
výsledků bylo možné vše ochutnat či 
si vyměnit recepty.

A rozhodně nebylo ticho, k pří-
jemné atmosféře přispívala hudba.  
V podloubí se nacházela malá scé-
na, kde jsme si mohli poslechnout 
zdejší talentované klavíristy Dana 
Kučeru a Jirku Strnada nebo pose-
dět u některé z besed. Jejich nabíd-
ka byla široká – od historie Mnichova 
Hradiště a prvních hereckých krůčků 
začínajícího herce Štěpána Tučka 
až po besedu se starostou Ondře-
jem Lochmanem.

Velká scéna byla umístěna před 
kostelem sv. Jakuba, kde vystupova-
lo několik kapel či jednotlivců, napří-
klad rocková skupina Nastarýkolena 
nebo Janovec jazz band přímo  
z Hradiště.   ...3

Sousedská slavnost: Tolik úsměvů zalitých 
sluncem Hradiště už dlouho nevidělo

VÝROČÍ
Sbor dobrovolných hasičů 
existuje v Mnichově Hradiš-
ti už 140 let. Letošní oslavy 
byly velkolepé a zúčastnily 
se jich desítky sborů.
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ARCHITEKT
Nový městský architekt Ja-
kub Chuchlík nám v rozho-
voru prozradil, co jej inspi-
ruje, jakou má vizi a jak se 
seznamoval s Hradištěm.
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Klobouk dolů všem organizátorům zářijových akcí. Díky mnoha 
dobrovolníkům jsme si mohli v září užít jazzovou atmosféru bě-
hem příjezdu parních lokomotiv, o týden později výhled z hasičské 
plošiny na náměstí plné techniky během oslav sboru dobrovolných 
hasičů, ve stejný den rozzářil bývalé letní kino festival No Wawes, 
hřiště v Sychrově se zaplnilo účastníky posvícení a v Dnebohu 
posvětili opravenou kapličku. Později jsme obdivovali pohled na 
zámek z kostelní věže a navštívili desítky stánků při Sousedské 
slavnosti, která se stala velmi milým překvapením. Sérii slavností 
orámovalo 50. výročí našeho tenisového oddílu. 

Jsem opravdu rád, že město organizačně či finančně podpo-
řilo všechny tyto akce a že se září stalo jednou velkou slavností, 
slavností spolků a našeho pestrého společenského života.

Kromě oslav patřilo však také stavbám. Práce na Jiráskově 
ulici jsou již za polovinou a rýsují se jasná pozitiva – nové chodníky 
zvýší bezpečnost chodců, řidiči se dočkají přehlednějších křižova-
tek a některými kritizované zúžení křižovatek učiní zadost zákon-
ným normám. Rekonstrukce bude hotova do konce října. 

Na čem se ještě pracuje? Probíhá zateplování mateřské 
školky ve Veselé a základní školy v Sokolovské ulici, rozbíhá se 
investice do školního hřiště u náměstí a opravy chodníků v ulici 
Na Kamenci. O připravovaných investicích pro rok 2016 budeme 
informovat v prosincovém a lednovém čísle.

 Ondřej Lochman, starosta města

klobouk dolu

   ŘÍJEN 2015 15 Kč

MISTŘI
Mladší žáci z nohejbalové-
ho oddílu TJ Sokol Mnicho-
vo Hradiště se stali mistry 
České republiky v celostát-
ním turnaji.
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Mnichovo Hradiště se letos poprvé 
stalo součástí již desátého ročníku 
celorepublikového projektu Soused-
ská slavnost – Zažít město jinak. 
Hlavní myšlenkou této akce je vytvo-
ření příjemného prostředí ve veřej-
ném prostoru města pro společen-
ský život a rozvíjení sousedských 
vztahů. 

Pravděpodobně každý, kdo 
v sobotu 19. září alespoň prošel 
mnichovohradišťským náměstím, se 
mnou bude souhlasit, že příjemným 
místem se střed města opravdu stal. 
Počasí nám přálo a program byl sku-
tečně velice rozmanitý. Od deseti do 
dvaadvaceti hodin se pořád něco 
dělo. 

Přes celé náměstí byly rozmís-
těny stánky škol, obchodů, místních 
organizací či spolků a každý se sna-
žil předvést to nejlepší. Historická 
lékárna prezentovaná muzeem na-
bízela čaje, knihovna knížky, gym-
názium se prezentovalo jako fairtra-
dová škola, školní jídelna nabízela 
domácí buchty a Střední odborné 
učiliště Hubálov ukazovalo svou 
tvorbu. Nejen děti si mohly zasou-
těžit například u Jednoty bratrské či 
spolku mh2net nebo zhlédnout lout-
ková divadelní představení mladého 
herce Štěpána Tučka.

Návštěvníci Sousedské slav-
nosti také rozhodně netrpěli hladem. 
Dobré jídlo i pití zajišťovala například 
kavárna U Zlatníka, cukrárna Za 
Rohem, pivovary Klášter a Svijany  
a dokonce i SDH Dneboh a osadní 
výbor Hoškovice. Po celý den probí-
hala soutěž o nejlepší jablečnou po-
choutku „Jablkohraní“. Po vyhlášení 

Místní připomínkovali, jak má vypadat Masarykovo náměstí po revitalizaci.

Sousedská slavnost nabídla atrakce pro děti i dospělé. Město položilo základ nové tradice Foto: 2x Jiří Senohrábek

2016
Mnichovohradišťský 

ulicník 

Na pultech je Mnichovohradišťský uličník
Řekneme-li „uličník“, většinou máme 
na mysli zlobivé dítě. Tak už tomu 
ovšem dlouho nebude. Na pulty 
obchodů a trafik přichází týdenní 

kalendář, který vytvořila Lenka Pro-
cházková a který zachycuje mnohdy 
již zmizelou podobu Mnichova Hra-
diště a jeho místních částí.

Jak očekávané dílko vypadá, 
kde bude k sehnání a za kolik, to se 
dočtete v tomto vydání. Mnichovo-
hradišťský uličník je na světě.  ...5

Rybáři pořádají nábor do kroužku
Místní organizace Českého rybář-
ského svazu si dovoluje pozvat 
všechny mladé zájemce o členství  
v Petrově cechu do svých řad. 

Po letní pauze se opět naplno 
rozjíždí rybářský kroužek, který bude 
probíhat od 5. října, kdy se uskuteční 
informační schůzka, každé pondělí 

od 15 hodin ve Volnočasovém centru  
v Mnichově Hradišti v Zámecké ulici. 

Podrobnosti naleznete na webo-
vých stránkách www.rybari.wz.cz. 
Těšíme se na vás. 

Josef Ďurček, 
ČRS MO Mnichovo Hradiště                                                 

315 810 620

ITBUSINESS

internet | HDtv | LTEmobil | pevná 

Výhody:
10Gbit INTERNET 
HD TELEVIZE, ARCHÍV 7dní
PEVNÉ, MOBILNÍ VOLÁNÍ
EXPRES SERVIS PC, TISKÁREN
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Zastupitelstvo města se příště sejde v pondělí  
2. listopadu 2015 v sále Klubu Mnichovo Hradiště 
s.r.o. na Masarykově náměstí. Jednání začne ten-
tokrát o hodinu později, až v 18 hodin. 

Program zasedání bude v dostatečném předsti-
hu zveřejněn na webových stránkách města včet-
ně podkladů pro jednání.

Zasedání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad 
veřejnosti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dotační program města: od příštího roku  
se bude o příspěvky z rozpočtu žádat jinak
Zastupitelstvo města na svém zá-
řijovém jednání schválilo dotační 
program, podle kterého budou roz-
dělovány finanční příspěvky na pod-
poru zájmových aktivit v Mnichově 
Hradišti. Tento systém reaguje na 
povinnosti plynoucí z novely zákona 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a zároveň na současné ne-
dostatky při financování dílčích akcí 
v našem městě. O dotacích se tak 
bude nově rozhodovat podle jasně 
definovaných a veřejně známých 
kritérií. 

Finanční podpora je směřována 
do tří základních oblastí: sportovní 
aktivity a tělovýchova; kulturně-
-společenské aktivity a podpora 
místních tradic; volnočasové a vzdě-
lávací aktivity dětí, mládeže, seniorů  
a dalších cílových skupin. Jakákoliv 
fyzická či právnická osoba vykoná-
vající veřejně prospěšnou činnost  
v Mnichově Hradišti tak může v rám-
ci těchto oblastí žádat o dotaci jak 
na samotný provoz organizace, tak 
na konkrétní jednorázovou akci či 
investici. 

V případě jednorázové akce 
je možné žádat o finanční podporu 
třikrát za kalendářní rok, v ostatních 
případech pouze jednou ročně. 
Přijaté žádosti budou zhodnoceny 
dotační komisí, která může žadatele 
eventuálně vyzvat k jejich doplnění. 
Na základě doporučení komise pak 
rada města, respektive zastupitel-
stvo rozhodne o definitivní výši pří-
spěvku.

Veškeré informace týkající se 
celého dotačního procesu jsou zve-
řejněny na internetových stránkách 

města a k dostání na městském úřa-
dě stejně jako potřebné formuláře  
a lhůty pro podání žádostí. 

Vzhledem k tomu, že dotační 
systém nabývá nové a dosud nevy-
zkoušené podoby, jsou pracovníci 
Kanceláře vedoucího úřadu připra-
veni poskytnout žadatelům podrob-
nější vysvětlení a součinnost tak, 
aby celý systém začal fungovat bez 
komplikací. Neváhejte je s případný-
mi dotazy oslovit.

Václav Haas, zastupitel

UHLÍ LEDVICE

● DOPRAVA DO VAŠÍ OBCE ZDARMA 
● UKLÁDKA PASEM ZDARMA

800 112 000
727 936 290

● NEJNIŽŠÍ CENY VE VAŠEM OKOLÍ

PRODEJ UHLÍ 

Sbor dobrovolných hasičů oslavil 140. výročí společně s dvěma desítkami sborů
Děkujeme všem návštěvníkům za 
účast na oslavách našeho výročí, 
které se konaly 12. září. Velice si ta-
kového zájmu vážíme. Rádi bychom 
rovněž poděkovali všem hasičským 
sborům, které k nám zavítaly. Včet-
ně vybavení našeho SDH Mnichovo 
Hradiště tu bylo k vidění 40 kusů 
techniky celkem od 21 sborů. 
   Svou návštěvou nás poctily na-
příklad sbory dobrovolných hasičů  
z Příšovic, Březiny, Horního Bou-
sova, Loukovce, Kněžmosta, Bítou-
chova, Podlázek, Loukova, Bělé pod 
Bezdězem, Rohatska, Doubravy, 
Kolomut nebo Českého Dubu, dále 
hasičské záchranné sbory Škoda 
Auto, Mladá Boleslav a Mnichovo 
Hradiště. Z větší dálky k nám zavítali 
ještě dobrovolní hasiči ze Cvikova 
a Nového Vestce nebo  Hasičský 
záchranný sbor Správy železniční 
dopravní cesty z Liberce. 

Pro návštěvníky byl pravděpo-
dobně nejzajímavější obojživelný 
transportér hasičů z Nového Vestce, 
30 metrů vysoký automobilový že-
břík z Českého Dubu, dvě  koňské 
stříkačky pocházející  z 19. století 
(SDH Rohatsko a Doubrava), letištní 
speciál a mnoho dalšího. 

Velký zájem, především mezi 
dětmi, byl také o vyvezení do výš-
ky naší plošinou Škoda 706 RTH  
o výšce 20 metrů, která se po něko-
lik hodin ani nezastavila. 

Celý den se nesl v duchu uká-

Masarykovo náměstí plné hasičské techniky i návštěvníků oslav.

zek hasičské práce a hasičského 
sportu. Dopolední program zahájil 
SDH Dneboh se svou ukázkou po-
žárního sportu mužů, po kterém 
proběhla ukázka požárního sportu 
dětí SDH Boseň. Následovala ukáz-
ka drážní hasičské lezecké skupiny 
z Liberce a ukázka hašení koňskou 
stříkačkou, o kterou se postaral SDH 
Rohatsko. Dopolední program zavr-
šila ukázka práce se psy Základní 
kynologické organizace Mnichovo 
Hradiště pod vedením Ladislava 
Václavka. 

V  odpoledním programu ne-

chyběla ukázka evakuace osob ze 
zakouřeného prostředí, o kterou se 
postaraly HZS Mnichovo Hradiště, 
SDH Mnichovo Hradiště a Zdra-
votnická záchranná služba, a také 
ukázka vyproštění osoby z  havaro-
vaného vozu, kterou předvedla jed-
notka HZS Mnichovo Hradiště. 

Za moderování hasičských uká-
zek děkujeme Jaroslavu Koťátkovi 
z  HZS Mnichovo Hradiště a SDH 
Loukov a panu Pavlínovi Jirků, který 
nám ochotně moderoval celé oslavy. 

Nesmíme také zapomenout po-
děkovat hudebním kapelám, Hasič-

ské dechové hudbě Lysá nad Labem 
za doprovod vystoupení mažoretek 
Pomněnek z Kosmonos, Jazz Pa-
lubě z  Mnichova Hradiště, Mackie 
Messer Bandu z  Turnova a kapele 
Víkend Rock, které nám příjemně 
zpestřily program.  

Během celého dne bylo k dispo-
zici několik stánků s občerstvením, 
jejichž majitelům také patří velký dík. 
Samozřejmě musíme velmi poděko-
vat všem sponzorům, bez kterých 
bychom tuto akci vůbec nemohli 
uskutečnit, a všem členům našeho 
sboru, kteří dlouhé týdny usilovně 
pracovali na plánování a realizaci 
oslav.  

Pokud se mezi vámi najde ně-
kdo, kdo by se rád podílel na činnos-
ti našeho sboru, budeme velice rádi, 
když se k nám připojíte. Muži, ženy, 
dívky, chlapci, neváhejte a přidejte 
se k nám. Více o nás naleznete na 
našem facebooku Hasiči Mnichovo 
Hradiště a internetových stránkách 
www.sdh-mh.webnode.cz.

Závěrem bych chtěl uvést ještě 
jedno. Nedejme zaniknout tradicím 
hasičů a nedopusťme, abychom 
snad dnes vzpomínali naposledy na 
činnost našeho hasičského sboru 
při příležitosti jeho kulatého výročí. 
Doufáme, že se uvidíme i za 10 let, 
kdy budeme slavit výročí 150 let.

Za celý sbor Lukáš Kratochvíl, 
starosta SDH Mnichovo Hradiště

Automobilová stříkačka Mercedes Benz z roku 1942, chlouba místního SDH.

Plošina zvedala zájemce do výšky 20 metrů hodiny a hodiny v kuse.

Jiráskovou před koncem 
října ještě neprojedete

INZERCE

Náročná oprava Jiráskovy ulice, pá-
teřní komunikace, která se na začát-
ku září ponořila do stavebního ruchu, 
utěšeně pokračuje. Všechny sítě ve-
dené pod zemí už mají po renovaci  
a také všechny vodovodní přípojky 
už prošly výměnou. Nyní probíhá 
frézování vozovky, zarovnávání ka-
nálů a pokračuje dláždění chodníků. 
Dopravní omezení však potrvá až do 
konce měsíce října.

Práce běží podle časového har-
monogramu a aktuality ze stavby 
zveřejňuje na internetových stán-
kách města stavební odbor.

Do léta byly chodníky z žulových 
kostech, betonových čtverců i asfal-
tu. Nyní se mohou obyvatelé města 
těšit na jednotnou fazónu. Budou 
pouze z žulových kostek. 

Redakce 

Na Kamenci vzniknou do
konce roku nové přechody
Kvůli citelné potřebě zajistit větší 
bezpečnost chodců v prostoru ulice 
Na Kamenci, u křižovatky se Stu-
dentskou ulicí, byl stavebním od-
borem městského úřadu připraven 
návrh řešení, který bude realizován 
ještě letos.

 Realizací tohoto projektu vznik-
nou dva nové přechody pro chodce 
a budou opraveny stávající chodníky 
v úseku od křižovatky s ulicí V Cest-

kách po křižovatku se Sadovou ulicí. 
Realizace zakázky je spolufi-

nancována z finančního daru spo-
lečnosti Škoda Auto ve výši 80 tisíc 
korun. Město a organizace fungující 
ve městě letos uspěly v několika 
škodováckých grantových výzvách.

Výběr dodavatele již proběhl  
a realizace začne v druhé půli října.

Redakce

Naproti „Biosce“ vznikla
nová parkovací plocha
Volání po nových parkovacích mís-
tech bylo vyslyšeno! Nevyužívané 
prostranství před sportovní halou 
BIOS v Sokolovské ulici nedaleko 
Masarykova náměstí se dočkalo 
drobných úprav a vznikla zde parko-
vací plocha, kterou ocení například 
sportovci mířící do sportovní haly či 
ti kteří vyrazí na nákup na náměstí.

Úprava město stála sto tisíc ko-
run. S malými náklady se tak poda-

řilo zajistit místa pro zhruba 30 aut. 
Parkoviště je pro občany zdarma.

Redakce 

Zateplení základní školy: 
na střeše se už pracuje
V druhé polovině září začala realiza-
ce projektu zateplení objektu šaten  
a nového objektu Základní školy So-
kolovská. Zateplení čeká základové 
pásy a střechu. Ta bude například 
opatřena novou hydroizolační fólií  
z PVC.

Práce na střeše provádí pardu-
bická společnost Marhold a dělníci 
by měli vzdělávací instituci opustit 
nejpozději do 21. října, celá akce 

potrvá až do 27. listopadu a vyžádá 
si 5,6 milionu korun. 

Pětaosmdesát procent z uzna-
telných nákladů však pokryje dotace 
ze Státního fondu životního prostře-
dí.

Žáci ze Sokolovské ulice tedy 
dostanou malý dárek ještě před Vá-
noci.

Redakce
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Na Kamínkách se chystají úpravy, u Jizery 
vznikne pláž po vzoru starší plovárny
Pamětníci si jistě vzpomenou, že  
v místě, kde se říká Na Kamínkách, 
kdysi stávala plovárna, kam se cho-
dili obyvatelé města v horkých let-
ních dnech zchladit a potýrat tělo. 
Historie se opakuje. Město vyslyšelo 
množící se připomínky a volání po 
upravené pláži a přizpůsobí zmíně-
nou lokalitu tak, aby sloužila nejen 
milovníkům koupání v přírodě, ale 
také pejskařům. A nejen jim. 

„Tento podzim chce město spo-
lu s Povodím Labe upravit koryto  
a břehy Jizery tak, aby se dalo v létě 
u řeky pohodlně koupat. Vznikne 
tam pláž a budou upraveny vstupy 
do vody. Zároveň se počítá s úpra-
vou keřů a stromů,“ potvrzuje pro-
jektová manažerka Martina Kulíková  
a dodává, že v zimě město osloví 
veřejnost, aby se podílela na tom, 
jak má místo příští sezónu vypadat.

Výběr mobiliáře bude však 
značně omezen, neboť se lokalita 
nachází v záplavové oblasti. Základ-
ní vybavení, jako například lavičky, 
by ale mělo být do příštího léta na 
místě.

„Terénní úpravy, které proběh-
nou ještě letos, uvítají jistě také ha-
siči. Počítáme s tím, aby pozvolný 
vstup do vody mohli v případě po-
třeby využívat jako čerpací místo pro 

cisternová vozidla,“ dodává starosta 
Ondřej Lochman.

K diskuzi o úpravě říčního bře-
hu značně přispělo letošní extrém-
ně horké léto, kvůli kterému mnozí 
obyvatelé města hledali nová místa, 
kde se ochladit. Na přetřes tak přišlo 
právě půvabné místo, kam se Hra-
dišťáci chodili koupat už v minulosti.

Redakce

ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK

Foto: 6x Jiří Senohrábek

Na letiště v Hoškovicích se sjeli celní kynologové
z šestnácti zemí, úřadovali v běžném provozu

Dějištěm mezinárodní konference 
celních kynologů, která se konala 
od 7. do 12. září v České republice, 
bylo také letiště v Hoškovicích. Cel-
níci z USA, Ruska, Ukrajiny, Polska, 
Gruzie a celé řady dalších zemí sem 
na závěr konference následovali 
své české protějšky, aby byli svědky 
toho, jak Češi pracují se služebními 
psy přímo v terénu.

„Kolegům ze zahraničí jsme 
předváděli českou metodiku výcviku 
psů, která je velmi dobře hodnoce-
ná. Ve světě je o Čechách známo, 
že vycvičit služební psy tady umíme. 
Dnes nabízíme možnost vidět psy 

V úložném prostoru autobusu. Foto: 2x RedakceK vyšším kamionům služebním psům celníci přistavují schůdky.

v akci. Probíhají tu kontroly jako při 
jakémkoliv jiném běžném kontrolním 
dni,“ prozradil hlavní kynolog Gene-
rálního ředitelství cel Tomáš Krutina.

A skutečně. Na asfaltové ploše 
v zadní části letiště vyrostla tři sta-
noviště, na která každou chvíli slu-
žební vozidla sváděla z rychlostní 
komunikace R10 náhodně vytipo-
vaná vozidla, nákladní automobily, 
dodávky, osobní vozy, autobusy  
i cisterny, která následně procházely 
kontrolou. Jednak dokumentace, ale 
především nákladu. Celníci se tento-
krát zaměřili zejména na tabákové 
výrobky převážené přes hranice.

„V Moldávii stojí krabička ciga-
ret 80 centů, v ČR jsou to čtyři eura  
a třeba ve Velké Británii sedm eur. 
Zisky z nelegálních tabákových vý-
robků jsou tedy obrovské a největ-
ším nebezpečím je, že s těmi penězi 
jsou pašeráci schopní podplácet  
i vlády ve svých zemích,“ přiblížil dů-
ležitost práce celníků Krutina.

Díky spolupráci s tabákovou fir-
mou Philip Morris mohli celníci svým 
hostům předvést praktickou ukázku, 
jak to vypadá, když služební pes od-
halí náklad tabáku. Mezi kontrolova-
nými vozidly byl i nákladní automobil 
této společnosti. Německému vlčáku 

Donovi stačilo několik málo vteřin, 
než znejistěl, škvírou v korbě nasál 
pach a pak už se neomylně posadil 
a dal psovodovi signál, že pod plach-
tou jsou cigarety. Tentokrát ovšem 
legální. 

Cizinci si názornou ukázku po-
chvalovali. Celníky z Evropy a USA 
navíc potěšila účast zemí, jako je 
Gruzie či Moldávie, odkud do světa 
nelegální cigarety putují nejčastěji. 
Pouze společná snaha a mezinárod-
ní spolupráce může být podle celní-
ků korunována úspěchem.

Redakce

Cestování bez bariér a za českými filmy: Nabídku  
informačního centra rozšířily nové atraktivní materiály
Během léta vydalo Sdružení Český 
ráj nové propagační materiály na 
téma Český ráj bez bariér a Český 
ráj ve filmu a pohádkách. Konkrétně 
se jedná o 20 elektronických tipů na 
výlety. Každý tip na výlet obsahuje 
itinerář, profil trasy, ilustrační foto-
grafie a popis zajímavostí nacháze-
jících se na dané trase nebo v její 
blízkosti. 

Trasy filmových výletů byly vy-
bírány tak, aby zájemce provedly 
po místech natáčení těch nejzná-
mějších českých pohádek a filmů  
a představily náš region i jako filmo-
vý ráj. Turisté mají možnost stáhnout 
si do svých chytrých mobilních tele-
fonů také novou aplikaci České cent-
rály cestovního ruchu CzechTourism 
Czech Film Trips, která jim umožní 
na konkrétním místě porovnat, jak 
si filmaři poradili s reáliemi daného 
místa, a třeba si pustit i úryvek z da-
ného filmu či pohádky. 

Do oblasti Mnichovohradišťska 
je konkrétně směřován výlet Za Lot-
randem do loupežnické skrýše, který 
vás zavede na místa, kde vznikaly 
pohádky Rumplcimprcampr, Lotran-
do a Zubejda, Panna a netvor nebo 
Deváté srdce, tedy mimo jiné na Va-
lečov či do zahrad mnichovohradišť- Díky iniciativě sdružení Český ráj se region stává přístupnějším.

ského zámku, oblíbených destinací 
filmařů.

Hlavním smyslem „bezbarié-
rových“ výletů je usnadnit orientaci  
a cestování po regionu rodinám, kte-
ré cestují s malými dětmi v kočárcích, 
vozíčkářům, seniorům a dalším oso-
bám se sníženou schopností pohybu.  
U výletů je vždy zpracován po-
drobný popis trasy, který obsahuje  
i informace o povrchu terénu, sjízd-
nosti i stupni obtížnosti určeném dle 
metodiky Klubu Českých turistů. Při 
jejich trasování byla využita metodi-
ka sestavená Pražskou organizací 
vozíčkářů. Tato metodika používá 
stejné značení, jaké známe z lyžař-
ských sjezdovek, podle obtížnosti 
jsou trasy děleny na modré, červené 
a černé. K označení přístupnosti ob-
jektů jsou naopak využity barvy jako  
na semaforu, zelená, žlutá a červe-
ná.

K oběma druhům elektronických 
tipů na výlety byly vydány také tiště-
né informační skládačky, které jsou  
k dispozici v  informačních centrech 
v regionu a ke stažení ve formátu pdf 
na webu Českého ráje www.cesky-
-raj.info.  

Dana Stránská

...dokončení z titulní strany
I milovníci výtvarného umění 

si přišli na své. V Atelieru Konírna 
ZUŠ probíhala výstava tří talento-
vaných žáků gymnázia a v měst-
ském muzeu bylo možné navštívit 
výstavu Evy Kozákové.

Pro sportovní nadšence byl 
připravený jumping, pingpong 
či fotbalpool (spojení kulečníku  
a fotbalu). Ve farské zahradě dopo-
ledne probíhaly bleší trhy s širokou 
nabídkou různorodého zboží.  

V neposlední řadě bylo také 
možné využít možnosti vystoupat 

na kostelní věž kostela sv. Jakuba, 
porozhlédnout se po okolí (protože 
díky skvělému počasí byl výhled 
opravdu nádherný) či si zazvonit 
na některý ze zvonů.

Možností, kam se podívat 
nebo co si poslechnout, bylo  oči-
vidně opravdu spousta. Nabídka 
byla velice široká a já osobně si 
celou slavnost moc užila. Přiznám 
se, že jsem ráda Zažila Hradiště 
jinak.

Anna Dittrichová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Dušičky na městském hřbitově
V souvislosti s blížící se zimou upo-
zorňujeme na změnu otevírací doby 
hřbitova. Ten bude od 25. října pří-
stupný od 8 do 18 hodin.

O víkendu 31. října a 1. listopa-
du a také v pondělí 2. listopadu, kdy 
si připomínáme Památku zesnulých,  

bude mimořádně otevřeno od 8 do 
20 hodin. Mše svatá se vzpomínkou 
na zemřelé se bude konat v kapličce 
na hřbitově již v sobotu 31. října od 
14 hodin.

Redakce



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ŘÍJEN 2015

Příště Hlaváč a Kahánek, vynikající klarinet a klavír
Prvním vrcholem abonentního cyklu 
Kruhu přátel hudby Klubu Mnichovo 
Hradiště bude ve čtvrtek 15. října od 
19 hodin koncert klarinetisty profe-
sora Jiřího Hlaváče a klavíristy Ivo 
Kahánka.

Jiří Hlaváč je stálicí naší hu-
dební scény už po desetiletí. Jeho 
umělecký start byl pozoruhodný, 
velmi brzy získal pověst mimořádně 
iniciativního hráče a sólisty špičko-
vých kvalit. Hudební veřejnosti jsou 
známy jeho aktivity interpretační, 
kompoziční, pedagogické, popula-
rizátorské i moderátorské. Ve své 
koncertní kariéře dosud absolvoval 
přes pět tisíc vystoupení ve 43 ze-
mích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky i 
Austrálie.

V roce 1975 založil soubor Ba-
rock Jazz Quintet (u nás hrál 21. 
září 1995). Je členem Českého de-
chového tria a působí i jako komorní 
partner nebo sólista s řadou proslu-
lých interpretů, komorních souborů 
nebo orchestrů. Pro vystoupení v 
Mnichově Hradišti si vybral klavíristu 
Ivo Kahánka. 

Profesor Jiří Hlaváč je držitelem 
mnoha prestižních ocenění. Vedle 
toho je autorem řady skladeb klasic-
ké i jazzové hudby a rozhlasových 
i televizních pořadů – Mezi proudy, 
Hudba, kterou mám rád, To nejlepší 
z klasiky aj. Rovněž nahrál stovky 
titulů sólové a komorní literatury pro 
rozhlasové, televizní a gramofonové 

společnosti v tuzemsku i v zahraničí. 
Též stojí v čele výborů mezinárod-
ních soutěží a hudebních institucí.

Ivo Kahánek jako interpret ne-
všední síly a hloubky získal pověst 
jednoho z nejpůsobivějších umělců 
své generace a mnohými je pova-
žován za nejlepšího současného 
českého pianistu. Má dar okamžitě 
navázat a zužitkovat citovou vazbu s 
publikem ve skladbách od baroka po 
modernu, s těžištěm v romantickém 
repertoáru. V cizině je rovněž po-
kládán za specialistu na interpretaci 
české hudby.

Šestatřicetiletý Kahánek je ab-
solventem konzervatoře v Ostravě, 
Akademie múzických umění v Praze 
ve třídě prof. Ivana Klánského a kur-

zů u prestižních pedagogů. V roce 
2004 se stal absolutním vítězem 
Mezinárodní soutěže Pražské jaro a 
již  předtím získal ocenění v mnoha 
světových kláních u nás i v cizině 
(Barcelona, Vídeň, Kolín n. R. ad.) 

Spolupracuje s Českou filhar-
monií, Symfonickým orchestrem 
FOK, Pražskou komorní filharmonií, 
zahraničními orchestry i s význam-
nými dirigenty (Jiří Bělohlávek, Vla-
dimír Ashkenazy, Zdeněk Mácal, 
Pinchas Steinberg). 

V roce 2007 podepsal exkluziv-
ní smlouvu s vydavatelstvím Supra-
phon, natáčí pro Český rozhlas a 
televizi. Pozoruhodné jsou jeho na-
hrávky Janáčka, Martinů a Chopina.

Na 341. abonentním hudebním 

večeru mnichovohradišťského Kru-
hu přátel hudby uslyší návštěvníci v 
Městském divadle Mozartovu Sona-
tinu B dur pro klarinet a klavír, Cho-
pinovo Scherzo b moll a Scherzo h 
moll pro klavír, Romanci pro klarinet 
a klavír R. Strausse, Pohlednice 
z domova pro altsaxofon a klavír 
K. Husy, suitu Scaramouche pro 
altsaxofon a klavír D. Milhauda a z 
pera prof. Jiřího Hlaváče Air pro so-
pránový saxofon a klavír a Modlitbu 
pro Zuzanu Navarovou pro recitátora 
a sopránový saxofon. Koncert se 
uskuteční s podporou Nadace Čes-
ký hudební fond. 

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

Profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, saxofonista, skladatel a hudební pedagog.

Vyšel kalendář Mnichovohradišťský uličník
V těchto dnech přichází do prodeje 
stolní kalendář nazvaný Mnicho-
vohradišťský uličník, který vydává 
Mnichovo Hradiště. Jeho autorkou 
je pracovnice Historického ústavu 
Akademie věd Lenka Procházková. 
Kalendář graficky zpracoval Zdeněk 
Buchta a vydala jej Tiskárna Poly-
graf.

Takzvané uličníky patří v sou-
časné době k hojně vydávaným regi-
onálním publikacím, které se setká-
vají s obrovským zájmem veřejnosti 
především proto, že populární for-
mou seznamují se současným sta-
vem poznání místní uliční sítě a její 
historií. Zejména pro pamětníky jsou 
vítanou připomínkou časů minulých, 
těm mladším naopak ilustrují, jakou 
proměnou město a jeho části prošly.

Kvůli velikosti Mnichova Hra-
diště zvolila autorka pro Mnichovo-

hradišťský uličník formát týdenního 
kalendáře, který má ambice být 
poučným i zábavným průvodcem po 
roce 2016. 

Text kalendáře přináší informa-
ce o všech 114 ulicích, jež se ve 
městě (včetně místních částí Veselá 
a Hněvousice) nacházejí, a doplňují 

jej historické fotografie města z ar-
chivu místního muzea. Opominuty 
nejsou ani místní části, které ulice 
ve vlastním slova smyslu nemají. 

Kalendář bude v prodeji  
v městském muzeu na zámku,  
v informačním centru na Masaryko-
vě náměstí, v knihkupectví a papír-
nictví H. Otáhalové v Turnovské ulici,  
v knihkupectví Monna na Masary-
kově náměstí, v trafice I. Šosvaldo-
vé v ulici Ivana Olbrachta, v trafice  
D. Abraham na Masarykově náměs-
tí, v prodejně Farmářky z Ráje v Tur-
novské ulici a v Knize Českého ráje 
v Turnově v Hluboké ulici.

Vzhledem k velmi zdařilé gra-
fické úpravě se kalendář může stát 
pěkným vánočním dárkem. Prodejní 
cena je 80 Kč za kus. 

Redakce

Lenka Procházková a uličník na Sousedské slavnosti. Foto: J. Senohrábek

Klavírista Ivo Kahánek.

Marťan, Lance Armstrong i Návraty do budoucnosti: V kině dojde i na kostýmy
Hradišťské kino v říjnu láká na žánro-
vou všehochuť – komedie, kriminál-
ku, sportovní filmy či horor a sci-fi. 
Upozorňujeme především na premi-
érové termíny filmů Marťan, což je 
nové americké akční sci-fi s Mattem 
Damonem v hlavní roli vesmírného 
trosečníka, na dva české nové sním-
ky Laputa a Wilsonov, italské drama 
režiséra Paola Sorrentina Mládí, 
které získalo na letošním 50. Mezi-
národním filmovém festivalu Karlovy 
Vary Cenu diváků, a sportovní dra-
ma Lance Armstrong: Pád legendy 
o slavném vítězi Tour de France. 
V závěru měsíce vás pozveme na 
filmovou lahůdku v dvojprogramu – 
obnovenou digitalizovanou premiéru 
filmů Návrat do budoucnosti I a II.  
V případě koupě lístku na oba filmy 
vás jedna vstupenka přijde na 90 ko-
run místo standardní stokoruny.

Pro zatím malou návštěvnost ví-
kendových dvojprojekcí se budeme 
přizpůsobovat zájmu diváků a aktu-
ální nabídce filmů a omezíme jejich 
počet. Dále nebudeme pravidelně 

nete na internetových stránkách, vy-
píchnout však můžeme ještě několik 
slibných titulů: dokument Amy o ze-
snulé zpěvačce Amy Winehouse (8. 
října), pohádku Alice Nellis Sedmero 
krkavců (14. října) nebo další reprízu 
veleúspěšných Mimoňů (18. října).

Marcela Jindříšková, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

dodržovat jednotné začátky projekcí 
u víkendových odpoledních promí-
tání, kdy posouváme dobu začátku 
ze 17 hodin na 17:30. Pokud bude 
první film výrazně delší než dvě ho-
diny, posuneme začátek opět na 17. 
hodinu. Sledujte program, obvyklé 
začátky promítání nejsou neměnné!

V úterý 20. října od 18 hodin vás 
zveme na cestovatelskou přednášku 

s projekcí s názvem Od Karibiku  
k Mayským pyramidám. O svých 
zážitcích nashromážděných během 
cesty po Mexiku, Belize a Guatema-
le budou vyprávět cestovatelé Pavel 
Chlum a Petr Kvarda ve svém hodi-
nu a půl dlouhém pořadu. Vstupenky 
můžete zakoupit v kině v době ote-
vřené pokladny za 80 Kč.

Podrobný program kina nalez-

Žhavou novinkou letošního října je 
vesmírné drama Marťan.

Do kina se v říjnu vrátí legendární 
Návrat do budoucnosti I a II.

V našem kině uvidíte Návrat do 
budoucnosti I a II ve dvou dvoj-
projekcích v říjnu a listopadu. 
Říjnový termín bude v sobotu 24. 
října. Při této příležitosti si pro 
vás poprvé připravíme kostýmy 
podle doby, kdy se oba filmy ode-
hrávají. Personál kina bude tedy 
oblečen podle módy 50. a 80. let 
a diváci, kteří přijdou také v kos-
týmech z této doby, dostanou ke 
vstupence nápoj zdarma. Rádi 
si vás také vyfotografujeme a 
snímky zveřejníme na facebooku 
stránce kina, budete-li souhlasit.

Podpora pro Parkinson-Help
Je známo, že představitel Martyho 
z Návratu do budoucnosti, úspěšný 
herec Michael J. Fox (nar. 1961), 
trpí Parkinsonovou chorobou. Tato 
zatím nevyléčitelná nemoc mu byla 
diagnostikována v roce 1991 a ještě 
dalších sedm let nemoc před veřej-
ností tajil. Svou diagnózu zveřejnil  
v roce 1998 a zároveň založil nadaci 
The Michael J. Fox Foundation for 
Parkinson´s Research na podporu 
výzkumu v této oblasti.

I naše kino se u příležitosti 
obnovené digitalizované premiéry 
Návratů do budoucnosti rozhodlo 
připojit ke spolupráci s českou orga-
nizací Parkinson-Help o. s., která se 
také zabývá podporou boje s touto 
zákeřnou nemocí.

V ČR je přibližně 27 tisíc lidí ne-
mocných Parkinsonovou chorobou, 
z toho 10 až 15 procent onemocní 
před 40. rokem života a dalších 15 
procent před 50. rokem věku, takže 

nejde zdaleka jen o nemoc starých 
lidí. Příčiny nemoci zatím nejsou 
známy, jedna z možností ale ukazuje 
na genetické predispozice spojené  
s vnějšími vlivy prostředí. Projevem 
nemoci je nedostatek dopaminu, 
který má za následek zhoršení mo-
torických funkcí, které kontrolují po-
hybové schopností, a asociačních 
funkcí, jež hrají roli v rozumových 
schopnostech.

Cílem organizace je sezna-
movat veřejnost s obtížemi způ-
sobenými nemocí, přispívat ke 
zkvalitnění života lidí s touto cho-
robou a podporovat komunitní život  
v regionech. Více informací najdete 
na www.parkinson-help.cz. Fanouš-
ky filmu i naše ostatní diváky pro-
síme o zaslání dárcovské SMS na 
konto Parkinson-Help. Příspěvek ve 
výši 30 Kč můžete zaslat ve tvaru 
DMS PARKI na číslo 87 777. Příjem-
ce obdrží 28,50 Kč. Děkujeme!

Caveman, úspěšná one 
man show opět v Hradišti

Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. uvede 
v pondělí 19. října v rámci abonent-
ního divadelního cyklu skvělé před-
stavení Roba Beckera Caveman. 
Jak anglický název hry napovídá, 
půjde tu o muže a ne ledajakého. 
Jeskynní muž je v této úchvatné one 
man show tím, u něhož to všechno 
začalo. 

Dostane se nám exkurze do 
světa mamutů a hlavně do světa 
mužského uvažování. Na vlně prvo-
třídní zábavy budeme cestovat ča-
sem od pravěku až do současnosti. 

Představení staví na tom, co 
nás nikdy nepřestane fascinovat, 
na vztahu mezi mužem a ženou, 
na jeho kráse a zároveň složitosti, 
nepochopitelnosti, absurditě. Při-
znejme si však hned na začátku, že 

pod drobnohledem se ocitne spíše 
mužská část obecenstva. Pokud 
skrz slzy smíchu prohlédnete, uvidí-
te, že od doby ledové se zase tolik 
nezměnilo… 

Caveman byl poprvé uveden na 
Broadwayi v roce 1995 a stal se nej-
déle hraným představením jednoho 
herce v historii Broadwaye. Pro za-
jímavost uvádíme, že pražská pre-
miéra této inscenace se uskutečnila 
28. ledna1995 a již o rok později, 
tedy v roce 1996, měli naši diváci 
možnost shlédnout ji také v našem 
divadle. 

V režii Patrika Hartla se předsta-
ví Jan Holík nebo Jakub Slach.

Iva Šulcová, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Hudební divadlo přiveze 
v říjnu Šípkovou Růženku

V měsíci říjnu čeká na malé diváky 
další ze sobotních pohádkových 
představení, které pořádá Klub 
Mnichovo Hradiště s.r.o.  V podání 
herců Hudebního divadla Hnedle 
vedle uvidí děti pohádkovou klauniá-
du „Šípková Růženka“. Veselou po-
hádku plnou písniček o princezně, 
kterou zaklela zlá sudička. Žádný 
z princů ji nedokáže zachránit. Kdo 
Růžence nakonec pomůže? To se 
děti dozvědí v sobotu 17. října 2015 
v Městském divadle Mnichovo Hradi-
ště. Začátek přestavení v 15 hodin.

Iva Šulcová, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Jan Holík se v Cavemanovi alternuje s Jakubem Slachem.
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Zkoušky s kousky: Eva Kozáková zahájila 
výstavu svých děl v městském muzeu

Zkoušky s kousky, to je název vý-
stavy, jejíž  vernisáž  proběhla  
v městském muzeu ve čtvrtek 17. 
září. Výstava výtvarných prací Evy 
Kozákové je pořádána při příležitosti 
autorčina jubilea. Výstavu zahájil 
Pavel Sosnovec z Muzea Mladobo-
leslavska, autorku a její tvorbu před-
stavila Eva Ševců, ředitelka mnicho-
vohradišťské ZUŠ. Návštěvníci poté 
zhlédli vystoupení taneční skupiny 
Parau-Parau inspirované vystavený-
mi pracemi. 

Eva Kozáková se narodila  
v Mladé Boleslavi, s manželem  
a třemi dětmi žije v nedalekých Ko-
rytech. V Mladé Boleslavi absolvo-
vala výtvarnou školu akademického 
malíře Stanislava Kováře. Studovala 
na mnichovohradišťském gymnáziu  
a poté absolvovala obor výtvarná vý-
chova pro základní umělecké školy 
na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Pracovala jako uči-

Na vernisáž si našli cestu jak obyvatelé Hradiště, tak autorčini přátelé z Koryt.

telka ZUŠ v Mnichově Hradišti, nyní 
učí na zdejším gymnáziu výtvarnou 
výchovu a anglický jazyk. 

Svoji tvorbu charakterizuje tak-
to: „ Na vysoké škole jsem se sezná-
mila s novými výrazovými prostředky 
a některé techniky se mi opakovaně 
promítají do mé výtvarné práce. Čím 
více se umění věnuji, tím více zjišťu-
ji, jak málo toho vím, a tak neustále 
pokračuji ve výtvarném vzdělávání. 
Jsem otevřená všem novým proce-

sům, které moderní doba přináší.  
I přes velkou nelásku k počítači  
a moderním médiím se snažím po-
mocí nich vytvářet zajímavé animace 
a instalace. Analogovou zrcadlovku 
nahradila modernější digitální, malíř-
ské plátno plocha počítače. Někdy si 
od malování chci odpočinout, a tak 
zasednu za šicí stroj. Výsledkem je 
textilní tvorba především inspirovaná 
technikou patchworku,“ komentuje 
Eva Kozáková

Ukázky zmiňovaných technik 
mohou návštěvníci vidět na výstavě. 
Kromě textilní tvorby autorka před-
stavuje keramiku, akvarely, pastely  
i fotografické koláže. Pro návštěv-
níky výstavy je také připraveno 
překvapení, kterým autorka zve ke 
spoluúčasti na výsledné instalaci. 
Výstava je k vidění do konce října.

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Eva Kozáková (vlevo). Foto: 3x V. Holas

Veselská vařečka se za rok 
dočká i dětské kategorie
Veselá má za sebou další, již čtvrtý, 
ročník nejdůležitější obecní události 
pro všechny kuchaře, pekaře, cuk-
ráře a milovníky dobrého a zejména 
sladkého jídla. V polovině září se tu 
na návsi uskutečnila další Veselá 
vařečka.

Do soutěže, která se letos po-
prvé otevřela i přespolním, bylo při-
hlášeno 29 sladkých dobrot a jedny 
bramborové placky mimo soutěž. 
Bábovky, dorty, koláče a další vý-
robky soutěžily tentokrát ve třech 
kategoriích: o cenu Veseláků, cenu 
Tradice a cenu pro Přespolní.

Vařečka ještě nezačala a pří-
tomnost na návsi u připravených 
stolů, kam soutěžící snášeli soutěž-
ní dobroty, už nebyla nic pro slabé 
povahy. Tolik vůně, tolik krásy a tolik 
chutí. Dietáři zůstali raději doma.

Ke slovu se dostala porota.  
V té tentokrát zasedli „kachní rodi-
če“, Vlaďka a Jakub Jelínkovi, gra-
fikové, kteří jsou autory veselského 
maskota, žluté kachny, a dále Tom 
Rasputin a Jaroslav Švandrlík z ka-
pely Marta a Rasputin Band z Turno-
va, kteří svou hudbou běžně dopro-

Městská knihovna vyhlašuje 
velkou podzimní soutěž
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlásil na první říjno-
vý týden již 19. ročník propagační 
kampaně Týden knihoven. Motto 
letošního ročníku je Zažijte knihovnu 
jinak. Naše knihovna připravila v této 
souvislosti pro své čtenáře (a nejen 
pro ně) vědomostní soutěž. 

Každý měsíc se dozvíte ze 
stránek Kamelotu, z internetových 
stránek knihovny a také přímo na 
oddělení pro dospělé čtenáře tři 
otázky. První várku najdete ve ve-
dlejším boxu. Odpovídat na ně mů-
žete písemně, v knihovně na připra-
vený formulář nebo posílat odpovědi  
e-mailem na adresu: knihovna@mn-
hradiste.cz. Pro účastníky soutěže 
jsme připravili věcné i sladké odmě-

ny a hlavní cenou pro vítěze je roční 
registrace v naší knihovně zdarma.

Na vaše odpovědi se těšíme 
nejen v měsíci říjnu, ale i v listopa-
du. Slavnostní vyhlášení a předání 
cen proběhne začátkem prosince  

a referovat o něm bude opět i Ka-
melot.

Pro dětské čtenáře vyhlašujeme 
výtvarnou soutěž s názvem Pipi řádí 
v knihovně! Tato mnoha generace-
mi oblíbená dětská postavička slaví 
totiž letos neuvěřitelné 70. naroze-
niny! Do soutěže přijímáme barevné 
obrázky, nebo komiksy (v maximál-
ním rozsahu jedné strany), jejichž 
hrdinkou je právě naše oslavenkyně, 
která vyvádí rozpustilé a nezbedné 
kousky v prostorách naší knihovny. 

Svá dílka mohou děti odevzdat 
do konce října. Poté z nich uspořá-
dáme výstavu v prostorách knihovny.

Miroslava Nitschová, 
vedoucí knihovny

OTÁZKY PRO MĚSÍC ŘÍJEN

1. Jakou knihu vydala v letošním 
roce naše knihovna?
2. Napište jména tří současných 
českých spisovatelů a spisovate-
lek, kteří vydali nějakou knihu po 
roce 2000.
3. Odhadněte kolik čtenářů v do-
spělém i dětském oddělení má 
Městská knihovna v Mnichově 
Hradišti.

Taneční skupina Parau-Parau.

Okolo Veselé vařečky se točí každý rok celá řada dětí. 

Vendula Šeflová získala cenu v kategorii Přespolní.Iva Bůžková obsadila druhé místo mezi Veseláky.

vázejí veselský masopust. Tentokrát 
zpříjemnili i sladké odpoledne pod 
korunami lip.

První místo a medaili si od-
nesla dlouhodobá favoritka soutěže  
z Veselé Ludmila Brzobohatá, ná-
sledována Ivou Bůžkovou a Veroni-
kou Drahoňovskou. Cenu Veseláků, 
kteří rovněž s vervou ochutnávali  
a hodnotili, získala Šárka Knesplo-
vá, cenu pro přespolní si odnesla 
Vendula Šeflová a cenu Tradice 

získala za svou bez-
konkurenční vánočku 
paní Králová.

Příští rok se uskuteční již půl-
kulatý pátý ročník Veselské vařečky. 
Při této příležitosti hodlají organizá-
toři otevřít také dětskou kategorii, 
kterou si mladí kuchaři, již se Vesel-
ské vařečky účastní, pravděpodobně 
vyprosí.

Redakce

Zapomenutá kaplička je znovu vysvěcená
Slova za organizátory akce se ujímá 
Zuzana Morkusová. Vítá přítomné  
a připomíná historii kapličky v polích 
u Dneboha i historii její obnovy. Pak 
ještě pár slov přidává starosta města 
Ondřej Lochman a za kvartetem tru-
bačů už vychází průvod z návsi do 
polí. Nádherné počasí a rozhled do 
kraje s dominujícími Drábskými svět-
ničkami umocňují kouzlo okamžiku.

U kapličky pod starou lípou se 
lidé zastavují. Znovu promluvá sta-
rosta a již se slova ujímá hradišťský 
děkan P. Pavel Mach. Ještě pár vět 
všem modlitby a je hotovo. 

Protože o kapličce nebyly téměř 
žádné informace, byla upravena jako 
mariánská s kopií obrazu Panny Ma-
rie. Přesto se teprve v tento den do-
zvídáme z donesených dokumentů 
(kopie listů z kroniky obce Mužský, 
pod kterou dříve Dneboh spadal), že 
původně byla zasvěcena Nejsvětější 
Trojici a byla vystavěna v roce 1886.

Slavnost je sice krátká, ale velmi 
pěkná. Závěrem na všechny přítom-
né čeká drobné občerstvení, místní 
ženy napekly koláče, k napití je pak 
čistá voda i čaj uvařený z květů lípy, 
pod kterou stojíme. Akce je vlastně 
příjemným sousedským setkáním.

Nyní světýlko z kapličky u staré 
lípy zase svítí v nocích do dálky na 
památku toho, že lidé nezapomněli.

Martina Bachová

V čele průvodu se k opravené kapličce vypravila dechová kapela.

Na místě promluvil starosta i děkan, pak následovalo občerstvení.
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Dětský sportovní den na Kruhách. Jak to vlastně letos bylo?
Tradiční dětský den na Kruhách po-
řádaný v již osvědčeném tandemu 
Mysliveckého sdružení Obůrka Bře-
zina a SK Kruhy proběhl v sobotu  
v samotném závěru srpna a opět se 
víc než vydařil. 

Pořádat takovou akci dá vždy 
mnoho starostí. Jednak je to posled-
ní prázdninový zážitek a tedy jakási 
tečka za celým létem, jednak jsou 
děti a jejich doprovod zpravidla kritic-
kými posuzovateli, takže je potřeba 
vše stále vylepšovat a přinášet nové 
nápady. I proto myslivci svou tradiční 
soutěž o znalostech zvěře a přírody 
zvanou Myslivecký chodníček vylep-
šili instalací ukázek vycpaných ptá-
ků, zvěře a paroží přímo do přírody, 
aby zprostředkovali lepší autentický 
zážitek.

Za splnění úkolů, přesné střílení 
na terč a správné odpovědi všechny 
děti obdržely diplom, věcnou cenu 
a malé občerstvení. Dopolední část 
programu byla zakončena ukázkou 
práce loveckých psů. Němečtí krát-
kosrstí ohaři Piko a Aticus pracovali 
spolehlivě a byli za to odměněni 
nadšeným potleskem a kolektivním 
hlazením po celém těle, takže slast-
ně mhouřili oči a odmítali se odebrat 
domů i potom, co jejich práce skon-
čila. 

Druhá část programu sportov-
ního odpoledne se nesla ve farmář-
ském stylu a začala výrobou slamě-
ných zvířat. Farmáři ze Sportovního 
klubu připravili dřevěné kostry, které 
se společnými silami všech přícho-
zích postupně proměnily v krásná 
slaměná zvířata. 

Hned poté byly děti svolány na 
pískové hřiště, kde si mohly vyhra-
bat předem zakopané překvapení. 
Hřiště se po chvíli změnilo v malé 

dětské mraveniště, kde si nakonec 
skoro každý vyhrabal svou gumovou 
kachničku. 

Z místního občerstvení ke spo-
kojenosti pořadatelů mizelo jídlo, 
pivo i limonáda tekla proudem a blí-
žila se hlavní soutěž dne – Rodinná 
farmářská stezka. 

Každá rodina plnila na čas bě-
hem stezky úkoly a na konci ji čekala 
patrně nejtěžší zkouška – nadojit 
200 mililitrů mléka od místní dřevě-
né kozy Lízy. Je jasné, že se při tom 
užilo mnoho legrace. 

Den příjemně ubíhal, kdo zrov-
na nesoutěžil, mohl se svézt na 
bryčce, kterou místní valach Sam 
tahal neúnavně sem a tam, nebo 
navštívit náš malý zvířecí koutek. V 

Gymnazisté na kolech: sportovní týden 
vyvrcholil náročnou osmaosmdesátkou

Je pátek 11. září a já a část mé 
třídy stojíme vyčerpáni, ale šťast-
ni opět před budovou gymnázia  
v Mnichově Hradišti. Právě končí cy-
klistický kurz, kterého se zúčastnily 
třídy septima a 3. A. „Když jsem tu  
stál v pondělí, netušil jsem, že si 
cyklák tak moc užiju,“ říká jeden ze 
spolužáků a já s ním nemůžu nesou-
hlasit.

Když jsme v pondělí dorazili do 
Bezdědic, kde bylo naše ubytování, 
byli jsme po cestě pořádně hladoví, 
takže nás potěšilo, že už tu čekaly 
paní kuchařky s výborným jídlem. 
Učitelé nás ale ani po obědě nene-
chali oddechnout – připravili pro nás 
další sportovní aktivity. V soutěžních 

týmech se trénovala střelba ze vzdu-
chovky, z níž byli někteří zoufalí, 
topografie a první pomoc. Večer 
nás čekala „oddechová“ bojovka, 
druhý den výlet na kole – pro větši-
nu účastníků opravdu vyčerpávající. 
Ale to, co bylo na programu potom, 
bylo ještě horší – biatlon. Vyčerpáni 
jsme běhali a za chybné střely jsme 
byli trestáni dalším běháním. A ve-
čer jsme se pro změnu mohli potěšit 
orientačním během – díky bohu se 
nikdo neztratil.

Vyvrcholením týdenního pro-
gramu byla tzv. 88! To znamená, že  
v týmu musíte dohromady urazit 88 
kilometrů – někdo běhá, jiný jezdí 
na kole, běhá s pneumatikou nebo 

svázaný s někým dalším ve dvojici. 
Bylo to vyčerpávající, ale ne pro 
všechny. „Klidně bych si to dal ještě 
jednou,“ říká spolužák Honza po 30 
kilometrech, které v rámci závodu 
zajel, a ostatní jen s nepochopením 
přihlížejí.

Čvrtý den  byl odpočinkový  
a plný her – a pak už nás čekala jen 
cesta domů. Po sesednutí z kola  
v Mnichově Hradišti mě všechno bo-
lelo a těšil jsem se do postele. Byl 
to náročným, ale pro mě osobně 
krásně strávený týden. Prostě jsme 
si cyklisťák užili!
                                                                                     

Jan Kadlec, septima, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Studenti ze septimy a 3.A absolvovali vyčerpávající sportovní pobyt v Bezdědicích.

Plážové hřiště se proměnilo v lidské mraveniště. Stačilo říct, že se v písku ukrývá překvapení. I ty nejmenší je třeba zocelovat od útlého věku.

něm čekala na nějakou dobrotu koza 
Líza s třemi kůzlátky a na pohlazení 
poník Pepa.

Ceny byly rozdány a vše spělo 
k večeru a velké dětské diskotéce. 
Po prvotním ostychu se parket před 
DJ Karlem zaplnil. Hned po slibu, že 
nejlepší tanečníci budou oceněni 
odměnou. Neúnavné děti postupně 
zapojily do tance i své rodiče, kteří je 
pak marně přesvědčovali k odjezdu 
domů.

Všem, kteří přišli, děkujeme. 
Věříme, že se u nás příchozím líbilo, 
a na ostatní se těšíme zase za rok 
na konci prázdnin při dalším sportov-
ním dnu na Kruhách.

Václav Vaníček Střelba na cíl. Někteří se nechali v teplém počasí zasáhnout i dobrovolně.
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Před výběrovým řízením jsem všechny ulice Mnichova 
Hradiště projel na kole. Musel jsem se s městem seznámit
Po bezmála šesti letech odešel  
z pozice městského architekta Ri-
chard Černý, kterého od 1. srpna 
nahradil Jakub Chuchlík, dvaa-
třicetiletý rodák z Jablonce nad 
Nisou. Absolventa Vysoké školy 
umělecko-průmyslové a majitele 
vlastního projekčního studia jsme 
se ptali například na to, jaký vliv 
bude mít na revitalizaci Masaryko-
va náměstí, které části Mnichova 
Hradiště jej oslovují, nebo na to, 
jak může být prospěšný obyvate-
lům města během konzultačních 
hodin.

Předpokládám, že v Mnichově 
Hradišti jste nováčkem. Odkud 
pocházíte? Měl jste už v minulosti 
s městem nějaký kontakt?

Pocházím z Jablonce nad Ni-
sou, kam jsme se se ženou vrátili 
před dvěma lety po studiích a praxi 
v Praze, Berlíně a Kodani. Kolem 
Hradiště jsem často projížděl, ale 
zastavil jsem se tu jen párkrát. Můj 
nejsilnější zážitek spojený s městem 
byl vlastně z dětství, kdy si z návště-
vy zámku pamatuji velké kamenné 
lvy. Ty jsem tu však už nenašel…  
 
Jak jste se před nástupem do 
funkce s městem seznamoval? 
Prý jste ho projel na kole.

Stále se s městem seznamuji  
a stále objevuji nové průhledy, sou-
vislosti i historii jednotlivých míst. 
Pro první seznámení, ještě před 
výběrovým řízením, jsem skutečně 
projel všechny ulice na kole. Pod-
mínky výběrového řízení byly na-
psané velmi podrobně a mimo jiné 
vyžadovaly určitou znalost města. 
To mi bylo sympatické, motivovalo 
mě to k podání přihlášky i k pečlivé 
přípravě. Po nástupu do funkce jsme 
si s rodinou udělali v Mnichově Hra-
dišti dovolenou, strávili tu intenzivní 
týden a poznali i všechny místní čás-
ti a okolní krajinu. 

Zajímalo by mě, jaký dojem na vás 
Mnichovo Hradiště udělalo. Jaká 
lokalita vás zaujala a kde naopak 
vidíte velký prostor pro zlepšení?

Hned při první návštěvě na mě 

NA SLOVÍČKO. DNES S NOVÝM ARCHITEKTEM MĚSTA JAKUBEM CHUCHLÍKEM

Architekt Jakub Chuchlík.

nejvíce zapůsobily průhledy a pro-
storové uspořádání mezi kostelním 
návrším, zámkem a lesoparkem 
nad Jizerou. V rámci úprav, které se  
v posledních letech udělaly, oceňuji 
řešení komunikací a veřejných pro-
stranství v částech pod zámkem, 
kde se citlivě pracovalo s typem 
dlažeb a dalšími drobnými detaily. 
Hodně práce na kultivaci veřej-
ných prostranství nás naopak čeká  
v samotném centru města. Jako pro-
blematické hodnotím některé plochy 
nové výstavby, které se z různých 
důvodů nepodařilo dobře začlenit 
do stávající struktury města a jako 
monofunkční satelity nyní do značné 
míry zatěžují město nejen zvýšenou 
dopravou.  

Řada místních se zajímá o chys-
tanou revitalizaci Masarykova 
náměstí. Jaká je vaše vize v této 
části města. Lze očekávat, že pů-
jde o jeden z velkých projektů, na 
které budete mít klíčový vliv.

Úprava Masarykova náměstí je 
jednou z aktuálních priorit. Je to klí-
čový veřejný prostor, který má velký 
vliv na fungování i obraz města. Mým 
úkolem není přinášet vize, ale spíše 
koordinovat všechny zájmy, potřeby 
a požadavky tak, aby mohl vzniknout 
příjemný a fungující prostor, kde lidé 
rádi pobývají, kde se daří obchod-
níkům, mohou se zde konat různé 
společenské akce a turista pozná, 
že je na hlavním náměstí. Proto 
máme v plánu vést co nejširší dialog 
o jednotlivých požadavcích. Začali 
jsme již veřejnou anketou při Sou-
sedské slavnosti v rámci akce Zažít 
Hradiště jinak a v blízké době na to 
navážeme diskusním setkáním. Na 
základě těchto podkladů připravíme 
zadání pro architektonickou soutěž, 
ze které vzejde nejlepší návrh řešení 
obnovy. S autorem tohoto řešení pak 
budeme spolupracovat na dalších 
fázích projektu tak, abychom mohli 
obnovu náměstí po částech, podle 
finančních možností, realizovat.    

Mnichovo Hradiště je město  
s dlouhou historií, s celou řadou 
historických budov a zároveň  

s celou řadou urbanistických pro-
blémů, které jsou s touto skuteč-
ností spojené. Zajímá vás takové 
sídlo více než mladší města, která 
mohou být „funkčnější“?

Město je živý organismus a my-
slím, že nikdy není zcela „hotovo“. 
Požadavky na onu funkčnost se 
mění možná rychleji, než si všímá-
me. Před dvaceti, čtyřiceti, šedesáti 
lety jsme měli jistě zcela jiné před-

stavy o dobrém fungování města 
než dnes. Paradoxně nejmladší 
části měst – satelitní výstavba rodin-
ných domů – dnes generují nejvíce 
problémů. Naopak třeba bloková 
zástavba z 19. století je i dnes velmi 
funkční městskou strukturou. His-
torická zástavba navíc často dává 
městu svébytný charakter, přidanou 
hodnotu, kterou dnes těžko něčím 
lepším nahradíme.        

Máte vy osobně nějaké město, ať 
už v Čechách, nebo v zahraničí, 
které můžete označit za své oblí-
bené?

Ano, mám, ale zároveň si 
uvědomuji, že je to do velké míry 
ovlivněné hloubkou znalosti daného 
města. Turistické i pracovní návštěvy 
jsou vždy více či méně povrchní a 
jako oblíbené může člověk hodnotit 
místa, která zná více důvěrně, z kaž-
dodenního života. Z měst, ve kterých 
jsem měl možnost žít, jsem si velmi 
oblíbil Kodaň. 

Proč právě ji?
Přestože je hlavním městem  

a sídlem důležitých národních in-
stitucí, je zároveň velmi přívětivá, 
vhodná ke každodennímu rodinné-
mu životu a spravedlivá v možnos-
tech pohybu tím, že vytváří dostatek 
prostoru nejen automobilům, ale  
i cyklistům a chodcům.  

Stál za vaším rozhodnutím stát se 
architektem nějaký zážitek? Jak 
takové rozhodnutí přijde?

Vždycky mi voněla stavba  
a bavilo mě, jak vzniká. Kdy přesně 
přišlo to rozhodnutí, nevím, ale na 
stavební průmyslovku jsem šel už  
rozhodnutý, že bych chtěl navrhovat 
domy.   

Je pro vás tedy pozice městské-
ho architekta výzvou? Nebylo by 
zajímavější pracovat v soukromé 
kanceláři, kde je mnohdy jistě 
větší prostor pro odvážné počiny?

Ano, do jisté míry je to výzva. 
Už během studia mě na architektuře 
zajímala její společenská odpověd-
nost a vliv na fungování lidí. Archi-
tektura vytváří prostory, a umožňuje 
tím některé činnosti, zároveň vytvá-
ří i bariéry, a některé činnosti tak 
znemožňuje. Architekt proto musí 
přisuzovat věcem správný význam 
a dobře rozhodnout, co navrženou 
stěnou, stropem, schodem a všemi 
dalšími prvky umožní a co vyloučí. 
Funkci architekta města vykovávám 
jako externí pracovník, vedle toho 
mám v Jablonci své studio, kde se 
věnujeme i těm odvážným počinům. 

Můžete mi prozradit něco o vaší 
dosavadní praxi a přiblížit, jakými 
kancelářemi jste prošel a jakými 
projekty a kde jste se dosud za-
býval?

Před založením vlastního studia 
IUCH v roce 2011 jsem pracoval  
v kanceláři Chalupa architekti, kde 
jsem se podílel na řadě projektů. 
Mimo jiné na vítězném soutěž-
ním návrhu české ambasády ve 
Washingtonu. Ještě předtím jsem 
absolvoval pracovní stáž v dánské 
kanceláři BIG, kde jsem mohl pra-
covat na projektech zasazených do 
různých míst celého světa. První 
vlastní zakázky byly rodinné domy 
pro přátele a příbuzné. Spolu s mým 
zájmem o veřejný prostor se typolo-
gie projektů posouvala k drobným, 
veřejně přístupným objektům, jako 
byla autobusová zastávka v Písku 
nebo vyhlídka v lesoparku ve Vod-
ňanech. Do Vodňan jsme také zpra-
covali koncepci městského mobiliáře 
a návrh laviček, který se zrealizoval. 
Momentálně je několik projektů ve 
stavbě, například soukromý objekt 
v Lipencích u Prahy nebo zázemí 
komunitní zahrady v pražských Ko-
bylisích. Nejčerstvějším projektem 
je rekonstrukce velkého továrního 
objektu v Jablonci nad Nisou.        

Místní za vámi mohou každé 
dva týdny zajít v rámci vašich 
konzultačních hodin. S jakými 
záležitostmi se na vás obracejí?  
V čem můžete být obyčejným li-
dem nápomocný?

S konzultacemi pro veřejnost 
jsem navázal na svého předchůdce, 
pana architekta Richarda Černého. 
Konzultace slouží k tomu, aby se 
podařilo sladit soukromé záměry 
se zájmy města a udržet či vytvá-
řet charakter zástavby jednotlivých 
městských částí. Zároveň zastupuji 
město v územních a stavebních ří-
zeních a vydávám k projektům sta-
novisko. Proto je dobré konzultovat 
stavební záměry již ve fázi studie, 
aby se předešlo případným složitým 
úpravám hotového projektu.    

Redakce

„Před dvaceti, čtyřiceti, šedesáti lety jsme měli jistě 
zcela jiné představy o dobrém fungování města  
než dnes. Paradoxně nejmladší části měst –  
satelitní výstavba rodinných domů – dnes generují 
nejvíce problémů. Naopak třeba bloková zástavba  
z 19. století je i dnes velmi funkční strukturou.“  

Jakub Chuchlík, městský architekt

Obrazem: Věřící se na Klokočce sešli k poslední letošní mši v kapli sv. Stapina

Bohoslužby v půvabném lesním zákoutí na Klokočce se dlouhodobě těší značnému zájmu věřících. Ti se zde setkávají od května do října vždy první sobotu v měsíci. Letos už tedy barokní kaple sv. Stapina vybudovaná na náklady hraběnky 
Marie Markéty z Valdštejna v letech 1724–1730 osiřela. Poslední mši svatou zde celebroval mnichovohradišťský farář P. Pavel Mach. Foto: 3x Jan Adam



Senzační úspěch: Mladší žáci Sokola  
se stali mistry republiky v minivolejbale
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17.10. 2015 14:00 – SMH A x TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem C
18.10. 2015 10:00 – SMH A x KST Jirkov Technoline

14.11. 2015 14:00 – SMH A x TTC Bělá pod Bezdězem
28.11. 2015 14:00 – SMH A x TJ Šanov

29.11. 2015 10:00 – SMH A x TTC Kladno
9.1. 2016 14:00 – SMH A x TTC Litoměřice B
10.1. 2016 10:00 – SMH A x SKST Baník Most

6.2. 2016 14:00 – SMH A x Avia Čakovice
7.2. 2016 10:00 – SMH A x Slovan KST Bohnice
12.3. 2016 14:00 – SMH A x TJ Sokol Roztoky

13.3. 2016 10:00 – SMH A x TTC Brandýs nad Labem

Ping-pong: hráči stolního tenisu 
z Hradiště zvou na ligová utkání
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol 
Mnichovo Hradště zve své přátele  
i veřejnost na domácí ligová utkání 
3. ligy mužů skupiny B, která se 
konají v sokolovně v ulici Víta Ne-
jedlého. (red)

Nejmladší fotbalisté absolvovali povedené soustředění

O prvním zářijovém víkendu se v Li-
berci konalo celostátní finále Minivo-
lejbalu v barvách, do kterého se kva-
lifikovalo i 12 družstev volejbalového 
oddílu TJ Sokol Mnichovo Hradiště. 
Mezi téměř 250 týmy se děti z Mni-
chova Hradiště rozhodně neztratily. 
Ba právě naopak!

V sobotu v krásném počasí ba-
bího léta se hrály základní skupiny, 
které družstva rozřadily dle výkon-
nosti, v neděli za chladného a dešti-
vého počasí se poté hrálo o konečné 
umístění. 

V sobotu se nejvíce dařilo nej-
starším klukům z modrého A druž-
stva, kteří bez zaváhání vyhráli svou 
skupinu a postoupili do velkého 
finále. Na třetích místech svých sed-
mičlenných skupin se umístila ještě 
oranžová děvčata A, do druhé sku-
piny prošli z třetího místa modří kluci 
B a do čtvrté skupiny se kvalifikovali 
kluci A v zeleném minivolejbale  
a nejmladší děvčata ve žluté kate-
gorii.

V neděli se mezi žluťásky dařilo 
děvčatům Adéle Blažkové a Justýně 
Vrabcové, které ve čtvrté výkon-
nostní skupině vybojovaly celkové  
18. místo, B tým kluků Honza Litvik  
a Matěj Lakatos se umístil na 34. 
místě a asi nejmladší účastníci 
turnaje Hanka Bendová a Tomáš 
Skřivan vyhráli sedmou skupinu  
a obsadili 41. místo. 

V oranžové kategorii se prosa-
dila děvčata A týmu, Týna Pacltová 
a Alice Šmídová, která vyhrála svou 
třetí skupinu a celkově skončila pat-
náctá. B družstvo Aneta Červová  
a Eva Eysseltová obsadilo 34. místo. 

Družstvům Sokola se nedařilo 
v červeném minivolejbale, kdy ob-
sadily naše mladé týmy až 46. a 47. 
místo. 

V zeleném minivolejbale A tým 
kluků ve složení Vojta Novák, Víťa 
Javůrek a Martin Tvrdý skončil na 
3. místě ve své čtvrté skupině a cel-
kově byli kluci třiadvacátí. Děvčata 
v B týmu musela změnit sestavu, 
kdy Kačku Hovorkovou nahradila 
Veronika Tvrzníková a doplnila Mar-
tinu Pazourovou a Lucii Zvěřinovou. 

Společně obsadily 39. místo.
Hlavního úspěchu se naše týmy 

dočkaly v modré, tedy nejstarší ka-
tegorii. Děvčata ve složení Karolína 
Javůrková, Markéta Choutková a Te-
reza Nováková vyhrála v neděli svou 
skupinu, ale díky slabšímu výkonu  
v sobotu to stačilo jen na 29. místo. 
B družstvo kluků (Kuba Dvořák, Voj-
ta Hubač, Lukáš Lakatos a Tomáš 
Paclt) naopak po slabším výkonu  
v neděli skončilo na 14. místě.  

To nejdůležitější se ale dělo ve 
finálových skupinách. V ní jsme byli 
zastoupeni v modré kategorii chlap-
ců A družstvem Sokola ve složení 
Vojta Bígl, Tadeáš Kysela a Jirka 
Pazour. Kluci si v prvním zápase 
poradili s VoCe Praha, ale pak ve 
druhém utkání těsně podlehli týmu 
VK Příbram. Poté se ale dokázali 
plně soustředit na všechny další 
zápasy, ve kterých přehráli VK Sport 
Rychnov, druhý i první tým Dukly Li-
berec a VK Břeclav. Protože Příbram 
ve svých dalších zápasech třikrát 
podlehla, nedostala se nakonec ani 
mezi první tři týmy. 

Třetí místo obsadila Břeclav, 
druhé pak první tým Dukly Liberec  
a zlaté medaile si na krk pověsili bor-
ci Sokola Mnichovo Hradiště. Patří 
jim velká gratulace. Od neděle 6. září 
tedy mohou hráči Sokola Mnichovo 
Hradiště Vojta Bígl, Tadeáš Kysela  
a Jirka Pazour používat titul mistra ČR  
v modrém minivolejbale pro rok 
2015.

Protože máme v Sokole ve 
stejném ročníku i další šikovné klu-
ky, budeme doufat, že tento velký 
úspěch nebude v jejich volejba-
lové kariéře zdaleka poslední. Již  
v letošním roce se chceme pokusit 
probojovat s týmem těchto hráčů do 
finálového turnaje mistrovství ČR 
mladších žáků a v něm uspět i proti 
renomovaným klubům. Čeká nás 
tedy hodně práce a věříme, že po-
vede k cíli. Držte nám palce a přijďte 
někdy podpořit naši novou nastupu-
jící volejbalovou generaci.
 

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 

Mistři ČR: Vojta Bígl, Tadeáš Kysela a Jirka Pazour.

Na sklonku letošních školních prázd-
nin připravil Mnichovohradišťský 
sportovní klub pro nejmladší fotbalis-
ty zajímavou akci, soustředění v ne-
dalekém areálu Jizeranu Doubrava.

Soustředění probíhalo od 23. 
do 26. srpna na fotbalovém hřišti  
v Doubravě, kde také fotbalisté byli 
ubytováni. Soustředění se účastnili 
minižáci a mladší žáci MSK společ-
ně s mladšími žáky místního Jizera-
nu.

V rámci sportovního programu 
probíhal dvoufázový trénink zamě-
řený nejen na fotbalové dovednosti, 
ale rovněž na všeobecný sportovní 
rozvoj sportovců. Stravování mla-
dých fotbalistů probíhalo rovněž 
přímo v areálu, takže podmínky 
byly téměř ideální. Po skončení tré-
ninkového procesu přišly na řadu 
volnočasové aktivity. Organizátoři 
připravili pro účastníky například 
improvizované letní kino a promítání 
filmu s fotbalovou tématikou či tábo-
rák a opékání vuřtů.

V rámci bohatého programu 
sehráli minižáci a mladší žáci pět 
fotbalových zápasů s Kněžmostem 
a Doubravou, ze kterých odešli vždy 
vítězně. Povedeného soustředění se 
zúčastnilo čtrnáct mnichovohradišť-

ských fotbalistů a dva členové rea-
lizačního týmu. Za organizaci celé 
akce je třeba poděkovat trenérům 
Kvintusovi a Váňovi, kteří ve spo-
lupráci s doubravskými Jeníčkem  
a Horákem celou akci připravili. Spo-
kojenost nejmladších fotbalistů jim 

byla odměnou. 
Za MSK soustředění absolvo-

vali: mladší žáci Rakouská Natálie, 
Matoušek Josef, Novák Ondřej, Šolc 
Adam a Červa David pod vedením 
trenéra Karla Váni, a přípravka, 
Kvintus Jakub, Novák Gabriel, 

Zhmurchuk Rostyslav, Bjaček Ma-
těj, Stand Adam, Novák Jan, Macek 
Denis a Dvořák Leoš pod vedením 
trenéra Milana Kvintuse.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Mladí fotbalisté MSK našli na hřišti v Doubravě ideální zázemí.

Soupeři se snaží zablokovat smeč Jirky Pazoura.

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Nohejbal
12. kolo: SK Liapor Witte Karlovy 
Vary B – TJ Sokol MH 2 : 6
13. kolo: TJ Sokol MH – TJ Spartak 
Pokerman.cz Čelákovice B 6 : 1
14. kolo: TJ Sokol MH – NK Dynín  
6 : 0 

(TJ Sokol MH se 14 body na  
1. místě před TJ Sokol Horažďovice 

a Slovanem Chabařovice, kteří mají 
shodně14 bodů)

Play-off o postup do 1. ligy
1. semifinále: TJ Sokol MH B – 
R.U.M. NK Holubice 5 : 1; R.U.M. 
NK Holubice – TJ Sokol MH B 0 : 5
Finále: TJ Sokol MH B – TJ Sokol 
Horažďovice Vynk Hapon 0 : 7

Turnaj o hradišťské štěně 
ovládl De Filippo ze Střížkova
Více než čtyřicítka borců a borkyň 
svedla poslední zářijovou sobotu líté 
boje za zelenými stoly v sokolovně 
v Mnichově Hradišti o štěně klášter-
ského moku. Letos, během 4. roční-
ku, byla doopravdy hodně silná kon-
kurence a už od začátku vyřazovací 
fáze byl k vidění pěkný stolní tenis. 

V singlech nakonec vyhrál st-
řížkovský Martin De Filippo, který ve 
finále pokořil domácího favorita Rad-

ka Bukovského. Bronz si z Hradiště 
odvezl loňský vítěz Jiří Nešněra za 
AŠ Mladá Boleslav a domácí Jan 
Blažek. 

V soutěži čtyřher vybojoval zlato 
domácí debl Bukovský – Stránský, 
když ve finále přehrál střížkovský 
pár De Filippo – Kočvara.

Jan Mareš, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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První vlak se na Turnovsko-kralupskou dráhu vydal před 150 lety
Významné výročí, 150 let ode dne, 
kdy naším městem projel první vlak, 
jsme si připomněli na začátku září. 
Klub přátel železnic Českého ráje 
společně s Českými drahami, Stře-
dočeským a Libereckým krajem, 
městy a obcemi na trase a mnoha 
dalšími subjekty připravil k tomuto 
jubileu zvláštní jízdy historických 
vlaků v trase původní trati, tedy Kra-
lupy nad Vltavou – Neratovice – Mla-
dá Boleslav – Turnov a přidány byly 
i vlaky na trati Praha – Neratovice a 
motorové vlaky Česká Lípa – Bakov 
nad Jizerou – Turnov. 

Fanoušci historických jízd si 
tedy tento víkend mohli opravdu užít, 
protože jen přes Mnichovo Hradiště 
projelo za sobotu i neděli celkem 
(kromě pravidelných vlaků jízdního 
řádu) ještě 17 dalších, z toho každý 
den šest vlaků tažených parními lo-
komotivami.

V sobotu počasí akci opravdu 
přálo, sluníčko svítilo, nebe bylo 
modré a plné krásně fotogenických 
obláčků a projevilo se to i na ná-
vštěvnosti jednotlivých nádraží a tur-
novského depa, kde po oba dva dny 
probíhal doprovodný program.

Mnichovo Hradiště se připravilo 
na „Vítání protokolárního vlaku“ v so-
botu 5. září. Tento vlak vedla z Tur-
nova na Neratovice a dále do Kralup 
přes naše město slavnostně vyzdo-
bená parní lokomotiva 310.0134 Ka-
femlejnek, přezdívaná též „Babička“. 
Na našem nádraží se vlak křižoval s 
parním vlakem z Mladé Boleslavi, v 
čele s kolosální nádhernou 475.111, 
zvanou Šlechtična.  

Na nádraží už od 9 hodin do ná-

lady skvěle hrála kapela Jazz Paluba 
střídaná místními baráčníky v krojích 
a dobových oděvech, kteří s harmo-
nikářem zpívali většinou lidové pís-

ně, ale přidali také třeba známou „Ku 
Praze uhání vlak“. Baráčníci vítali 
příchozí chlebem a solí, hejtman či 
jiní političtí činitelé se na cestu vla-

kem bohužel nevydali, takže oficiální 
uvítání starostou Mnichova Hradiště 
Ondřejem Lochmanem si užil jen 
vlakem dorazivší místostarosta blíz-

ké obce Žďár, pan Josef Šnajdr. 
Oba vlaky na nádraží v Mnicho-

vě Hradišti pobyly něco kolem půl 
hodiny, během které byly v obleže-

ní fanoušků, rodičů s dětmi a také 
fotografů. Během tohoto času také 
doplnily s pomocí bakovských hasi-
čů vodu.

Kromě již zmiňovaného mohli 
návštěvníci nádraží v Mnichově Hra-
dišti též spatřit v provozu parní loko-
motivy 464.008 Bulík (neboli Ušatá), 
malou dvounápravovou 213.902 
BéeSka, motorovou 240.056 Sin-
grovka, T435.0111 malý Hektor a 
M131.1081 známý červený Hurví-
nek, kterého jsme mohli vídat i při 
pravidelných letních jízdách na trati 
Bakov nad Jizerou – Kopidlno – So-
botka. 

V Turnovském nádražním depu, 
kam se mnozí také vypravili, byla 
ke zhlédnutí například výstava his-
torických silničních vozidel a u vý-
topny čekaly na fandy další skvosty 
v podobě lokomotiv se jmény jako 
Brejlovec, Bardotka (Zamračená), či 
unikátní T 499.0002 Kyklop.

Akce se organizátorům oprav-
du povedla, i přes mírné zádrhele 
v odpoledních hodinách, kdy se již 
nedařilo sladit jízdní řád poněkud 
opožďujících se pravidelných vlaků 
se zvláštními jízdami a vlaky na-
bíraly docela velká zpoždění. Lze 
říci, že oslava 150. výročí Turnov-
sko-kralupské dráhy byla opravdu 
velkou událostí, na kterou se bude 
zase další léta vzpomínat. Mnichovo 
Hradiště, jak se osobně domnívám 
a jak slýchám i z ohlasů účastníků 
akce, se vzpomínky na toto jubileum 
zhostilo se ctí.

Martina Bachová, 
Baráčnická obec Mn. Hradiště

Baráčníci na nádraží hráli a zpívali. Foto: Stanislav Jirsík  Starosta Ondřej Lochman vítá místostarostu ze Žďáru.

Jazz Paluba se postarala o atmosféru rušného nádraží. Foto: Jan Adam Doplnit vodu pomohli „Babičce“ bakovští hasiči. Foto: 3x Martina Bachová.

Spokojený domov předváděl
v Hradci kompenzační pomůcky
V sobotu 12. září se v areálu Festi-
valparku v Hradci Králové konal be-
nefiční festival Play Fair. Návštěvníci 
se mohli těšit například na kapely 
Chinaski, Mandrage, Ready Kirken 
a mnoho dalších interpretů, kteří 
všichni vystoupili bez nároku na ho-
norář. Z výtěžku festivalu bude skrze 
Nadaci Taťány Kuchařové – Krása 
pomoci – podpořeno několik nezis-
kových organizací z celé republiky, 
které pečují o seniory. 

Jednou z nich je i obecně pro-
spěšná společnost Spokojený do-
mov, která sídlí v Mnichově Hradišti 
a jejíž zaměstnanci se starají o se-
niory a handicapované ve vlastních 
domácnostech na rozsáhlém území 

Mladoboleslavska, Turnovska a Ji-
čínska. 

Tým pracovníků Spokojeného 
domova měl na festivalu připraven 
stánek, kde si zájemci mohli na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak lze pomo-
cí kompenzačních pomůcek a soci-
álních služeb zůstat ve stáří i přes 
ztrátu soběstačnosti v domácím pro-
středí. K vyzkoušení byl připraven 
invalidní vozík, polohovací postel, 
ale také elektrický zvedák, pomocí 
kterého se přesouvají nepohybliví 
klienti z lůžka na vozík, případně do 
vany.

Petr Novák, 
Spokojený domov

Co možná někteří ještě nevědí: Klub Jednoty bratrské 
pracuje na originálním mnichovohradišťském betlému

Hodně spoluobčanů nás jistě zná, 
jen si nedávají dohromady naše 
výtvory s Jednotou bratrskou, která 
po 378 letech od popravy Václava 
Budovce z Budova opět v Mnichově 
Hradišti svobodně působí. 

Naše začátky byly skromné. 
Zaměřili jsme se hlavně na práci  
s dětmi. Avšak v posledních několi-
ka letech právě s dětmi přinášíme na 
jarmarky a poutě samé nepřehléd-
nutelné výrobky. Jen krátce si dovo-
lím připomenout velký narozeninový 
dort s 2011 svíčkami pro Ježíška, 
velké dvousetkorunové bankovky  
a na nich 20 rozdílů, model hradišť-
ského zámku, obří knihu, pergame-
ny se staročeskými slovy nebo obraz 
rytíře Budovce. Právě poslední tři 
výrobky jsme opět představovali při 
Sousedské slavnosti 19. září a při-

rády vysvobozují tyčky ze studené 
dobroty, na takové množství by se 
musely ulízat.

Každého, kdo se od nás nechá 
na betlém umístit, pozveme mezi 
nás a důkladně ho vyzpovídáme. 
Podotýkám, že betlém vytváří parta 
dětí od 8 do 16 let a my dospěláci 
jim s tím pomáháme. A poznali bys-
te, kdo už mezi námi byl a je i na 
betlému?

Na závěr bych ráda zdůraznila, 
že betlém je stále ještě rozestavěný 
a hodně našich spoluobčanů nás 
vybízí, ať dál přistavujeme. Proto 
uvítáme každý váš nápad, kdo nebo 
co by na betlému rozhodně nemělo 
chybět. Své nápady i ohlasy můžete 
posílat na mailovou adresu, kterou 
najdete na našich nových webových 
stránkách, které jsme právě spustili. 
Rovněž je vytvářely děti a zatím jsou 
také tak trochu rozestavěné. Na-
vštivte www.klub-jednoty-bratrske-
-mh.webnode.cz.

Dana Nováková, 
Jednota bratrská

Na mnichovohradišťském betlému se stále usilovně pracuje.

pojili jsme k nim rozestavěný betlém. 
A možná právě o něm ještě nevíte 
všechno, proto mi dovolte, abych 
vás s naším betlémem trochu blíže 
seznámila.

První návrh postavit betlém 
zazněl na loňském táboře a pláno-
vali jsme, že betlém představíme  
v kompletní podobě na Vánoce 2015. 
Od samého začátku jsme věděli, že 
betlém musí být pohyblivý, aby se 
dětem líbil, zaujal je a aby si na něj 
mohly sáhnout. Další od počátku 
jasnou věcí bylo, že betlém bude 
mnichovohradišťský, to znamená, že 
na něm budeme představovat zná-
mé budovy i známé osobnosti Mni-
chova Hradiště. Tíhu odpovědnosti 
za výběr jsme rádi předali dětem  
i návštěvníkům, kteří už rozestavěný 
betlém na akcích viděli.

Srdce betlému pochopitelně 
tvoří stáj, pastýři, ovečky, andělé, 
tři králové a Josef, Marie a Ježíšek 
– bez něho by to přece jen nebyl 
betlém. Ale také už tu můžete potkat 
pana starostu, fotografa, ředitele, 
rybáře, baráčnice, včelaře, doktorku, 
knihkupkyni, prodavače a mnoho 
dalších. Všichni to jsou Hradišťáci 
pouze paní s trakařem z Hradiště 
není. Zpodobněná paní nám ale 
sehnala 10 500 tyček od nanuků,  
a proto jsme ji za její zásluhy na bet-
lém umístili. 

Střechy totiž pokrýváme tyčkami 
od nanuků. Schválně, zkuste odhad-
nout, kolik tyček bylo potřeba jen na 
zámek. Pět set kusů, tisíc, nebo pat-
náct set? To nejvyšší číslo je správ-
né. A to jsme tyčky půlili, takže tašek 
je na našem zámku 3000. I když děti 

Své místo už má i starosta.

Pamětníci, vzpomínáte na kapli 
pod Káčovem? Hledá se její foto
Rodáci a pamětníci ze Sychrova  
a Podolí! Možná si vzpomínáte, že 
v lese pod Káčovem stávala kaple, 
která je vyznačena i na starších tu-
ristických mapách. Má někdo z vás 
její historické fotografie a ví, kde 
přesně se nacházela? 

Také ona může povstat z trosek 
do své původní podoby podobně 
jako nedávno kaplička u Dnebohu. 
Tedy za předpokladu, že budou její 
fotografie díky vám nalezeny...

Daniela Břoušková 



Město si v listopadu připomene 70. výročí stát-
ního pohřbu Jana Švermy, výrazné osobnosti 
moderních českých dějin, odbojáře a komunis-
tického politika, který pocházel z Mnichova Hra-
diště. V sérii příspěvků se tuto osobnost snaží 
zhodnotit současní historici v její komplexnos-
ti. Součástí listopadové vzpomínky bude i pa-
nelová diskuze, jejímž cílem je připomenout, že 
dějiny by neměly být nazírány černobíle.
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Poslední cesta Jana Švermy

„Prodíráme se hustou klečí, jež rve 
naše šaty. Často nás napadá, že 
není již v silách pokračovat v pocho-
du... Poznávám poslance Švermu 
a jeho průvodce. Šverma tentokrát 
sedí na zemi a sotva bude mít sílu 
pokračovat v chůzi. Skláním se  
k němu a říkám mu několik naléha-
vých vět do ucha. Nepoznal mě...  
Z úst se mu derou jen zcela nepa-
trné chomáčky páry a zimomřivě 
hned mizí, sotva se objevily. Dýchá 
jen velmi slabě. Sedí zhroucen do 
sebe a v jeho těle se zvolna usa-
zuje chlad.“ Tak vzpomínal na své 
poslední setkání s Janem Švermou 
Vladimír Přikryl, tehdejší plukovník 
a velitel 2. čs. paradesantní brigá-
dy. Ústup partyzánského štábu přes 
horu Chabenec, vysokou bezmála 
dva tisíce metrů, si na začátku lis-
topadu 1944 vyžádal životy osmi 
desítek bojovníků Slovenského ná-
rodního povstání.  

Nikdy se již nedovíme, co se  
v mrazivé metelici honilo hlavou na 
smrt vyčerpanému muži. Unavenou 
myslí se jistě mihly záblesky vzpo-
mínek. Životní vzor mu představoval 
otec. Antonín Šverma byl váženým 
advokátem, starostou Mnichova 
Hradiště a činovníkem místních 
spolků. Respekt k dětem se v jeho 
rodině projevoval neobvyklým způ-
sobem – dospělí dětem vykali, za-

tímco ony jim tykaly. Chlapec vnímal 
citlivě sociální rozdíly mezi lidmi. 
Jeho otec nejednou obhajoval ne-
majetné sousedy bez nároku na od-
měnu. Brzy ovšem zemřel a matka 
s „Jenkou“ a jeho sestrou Ludvikou 
přesídlila do Prahy.

Studia na právnické fakultě 
talentovaný hoch nedokončil – na 
pokyn komunistické strany nastoupil 
v roce 1924 dráhu novináře a funk-
cionáře. Svůj sen o spravedlivém 
světě spojil s konceptem radikální 
přeměny společnosti. Do čela strany 
se prosadil v roce 1929 jako jeden 
z nejbližších spolupracovníků nové-
ho předsedy, Klementa Gottwalda. 
Měli probojovat „bolševizaci“ strany, 
ale nakonec se Šverma s Rudolfem 
Slánským stal jedním z prvních prů-
kopníků linie široké lidové, protifaši-
stické fronty – dokonce ještě dříve, 
než se stala oficiální politikou Komu-
nistické internacionály. V roce 1935 
podpořili volbu Edvarda Beneše 
prezidentem republiky proti kandidá-
tovi pravice a v parlamentu přispěli 
ke schválení vládou navrženého 
rozpočtu, posilujícího obranu státu.  
Z Moskvy přišlo pokárání…

V zemi milované
Sovětský svaz byl pro mladé 

snílky „zemí milovanou“, řečeno 
slovy Julia Fučíka. Jan Šverma  

v letech 1926–1928 studoval se svou 
družkou Marií Švábovou (sňatek 
uzavřeli až v roce 1931) na Meziná-
rodní leninské škole v Moskvě, kde 
se vychovávaly kádry Kominterny  
z celého světa. Do Moskvy se uchý-
lili manželé Švermovi znovu na kon-
ci roku 1938, kdy hrozil zákaz strany  
a zatýkání známých vůdců. Jan 
a Marie si povšimli proměny so-
větských občanů: „Lidé, dříve tak 
upřímní a otevření, byli nyní najed-
nou ustrašení a vyhýbali se otevře-
ným rozhovorům mezi sebou, tím 
spíše s cizinci,“ vzpomínala Švermo-
vá. Báli se i emigranti, kteří v Sovět-
ském svazu prožili na konci 30. let 
masové represe, jimž padli za oběť 
i mnozí Leninovi nejbližší spolupra-
covníci.

Emigrace z Československa 
byla v zemi Sovětů spíše jen trpě-
na. V létě 1939 byl uzavřen pakt 
Molotov–Ribbentrop, který učinil ze 
Stalina Hitlerova spojence. Situace 
se změnila 22. června 1941, kdy voj-
ska nacistického Německa se svými 
spojenci věrolomně napadla SSSR. 
Práce emigrantů konečně dostala 
smysl. Šverma působil v Moskvě  
i v době jejího bezprostředního 
ohrožení, kdy většina obyvatel byla 
evakuována. Přednáší na schůzích, 
do noci píše v promrzlém pokojíku 
hotelu Lux články do novin i referáty, 
které s typickým ráčkováním předčí-
tá do rozhlasu. Pracuje do úmoru, 
nevyhýbá se ani fyzicky namáha-
vé práci. Pomáhá při rozmisťování 
protitankových „ježků“, při budování 
minových polí, chodí hloubit okopy, 
drží na střeše službu při náletech.

Zdrojem nejemotivnějších zážit-
ků se Janu Švermovi staly návštěvy 
míst, kudy přešla fronta. „Několikrát 
jsem byl ve vesnicích, které osvo-

bodili od Němců,“ psal dceři Jiřině 
7. ledna 1942. „Domky jsou všude 
spálené, ze sněhu trčí jen zčerna-
lé komíny a ruské pečky… A těch 
mrtvých! Jsou strašliví: jsou úplně 
zmrzlí, a proto zachovávají po smr-
ti pózu, ve které zemřeli. Vypadají 
jako příšerné sochy, když je vezou 
na hromadě na saních, vypadá to 
strašlivě.“

Národní hrdina…
S nadšením přijal Šverma úkol 

pomoci Slovenskému národnímu po-
vstání a vydal se na svou poslední 
cestu. Na konci září 1944 vystupuje 
z letadla na letišti Tri duby. Povstá-
ní hyne pod přesilou nacistických 
vojsk. Nemocný Šverma odmítá 
opustit Slovensko v letadle: Nemohl 
by se podívat lidem do očí, kdyby je 
v takové chvíli opustil. „Ať mě samot-
ného postihne stejný osud jako ty, 
kteří budou v horách bojovat.“ Konec 
čtenář tuší – Jan Šverma, opuštěn 
průvodci, zemřel ve vánici na Cha-
benci 10. listopadu 1944. Jediný po-
slanec předválečného parlamentu, 
který zahynul na frontě. 

Člen KSČ od roku 1921, promi-
nentní příslušník stranického vede-
ní, jež po svém nástupu v roce 1929 
vyhrožovalo Gottwaldovými ústy, 
že domácím protivníkům „zakroutí 
krkem“, věnoval nakonec za války 
všechny síly osvobození vlasti. Obě-
toval život a zaslouží si naši úctu. 

Americký prezident Bill Clin-
ton při návštěvě Prahy v roce 1994 
označil Jana Švermu za národního 
hrdinu a podivil se odstraňování jeho 
pomníků. Budiž nám to podnětem  
k zamyšlení…

Jiří Křesťan, historik a archivář, 
laureát ceny Magnesia litera

Pátrání po počátcích ledního hokeje: Jak vznikal oddíl před sto lety v Turnově?
Jak už jsme informovali v minulém 
vydání Kamelotu, na konci října se 
v Turnově otevře nový zimní stadion. 
Tato blížící se událost vedla turnov-
ské historiky ke snaze zmapovat 
historii ledního hokeje ve městě. 
Jejich práce inspirovala také pracov-
níky Muzea města Mnichovo Hradi-
ště. Jak turnovští, tak mnichovohra-
dišťští badatelé nyní prosí veřejnost  
o pomoc. Třeba se vám po přečte-
ní článku turnovského učitele Pavla 
Mlejnka vybaví vzpomínky na raná 
léta ledního hokeje v regionu. 

Tradice bruslení, krasobrus-
lení, ale především bandy hokeje  
(s míčkem na větším hřišti a větším 
počtem hráčů na ledě) a hokeje ka-
nadského sahá v českých zemích až 
na přelom 19. a 20. století, kdy se 
tyto sporty v Turnově pěstovaly za 
předpokladu vhodných klimatických 
podmínek hned na několika mís-
tech – na hřišti mezi mosty, sokol-
ském letním cvičišti za sokolovnou, 
kurtech SK Turnov a dokonce i na 
nádvoří kasáren bývalo kluziště pro 
důstojníky a jejich rodiny. 

Hokej, s největší pravděpodob-
ností bandy, byl poprvé v Turnově 
sehrán na konci roku 1901, alespoň 
tak o tom hovořil dlouholetý spor-
tovní činovník Karel Jappl ve svém 
referátu, který 24. listopadu 1933 
přednesl v klubovně hotelu Slavie 
na valné hromadě LTC (lawn-tennis 
club) Turnov. Pojizerské listy v lednu 
následujícího roku dokonce uvádí, 
že je to mimo Prahu zcela unikátní 
jev, a turnovští hokejisté se tak nej-
spíše řadí mezi první průkopníky 
tohoto sportu v Čechách. 

Samotný hokejový oddíl (myšle-
no oddíl kanadského hokeje) vznikl 

v listopadu 1931 jako odbor LTC Tur-
nov, který měl své zázemí na tehdej-
ších tenisových kurtech mezi mosty. 
Tam také v neděli 31. ledna 1932 
odehrál Turnov své první utkání  
s BK Mladá Boleslav. Právě z důvo-
du odkazu na historii se turnovský 
oddíl jmenuje HC Turnov 1931. 

V průběhu 30. a 40. let zde 
hrávala dvě mužstva mužů (A a B), 
dorostenci a žáci. Turnovský oddíl  
v tomto období nastupoval do soutě-
ží Severočeské hokejové župy, kde 
se utkával s tradičními soupeři jako 
např. BK Mladá Boleslav, ZK Jičín, 
SK Bakov nad Jizerou, Dolnobou-
sovský SK, SK Polaban Nymburk  
a SK Brandýs nad Labem. Později, 
jak se lední hokej stával v našem 

regionu stále populárnějším, přibývá 
i SK Rovensko pod Troskami nebo 
SK Železný Brod. 

Když byla mistrovská utkání 
odehrána a počasí to umožňovalo, 
sehrál tým LTC Turnov také spoustu 
přátelských utkání s týmy z okolí, na-
mátkou Eislaufverein Liberec, Rapid 
Růžodol, Gablonzer E. W., Latorica 
Mnichovo Hradiště atd. Velmi často 
se ale stávalo, že mistrovství župy 
nebyla z důvodu oblevy dohrána. 

Nedílnou součástí každé brus-
lařské sezóny byl oblíbený karneval 
na ledě, určený především nejmlad-
ším bruslařům, jehož pořadatelství 
také spadá do bohaté činnosti LTC 
Turnov. V neslavných dobách pro-
tektorátních družstvo dorostenců 

hrávalo Soutěž Kuratoria pro výcho-
vu mládeže v Čechách a na Mora-
vě. Na začátku února 1944 se naši 
dorostenci, poté, co se stali mistry 
Severočeské hokejové župy, zúčast-
nili finále „Týdne ledních sportů“ na 
pražské Štvanici. 

V množství článků Pojizerských 
listů z počátečního období hokeje  
v Turnově se objevuje více známých 
jmen turnovských hráčů, u jednoho 
z nich bychom se však měli trochu 
zastavit. Letos 13. července to bylo 
71 let od úmrtí Ludvíka Koška, jed-
noho z mladých nadějných hráčů 
meziválečného turnovského hokejo-
vého týmu. 

Ludvík Košek, věrný své vo-
jenské přísaze, v červenci 1939 

Turnovští badatelé se ve svém 
pátrání obrátili také na mu-
zeum v Mnichově Hradišti. 
Také zdejší historikové však 
díky tomu zjistili, že o hokeji 
v Mnichově Hradišti mají jen 
minimum informací. Proto se 
k výzvě Turnováků připojují  
a prosí všechny, kteří disponu-
jí jakýmikoliv materiály o po-
čátcích ledního hokeje či brus-
lení ve městě a jsou ochotni se 
o ně podělit, aby se obrátili na 
Muzeum města Mnichovo Hra-
diště na telefonu 326 771 001 
či e-mailu muzeum@mnhra-
diste.cz. 

emigroval přes Polsko do Francie, 
kde se přihlásil do cizinecké legie  
a následně k letectvu. Po pádu Fran-
cie odešel do Velké Británie, kde byl 
přijat do 311. bombardovací perutě 
RAF. Jeho bombardér Liberator „L“ 
BZ 717 se při návratu z operač-
ního letu 13. července 1944 zřítil  
a zahynula v něm celá devítičlenná 
posádka. Je pohřben na vojenském 
hřbitově Weston Hill v Plymouthu, 
symbolická urna Ludvíka Koška je 
součástí Památníku zahraničních 
letců v Prostějově, pamětní deska 
pak na rodinném hrobě na Marián-
ském hřbitově v Turnově. 

Od roku 1947 byl na turnovské 
Jiskře pořádán „Koškův hockeyový 
turnaj“, jako vyjádření úcty bývalému 
hráči LTC Turnov. Prvního ročníku, 
který mimo jiné proběhl pod záštitou 
britského velvyslanectví, význam-
ných velitelů československých let-
ců ve Velké Británii div. gen. Aloise 
Vicherka a div. gen. Dr. Karla Ja-
nouška a dalších významných osob-
ností a institucí, se 2. února 1947 zú-
častnilo i Armádní družstvo, včetně 
tehdejších reprezentačních hvězd 
Vladimíra Zábrodského, Stanislava 
Konopáska a Karla Stibora. Všichni 
tři pánové se pak o několik dnů poz-
ději (15.–23. února) na pražském 
mistrovství světa stali mistry Evropy 
a mistry světa. Pod čarou uvádím, 
že turnovskému LTC na tomto turnaji 
„vojáci“ nadělili 14:0, Jičínský SK si 
odnesl debakl 38:7. 

V roce 1952 se „Koškův turnaj“ 
konal v Turnově naposledy, důvody 
jsou celkem nasnadě, britský pilot se 
do komunistické šablony válečného 
hrdiny už poněkud nehodil.

V příštím roce si připomene-
me 100. výročí narození tohoto pro 

většinu Turnováků zapomenutého 
všestranného sportovce (věnoval 
se také plavání a lehké atletice)  
a válečného hrdiny. Výbor HC Tur-
nov 1931 se už na podzim 2014 
usnesl, že „Memoriál Ludvíka Ko-
ška“ obnovíme jako turnaj pro nej-
mladší hokejisty z regionu. Stejně 
tak navrhujeme, aby jméno Ludvíka 
Koška nesl právě budovaný zimní 
stadion v Maškových zahradách. 

Na závěr se opět obracíme na 
pamětníky, bývalé hráče a jejich 
rodinné příslušníky, mohou-li nám 
poskytnout jakékoliv materiály: foto, 
diplomy, poháry, součásti výzbroje, 
dresy, osobní vzpomínky či cokoliv 
dalšího, co by se, třeba jen okrajově, 
týkalo turnovského hokeje. Napište 
nám, prosím, na e-mailovou adresu 
mlejnek@gytu.cz nebo zavolejte na 
telefonní číslo 607 905 056. Děku-
jeme Vám!

Pavel MlejnekPři první účasti na ME v Berlíně v roce 1911 získali zlato také bratři Fleischmannové z Hradiště (první a třetí zprava).

Před šedesáti lety zemřel Václav 
Macoun, arciděkan a zdejší rodák

Václav Macoun se narodil 23. lis-
topadu 1864 v Mnichově Hradišti,  
v domě v Turnovské ulici, v němž 
se dnes nachází finanční úřad. Zde 
také chodil do obecné školy, ze které 
roku 1878 přestoupil na gymnasium 
v Mladé Boleslavi. Po jeho absol-
vování vystudoval kněžský seminář  
v Litoměřicích a 29. června 1890 byl 
vysvěcen na kněze. 

Jeho prvním kaplanským pů-
sobištěm byla Bulovka v okrese 
Liberec a druhým Vratislavice nad 
Nisou. Dne 6. prosince 1895 se stal 
farářem ve Stružnici v okrese Čes-
ká Lípa. Od 1. července 1901 až do 
svého odchodu na odpočinek v roce 
1929 byl P. Václav Macoun fará-
řem v Droužkovicích u Chomutova.  
V tomto působišti se velmi zasloužil 
o zřízení české školy, o čemž svědčí 
záznamy ve školní kronice Droužko-
vic. 

Arciděkan Václav Macoun sko-
nal 6. listopadu 1955 a odpočívá 
na hřbitově v Mnichově Hradišti. 

Jeho hrob se nachází blízko hřbi-
tovní kaple vedle dalších členů rodu, 
jehož kořeny jsou v Hoškovicích. 
Letos od jeho smrti uplyne rovných 
šedesát let.

Daniela Břoušková 

Václav Macoun odpočívá na zdejším 
hřbitově, nedaleko kaple.

Václav Macoun (uprostřed s kolárkem) s dětmi.



H I S T O R I E

Alfréd Hořice (1865–1945)

Alfréd Hořice se narodil 9. dub-
na 1865 v Mokrouších u Rokycan  
a vyrůstal v rodině lesníka v myslivně 
Čilina u Tymákova. V Tymákově ab-
solvoval dvoutřídní obecnou školu, 
poté studoval na gymnáziu v Roky-
canech a v Plzni. Po maturitě v roce 
1884 nastoupil na českou lékařskou 
fakultu Karlo-Ferdinandovy univer-
zity v Praze, kde dosáhl roku 1890 
doktorátu všeobecného lékařství. Po 
promoci pracoval jako sekundární 
lékař na chirurgické klinice ve Vše-
obecné nemocnici v Praze. V roce 
1892 přijal místo úředního lékaře  
u Okresního hejtmanství v Mnichově 
Hradišti. Kromě této funkce zde vedl 
také svou soukromou praxi praktic-
kého lékaře i zubního lékaře.

V roce 1902 se oženil s Marií 
Waltrovou, dcerou valdštejnského 
nadlesního z Klokočky. Z manžel-
ství se narodily dvě děti, dcera Ma-
rie (16. srpna 1903) a syn Alfréd  
(29. září 1905).

Po příchodu do Mnichova Hra-
diště bydlel Alfréd Hořice nejprve  
v domě čp. 30 na náměstí, později 
v čp. 40 v ulici Svatojakubské (nyní 
ulice 1. máje) a v domě čp. 324  
v ulici Boleslavské (dnes Víta Nejed-
lého), kde měl řadu let i svou ordi-
naci. Od roku 1930 žil ve vlastním 
domě čp. 740 na rohu dnešních ulic 
Jana Švermy a Ivana Olbrachta, kde 
v roce 1945 zemřel. 

V Mnichově Hradišti působil 
jako lékař více než 50 let. Ve vzpo-
mínkách pamětníků zůstal jako  
„…lékař - lidumil. Ke každému paci-
entu, bez rozdílu, byl-li chudý nebo 
bohatý, zaplatil-li honorář za lékař-
ské ošetření nebo nezaplatil, byl 
vždy ochotným a svědomitým léka-
řem, a proto návštěva pacientů jeho 
ordinace byla veliká.“

Součástí práce MUDr. Hořiceho 
byla také vzdělávací a osvětová čin-
nost. Zachovalo se několik rukopisů 
jeho přednášek, například O škod-
livosti alkoholu, O chrupu dětském, 
První pomoc, Tuberkulóza, O na-
kažlivých nemocech. Alfréd Hořice 
prosazoval velmi pokrokové a na 
svou dobu nepříliš běžné zásady 
životního stylu. Nabádal k dodržo-
vání čistoty a hygieny ve školách  
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V roce 2015 si Mnichovo Hradiště připomíná výročí 
hned několika výrazných osobností. V červnovém 
čísle byl představen lékárník a botanik Václav Sekera 
(1815–1875), dnes se zaměříme na lékaře a ornitologa 
Alfréda Hořiceho (1865–1945), v některém z příštích 
čísel se budeme věnovat lékaři a mykologovi Josefu 
Herinkovi (1915–1999). Podrobnější informace o těch-
to osobnostech přinese také historický sborník Bole-
slavica ´15, který vyjde v závěru letošního roku.

i v domácnostech, zdůrazňoval nut-
nost větrání, omezování počtu dětí 
ve třídách i potřebu pravidelných 
lékařských prohlídek. Zastával my-
šlenku zřizování instituce školních 
lékařů, vyzýval učitele k přednáškám 
o způsobech první pomoci, snažil 
se vštěpovat dětem zásady péče  
o zdraví. 

Zajímavá je jeho přednáška 
s názvem Sezóna cyklistického 
sportu, pronesená pro Klub cyklistů 
v Mnichově Hradišti v roce 1898. 
Hořice v ní zdůrazňuje pozitivní úči-
nek jízdy na kole na lidské zdraví. 
Některé pasáže však dnes mohou 
působit spíše úsměvně: „… jízda 
na kole nemírným způsobem a za 
nevhodného počasí provozovaná 
státi se může i lidem zcela zdravým  
a mladým nebezpečnou. Přepínání 
sil a zvláště šlapání příkrých kopců 
vyvinouti se může ve značné osla-
bení organismu, nehledě ani k tomu, 
že při nerozumné jízdě cyklista vy-
dává se všanc různým úrazům těles-
ným. Rovněž nelze schvalovati jízdu 
s ohnutým hřbetem, a to zvlášť u lidí 
mladších.“ 

K dalším Hořicovým počinům  
v propagování zdravého způso-
bu života patří zřízení plovárny 
na Jizeře v místech pod bývalým 
židovským hřbitovem. Ještě dnes 
pamětníci na koupání na „Hořicov-
ce“ s nostalgií vzpomínají. On sám 
velmi rád plaval, i ve věku 75 let  
„… v studené vodě Jizery na plo-
várně jím založené půl hodiny bez 
přerušení ploval“.

K prvním úkolům, které jako 
úřední lékař musel Alfréd Hořice 
řešit po svém příchodu do Mnichova 
Hradiště, bylo zajištění vystěhování 
valečovských skaláků z jejich bytů. 
Důvodem bylo nebezpečí epidemie 
cholery, která vypukla v Hamburku  
a šířila se Evropou. Příčil se mu sice 
násilný postup a pochyboval o jeho 
nutnosti, nicméně úkol splnit musel.

Jak už bylo napsáno výše, Ho-
řice prožil své dětství na samotě 
uprostřed přírody. Jeho zálibou se 
tak stala ornitologie. Už jako chlapec 
začal s preparováním exponátů do 
školních sbírek. V době pražských 
studií preparoval pro Národní muze-

um a také pro tehdy velmi známý ob-
chod s přírodninami Václava Friče.  
V té době začal také tvořit svou sbír-
ku českého ptactva. 

Ornitologii se Hořice věnoval 
naplno i po svém příchodu do Mni-
chova Hradiště. Sám vzpomíná, že 
se velmi brzy seznámil s místními 
lesníky, byl jimi zván na hony a zís-
kával darem vzácné úlovky. Hned 
v prvním roce svého pobytu zde 
nechal umístit v čekárně před svou 
ordinací velkou skříň na vycpané 
ptáky, později k ní přibyly další. Po 
roce 1930, kdy si postavil vlastní 
dům, byla jeho sbírka vystavena  
v prvním patře v arkýřovém nárož-
ním pokoji zvaném ptačinec a na 
požádání byla přístupná veřejnosti. 

Svou sbírku vytvářel Hořice  
z vlastních úlovků, ale exponáty 
mu pomáhali shánět i jeho přátelé 
a známí. Původně zamýšlel vytvořit 
sbírku regionální, později se ji rozho-
dl rozšířit na celonárodní. 

Hořicova sbírka čítající 1520 
kusů vycpanin byla ve své době 
nejúplnějším souborem českého 
ptactva. Bylo v ní zastoupeno 311 
druhů, byla odborně uspořádaná s 
podrobným katalogem, v němž byly 
jednotlivé exempláře označeny po-
dle pohlaví, stáří a různého zabarve-
ní, ale i podle místa a doby ulovení. 
Jednotlivé druhy byly řazeny v séri-
ích – mládě po vylíhnutí, různé stáří, 
roční doba, různé vybarvení i ano-

málie. K nejvzácnějším exponátům, 
které v té době nebyly ani ve sbír-
kách Národního muzea, patřil terej 
bílý evropský (jediný český zástřel  
z roku 1928), husa Suškinova, racek 
šedý, orel stepní západní nebo če-
četka bělavá menší. 

Hořice původně zamýšlel vě-
novat sbírku mnichovohradišťskému 
muzeu, ale po jejím rozšíření na 
celé území Čech se rozhodl dát ji 
do Národního muzea. Učinil tak při 
příležitosti svých 70. narozenin, sbír-
ka však nadále zůstala v jeho domě, 
aby ji mohl příležitostně ještě dopl-
ňovat. Teprve krátce před lékařovou 
smrtí byla převezena do Prahy. Jeho 
přání zachovat sbírku v její celistvos-
ti bylo vyhověno, Některé exponáty 
Hořiceho sbírky je možné i dnes 
zhlédnout v mnichovohradišťském 
muzeu. 

Kromě tvorby své sbírky se 
MUDr. Hořice zabýval také teoretic-
kou ornitologickou prací. Publikoval 
v odborných časopisech: Příroda, 
Sborník přírodovědného oddělení 
Národního musea v Praze, Sylvia, 
Časopis Československé společnos-
ti ornitologické. Nejvýznamnější jeho 
prací je text Třicetiletá ornitologická 
pozorování na Mnichovohradišťsku, 
uveřejňovaný na pokračování ve 
vlastivědném sborníku Od Ještěda  
k Troskám v letech 1925–1926 a do-
plněný v roce 1936. 

Alfréd Hořice stál též u samot-
ného zrodu Československé spo-
lečnosti ornitologické na jaře 1928.  
V květnu 1931 se výroční schůze 
této společnosti konala v Mnichově 
Hradišti v hotelu U Nádraží. Součás-
tí jednání byla také prohlídka Hořice-
ho sbírky. Alfréd Hořice zastával teh-
dy funkci 1. místopředsedy, později 
převzal po Jiřím Jandovi, zakladateli 
pražské ZOO, funkci předsedy. 

Společnost měla 130 členů, 
mezi nimi bylo možné nalézt také 
několik dalších obyvatel Mnicho-
va Hradiště. Byli to Boh. Opatrný, 
správce městských elektrických 
podniků, Emil Průšek, obchodník  
z Bosně, Metoděj Říha, rada po-
litické správy Mnichovo Hradiště,  
a Adolf Stoupa, berní tajemník  
z Mnichova Hradiště. 

Alfréd Hořice vytvořil také znak 
pro sokolské hnutí, měl jím být sokol 
s rozepjatými křídly, ne příliš zved-
nutými do výše. Navrhoval rovněž 
ozdobu sokolské čapky. V Mnichově 
Hradišti působil také jako předseda 
Okrašlovacího spolku a byl i členem 
Okresního musejního spolku. Vedle 
toho pracoval jako skautský lékař  
a je považován za spoluzakladatele 
junáctví v severních Čechách. 

MUDr. Alfred Hořice zemřel  
20. prosince 1945 ve věku 80 let, 
pohřeb se konal v Mnichově Hradišti 
23. prosince 1945 v kostele sv. Jaku-
ba. Pochován byl do rodinného hro-
bu, kde spolu s ním odpočívá i jeho 
žena Marie (1883–1960).  Dům čp. 
740 jeho dcera Marie Schirschová 
prodala.

Dne 9. dubna 1947 byl MUDr. 
Alfréd Hořice, vrchní zdravotní rada 
v. v., jmenován čestným občanem 
města Mnichova Hradiště in me-
moriam. V roce 1990 byla bývalá 
Fučíkova ulice v Mnichově Hradišti 
přejmenována na ulici Dr. Hořice.

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Lékař a nadšený ornitolog Alfréd Hořice.

Alfréd Hořice s unikátním preparátem tereje bílého, ptáka obývajícího zejména pobřeží severního Atlantiku a Tichého 
oceánu, kterého měl ve své sbírce dříve než Národní muzeum v Praze.
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zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 05/2015, náklad 600 ks, vychází 5. října 2015
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289,  
email: kamelot@mnhradiste.cz

Chcete ve zpravodaji inzerovat?
Městský zpravodaj je otevřený nejen 
čtenářským příspěvkům, ale také 
firmám a podnikatelům. Máte zá-
jem na těchto stránkách inzerovat,  
a oslovit tak nové zákazníky? 

Všeobecné podmínky pro zadá-
vání inzerce i konkrétní ceník nalez-
nete na webových stránkách města, 
případně můžete kontaktovat Ing. 

Danu Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné in-
zerenty zajímavou možností, jak 
seznámit potenciální zákazníkys 
nabídkou vašich služeb. Jen vězte, 
že reklamní materiály mohou pokrýt 
maximálně dvě strany vydání.

Kam v říjnu vyrazit?

Dlouhodobé akce
Sára Syslová, Ela Plíhalová, Mirek Kovář: výstava absolventů výtvar. oboru ZUŠ
od 9. září do 12. října 2015, Ateliéry Konírna
Výstava Zkoušky s kousky: výstava výtvarných prací Evy Kozákové
od 17. září do 31. října 2015, Muzeum v 2. patře zámku MH

 

Kulturní události
Jiří Hlaváč, Ivo Kahánek: koncert Kruhu přátel hudby
15/10 – 19:00, Městské divadlo
Šípková Růženka: divadelní představení spolku Hnedle Vedle
17/10 – 15:00, Městské divadlo
Caveman: divadelní one man show, vyprodáno
19/10 – 19:30, Městské divadlo
Od Karibiku k Mayským pyramidám: cestovatelská beseda s projekcí
20/10 – 18:00, Kino
Rebel Tour 2015: koncert kapel Komunál, Traktor a Luboš Odháněl
24/10 – 20:00, Rock Posilovna Mnichovo Hradiště
 

Různé události
Beseda s Václavem Knopem a Ivo Šmoldasem: povídání s hercem a moderátorem
02/10 – 17:00, Volnočasové centrum, Zámecká 744
Den Architektury 2015: procházka po okolí zámku barokní i současnou krajinou
03/10 – 10:00, Zámek Mnichovo Hradiště
VII. ročník Týdne sociálních služeb ČR
05/10– 10/10 – Domov Modrý kámen
Floristický seminář: dlabání dýní a tvorba podzimních dekorací
11/10, Farma Ptýrov
Zvěřinové hody: paštiky, speciality z daňka i divočáka, pečení bažanti, divoké kachny
16/10–18/10, Farma Ptýrov
Ukončení sezóny: mimořádná prohlídka 13. komnaty zámku
31/10–1/11, 10:30, Zámek Mnichovo Hradiště
 

Kino Mnichovo Hradiště
Melancholia (2D): drama dánského režiséra L. von Triera, české titulky
01/10 – 19:00
Everest (3D): dramatický boj o život podle skutečných událostí z roku 1996, české titulky
02/10 – 20:00
Kobry a užovky (2D): úspěšné české drama s bratry Hádkovými v hlavních rolích
03/10 – 20:00
V hlavě (2D): animovaný film o tom, co se děje v hlavě dospívajícího, dabing
04/10 – 15:00
Domácí péče (2D): český film s A. Mihulovou oceněnou na 50. MFF Karlovy Vary
07/10 – 19:00
Amy (2D): dokumentární snímek o zpěvačce A. Winehouse, české titulky
8/10 – 19:00
Laputa (2D): celovečerní debut Jakuba Šmída s Terezou Voříškovou v hlavní roli
09/10 – 17:30
Marťan (2D): americké sci-fi o astronautovi uvízlém na rudé planetě, české titulky
09/10 – 20:00
Gangster Ka (2D): český thriller ze světa org. zločinu inspirovaný knihou Padrino Krejčí
10/10 – 20:00
Hotel Transylvánie 2 (2D): americká animovaná komedie, dabing
11/10 – 15:00
Sedmero krkavců (2D): česká pohádka Alice Nellis podle Boženy Němcové
14/10 – 10:00
Everest (2D): dramatický boj o život podle skutečných událostí z roku 1996, české titulky
14/10 – 19:00
Mládí (2D): film získal na 50. MFF v Karlových Varech Cenu diváků, české titulky
15/10 – 19:00
Wilsonov (2D): česká detektivní komedie s J. Macháčkem a V. Dykem
16/10 – 20:00
San Andreas (3D): americký katastrofický film, české titulky
17/10 – 20:00
Mimoni (2D): animované příšerky se stále těší diváckému úspěchu
18/10 – 15:00
Lance Armstrong (2D): Pád legendy: příběh cyklisty ve sportovním dramatu, české titulky
21/10 – 19:00
Rytmus sídliskový sen (2D): hudební dokument o slovenském raperovi, slovenské znění
22/10 – 19:00
Muž na laně (2D): Nejnovější film R. Zemeckise o jednom bláznivém plánu, české titulky
23/10 – 20:00

Návrat do budoucnosti I (2D): digitalizovaná premiéra úspěšné komedie, české titulky
24/10 – 17:30
Návrat do budoucnosti II (2D): digitalizovaná premiéra úspěšné komedie, české titulky
24/10 – 20:00
Malý pán (2D): česko-slovenský loutkový film o jedné velké cestě
25/10 – 15:00
Zmizelá (2D): strhující americké thriller s B. Affleckem v hlavní roli, české titulky
28/10 – 19:00
Amerika (2D): vandr jako únik do imaginární Ameriky, česká road movie
29/10 – 19:00
Lance Armstrong (2D): Pád legendy: příběh cyklisty ve sportovním dramatu, české titulky
30/10 – 17:30
Sinister 2 (2D): pokračování úspěšného hororu s promítačkou v hlavní roli, české titulky
30/10 – 20:00
Wilsonov (2D): česká detektivní komedie s J. Macháčkem a V. Dykem
31/10 – 17:30
Marťan (3D): americké sci-fi o astronautovi uvízlém na rudé planetě, české titulky
31/10 – 20:00

Sportovní pozvánky
MSK B - Bezno A: fotbal muži okresní přebor 
03/10 – 16:00, Stadion MSK
MSK dorost - FK Neratovice: fotbal krajský přebor staršího a mladšího dorostu
04/10 – 10:15, Stadion MSK
MSK žáci - FK Poděbrady: fotbal krajský přebor starší a mladší žáci
10/10 – 9:30, Stadion MSK
MSK A - MFK Dobříš: fotbal muži středočeský krajský přebor
11/10 – 16:00, Stadion MSK
TJ Sokol MH A - TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L. C: 3. liga stolního tenisu mužů 3. kolo
17/10 – 14:00, Sokolovna, hlavní sál
MSK B - Čistá: fotbal muži okresní přebor
17/10 – 15:30, Stadion MSK
TJ Sokol MH A - KST Jirkov Technoline: 3. liga stolního tenisu mužů 4. kolo
18/10 – 10:00, Sokolovna, hlavní sál
MSK dorost - FK Brandýs: fotbal krajský přebor staršího a mladšího dorostu
18/10 – 10:15, Stadion MSK
MSK žáci - FK Brandýs: fotbal krajský přebor starší a mladší žáci
24/10 – 9:30, Stadion MSK
MSK A- Poříčí n. S.: fotbal muži středočeský krajský přebor
25/10 – 14:30, Stadion MSK
MSK B - Kostelní Hlavno: fotbal muži okresní přebor
31/10 – 14:00, Stadion MSK

 

Městský zpravodaj je možné 
zakoupit ve všech prodejnách 
COOP ve městě, všech trafi-
kách, na podatelně městského 
úřadu, v informačním centru, 
knihovně, muzeu, kině, sběrném 
dvoře, ale také v prodejnách 
Farmářka z ráje, Ramir nebo  
v Elektru Kalina.

Kde koupíte 
Kamelot?

Pravidelně se opakující akce
Pravidelné besedy s Libuší Vonáskovou: besedy na téma, které určí zúčastnění
01/10 – 17:00, 07/10 – 10:00, 15/10 – 17:00, 21/10 – 10:00,  29/10 – 17:00, Volnočasové 
centrum, Zámecká 744
Pojizerské farmářské trhy
03/10,10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7:30 až 12 hodin, Masarykovo náměstí
Konzultace veřejnosti s architektem města MgA. Jakubem Chuchlíkem
12/10, 26/10 – 15:00, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 2. patro, místnost č. 202

 

Články, pozvánky, drobnější 
texty i fotografie přijímá redakce 
vždy do 20. dne měsíce před-
cházejícího vydání zpravodaje. 
Své příspěvky můžete zasílat na 
kamelot@mnhradiste.cz.

Máte pro nás 
příspěvek?

INZERCE

Akce v Klubu dětí a mládeže
Keramická dílna pro veřejnost: Modelování z keramické hlíny podle fantazie, nebo 
pod vedením lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně je zahrnut materiál  
a výpal. Výrobky si přijdeme naglazovat 20. října. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.
06/10 – 17 až 19 hodin
Klub Sluníčko: Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu 
rodičů. Program s lektorkou začíná v 10 hodin. Cena: 50 Kč.
06/10, 20/10, 27/10 – 9 až 11 hodin
Klub Korálek: Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu 
rodičů. Program s lektorkou začíná v 10 hodin. Cena: 50 Kč.
01/10, 08/10, 22/10, 29/10 – 9 až 11 hodin
Diskotéka: Pro příznivce hudby a tance jsme připravili tradiční páteční diskotéku. Čekají 
na vás aktuální hity, hry a zábava. Nezapomeňte si přezůvky, pití a případně i peníze 
na nákup drobného občerstvení. Určeno pro děti ve věku od 6 do 14 let! Cena: 50 Kč.
09/10, 18 až 21:30 hodin
Bazar podzimního a zimního oblečení a sportovních potřeb: Potřebujete obnovit 
šatník? Přijďte k nám do Klubu.
od 12/10 do 16/10 – Pondělí 9–17 (výběr), úterý 9–12 (výběr), 12–17 (prodej), středa 
9–17 (prodej), čtvrtek zavřeno, pátek 9–17 hodin výdej neprodaného.
Tvořivá dílna – podzimní dekorace: Přivítejte podzim s vlastnoručně vyrobenou deko-
rací. Na výběr bude mnoho technik a materiálů, které osloví určitě každého. Cena dle 
zvolené dekorace 50–100 Kč.
13/10 – 17 až 19 hodin
Kurz šití: Kurz šití pro začínající i zkušenější švadlenky a nadšence pro textilní tvorbu. 
Naučíme se základní i pokročilejší techniky pod vedením zkušené lektorky Hanky Rejz-
kové. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. 
Přijďte relaxovat a ušít si originální kabelku, halenku či šaty. Kurz je vhodný nejen pro 
děvčata a chlapce od 12 let, ale i pro dospělé! V ceně kurzu je malé občerstvení – káva, 
čaj, voda). Přihlášky nejpozději do 15. října emailem nebo telefonicky. Cena: 200 Kč.
17/10 – 9 až 13 hodin
Strašidelná halloweenská párty: Párty pro všechny odvážlivce, kteří mají rádi straši-
delné historky, zombíky, upíry a mrtvé nevěsty, rádi hrají hry a mlsají netradiční strašidel-
né dezerty. S sebou pyžamo, spacák, hygienické potřeby a přezůvky. Kdo chce, může si 
přinést i strašidelný oblek. Přihlášky nejpozději do 22. října. Cena: 150 Kč.
23/10–24/10 – 18 až 11 hodin 
Podzimky v Klubu: Pro všechny kluky a holky jsme připravili čtvrteční a páteční prázdni-
nové dny plné her, vyrábění a zábavy. V ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, 
oběd, pitný režim a materiál na vyrábění. Přihlášky nejpozději do 26. října. Cena: 250 Kč.
od 29/10 do 30/10 – 8 až 16 hodin


