Finance, s. r. o., se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, 
IČO: 24265870, DIČ: CZ69900473.

S naší pomocí ušetříte čas i peníze.

NN Finance   
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Podzim s KČT: seniorské výlety, brigády 
i Mnichovohradišťské kamínkování

Nejoblíbenější z nich byla opět jízda 
v miniautíčku. Všechny děti bez vý-
jimky zadané úkoly splnily a už teď 
se těšíme, že budeme moci příští rok 
uskutečnit další ročník.

Kateřina Nováková

Bludičky v zámeckém parku
V podvečer 12. listopadu se díky 
Klubu dětí a mládeže Mnichovo 
Hradiště proměnil zámecký park na 
kouzelný les, jehož magická atmo-
sféra podtržená tajemnou mlhou při-
lákala téměř 300 dětí. Jejich úkolem 
bylo pomoci lesní královně Světlince 
zachránit les před nadvládou její zlé 
sestry Temnotky, která už stihla na-
páchat v lese mnoho špatností. 

Během hledání správných slov 
do zaklínadla, které mohlo škody na-
pravit, se děti potkaly s celou řadou 
kouzelných bytostí. Do paměti se jim 
určitě zapsala setkání s načuřenou 
Pindruší, zasmušilým skřetem Bal-

vanem, popleteným druidem Listná-
čem, bezradnými vílami Luskničkou 
a Rosenkou, zarmoucenou princez-
nou Žaběnou, ztraceným skřítkem 
Doubkem a hodnými bludičkami. 
Díky úsilí dětí se nakonec podařilo 
Temnotku porazit a královna lesa 
Světlinka získala zpět veškerou 
svou moc, za což se dětem náležitě 
odměnila.

Děkujeme všem, kteří do kou-
zelného lesa zavítali a přispěli k jeho 
záchraně.

Anna Lhoťanová,
Dům dětí a mládeže Na Výstavišti

Listopad bývá měsícem podzimních 
plískanic a rychlého zkracování dnů. 
Turistice zdánlivě příliš nepřeje. Hra-
dišťští turisté se přesto zatím k zim-
nímu spánku ještě neuložili a i v lis-
topadu se pěkně činili. Nejaktivnější 
byla opět naše seniorská sekce.

Jitka Thorovská, Mirka Ryd-
valová a Helena Pöllová si pro nás 
připravily hned tři výlety a všechny 
mířily do Libereckého kraje. Obou 
výletů, které proběhly před uzávěr-
kou Kamelotu, se zúčastnilo 23 turis-
tů. Nejprve jsme se za krásného po-
časí vydali do městeček Smržovka  
a Tanvald, kde jsme navštívili místní 
pamětihodnosti a horskou cukrárnu 
a absolvovali výlet po naučné stezce 
kolem Kamenice. Dále jsme zorgani-
zovali náš první autobusový zájezd. 
Zájemců na cestu „Za vánočními 
ozdobami do Poniklé“ bylo hodně, 

ale více než 23 se jich do objed-
naného minibusu nevešlo. Kromě 
exkurze do výrobny ozdob navštívili 
účastníci dvě malá muzea v Poniklé 
a Vysokém nad Jizerou a nechyběla 
ani zastávka ve vyhlášené cukrárně 
ve Vysokém. Poslední listopadový 
výlet proběhl až po uzávěrce Kame-
lotu. V plánu bylo navštívit starobylé 
Trávníky i dvě místní muzea v Želez-
ném Brodě.

Po uzávěrce Kamelotu proběh-
ly také dvě brigády za účasti KČT.  
V plánu jsme měli zopakovat si jar-
ní akci pod Drábskými světničkami 
(vyčistit dřevěné schody od nánosu 
písku a obnovit a vyčistit zanesené 
svodnice srážkové vody na turistic-
ké cestě) a také pomoci s výsadbou 
stromů v obnovované aleji mezi 
Dnebohem a Přestavlky. Na jaře by 
se v této aleji měla objevit i jedna 

lavička z dílny Jednoty bratrské, na 
kterou jsme společně vybrali peníze.

Na advent pro nás Markéta 
Tomášová opět připravila Mnicho-
vohradišťské kamínkování, krátké 
výlety po Mnichově Hradišti a bez-
prostředním okolí spojené s hledá-
ním malovaných kamínků. Markéta 
na přípravu tentokrát nebyla sama. 
S malováním jí pomohly skvělé 
seniorky z našeho „odboru“. S ka-
mínkováním jsme začali již v sobo-
tu 26. listopadu. Témata jsou letos 
následující: 26. listopadu andílci, 
3. prosince čerti a Mikulášové, 10. 
prosince zimní tematika, 17. prosin-
ce vánoční tematika a 24. prosince 
zlatá prasátka. Přinesete na trasu 
také nějaké své výtvory? Trasy se 
včas dozvíte na našem webu www.
kctmh.cz, Facebooku KCTMnHra-
diste nebo prostřednictvím e-mailo-

vé rozesílky. 
Na závěr nám dovolte podě-

kovat všem, bez nichž by se naše 
aktivity neobešly. Činnost mnichovo-
hradišťského Klubu českých turistů 
je každoročně podporována městem 
Mnichovo Hradiště. Na pochod Zá-
sadně na Zásadku finančně přispí-
vá Sekce Rodinné turistiky Klubu 
českých turistů. Poděkování patří  
i všem organizátorům a vedoucím 
výletů, dobrovolníkům, kteří se 
účastní brigád a chodí zalévat duby 
u Přestavlckého rybníku, a samo-
zřejmě členům, příznivcům a účast-
níkům výletů. Bez jejich podpory, 
nápadů, ale i účasti na výletech by 
naše činnost nedávala smysl.  

Ondřej Šindelář,
Klub českých turistů,

odbor Mnichovo Hradiště

Rádi bychom vám představili sbírku 
receptů uživatelů Denního centra pro 
seniory JIZERA z Mnichova Hradiš-
tě a Bakova nad Jizerou. Tato naše 
knížka vznikla tak trochu souhrou 
náhod. Od roku 2017 lektoruji v Cen-
tru pravidelné tréninky paměti, kde  
v rámci našich výukových hodin také 
vzpomínáme třeba na to, co naši 
senioři dříve rádi doma vařili. Jaké 
kulinářské prožitky se jim zapsaly do 
paměti tak, že si je dodnes pamatují. 
Vzájemně tak sdílíme prostřednic-
tvím různých reminiscenčních tech-
nik zážitky a upomínáme si na zná-

Sbírka receptů provoněná pořádnou porcí vzpomínek
mé obrazy z našich životů. A právě 
i díky receptům nenásilně cvičíme 
paměť, pozornost a vnímání. Při sa-
motných ochutnávkách se nám pak 
aktivují navíc i další smysly – chuť  
a čich. A ty, jak je obecně známo, 
podporují paměť a vzpomínání.

Pro někoho je vaření radost, pro 
druhého učení se novým věcem.  
A třetí to považuje za nutnost. Uži-
vatelé Denního centra pro seniory 
JIZERA však moc rádi doma vaří, 
pečou a baví je objevovat nové chu-
tě. Společně pak hodnotí donesené 
dobroty a předávají si mezi sebou 

rozmanité recepty. Ať už to jsou re-
cepty nové nebo ty vyzkoušené na 
vlastní rodině či přátelích. Recepty 
prověřené léty, uchované v ručně 
psaných kuchařkách, ve kterých 
listujete skoro až s posvátnou opa-
trností.

A tak nás v centru napadlo, že 
je škoda mít všechny ty donesené 
báječné recepty jen tak poházené 
v krabicích. Naši senioři celé léto 
pečlivě třídili, vybírali, přepisovali. 
Sdíleli v centru společně čas, který 
věnovali přípravě této sbírky receptů. 
Vychutnávali si dohromady dobroty, 

o které se rozhodli s vámi podě-
lit. A to je vlastně i celá myšlenka 
této knížky. Společný čas. Radost  
a nadšení, které díky receptům moh-
li sdílet všichni společně.

Potěší nás, pokud se rozhodne-
te zakoupením této sbírky receptů 
podpořit činnost Denního centra pro 
seniory JIZERA. Zakoupit knížku 
Recepty je možné přímo v centru 
nebo na vánočních trzích, kde mů-
žete navštívit náš stánek.

Veronika Vynikalová,
Denní centrum pro seniory Jizera
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Skvělý úspěch volejbalistů z Hradiště
na letošním Mistrovství ČR superveteránů!
Již popáté se družstvo Sršánů Mni-
chovo Hradiště, složené z velké části 
z odchovanců a dlouholetých hráčů 
místního volejbalového oddílu, 
účastnilo mistrovství ČR v nezměně-
né sestavě. Letos bylo cílem koneč-
ně dosáhnout lepšího uístění než  
6. míst z předcházejících ročníků. 

Družstvo VČV Hradec Králové 
se letos nepřihlásilo, a tak na mis-
trovství startovalo deset družstev. 
První turnaj se odehrál po dvouleté 
přestávce v Praze. Šesté místo bylo 
vcelku očekávané, ale tentokrát se 
nám nepodařilo potrápit družstva 
před námi (Sešlost Brno, Medvědi 
Litomyšl, Republica Opava). 

Druhý turnaj se odehrál v Hradci 
Králové – Třebeši. Ve skupině jsme 
pořádně potrápili v nejsilnější se-
stavě hrající Brno i s Petrem Karab-
cem, kterého si několikrát na bloku  
i v útoku vychutnal náš nejmenší 
hráč Saša. V tie-breaku to bylo vy-
rovnané až do koncovky. Bohužel za 
stavu 10:10 se náš útok zasekl. Do 
utkání s Frenštátem jsme vstoupili 
katastrofálně. Celý set jsme dotaho-
vali náskok. Až v samotném závěru 
jsme dokázali ubránit pár míčů. Ve 
druhém setu už to bylo snadnější.  
V boji o 4. až 6. místo jsme nestačili 
na Pražský výběr a Zvičinu zdolali 
až v tie-breaku. V pořadí jsme díky 
neúčasti Opavy obsadili páté místo. 

Skupina na dalším turnaji  
v Chlenech byla těžká, ale výbor-
ným výkonem jsme přehráli Pražský 
výběr i Opavu. Zaváhali jsme sice  
s Pozdním sběrem, ale po delší 
pauze zase získali set s Pivovarem 
Svijany. K prvnímu místu ve skupině 
nám pomohl Pozdní sběr, když uhrál 
set se Svijany. Brno bylo ve finále 
nad naše síly, i když druhý set byl 
celkem vyrovnaný. Druhé místo nás 
posunulo na průběžné čtvrté místo. 

Za dva týdny se konal další tur-
naj v Nechanicích za účasti devíti 
družstev. Ve skupině jsme hladce 
přehráli Frenštát, ale Medvědy už 
ne. Ve skupině o 4. až 6. místo nás 
Hanáci neprověřili. S Pražským vý-
běrem to byl pěkný souboj, ale v tie-
-breaku vládl soupeř. I nadále jsme v 
celkovém pořadí drželi čtvrté místo. 

Poslední předprázdninový tur-

naj se odehrál tradičně v Litomyšli. 
Čekala nás stejná skupina jako v 
Chlenech, ale tentokrát jsme zůstali 
za očekáváním. Pouhé dva body ve 
skupině znamenaly souboj o 7. mís-
to, ve kterém jsme hladce přehráli 
Zvičinu. Přesto jsme, i díky kolapsu 
Pražského výběru na tomto turnaji, 
nadále udrželi celkové 4. místo. 

Poslední kvalifikační turnaj se 
odehrál v Opavě. Proti Medvědům 
jsme začali výborně, ale po vyhra-
ném setu další dva patřily soupeři. 
Klíčové utkání proti Frenštátu jsme 
zvládli s přehledem. Skupinu o 4. 
až 6. místo jsme znovu začali velmi 
dobře. Proti Pražskému výběru to 
vydrželo celé dva sety. S Hanáky to 
bylo naopak. Asi už trochu došly síly. 
Kvůli nejhoršímu skóre jsme skončili 
na 6. místě. V celkovém pořadí jsme 
si udrželi náskok tří bodů na oba 

soupeře ze skupiny o umístění. 
Na úvod finále v Jindřichově 

Hradci jsme hladce porazili Opavu  
a Pozdní sběr, a tím si prakticky 
zajistili finálovou skupinu o 1. až 6. 
místo. Pražský výběr nás pak zasko-
čil velmi dobrou hrou. V posledním 
utkání skupiny jsme remizovali se 
Svijany a vyhráli první set. Ve sku-
pině jsme skončili na 3. místě a po-
stoupili do finálové skupiny. V závě-
rečném sobotním zápase bylo Brno 
lepší, ale náladu nám zlepšila Zviči-
na, která poslala Hanáky do skupiny 
o 7. až 10. místo, a tím je vyřadila ze 
souboje o konečné 4. místo. V nedě-
li jsme v obou zápasech podali vý-
borný výkon, jasně přehráli Zvičinu, 
která dokázala získat set nad Brnem 
i Svijany, a remizovali s Medvědy. Ti 
nám vítězstvím nad Pražským výběr 
pojistili skvělé 4. místo ve 24. roč-
níku Mistrovství ČR superveteránů. 
Před námi skončila družstva Sešlost 
Brno (mistr ČR), Pivovar Svijany  
a Medvědi Litomyšl, kde se to 
hemží dlouholetými extraligovými 
nebo prvoligovými hráči. Ti jsou ale  
i v družstvech, která skončila za 
námi. Úspěšný ročník podtrhlo vy-
hlášení Zdeňka Blažka nejlepším 
nahrávačem mistrovství.    

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Poslední letošní plavba vedla ke Kofole, 
po návratu na pláž nadšenci řeku uzamkli 
Na konci října mohli kolemjdoucí 
pozorovat nebývalý pohyb u kamen-
ného mostu přes Jizeru a na pláži 
Na Kamínkách. Parta přátel, kteří se 
tu v sezóně každý týden scházejí ke 
společným vyjížďkám po řece, pořá-
dala poslední letošní plavbu spoje-
nou se zamykáním Jizery.

Dvě desítky mužů, kteří ovšem 
předesílají, že se nepovažují za 
vodáky, si tu vyslechlo řeč Jiřího 
Kafky, který následně velkým klí-
čem symbolicky řeku Jizeru uzamkl,  
a ukončil tak letošní sezónu. Ná-
sledovala společná plavba tuctu 
různých plavidel včetně dvou pad-
dleboardů po proudu řeky až ke Ko-
fole a zpět, a pak nutné zhodnocení 
sezóny v hospůdce v areálu Teniso-
vého klubu Mnichovo Hradiště.

„Na lodičce jezdím roky, mám ji 
uskladněnou na tenise a jezdívám k 

ptýrovskému jezu. Časem se ke mně 
přidalo pár kamarádů a z původně 
čtyř pravidelných účastníků společ-
ných vyjížděk se nám osazenstvo za 
těch posledních pět šest let celkem 
rozrostlo,“ vzpomíná na začátky ne-
formálního spolku Václav Vopat st.

Účastníci těchto společných 
vyjížděk jsou nejen z Mnichova 
Hradiště, ale také z Podlázek nebo  
z Mladé Boleslavi. Dnes už jich 
je kolem dvaceti. A co je spojuje? 
Kromě přátelství jednoznačně láska  
k řece a přírodě. (wes)

Hasičky z Veselé na 2. místě 
v Boleslavském poháru
Družstvo mladších žen Sboru dobro-
volných hasičů Veselá se po celý rok 
účastnilo soutěží v požárním sportu 
o Boleslavský pohár.

Pod vedením trenéra Jiřího 
Bočka se tým poctivě připravoval 
na místním hřišti. V průběhu roku 
se pak na šesti tratích utkával se 
soupeřkami v silné konkurenci 17 
družstev. Hasičky z Veselé čtyřikrát 
stanuly na stupních vítězů a jejich 

součet bodů znamenal celkově 
druhé místo hned za vítězným druž-
stvem SDH Bítouchov.

Slavnostní vyhlášení Boleslav-
ského poháru se odehrálo 5. listopa-
du v Dlouhé Lhotě.

Děkujeme našim hasičkám za 
vzornou reprezentaci našeho sboru 
i obce.

Jaroslava Česáková 

INZERCEINZERCE

PRODÁM NEBO PRONAJMU
(případně vyměním za byt a doplatek) 

BUDOVU 
FRIKULÍNU

Podskalská 225.

rkuchtova@centrum.cz

Junioři ovládli turnaj 
v České Lípě

Junioři Sokola Mnichovo Hradiště 
v sestavě Javůrek, Kysela, Kysela, 
Litvik, Skřivan, Šídlo a Švejdar na 
dalším turnaji krajského přeboru 
byli nad očekávání úspěšní. V prv-
ním utkání sice těsně podlehli Loko 
Česká Lípa 1:2, ale následně vyhráli 
zápasy proti Bižu Jablonec a pře-
kvapivě i proti favoritovi juniorské 
kategorie Slávii Liberec 2:0 a ovládli 
tento turnaj. V celkové tabulce se 
pak posunuli ze třetího na druhé 
místo se stejným počtem bodů jako 
vedoucí Liberec. Úspěch je to o to 
větší, že sestava je složena převáž-
ně z mladších hráčů, tři borci věkem 
spadají ještě do žákovské kategorie, 
ale výkonem tentokrát naše družstvo 
převýšilo týmy v průměru o několik 
let starší a podstatně vyšší. Zákla-
dem úspěchu byla perfektní hra  
v poli a minimální počet technických 
chyb našeho družstva, který jako lídr 
táhnul Tadeáš Kysela. (js)
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Farní areál rozkvétá. Opravená kočárovna 
se otevírá veřejnosti a láká na horkou pec

INZERCE

a velkorysá otevřená kuchyně. Pro-
stor vybavený za přispění Nadační-
ho fondu ŠKODA AUTO masivním 
dřevěným nábytkem a otevřený díky 
velkým proskleným oknům směrem 
do zahrady je velice příjemný a na-
bízí různorodé využití, například pro 
rodinné či privátní akce, příměstské 
tábory, spolkovou činnost nebo jako 
zázemí pro poutníky.

„Fara má být prostor otevřený 
všem, nejen farníkům,“ konstatuje 
farář, zatímco představuje další plá-
ny. Příští rok bude dokončeno nad 
kočárovnou podkroví, kde vznikne 
prostor pro skladování či případné 

Poslední výstup na komín 
v Liazu patřil horolezcům

Pro další generace byl zdokumento-
ván nejen samotný odstřel komínu 
(reportáž naleznete například na 
kanále Město Mnichovo Hradiště na 
YouTube, pozn. red.), ale i jeho in-
teriér a pohledy z jeho vrcholu. Tato 
možnost byla poskytnuta Muzeu 
města Mnichovo Hradiště společ-
ností FINAPRA. 

Výstup se úspěšně uskutečnil 
ve čtvrtek 6. října za jasného od-
poledne se skvělou viditelností. Po 
hodině a půl více než osmdesáti-
metrový vrchol komínu zdolalo sedm 
lezců. Členové Horolezeckého oddí-
lu Mnichovo Hradiště, jmenovitě Jan 
Hluchý, který zařídil technické jištění 
samotného výstupu, dále mnicho-
vohradišťský fotograf Václav Vopat 
ml., jenž pořídil detailní fotografie a 
celkové pohledy z dronu, za městské 
muzeum pak Karel Hubač, který vše 
natáčel. 360° panoramatický výhled 
byl přímo dechberoucí! A to nejen 
na samotné Mnichovo Hradiště  
s Káčovem a masivem Mužského 
v jeho pozadí, ale také na Ještěd, 

Jizerské hory a vrcholky Krkonoš 
na horizontu. Zachytit detailně jsme 
zároveň mohli současný stav areálu 
bývalého LIAZu, stále stojící budovy 
s ním spojené, dále čistírnu odpad-
ních vod, ptýrovskou vodní elektrár-
nu s jezem na řece Jizeře, Veselou  
s pískovnou, pivovar v Klášteře  
a další známé lokality, avšak z netra-
diční a jedinečné perspektivy.

Výsledkem je bohatá audiovi-
zuální dokumentace čítající i dvě vi-
deoreportáže zpracované Michalem 
Kvapilem z Adlien.cz zveřejněné 
na YouTube kanálech městského 
muzea a města Mnichovo Hradiště. 
Všechny záběry a získaná vzpomín-
ka na stavbu komínu od Ing. Vrati-
slava Švermy, někdejšího vedoucího 
úseku investiční výstavby závodu 
LIAZ v Mnichově Hradišti, který se 
osobně účastnil i odstřelu, doplnily 
zároveň rozsáhlý muzejní fond sa-
motného LIAZu.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Zvelebování areálu mnichovohra-
dišťské fary pokračovalo v posled-
ních třech letech obnovou takzvané 
kočárovny, pilířové barokní stodoly, 
ze které se stalo útulné zázemí pro 
společenské a komunitní setkává-
ní. Jak velkou proměnou farní areál  
v poslední době prošel, mohli žasnout 
účastníci listopadového svatomartin-
ského průvodu, který z náměstí mířil 
právě na faru. Příchozí našli zázemí 
jak v nově opraveném objektu, tak  
v roubené stodole opravené v letech 
2018 a 2019 a mohli vidět, že práce 
na faře ještě zdaleka nekončí.

„Jako zázemí pro setkávání 
nám dosud dlouhodobě sloužila 
budova fary, ale její prostory byly 
koncipovány na jiný provoz, a tak 
nejsou ideální. Říkáme tomu tady 
kočárovna, ale pravdou je, že se tu 
skladovaly především zemědělské 
vozy a stroje. Na druhou stranu si 
vzpomínám, že ještě v roce 1995 tu 
jeden kočár byl,“ popisuje farář Pa-
vel Mach.

Rekonstrukci kulturní památky 
prováděla firma Opravy památek – 
Kabáč s.r.o. s letitými zkušenostmi  
v oboru. Kde to bylo možné, tam se 
zapojili také dobrovolníci. Kočárovna 
přišla na řadu po roubené stodole, 
za jejíž rekonstrukci Římskokatolic-
ká farnost Mnichovo Hradiště zís-
kala ocenění. Za finanční podpory 
Středočeského kraje a města byly 
přebourány cihlové pilíře, vydláž-
děna podlaha, obnoveny stropy, 
kde zůstaly původní pouze trámy, 
instalovány nové rozvody a sociální 
zařízení, vybudována masivní pec 

využívat i veřejnost. Příjemný pro-
stor byl krátce po spuštění provozu 
rezervován na všechny víkendy až 
do konce roku. Zájemci sem však 
mohou zavítat například na jeden  
z adventních koncertů nebo na plá-
nované společné předvánoční pe-
čení. Jak říká Pavel Mach, nejlepší 
setkání jsou vždy kolem společné 
práce.

Martin Weiss

ubytování poutní-
ků, jež do Mnicho-
va Hradiště přicházejí 
po Svatojakubské cestě,  
v polovině příštího roku by měla být 
dokončena také probíhající přestav-
ba bývalé konírny, kde vznikne uby-
tování, na zahradě bude za finanční 
podpory NFŠA vytvořen dětský kou-
tek. Na sousedním pozemku by fara 
ráda zrealizovala ještě jeden velmi 
smělý projekt – nový dům se starto-
vacími či sociálními byty.

Od letošního října je kočá-
rovna otevřena po každé nedělní 
bohoslužbě a po domluvě ji může 
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Navazuji na minulé povídání: neděle a například Vánoce se jakožto svátky 
vyznačovaly tím, že lidé chodili do kostela. Cítili potřebu vzdávat Bohu díky, 
prosit o pomoc ve svízelných situacích. A právě tato složka svátků dnes chy-
bí. Vůbec by nám neuškodilo, kdybychom si něco z minulosti znovu osvojili 
a prožívali i duchovní část svátků. Blíží se Vánoce, které nejsou jen časem 
vánoční výzdoby a dárků. Je to velká oslava toho, který trvá od věků do věků 
a jehož jsme pranepatrnou součástí!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  
zapsán do evidence periodic-

kého tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 11/2022, náklad 4070 ks
vychází 1. prosince 2022

jako měsíčník vydává město 
Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 
295 21 Mnichovo Hradiště 

IČ: 00238309
Šéfredaktor: Mgr. M.Weiss

telefon: 606 635 289, e-mail: 
kamelot@mnhradiste.cz

Po stopách významných zesnulých 
řemeslníků se na hřbitově vydaly desítky lidí
Letos v listopadu jsme se vrátili  
k pořádání oblíbené procházky po 
místním hřbitově, kterou nazýváme 
Významní zesnulí. Tentokrát jsme 
se zastavili u téměř šedesáti hrobů 
místních řemeslníků, hostinských  
a obchodníků. 

Sraz byl v sobotu 5. listopadu 
v 10 hodin před smuteční síní. Za 
příjemného podzimního sluníčka se 
na přibližně devadesátiminutovou 
procházku vydalo kolem padesáti 
místních i přespolních. Nutno dodat, 
že počasí jsme opravdu měli jako na 
objednávku, protože asi deset minut 
po ukončení akce začalo pršet. 

Společně jsme prošli celým 
hřbitovem, u vybraných hrobů jsme 
se zastavili, řekli jsme si pár vět  
o zemřelém, někde jsme vyprávění 
doplnili i o ukázku fotografií (řemesl-
níka nebo jeho provozovny) a zapáli-
li jsme svíčku. Mnozí z těch, na které 
jsme během procházky vzpomínali, 
působili ve svém oboru v Mnichově 
Hradišti a okolí po celý svůj život. 
Často se řemeslo navíc dědilo z ge-
nerace na generaci. Je proto důleži-
té si připomínat osudy a životy těch, 
kteří ve stejném městě, ve kterém 
žijeme my nyní, žili před námi. 

Připomenuli jsme mimo jiné 
kováře Grindla z Neveklovic, vedou-
cího drogerie Stanislava Česáka, 
cukráře Patočku, pekařské rodiny-
Pešánových, hostinského Jana Kňá-
kala, sklenáře Josefa Čumpelíka, 
majitele řeznictví a hospody Bičíko-
vy, truhláře Bergla-Duku, majitele 
strojírny Rybáře, stavitele Dámcovy, 
lakýrníka Bohuslava Bobka, měst-

ského zahradníka Františka Štaffla, 
zahradníky Königovy a Krejbichovy, 
rod bednářů Šurovských, pekaře 
Šilhavého, řezníka Ludvíka Jíru, 
cukráře Koloce, Beneše i Štěpána 
Váňu, instalatéra a opraváře Zděnka 
Zajíce, pekaře Rychtaříka, truhláře 
Spurného, kováře Postráneckého, 
kominíka Sasáka, obchodníky And-
riala, Hrušu, Raaba, Rydvala, Bolon-
ského, Bedřicha Lochmana, řezníky 
Ottovy, koláře Zibnera nebo pekaře 
Šťovíka, Cajze a Šíra.

Dle stavu jednotlivých náhrob-
ků lze i určit, zda má zemřelý ještě 
nějaké potomky, či nikoli. Během 
procházení místním hřbitovem jsme 
viděli jak hroby vzorně udržované, 
tak ty, ke kterým pozůstalí zajdou 
jen občas, nebo vůbec. Některé by 

si každopádně zasloužily včasnou 
záchranu a obnovení. 

Jisté je, že po absolvování pro-
cházky Významní zesnulí se už na 
domy v Mnichově Hradišti nelze dí-
vat jako dřív. Nyní si totiž představí-
me konkrétní osoby a činnosti, které 

na daném místě mnoho a mnoho 
let provozovaly. A o tom naše pro-
cházky jsou. O připomenutí historie 
a konkrétních osob z našeho města. 

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dušičková tradice věnce pro 
Františka Mendíka pokračuje
František Mendík (1859–1947) byl 
pozoruhodnou osobností Mnichova 
Hradiště. Někdejší ředitel městské 
spořitelny a výrazný účastník spo-
lečenského, kulturního i politické-
ho dění byl členem takřka všech 
místních spolků a rovněž byl hr-
dým lokálním patriotem. Svůj vztah  
k Mnichovu Hradišti stvrdil jednak 
sepsáním svých osobních vzpomí-
nek na život ve městě na přelomu 
19. a 20. století, z nichž dnes hojně 
čerpáme, a rovněž štědrým darem, 
který věnoval městu. 

V závěru života, který prožil 
v Praze, Mendík ovdověl a přišel 
rovněž o své potomky. Rozhodl se 
proto věnovat Hradišti veškerý svůj 
majetek včetně domu v pražské 
Hradešínské ulici. Za to měl jediné 
přání – aby jeho hrob na hřbitově 
v Mnichově Hradišti každý rok oz-
dobil věnec z chvojí nasbíraného  
v lese na Horce. Tradice byla v 80. 
letech přerušena, v roce 2017 ji 
však obnovil Městský parlament dětí  

a mládeže Mnichovo Hradiště. Jeho 
zástupkyně Mendíkovo přání splnila 
i letos a o Dušičkách hrob opět ozdo-
bilo chvojí z Horky.

Martin Weiss

Dámu z portrétu se podařilo určit 
po desetiletích, jde o choť továrníka
V polovině listopadu přinesl Čes-
ký rozhlas zajímavou informaci. 
Pracovníkům Židovského muzea  
v Praze se podařilo identifiko-
vat ženu zachycenou na portrétu  
z roku 1926 jako Luisu Poláčkovou, 
manželku Huga Poláčka, majitele 
Mnichovohradišťské lučební továr-
ny. Její obraz vytvořil malíř Adolf 
Wiesner.

Zmíněný obraz je jed-
ním z desetitisíců umělec-
kých děl, které zabavili 
nacisté během druhé 
světové války židovským 
majitelům. Malou část 
uměleckých předmětů se 
podařilo zachránit kuráto-
rům tehdejšího ústředního 
Židovského muzea v Praze, 
kteří získali přístup do skladišť  
a mohli z nich vybírat předměty 
pro muzejní sbírky. Současná hlavní 
kurátorka Židovského muzea v Pra-
ze Michaela Sidenberg podle řady 
indicií došla k závěru, že se jedná  
o portrét Luisy Poláčkové.

Luisa Poláčková, rozená Kohno-
vá, se narodila v roce 1885, za Huga 
Poláčka se provdala v roce 1903. 
Rodina žila v Praze Bubenči, kde 
Hugo Poláček postavil honosnou 
vilu. Podle vzpomínek Luisina pra-
vnuka, objevených před několika 
lety Jakubem Altmanem, měli Poláč-
kovi syna Ludvíka, který se narodil 
roku 1909 a tragicky zahynul ve 
věku 23 let, a dceru Anitu, naro-
zenou roku 1911. Ta vystudovala 
humanitní vědy a poté pracovala  
v Praze ve vězeňském systému. Jako 
lyžařská instruktorka se seznámila  
v Harrachově s Josefem (Pepim) 
Seidlerem, majitelem místní továrny, 
za něhož se v roce 1934 provdala.

V době první světové války, kdy 
Hugo Poláček narukoval do armády, 
čekala Luisa třetí dítě. V roce 1915 
porodila čtyřčata – dva chlapce  
a dvě holčičky. Hugo se mohl vrátit  
 

domů, aby se postaral o rozšířenou 
rodinu. Bohužel všechny čtyři děti 
během několika týdnů zemřely. 

Hugo Poláček byl majitelem 
prosperující chemické (lučební) 
továrny, specializující se na výro-
bu lepidel, vosků na lyže, leštidel  
a krémů na boty, z nichž nejzná-
mější byla značka Armada. Továrna 
byla umístěna v Mnichově Hradišti  
v objektu dnešního čp. 547, kde 
Poláčkovi zpočátku i bydleli. Později 
byla přemístěna do Prahy, do Libně, 
ale stále nesla původní název. I po 
přestěhování do Prahy zůstal Hugo 
Poláček v kontaktu s Mnichovým 
Hradištěm, patřil k mecenášům 
místních spolků. Na jeho počest byla 
jeho jménem pojmenována i jedna  

z cest v městských sadech.
Ačkoliv byli Poláčkovi židov-

ského původu, přijali křesťanství  
a byli členy evangelické církve. Po 
nástupu nacismu však byli považo-
váni za Židy a začala pro ně platit 
protižidovská nařízení. V dubnu 
1940 se podařilo Anitě Seidlerové 

odjet s dvěma dětmi za svým mu-
žem do Velké Británie. Anitina 

matka Luisa odjet odmítla,  
s důvěrou, že jako křes-
ťanka bude v pořádku. Na 
přebal Nového zákona 
napsala: „Bůh nám dává 
mnohé zkoušky. Dělá je 
složité, abychom věřili 
mnohým cestám, nezále-

že na obtížnosti. Připomíná 
nám, abychom se nebáli, sli-

buje nám Svou pomoc. Svěř-
te vaše starosti a vaše naděje  

v Něj a On vše napraví. “
Bohužel její naděje se nespl-

nily. V říjnu 1941 byla zařazena do 
druhého transportu, který nacisté  
z Prahy vypravili. Měl označení B  
a směřoval do ghetta v Lodži. Louise 
tehdy bylo 56 let. Domů se už nikdy 
nevrátila.

Portrét Luisy Poláčkové Židov-
ské muzeum zveřejnilo a podařilo se 
nalézt její potomky. Obraz převzala 
pravnučka, vnučka Anity Seidlerové, 
Miranda Rijksová, která říká: „Je to 
pro nás velice důležité. Protože nám 
po prarodičích nezůstalo téměř nic. 
Takže je to opravdu úžasné. Jsme 
moc šťastní, že se ten obraz našel 
a že si ho teď můžeme pověsit doma 
na zeď. A každý den se na něj podí-
vat a připomenout si tuhle úžasnou 
dámu.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dechtice, Betlém našich časů
„Mami, jak se vyrábí mír?“ Otázku 
malého všetečky pustila po vlnách 
rozhlasu jeho maminka. Nedalo mi 
to a posílám ji dál, protože s Dech-
ticemi i blížícími se Vánoci souvisí.

Dechtice leží severně od Trna-
vy. Jde o místo opakovaných zjevení 
Panny Marie a Ježíška, která začala 
4. prosince 1994. Jeden z těch, kteří 
je prožívají, Martin Gavenda (nar. 
10. 2. 1979), řekl, že od prvního se-
tkání ho Panna Maria učí „používat“ 

srdce. Výstižněji onu dětskou otázku 
snad ani odpovědět nejde – „použí-
váním“ srdce se „vyrábí“ mír – tech-
nické termíny ostatně ladí s klukov-
ským světem. 

Dechtice se mohou stát cílem i 
vašich vánočních cest.  Mnozí právě 
tam nachází, po čem nejvíce toužili. 
Zdraví, osvobození od užívání drog 
nebo narození dlouho očekávaného 
děťátka. 

Daniela Břoušková 

Dokument věnovaný poezii Josefa 
Brože (1921–2020), o jehož vzniku  
a uvádění Kamelot rovněž infor-
moval, bude ve středu 7. prosince 
nahrán na veřejný YouTube profil 
Muzea města Mnichovo Hradiště, 
kde bude k dispozici k případnému 
zhlédnutí. 

75minutový filmový snímek byl 
vytvořen v průběhu roku 2021 k při-
pomínce 100. výročí narození oblí-
beného učitele a básníka ze Lhotic. 
Pro časy budoucí zachycuje také 
vzpomínky jeho přátel a žáků. Před-
nes vybraných básní tematicky do-
plňují krajinářské fotografie a videa. 
Přijměte pozvání, v nastávajícím 
zimním čase, k virtuálnímu pozná-
ní našeho kraje jinýma, poetickýma 
očima, jak rád pan Josef Brož říká-
val. (kh)

Film o Josefu Brožovi 
ke zhlédnutí
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