
Novým velitelem městské policie je Petr 
Kožený, strážníci by měli být více vidět

NÁMĚSTÍ
Na Sousedské slavnosti se 
k podobě náměstí vyjádřilo 
přes sto lidí. Nyní jsou lidé 
s názorem opět třeba, vzni-
ká zadání studie.
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STAROSTA	
Rainer Seibold, starosta 
partnerského Erzhausenu, 
nám vyprávěl o občanské 
angažovanosti i zvládání 
současné migrační vlny.
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Představte si Mnichovo Hradiště roku 2026. Jak podle Vás vypadá? Jaké 
byste chtěli, aby bylo? Od prvního listopadu do května máte šanci své sny 
měnit v plány, které se postupně budou proměňovat ve skutečnost. Od 
listopadu Vám budeme rovněž často klást otázky, v tisku, na webu města 
i na ulicích. A také Vás zvát na různá setkání. Hned na tom prvním, 9. lis-
topadu, máte možnost říci, jak by mělo vypadat naše náměstí. Vedle toho 
můžete v tomto vydání Kamelotu vyplnit dotazník týkající se kultury ve 
městě.  Ptát se brzy budeme také na stav zeleně, plovárnu Na Kamínkách 
či dětská hřiště. Váš názor nás na radnici jednoduše zajímá. 

Kromě budoucnosti nás zajímá i Váš názor na minulost. V úterý  
10. listopadu tomu bude 70 let od státního pohřbu zdejšího rodáka Jana 
Švermy. Jeho jméno mezi Hradišťáky stále rezonuje v dobrém i ve zlém. 
Je jak symbolem antifašistického odboje, tak smutným symbolem doby 
nesvobody. Jana Švermu dnes ale známe spíše takového, jaký byl po své 
smrti. Nikoliv před ní. Jeho příběh proto často nazíráme černobíle nebo  
o něm raději vůbec nemluvíme. Rozhodli jsme se proto pozvat přední 
české historiky a uspořádat diskusi, která objektivně nahlédne jeho život-
ní příběh i příběhy jeho blízkých. Pozvánky na zmíněné akce naleznete  
v tomto vydání. Těším se, že se na nich setkáme!

Ondřej Lochman, starosta města

TED JE
VAŠE ŠANCE

   LISTOPAD 2015 15 Kč

ŠVERMA
Od státního pohřbu Jana 
Švermy uběhne letos 70 
let. Zhodnocení osoby vý-
znamného rodáka se bu-
dou věnovat odborníci.
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taneční se letos konají v sále základní školy studentská

Třicet tanečních párů, tedy 
o pět více než loni, se učí 
od poloviny září elegant-
nímu pohybu po tanečním 
parketu. Taneční se poprvé 
konají v sále Základní školy 
Studentská. V tuto chvíli, po 
první prodloužené pořádané 
10. října, shání 60 mladých 
lidí kostýmy pro druhou pro-
dlouženou plánovanou na  
7. listopad, která má podtitul 
Muzikálová a filmová noc  
a bude podle slov tanečního 
mistra Martina Šimka hod-
ně pestrá. Srdečně zveme 
nejen rodinné příslušníky 
účastníků kurzů na věne-
ček do mladoboleslavského 
Domu kultury. Společenská 
událost se koná v sobotu  
5. prosince. 
Foto: Václav Vopat

Pomozte nám ušít kulturu na míru,
možná právě na vás čekají hodnotné ceny
My, Klub Mnichovo Hradiště s.r.o., 
bychom rádi dělali kulturu podle di-
váckých představ. Věnujte čtvrtho-
dinku svého času vyplnění žlutého 
anketního dotazníku na poslední 
straně tohoto vydání Kamelotu. 
Pomůžete nám přiblížit se Vašemu 
očekávání.

Snad Vás potěší a motivuje, že 
kompletně vyplněný anketní lístek 
Vám může vynést zajímavou odmě-
nu! 

Výherci z těch, kteří uvedou svůj 
e-mail, budou vylosováni při vánoč-
ním jarmarku 12. prosince v 15:45 
hodin a o výhře v případě nepřítom-
nosti informováni e-mailem. Soutěží 
se o vstupenky, zážitky i věcné ceny 
– nechte si nadělit vánoční dárek, 
který zaručeně potěší, s dvanácti-

denním předstihem! Vyplňte anketu 
a vyhrajte nocleh pro dva v posteli s 
nebesy na zámku Loučeň!

Do slosování budou zahrnuti 
všichni, kteří doručí svůj anketní lís-
tek nejpozději do 11. prosince, 12 
hodin, do Klubu na Masarykově 
náměstí osobně, ve skenu e-mai-
lem (klub@mnhradiste.cz) či poštou 
(Klub s.r.o., Masarykovo náměstí 
299, 295 01 Mnichovo Hradiště), 
nebo v den konání Vánočního jar-
marku, tedy 12. prosince, nejpoz-
ději do 15:15 hodin do boxu, který 
bude připraven pod pódiem před 
budovou radnice.

Anketní lístek naleznete na po-
slední straně tohoto vydání.

Za Klub Jiří Senohrábek

Mnichovo Hradiště už má opět ve-
litele městské policie. Po odchodu 
Františka Rameše bylo vypsáno vý-
běrové řízení, do něhož se přihlásilo 
celkem devět uchazečů. Jako nej-
vhodnější kandidát byl vybrán Petr 
Kožený, dosavadní strážník, kterého 
v pondělí 2. listopadu jmenovalo do 
funkce zastupitelstvo. Ten už zahájil 
sérii změn, které mají vést ke zkvalit-
nění práce městské policie.

Přestože nový velitel je přesvěd-
čený o tom, že místní jej znají, při-
pomněl nám, že pochází z Březiny 
a v řadách městské policie slouží již 
od roku 1998. Tehdy se stal členem 
Městské policie hl. m. Prahy, odkud 
po roce přešel do Mladé Boleslavi, 
kde sloužil do roku 2000. V květnu 
téhož roku rozšířil řady Městské po-
licie Mnichovo Hradiště. Jeho zkuše-
nosti v oboru jsou tedy bohaté.

„Největší problém vidím ve stále 
silnější dopravě. Od příštího roku tak 
zahájíme pravidelná měření rychlos-
ti na rizikových místech, jako jsou 
okolí škol nebo hodně osídlená mís-
ta. Měřit budeme jak ve městě, tak v 
místních částech,“ naznačuje první 
novinku Kožený. Radar bude mít 
jednotka zatím pronajatý, strážníci v 
nejbližší době projdou školením.

S dopravou souvisí také čiš-

tění ulic, které aktuálně probíhá. 
Řada místních si prý zvykla na 
nedodržování dočasného zákazu 
parkování a klidně zaparkuje i na 
místech, kde má úklid probíhat.  
S tím by měl být konec. Připravuje 
se smlouva s firmou Compag, kte-
rá  vozidla bránící úklidu odtáhne. 
Majitele vozu pak bude čekat nejen 
zaplacení manipulačního poplatku, 
ale také pokuty.   ...3 ...2

JAKÉ 
MÁ BÝT NAŠE 
NÁMĚSTÍ?
P
a plánovat budoucí podobu 
Masarykova náměstí

9. 11. 2015   17:00   
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Přijďte diskutovat o podobě Masarykova 
náměstí, můžete jej opravdu pomoci změnit
Budoucnost Masarykova náměstí 
není obyvatelům Mnichova Hradiště 
lhostejná. Ba spíše naopak. Takový 
signál alespoň dalo vedení města 
sto komentářů, které se na panelech 
s historickými fotografiemi náměstí 
objevily v průběhu Sousedské slav-
nosti.

Na čtyřech tablech měli zájemci 
možnost komentovat několik aspek-
tů původního náměstí, a vyjadřovat 
se tak potažmo k současnému sta-
vu. Hodnotila se přehledná orienta-
ce, pořádání trhů kolem radničního 
bloku, volný pohyb a univerzální vy-
užití prostranství i možnost posezení 
ve stínu stromů.

Zdaleka nejčastěji se komentáře 
týkaly právě zeleně. Celkem 34 lidí 
se vyjádřilo, že by na náměstí uvítali 
stromy či jinou zeleň. Druhý největší 
počet, 25 lístků, se týkal autobusů. 
Přestože většina respondentů volá 
po přesunutí autobusové zastávky 
jinam, našly se i hlasy, které hovoří 
ve prospěch stávajícího uspořádání, 
tedy včetně dopravy plynoucí přes 
toto historické jádro. Pomyslné třetí 
místo obsadily lavičky s 15 hlasy  
a sedm lidí by se přimlouvalo za vy-
tvoření vodního prvku, fontány či kaš-
ny. Také zazněly ojedinělé hlasy, že 
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Zápis zániku dočasně 
vyřazených vozidel
Městský úřad Mnichovo Hradiště, 
odbor dopravy, upozorňuje na zápis 
zániku silničních vozidel, která byla 
dočasně vyřazena (tzv. umístěna do 
depozitu) před 1. červencem 2013 
a u nichž nebude do 31. prosince 
2015 správnímu orgánu oznámena 
adresa místa, kde se nacházejí, a 
účel jejich využití. Po zápisu záni-
ku nebude možno vozidla již nikdy 
uvést do provozu.

Vlastníci vozidel dočasně vyřa-

zených od 1. července 2013, u nichž 
vyřazení trvá po dobu delší než 12 
měsíců, jsou povinni správnímu or-
gánu bezodkladně oznámit adresu 
místa, kde se vozidlo nachází, a účel 
jeho využití. Nesplněním uvedené 
povinnosti se vlastník vozidla vysta-
vuje nebezpečí postihu pokutou do 
výše 50 000 Kč.

Jan Podlipský, 
vedoucí odboru dopravy

Den starosty: setkání  
na téma Rok na radnici
Od listopadu zavádíme pravidelná 
setkání starosty a zástupců rady 
města s občany. Přijďte posedět  
a promluvit si s vedením města.  

Dny starosty se budou konat 
čtyřikrát do roka a budou vždy 
zaměřené na jedno téma. Ta bu-
doucí určíme v rámci prvního dne 
starosty. 

Na prvním setkání budeme 

hodnotit úspěchy i neúspěchy prv-
ního roku nového vedení radnice  
a představíme nejbližší plány. 
Všichni jsou vítání, drobné občer-
stvení zajištěno. V sále Klubu se 
sejdeme v pondělí 23. listopadu  
v 17:30 hodin.

Ondřej Lochman,
starosta města

Až začne stoupat hladina, 
přijde čas nového hradítka
Takřka pokaždé, když hladina Jize-
ry stoupla a začala hrozit tím, že se 
vylije ze svého koryta, museli hasiči 
zasahovat u sportovního areálu a z 
kanalizace odčerpávat vodu, která 
se dešťovou kanalizací snadno za-
čala dostávat pod město. Tomu je 
nyní konec.

 V průběhu října bylo Na Kamín-
kách instalováno takzvané hradítko, 
tedy zařízení, které vyústění kanali-
začního systému v případě potřeby 
uzavře. Jednoduché opatření, které 
instalovala společnost Vodovody a 
kanalizace Mladá Boleslav, zvyšuje 
o padesát centimetrů rezervu a od-
daluje tak nutnost vyhlášení prvního 
povodňového stupně.

Město tak získalo další součást 
komplexního systému protipovodňo-
vých opatření. Společně s mobilními 
zábranami, jejichž využití bylo letos 

na jaře otestováno v rámci cvičného 
poplachu, jde o účinné zbraně proti 
častým povodním.

Redakce

Malé zařízení s velkým dopadem.

Masarykovo náměstí bylo oblíbeným motivem pohlednic ve všech časech.

vše je v pořádku a měnit není třeba 
nic. A rovněž řada více či méně vyna-
lézavých názorů, například odstranit 
podloubí, opravit fasádu radnice  
a Klubu či pokrýt náměstí bezdráto-
vým internetovým signálem.

Všichni, kteří chtějí svou při-
pomínku podpořit, i ti, kteří vedení 
město se svým názorem ještě ne-
seznámili, mají příležitost být slyšet  
a podílet se na formování nové po-
doby náměstí. Už v pondělí 9. listo-

padu proběhne od 17 hodin v sále 
Klubu Mnichovo Hradiště veřejné se-
tkání za přítomnosti starosty města  
i městského architekta, jehož cílem 
je pokračovat v hledání kvalit sou-
časného náměstí i jeho nedostatků.

„Tentokrát už bychom měli jít víc 
do hloubky, dát lidem víc prostoru na 
to vyjádřit názor a hledat odpověď na 
otázku, co se dá dělat s věcmi, se 
kterými nejsou občané spokojeni,“ 
komentuje setkání projektová ma-

nažerka městského úřadu Martina 
Kulíková.

Město k tomuto setkání přistu-
puje proto, že ještě před koncem 
letošního roku hodlá vypsat architek-
tonickou soutěž na úpravu náměstí  
a architekt města právě formuluje její 
zadání. Pokud se chcete do debaty 
o budoucnosti náměstí zapojit, věz-
te, že nyní je ta nejlepší chvíle.

Setkání bude moderovat profe-
sionál z Nadace Partnerství, která 
se podobnými tématy a zapojo-
váním veřejnosti do rozhodování  
o důležitých otázkách zabývá. Pří-
chozí budou ve skupinách pracovat 
na dílčích otázkách a následně své 
závěry předávat vedení města.

„Už v  minulosti se úprava ná-
městí ve městě několikrát řešila. 
Jako klíčové se ukázaly zásahy do 
veřejné zeleně a případný přesun 
autobusového nádraží. Bohužel  
i kvůli neschopnosti dosáhnout 
kompromisu se úpravy nepodařily 
prosadit. Také proto se nyní snaží-
me s veřejností mluvit s předstihem  
a ne až ve chvíli, kdy budeme mít na 
stole nové návrhy,“ dodává Martina 
Kulíková.

Redakce

Vzniká nový strategický plán. Rozhodujte o tom, kudy 
se bude město v příštích deseti letech ubírat

Jiráskova ulice je hotova, zvýšila se též její bezpečnost 
Dopravní tepna, která je hlavním 
přivaděčem z rychlostní komunikace 
R10 je po dvou měsících stavebních 
prací v novém kabátě. S koncem říj-
na skončila také dopravní omezení. 
Údržby či výměny se dočkala veške-
rá vedení pod vozovkou, především 
vodovodní přípojky, následovalo 
odtěžení starého povrchu plného vý-
molů a položení živičného koberce. 
Kromě zvelebení povrchu silnice, je-
jíž dosud vypouklý tvar byl upraven, 
však ulice doznala dalších změn.

Především byly nasvíceny kři-
žovatky a přechody, čímž se zvýší 
bezpečnost v místech, kde je vel-
ká dopravní zátěž i značný pohyb 
školní mládeže. V okolí silnice dále 
vznikly nové travnaté plochy a byly 
vysazeny stromy. U jednoho z čin-

žovních domů budou ještě umístěné 
okrouhlé lavičky.

Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. říj-
na byl položen nový povrch a naplno 
se rozběhly dokončovací práce – in-
stalace dopravního značení, terénní 
úpravy a nad rámec původně uvažo-
vaného rozsahu prací byly vydláždě-
ny i chodníky v ulici Obránců míru.
„Zároveň se podařilo zkoordinovat 
opravu povrchu železničního pře-
jezdu, respektive soukromé vlečky,“ 
dodává Pavel Král z odboru investic 
a komunálního hospodářství. 

Projekt s názvem Modernizace 
ulic Jiráskova a Obránců míru – I. 
etapa byl spolufinancován z Regio-
nálního operačního programu NUTS 
II Střední Čechy, oblast podpory Re-
gionální dopravní infrastruktura.

Finální pokládka živičného koberce probíhala 22. a 23. října.

Koupíme si nový automobil ještě 
letos, nebo dáme přednost renova-
ci domu? Pojedeme na dovolenou, 
nebo si vytvoříme finanční rezervu? 
Má smysl spořit si na důchod? Život 
člověka je plný rozhodování, plánů  
a cest, jak a kdy jich dosáhnout. Vel-
mi podobné je to i v případě města. 
Jeho vedení však musí myslet nejen 
v horizontu volebního období, nýbrž 
v dlouhém výhledu. Právě z toho 
důvodu se tvoří takzvaný strategický 
plán.

Strategický plán je dokumen-
tem, který pojmenuje problémy 
města, hledá jejich možná řešení  
a slouží jako důležitý materiál nejen 
pro vedení města při rozhodování  
o jeho budoucnosti a směřování. 
Odpovídá tedy na celou řadu kom-
plexních otázek.

Aktuální strategický plán Mni-
chova Hradiště město zpracovalo 
v roce 2009 a jeho platnost letos 
končí. Navíc se město za tuto dobu 
značně změnilo. Proto se již pracuje 
na přípravách nového dokumentu, 
jenž bude operovat s desetiletým 

časovým výhledem, tedy s výhle-
dem do roku 2026. Pokud vám není 
lhostejné, jakým směrem se bude ve 
městě ubírat výstavba, kam budou 
proudit penízez městského rozpoč-
tu či na jakou sféru se bude upínat 
hlavní pozornost radnice, můžete 
se do vzniku nového plánu osobně 
zapojit.

V Mnichově Hradišti by měl do-
kument po svém dokončení rovným 
dílem odrážet jak názory obyvatel, 
tak odborníků. To v českém prostře-
dí ovšem stále ještě není tak docela 
běžné.

„Strategický plán bude připra-
ven na základě široké diskuse oby-
vatel města, zástupců vybraných 
zájmových skupin, například pod-
nikatelů, spolků či mládeže a dále 
samozřejmě také odborníků a před-
stavitelů města. Při jeho přípravě 
tak bude doplněn tradiční expertní 
přístup ve strategickém plánování, 
tedy relativně uzavřený proces tvor-
by, komunitním přístupem. Ten dává 
možnost téměř každému, aby se 
tvorby tohoto dokumentu účastnil,“ 

vysvětluje rozdíly oproti běžné praxi 
Martina Kulíková, projektová mana-
žerka města.

A jakým způsobem bude možné 
se zapojit? 

Jednou z možností budou již  
v prosinci diskusní fóra, z nichž jed-
no by mělo být zaměřené na místní 
mládež, další na podnikatelské sub-
jekty a třetí na zástupce místních 
organizací. 

Po Novém roce bude násle-
dovat dotazníkový průzkum, jehož 
prostřednictvím se lidé budou moci 
vyjádřit k rozvoji a fungování města.

Získávání názorů od občanů 
vyvrcholí na konci února na velkém 
veřejné setkání, kde se účastníci 
budou ve skupinách zamýšlet nad 
budoucností města. Ti nejangažo-
vanější dostanou příležitost zapojit 
se do pracovních skupin a řešit už 
konkrétní dílčí témata. 

Jelikož finální podoba strategic-
kého plánu zásadně ovlivní budouc-
nost města, rozhodlo se jeho vedení 
spolupracovat se společností, kte-
rá bude tvorbu plánu zastřešovat  

a bude mít zkušenosti se zapojová-
ním veřejnosti do tohoto druhu roz-
hodování.

Ve výběrovém řízení zvítězila  
v konkurenci devíti zájemců se svojí 
nabídkou obecně prospěšná společ-
nost Agora CE, jež v České republi-
ce působí od roku 1998 a usiluje o 
zlepšování komunikace mezi obča-
ny a radnicemi, upevňování demo-
kratických principů a zvyšování zá-
jmu občanů o problémy kolem nich. 

Nový strategický plán by měl být 
hotov na přelomu května a června 
příštího roku. Předtím je však před 
Mnichovým Hradištěm ještě spousta 
práce. Tato tíha však tentokrát ne-
leží jen na vedení města, je na nás 
všech!

O aktuálním vývoji příprav stra-
tegického plánu i o připravovaných 
setkáních bude veřejnost informová-
na nejen na webu města, ale také na 
stránkách Kamelotu, kde bude mít 
strategický plán až do svého schvá-
lení vlastní okénko.

Redakce

„Rád bych poděkoval obyvate-
lům nejen ulic přímo dotčených re-
konstrukcí, ale také všem ostatním, 
kterým dopravní omezení ztrpčovaly 
život. Věřím, že ve chvíli, kdy se no-

vou Jiráskovou ulicí projdete či pro-
jedete, řeknete si, že to za to stálo,“ 
říká starosta Ondřej Lochman.

Redakce
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Delegace z Mnichova Hradiště navštívila 
partnerské německé město Erzhausen
Ve dnech 1. až 4. října 2015 navští-
vila delegace z Mnichova Hradiště 
partnerské město Erzhausen.

Erzhausen se nachází v Ně-
mecku, ve spolkové zemi Hessen-
sko. Zemským hlavním městem je 
historická metropole Nasavského 
vévodství Wiesbaden, největším 
městem je však Frankfurt nad Mo-
hanem. Ten leží pouhých 30 km od 
Erzhausenu a díky příměstskému 
vlaku S-bahn je mezi oběmi městy 
dobré dopravní spojení. Erzhausen 
těží ze své strategické polohy v blíz-
kosti Frankfurtu i Darmstadtu. Lidé 
ho stále častěji využívají k levnější-
mu bydlení, ubytování i k budování 
svých firem v blízkosti obou velkých 
průmyslových měst. V posledních 
desetiletích se proto z malé obce 
stalo město s téměř osmi tisíci oby-
vatel.

Partnerství s Erzhausenem, 
velikostí i počtem obyvatel srovna-
telným s Mnichovým Hradištěm, 
trvá již od roku 1997. Tehdy, dne 11. 
října 1997, po několika vzájemných 
návštěvách představitelů politických 
stran a vedení měst, byla mezi 
oběma městy uzavřena „Dohoda o 
přátelství“. Základem této dohody 
je princip vzájemnosti, především 
v oblasti komunální samosprávy, 
kultury, školství, spolkové činnosti a 
sportu. Mezi městy probíhá od jejího 
podepsání s proměnlivou intenzitou 
přátelská spolupráce. 

V současné době kromě za-
stupitelstev, která položila dohodě 
základ, již samostatně spolupracují 
a vzájemně se navštěvují zejména 
tenisté, hasiči a pěvecký sbor Zvon-
ky. Posledními významnějšími proje-
vy spolupráce byla oficiální únorová 
návštěva zastupitelů Erzhausenu 
konaná u příležitosti povolebních 
změn ve vedení města Mnichova 

Hradiště, dále květnová občanská 
cesta skupiny 65 obyvatel Erzhau-
senu do Mnichova Hradiště, kteří 
zde strávili pět dní nabitých pestrým 
programem, a naposledy zde byla 
koncem září početná skupina er-
zhausenských tenistů. Kromě toho, 
že si zahráli tenis s hradišťskými 
kolegy, oslavili s nimi také 50. výročí 
založení mnichovohradišťského teni-
sového klubu. 

Oficiální říjnové návštěvy zá-
stupců Mnichova Hradiště v Erzhau-
senu se zúčastnil starosta Ondřej 
Lochman, místostarosta Jiří Bína, 
nový jednatel Klubu s.r.o. Jiří Seno-
hrábek, nová projektová manažerka 
Martina Kulíková, za sportovní orga-
nizace Jan Mareš,  jako zástupce 
pro spolupráci mezi školami a mlá-
deží František Ouředník a předsed-
kyně komise pro cestovní ruch Dana 
Lamačová. Ve stejném termínu po-
bývala v Erzhausenu ještě delegace 
z italského partnerského města Fig-
line-Incisa Valdarno. To je partner-

ským městem Erzhausenu již devět 
let a Mnichovo Hradiště s ním před 
pár lety rovněž navázalo spolupráci. 

Hlavním důvodem návštěvy 
bylo projednání možností spoluprá-
ce. Zabývali jsme se tím, jak pro-
hloubit a rozvinout stávající, případ-
ně nastartovat novou partnerskou 
spolupráci mezi všemi třemi městy. 
Ta by měla spočívat nejen v navazo-
vání osobních kontaktů a získávání 
přátel, ale také především ve vzá-
jemné inspiraci, vytváření příležitostí 
pro rozvoj mladé generace nebo 
například v aktivnějším zapojení 
penzistů do veřejného dění, v čemž 
nám může být Erzhausen velkým 
příkladem.

Starosta Erzhausenu nám 
společně s dalšími zástupci města 
umožnil navštívit některá zařízení 
ve městě. Podívali jsme se do nové 
sportovní haly, v jejímž přízemí je 
nově z důvodu nedostatku kapacity 
ve stávajících MŠ vyčleněn  prostor 
pro mateřskou školku se sportovním 

zaměřením. Dále jsme navštívili his-
torickou budovu vlakového nádraží 
velice vkusně předělanou na měst-
skou knihovnu s bezbariérovým pří-
stupem, lesní školku, novou budovu 
školní družiny pro děti do deseti let, 
radnici a s ní sousedící obecní dům. 
Nevynechali jsme ani tenisový klub. 
O milé zpestření sobotního odpole-
dne se postaral ovocnářský spolek, 
který pořádal veřejné moštování s 
vystoupením dětí ze školky. 

Návštěva v Erzhausenu nám 
byla velkou inspirací. Jako nové 
oblasti ke spolupráci se jeví (kromě 
stávajících kontaktů mezi našimi 
tenisty, fotbalisty a hasiči) například 
školství (výměnné studentské po-
byty) a kultura (např. výstavy fotek, 
obrazů nebo děl žáků ZUŠ). Pro ně-
které komunitní projekty, například 
v rámci spolkové činnosti, bychom 
rádi získávali peníze z fondů Evrop-
ské Unie.

V Erzhausenu působí již od 
roku 2009 Spolek pro partnerství, 
který má v současnosti přes 100 
členů. Je otázkou, zda i v Mnicho-
vě Hradišti podobný spolek založit. 
Rádi bychom oslovili zástupce z řad 
nejrůznějších spolků působících v 
Mnichově Hradišti a konzultovali s 
nimi jejich náhled na možnou spo-
lupráci. Chtěli bychom také apelovat 
na občany, kteří již s partnerskou 
spoluprácí s Erzhausenem zkuše-
nost mají, aby se o své zkušenosti 
podělili. 

A samozřejmě nesmírně uvítá-
me jakoukoli aktivitu a nápady všech 
z vás, kteří byste se chtěli do spolu-
práce s Erzhausenem zapojit.

Dana Lamačová, předsedkyně 
komise pro cestovní ruch

(dana.lamacova@seznam.cz)

Česká a německá strana jednaly také s Italy. Foto: Archiv Klubu MH

Budoucí architekti se budou ve svých semestrálních 
projektech zabývat ozdravením Mnichova Hradiště
„Letos jsme se rozhodli pro Mnicho-
vo Hradiště, malé město s bohatou 
historií ležící na významných do-
pravních tepnách. Jeho rozvoj je v 
posledních letech  zajišťován zejmé-
na ne zcela ideální zástavbou ro-
dinných domů za hranicemi města. 
Jinak se ve městě zdánlivě nic zá-
sadního neděje. Úkol je tedy obtížný 
a zaslouží si velkou pozornost. Jak 
má vypadat nová výstavba v osmi-
tisícovém městě? Jak najít náplň, 
která městu opravdu chybí? Jakou 
formu zvolit, aby byla dostatečně 
nadčasová a nezestárla okamžitě po 
svém vzniku.“

Tato slova adresovali architekti 
Josef Mádr a Šárka Malošíková z 

Ateliéru MáMa, jenž funguje pod 
Fakultou architektury ČVUT, studen-
tům, kteří právě pod jejich odborým 
vedením získávají v ateliéru zkuše-
nosti formou semestrálních projektů, 
aby věděli, co je bude čekat.

Z iniciativy nového městského 
architekta Jakuba Chuchlíka navá-
zalo město spolupráci s Českým vy-
sokým učením technickým a optima-
lizace některých jeho částí se stala 
zadáním pro zimní semestr.

Jakub Chuchlík pro studenty 
vytipoval dvě problematická místa – 
opuštěný areál bývalé chemické čis-
tírny Benešovka a proluku u náměstí 
(úzká parcela na rohu Turnovské  a 
Jiráskovy ulice). Studentské projekty 

tak mohou nyní pomoci nalézt skrytý 
potenciál a prověřit stávající záměry.

Pro většinu vysokoškoláků 
byl prvním setkáním s Mnichovým 
Hradištěm třídenní workshop, jenž 
proběhl ve městě v polovině října. 
Skupina 25 studentů dorazila v do-
provodu pedagogů a ubytovala se 
v hotelu U Hroznu. Následně se 
všichni setkali s architektem města, 
starostou Ondřejem Lochmanem a 
radní Janou Podzimkovou. Setkání 
se nesla v duchu sbírání informací, 
zástupci města představili aktuální 
společenskou situaci, nastínili potře-
by a možnosti.

Kromě témat k řešení nabídlo 
město hostům rovněž zázemí a pro-

Začal podzimní úklid ulic
V pátek 30. října bylo zahájeno pra-
videlné čištění místních komunikací, 
které je naplánované ještě na první 
dva listopadové týdny. Strojní úklid 
ulic bude prováděn vždy v pondělí, 
ve středu a v pátek do 13. listopadu. 

„Prosíme řidiče, aby respektova-
li omezení parkování dle dopravního 
značení. Rozpis čištění dle jednotli-
vých ulic je k dispozici v harmono-
gramu na internetových stránkách 
města,“ vyzývá obyvatele Pavel Král 

z odboru investic a komunálního 
hospodářství. Každé nevhodně za-
parkované vozidlo prodlužuje dobu 
úklidu a znamená i další finanční 
náklady pro město. Porušení záka-
zu bude proto pokutováno městskou 
policií.

Místní části neuvedené v har-
monogramu budou čištěny podle 
aktuální potřeby.

Redakce

stor pro práci v „Kocmanově vile“ u 
Jizery.

Studenti během svého pobytu 
načerpali podněty a aktuálně pracují 
na svých projektech. Výsledky bu-
dou prostřednictvím výstavy v lednu 
2016 představeny v Mnichově Hradi-
šti široké veřejnosti. 

„Doufáme, že se s Fakultou 
architektury i se studenty podaří 
navázat trvalou spolupráci a že je-
jich činnost zde bude pokračovat i 
v budoucnu. Neotřelé studentské 
nápady tak třeba přispějí k rozčeření 
nehybných vod maloměsta,“ komen-
tuje Jana Podzimková.

Redakce

Do zateplených prostor  
se děti vrátí za pár dní
Týdny dovádění v prostorách Klubu 
už se dětem z mateřské školy ve 
Veselé krátí. Nejpozději 9. listopadu 
se vrátí do objektu školky, který spo-
lečně s budovou školy procházel od 
poloviny září zateplováním.

Obvodové stěny byly izolovány, 
na základě mykologického a static-
kého posudku byla demontována 
stropní konstrukce nad druhým pod-
lažím, napadené části krovu vymě-
něny a doplněny nové stopní trámy.

Strop druhého nadzemního 
podlaží byl rovněž zateplen. Investici 
město realizovalo za pomoci státní-
ho fondu životního prostředí, který 
investici hradil z 85 procent formou 
dotace. Celá investice stála bezmála 
3,5 milionu korun.

Rovněž pokračuje zateplování 
ZŠ Sokolovská. To bude hotové do 
konce listopadu.

Redakce 

Vedení města se setká 
s dalšími osadními výbory
Starosta, místostarosta, někteří rad-
ní a také vedoucí některých odborů 
budou v polovině listopadu pokra-
čovat v návštěvách osadních výbo-
rů. Ve čtvrtek 12. listopadu zamíří 
vedení města do Hoškovic a Olšiny,  
o týden později do Podolí a Kruhů.

Jmenovatelem všech setkání 
bude především lepší nastavení 
komunikace mezi místními částmi a 
radnicí. Co to znamená v praxi? Že 
úřad nebude provádět údržbu a další 

práce bez vědomí osadních výborů 
a ty jej na oplátku budou zpravovat 
o své činnosti.

V Hoškovicích bude kromě toho 
hlavním tématem letiště a úpravy 
klubovny v bývalé hasičské zbroj-
nici, na Olšině půjde o vůbec první 
setkání radnice se znovu založeným 
osadním výborem a v Kruzích se 
bude mluvit o hřišti a klubovně.

Redakce

Novým velitelem městské 
policie je Petr Kožený...
...dokončení z titulní strany

Dále nový velitel hodlá zavést 
kontroly podávání alkoholu mladist-
vým v restauračních zařízeních, 
což by měla být jedna z oblastí, ve 
kterých chce prohloubit spoluprá-
ci s Policií ČR, a velký důraz chce 
klást na prevenci kriminality. Stráž-
níci budou pořádat osvětové akce  
a přednášky pro školáky, předškolá-
ky i seniory.

„Hlavně mi jde o to, aby byli 
strážníci vidět. Město rozdělíme do 
okrsků a každý občan by měl časem 
toho svého okrskáře znát,“ pokra-
čuje Kožený. „Mnichovo Hradiště 
má hodně příměstských částí, které 
byly dosud opomíjeny. To se změ-
ní. V jednotlivých osadách budeme 
provádět kontroly minimálně třikrát 
týdně a to v různých časových inter-
valech. Chceme tak docílit preven-
tivního působení, o kterém jsem se 
již zmiňoval,“ dodává.

Velitel zmiňuje také aktivní spo-
lupráci s projektovou manažerkou 
města. S její pomocí chce dokázat 
jednotku moderně vybavit a zároveň 
nežádat o veškeré finanční prostřed-
ky město. V první řadě dojde k náku-

pu moderních uniforem, které budou 
potřebám strážníků vyhovovat lépe 
než ty stávající, bude zakoupen 
profesionální tester alkoholu znač-
ky Dräger a jednou z priorit je také 
modernizace kamerového systému. 
Analogový by měl nahradit digitální.

Městská policie pod novým ve-
dením hodlá také podstatně víc ko-
munikovat. Nejen s vedením města, 
ale také s občany či Policií ČR. Už 
brzy se tak můžete na stránkách Ka-
melotu nebo městském webu setkat 
opět se zpravodajstvím z činnosti 
městské policie.

Mnichovohradišťská jednotka 
čítá aktuálně osm strážníků a příš-
tí rok se se stavem hýbat nebude.  
I s tímto počtem hodlá městská 
policie udržovat nepřetržitý provoz, 
přestože by uvítala dva strážníky na-
víc. Petr Kožený rovněž po nástupu 
do funkce velitele jmenoval svého 
zástupce, kterým je Richard Brzo-
bohatý. Díky vytvoření tohoto postu 
je jisté, že i v době dovolených nebo  
v nepřítomnosti velitele bude jednot-
ka podléhat velení.

Redakce

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.

Blíží se doba adventu, ten 
letos začíná 29. listopadu
Člověk si ještě pořádně nezvykl na 
to, že se stmívá o hodinu dříve, a už 
je tu advent. Období půstu, kdy svět 
očekává narození Spasitele, bude 
zahájeno v neděli 29. listopadu roz-
svícením vánočního stromu.

V 16 hodin na Masarykově ná-
městí vystoupí s koledami žáci ze 
ZŠ Sokolovská a světla městského 
vánočního stromu se poprvé rozzá-
ří.  Po drobném občerstvení průvod 
vykročí ke kostelu sv. Jakuba, kde 
bude zapálena první svíce na ad-
ventním věnci. Zde zazpívají Zvonky 
další koledu a připojí se k průvodu, 
jenž bude pokračovat na zámek.

V sale terreně připraví betlém 

loutkář František Pešán a vánoční 
písně, které zpívaly naše babičky, 
zapějí také Tetičky Krákorky. Zájem-
cům se následně otevřou také dveře 
adventní výstavy v Muzeu města 
Mnichovo Hradiště. V jeho zdech prý 
na zlobivé děti čekají postavy typic-
ké pro staročeské Vánoce. Přijďte se  
s nimi seznámit.

V následujících dnech bude vá-
noční program pokračovat například 
návštěvou Mikuláše s čerty a anděly 
nebo koncertem Rožmberské kape-
ly, která potěší uši posluchačů už ve 
čtvrtek 3. prosince.

Redakce

V KAVÁRNĚ VYSTAVUJÍ FOTOGRAFIE

Zářijová Sousedská slavnost se setkala s nadšeným přijetím. Pokud jste 
se jí účastnili, možná vás bude zajímat, že až do konce roku zdobí fo-
tografie ze slavnosti interiér Kavárny U Zlatníka v Zámecké ulici. Přijďte 
ochutnat vynikající kávu, originální čokoládu a zavzpomínat na příjemné 
chvíle strávené na sluncem zalitém náměstí. (red)
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Divadlo se promění v zaoceánský parník

Houslový virtuos Ivan Ženatý s americkou klavíristkou
Na příštím abonentním koncertu 
Kruhu přátel hudby Klubu Mnichovo 
Hradiště ve čtvrtek 26. listopadu od 
19 hodin vystoupí houslový virtuos 
Ivan Ženatý a americká pianistka 
Sandra Shapiro.

Ivan Ženatý za posledních dva-
cet let zahrál místním posluchačům 
již sedmkrát (poprvé ještě jako mla-
dý interpret). Vždy však vystoupil  
s jiným klavíristou. Houslista pochází 
z muzikantské rodiny z podkrkonoš-
ské Lomnice nad Popelkou. Praž-
skou AMU absolvoval u prof. Nory 
Grumlíkové. Dále se zdokonaloval 
u známých umělců a pedagogů.  
V roce 1982 byl finalistou Čajkovské-
ho soutěže v Moskvě a v roce 1986 
se stal laureátem houslové soutěže 
Pražského jara. Postupně se stal 
uznávaným sólistou, komorním 
hráčem a pedagogem. Šestnáct let 
působil jako profesor houslové hry 
na Vysoké hudební škole Carl Maria 
von Weber v Drážďanech.

Ivan Ženatý opakovaně hostuje 
se slavnými mezinárodními tělesy 

jako sólistka i v několika komorních 
útvarech. Výrazné úspěchy získala 
na světových soutěžích. Spolupra-
covala s hudebníky jako Truls Mork, 
Peter Rejto, Stanley Drucker, Mats 
Lindstrom, Sharon Robinson, s čle-
ny New York Philharmonic, nahrá-
vala pro RIAS Berlin, PBS, WQXR  
a s hráči dechových nástrojů. S Iva-
nem Ženatým spolupracuje tři roky.

Na 342. abonentním večeru 
mnichovohradišťského KPH duo 
uvede Tři romance pro housle  
a klavír Clary Schumann, Sonátu č. 
3 Bohuslava Martinů a Sonátu A dur 
č. 9 Ludwiga van Beethovena. Stej-
ný program uvedou ještě letos na 
podzim v Budapešti, kde povedou 
mistrovské kurzy na Lisztově akade-
mii, na jaře 2016 pak v Carnegie Hall 
a v Rudolfinu na Pražském jaru.

Koncert se uskuteční s podpo-
rou Nadace Českého hudebního 
fondu.

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

jako je BBC Symphony Orchestra, 
Berliner Symphonicker Orchestra, 
Nacional de Madrid, ale i s před-
ními českými orchestry (Česká 
filharmonie, FOK, SOČR, PKF ad.). 
Velkou pozornost vzbuzují také jeho 
sólové a komorní projekty. Kromě 
samozřejmé technické perfekce je 
uznáván jeho vkus pro styl a podma-
nivá krása tónu. Odbornou i laickou 

kritikou je označován za nejlepšího 
houslistu naší současné generace 
Přestože roku 2012 přijal profesu-
ru na Cleveland Institute of Music  
v USA, najde si čas na koncerty  
u nás i v dalších menších městech.

Klavíristka Sandra Shapiro za-
čala hrát na klavír již ve třech letech, 
v jedenácti měla již samostatný 
recitál. Během studií vystupovala 

Houslista Ivan Ženatý a klavíristka Sandra Schapiro.

Těšte se na Snow Film Fest
i pokračování úspěšných snímků

Čas vhodný k cestování odešel s říj-
novými dešti. Komu ale nechybí ima-
ginace, může se vydat na dalekou 
cestu třeba i koncem listopadu, aniž 
by přitom vystrčil nohu z rodného 
města. Diváky s fantazií láká k tako-
vému výletu třeba divadelní předsta-
vení s poněkud nečitelným názvem 
Novecento, které se na scéně Měst-
ského divadla odehraje v pondělí 30. 
listopadu od 19:30 hodin.

V Novecentu se ocitnete na pa-
lubě zaoceánské lodi jen pár let před 
tím, než se do vod Atlantiku vydal 
světoznámý Titanic. Tady půjde ale 
o celou sérii zaoceánských plaveb. 
A žádná z nich, zaplať Bůh, nebude 
konečná. Tedy až na tu poslední…

Novecento je strhujícím drama-
tickým monologem o člověku, který 
takřka celý svůj život strávil jako 
vyhledávaný klavírista na palubě 
luxusní lodi. Jeho herecký protago-
nista Radim Madeja, herec Městské-
ho divadla Mladá Boleslav, jež tuto 
originální hru uvádí na své Malé scé-
ně, vás vtáhne do éry secese a na 
neobvyklé místo dění už silným forte 
svých úvodních slov. Nebude na to 
ale sám. Protože se tu vypráví o ge-
niálním klavíristovi, dělá mu v insce-
naci společnost talentovaný pianista 
Jakub Šafr, letos čerstvý čtyřicátník, 
známý hned z několika hudebních 
formací, věnujících se nejčastěji sta-
rému dobrému jazzu a swingu – od 

Snow Film Fest
Nalaďte se na sníh, led a adrena-
lin! Uvidíte náročné horské výstupy 
i volné sjezdy, ultramaratón 135 mil 
pěšky, na běžkách a sněžném kole 
nebo heliskiing. Filmy z různých 
koutů světa vám promítneme  
v pátek 20. listopadu od 19 a 21 
hodin, tedy ve dvou blocích s ma-
lou přestávkou mezi nimi. Uvidíte 
i dva české snímky, The Pamir 
Game Jakuba Strausse a Few 
Days Tomáše Galáska.

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Již 44. ročník Kruhu přátel hudby má za sebou aktuálně dva večery. Zaha-
jovací koncert Pro Arte Bohemica 24. září ukázal, že vážná hudba může 
být atraktivní i pro mladé publikum. Dvě půvabné mladé dámy, cembal-
istka Petra Žďárská a flétnistka Michaela Ambrosi, si pustily diváky hodně 
blízko k tělu: O přestávce bylo možné přijít na jeviště na dotek k málo 
vídaným hudebním nástrojům a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí, 
což diváci kvitovali s nelíčeným povděkem. Foto: Archiv Klubu MH

Po kostýmovaných projekcích Návratů do budoucnosti 24. října se měst-
ské kino vrátilo opět do současnosti, na krásné zážitky z dvojprojekce bu-
dou ale jistě dlouho vzpomínat jak diváci, tak personál kina! Celkem přišlo 
na obnovenou premiéru sci-fi komedií 20 diváků, z toho 12 na oba díly. 
Přivítali jsme také dva mladíky v kostýmech Martyho a doktora. Vedle nich 
byli podle módy 50. a 80. let oblečení také pokladní, uvaděčka a promítač. 
Děkujeme všem, kteří i přes nedávné opakování těchto komedií v TV přišli 
a při příležitosti projekce přispěli na podporu české organizace Parkinson 
Help (nemocí trpí představitel Martyho M. J. Fox). Foto: Štěpánka Volfová

Cavemanovi, jedinečné one man show Jakuba Slacha o neslučitelných 
rozdílech mezi muži a ženami z pohledu muže s dosud nevyhaslými in-
stinkty pravěkého lovce, se smálo beznadějně vyprodané městské divadlo 
19. října. Mnoho starších předplatitelů přenechalo své abonentky na ten-
hle večer mladším členům svých rodin, kteří by byli jinak smutní a dost 
možná i naštvaní, že se na ně se vstupenkami nedostalo. Foto: Archiv 
Klubu MH

Stejně spokojení jako divadelní návštěvníci Cavemana byli o den později, 
20. října, i diváci cestovatelské diashow Od Yucatánu k mayským pyra-
midám. Škoda jen, že jich na tak povedenou akci zavítalo do sálu kina 
se 151 pohodlnými polstrovanými sedačkami jen na tři desítky. Foto: 
Štěpánka Volfová

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Mnichovo Hradiště přivítá 
Dashu, živý odlesk StarDance
Stovky, spíš tisíce Hradišťáků use-
dají aktuálně každou sobotu k televi-
zorům a často se zatajeným dechem 
sledují taneční show StarDance. Pi-
líři všech jejích dosavadních sedmi 
řad jsou kromě moderátorů Marka 
Ebena a Terezy Kostkové, choreo-
grafů typu Zdeňka Chlopčíka či 
Petra Čadka také hudebníci sdru-
žení do kongeniálního Moondance 
Orchestra Martina Kumžáka. Z ně-
kolika sólových zpěváků, které tento 
orchestr snů doprovází, nejčastěji 
fascinuje svým hlasem štíhlá černo-
vláska s hlubokýma očima: Dasha. 
A právě ona a část hudebníků Mo-
ondance Orchestra zpestří necelým 
třem stovkám Hradišťáků, kteří si 
do Klubu přijdou nejrychleji pro líst-
ky, živým vystoupením v Městském 

divadle ve středu 9. prosince od 19 
hodin letošní advent.

Dasha je v tuto dobu nepochyb-
ně nejvytíženější zpěvačkou Česka. 
Každou sobotu je hvězdou zmíně-
ného dvouhodinového televizního 
pořadu, úspěšně zpívá v muziká-
lech (náročná role Máří Magdalény  
v muzikálu Jesus Christ Superstar jí 
v roce 2010 vynesla Cenu Thalie), je 
oblíbenou vokalistkou Karla Gotta, 
který si s ní střihl i několik duetů a na 
její adresu prohlásil, že je talentem, 
jenž se rodí jednou za sto let. 

Nebylo vůbec jednoduché ulo-
vit v diářích Dashy a skvělých mu-
zikantů, kteří ji doprovázejí, volný 
termín pro sólový koncert. V čase 
dvou a půl podzimních měsíců, kdy 
Dasha vystupuje týden co týden  
v hojně sledované televizní show, 
se povedlo zlákat ji s mikrofonem  
a nejlepšími hudebníky na koncertní 
pódium snad jen pražskému Divadlu 
v Rytířské a právě Klubu Mnichovo 
Hradiště. Je nám ctí představit vám 
nejuniverzálnější zpěvačku součas-
né české hudební scény, která s leh-
kostí poletuje mezi popem, muziká-
lem, jazzem, soulem či funky, jen pár 
desítek metrů od vašich domovů.

Dasha a Pajky Pajk Quintet. 
Městské divadlo, středa 9. prosin-
ce, 19 hodin. Hvězda muzikálů a 
televizní StarDance za doprovodu 
členů kongeniálního Moondance 
Orchestra Martina Kumžáka.
   

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Dasha vystupuje ve StarDance.

Česká Gangster Ka: Afričan  
a 2. část amerických Hunger Ga-
mes: Síla vzdoru jsou očekávaná 
pokračování příběhů již známých z 
českých kin. Na Afričana se může-
te jít podívat i bez zhlédnutí prvního 
dílu (ten ale v listopadu ještě opa-
kujeme), protože tvoří samostatný 
příběh a návaznost je jen volná. 
Věříme, že vás zaujmou i nové čes-
ké filmy Ztraceni v Mnichově (kdo 
podle názvu očekává bloudění po 
tomto městě, velice se mýlí), Cele-
brity s. r. o. s Jiřím Mádlem v hlavní 
roli a hudební dokument o skupině 
Psí vojáci a jejím frontmanovi Filipu 
Topolovi s názvem Takovej barevnej 
vocas letící komety. Do kin přichází 
také pokračování úspěšné německé 
komedie ze školního prostředí Fakjů 
pane učiteli 2 a lehce ztřeštěná nor-
ská komedie Doctor Proctor a prdicí 
prášek. Přijďte se k nám s nimi po-
bavit!

Vzhledem k velkému zájmu  
o český film Domácí péče (nomino-
vaný na Oscara za rok 2015) jej uvá-
díme v tomto měsíci ještě dvakrát,  
z toho jednou ve středu 11. listopadu 
od 10 hodin dopoledne za zvýhod-
něné vstupné a pro důchodce se 
speciální slevou.

Letos vám poprvé nabízíme 
přehlídku dokumentárních filmů 
se zimní adrenalinovou tématikou  
s názvem Snow Film Fest. V pá-
tek 20. listopadu můžete ve dvou 
blocích vidět celkem osm filmů  
z různých zemí a různých koutů 
světa. Podrobnosti o filmech najdete 

na www.pohora.cz/snow-film-fest/  
a brzy i v našem programu.

Poslední listopadová neděle  
29. listopadu je první adventní, tra-
dičně se tedy bude odpoledne roz-
svěcovat vánoční strom na náměstí. 
Proto posunujeme promítací čas 
nedělní pohádky pro děti na 10 ho-
din dopoledne. Těšit se můžete na 
animované pásmo večerníčkových 
pohádek.

Dále vás upozorňujeme ještě 
na dvě „pecky“ z prosincového pro-
gramu, a to na obnovenou digitalizo-
vanou premiéru filmu Monty Python 
a Svatý Grál z roku 1975 a nové 
pokračování ságy Hvězdné války  
s názvem Star Wars: Síla se probou-
zí. Tento film uvedeme v půlnoční 
premiéře 17. prosince ve 3D formá-
tu. Další termíny projekcí upřesníme.

Přejeme vám krásný podzim  
a naviděnou v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

slavných Melody Makers Ondřeje 
Havelky až po Jakub Šafr Quartet, 
kde se už v názvu uskupení promítá 
jméno tohoto celonárodně uznáva-
ného hudebního organizátora.

Nemusíte mít nutně rádi hudbu, 
aby si vás získala někdy poklidně 
romantická, jindy až roboticky pospí-
chající klaviatura Jakuba Šafra. Ne-
musíte být skalními příznivci divadla, 
aby si vás získal silný životní příběh 
dobrodruha, vyprávěný hercem Ra-
dimem Madejou, překvapujícím tím, 
jak dokáže i toto v jádru vlastně scé-
nické čtení nazpaměť zdynamizovat 
svým pohybovým talentem.

Představení je v jádru tradici-
onalistické, překvapuje však způ-

sobem vyprávění. Vybrali jsme ho 
právě proto, že dokáže uspokojit jak 
konzervativní publikum, tak i ty, kteří 
očekávají modernější divadlo. 

Novecento uvádíme 30. listopa-
du od 19:30 hodin mimo předplatné, 
dobrá místa tak mají šanci obsadit  
i ti, na které se již nedostalo při roz-
dělování abonentek na divadelní cy-
klus 2014/15. Zároveň může být ten-
to večer zpestřením pro abonenty, 
kteří budou chtít zavítat do divadla  
v listopadu po bonbónku Cry Baby 
Cry pražského Švandova divadla v 
první polovině měsíce ještě jednou.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.



OTÁZKY PRO LISTOPAD

1. Které knihy týkající se Mnichova Hradiště znáte?2. Kterého spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, znáte?3. Kolik výpůjček knih a časopisů proběhlo v knihovně v roce 2014?
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Co všechno se dělo v městské knihovně v září a v říjnu?

Autorka L. Procházková, jednatel Klubu J. Senohrábek, vedoucí knihovny  
M. Nitschová a starosta O. Lochman křtí první Mnichovohradišťský uličník.

Chodba před knihovnou byla tak-
řka neprůchodná. Desítky lidí, kteří  
v poslední zářijový den přišli na hned 
dvě slavnostní události, pořádané 
v areálu knihovny, ji téměř ucpali  
a opozdilci si museli v davu vybojo-
vat své místo. 

Jako první byl na programu 
křest Mnichovohradišťského uliční-
ku, tedy kalendáře se zajímavým 
pojednáním o historii jednotlivých 
ulic ve městě a některých místních 
částech, který zpracovala historička 
Lenka Procházková. Ta na úvod po-
děkovala Janě Dumkové a Václavu 
Holasovi z městského muzea a paní 
Kunové za pomoc a spolupráci.

Rovněž se dočkala slov díků od 
starosty Ondřeje Lochmana, který 
jménem rady města přislíbil, že měs-
to rádo podpoří i vydání pokračová-
ní uličníku, které by se mohlo touto 
dobou objevit na pultech i příští rok.

Kdy se zrodila myšlenka, že vytvo-
říte Mnichovohradišťský uličník?

Dovolím si vás drobně opravit. 
Uličník vlastně nevznikl samoú-
čelně. Napadlo mě zpracovat ling-
vistikou studii věnovanou názvům 
zdejších ulic. Ta by po roce, kdy 
procházela různými recenzními ří-
zeními, měla vyjít v časopise Acta 
onomastika. Uličník byl až druhotný 
produkt. Přišlo mi zajímavé přiblížit 
Hradišťákům, jak se proměňovaly 
názvy ulic i ulice samotné.

Které historické období vás nejvíc 
bavilo?

Devatenácté století. Tehdy 
vyšla v celém Rakousku-Uhersku 
vyhláška, že ulice ve všech větších 
městech mají být pojmenovány. Pro-
niknout do toho, kdo dal pokyn k po-
jmenovávání tady ve městě a jak se 
ulice měly jmenovat podle občanů, 
to bylo to nejzajímavější. Vyhláška 

byla vydána v roce 1885.

Jistě jste narazila i na nějakou ku-
riozitu? Vzpomenete si například 
na nějaký název ulice, který se 
neujal?

Kuriozit byla celá řada a v uliční-
ku se o nich zmiňuji. Třeba Klášter-
ská ulice se měla jmenovat Orebská, 
protože orebská vojska táhla v minu-
losti na Klášter, který v roce 1420 vy-
pálila. To byl hezký nápad. Neujala 
se například pojmenování po Karlu 
IV. nebo Kristiánovi z Valdštejna. 
Pro mě osobně bylo největším otaz-
níkem Gottwaldovo náměstí. Nikde 
se mi nepodařilo dohledat, kdy bylo 
náměstí takto oficiálně pojmenová-
no a zda tomu tak oficiálně skutečně 
bylo. Měla jsem v ruce akta MNV  
a v žádném z ročníků, který by připa-
dal v úvahu, jsem nenašla záznam 
toho, že by náměstí bylo podle Kle-
menta Gottwalda pojmenováno.

Při své práci jste jistě narazila 
na celou řadu věcí, které už sou-
časníci v ulicích města nenajdou. 
Čeho vám je z těch věcí, které 
zmizely v propadlišti času, osob-

ně nejvíc líto?
Napadá mě židovský hřbitov 

zlikvidovaný na počátku 80. let. Ve 
špatném stavu byl nicméně už od 
konce druhé světové války. Když ale 
člověk prohlíží web Židovského mu-
zea v Praze, najde krásné fotogra-
fie z roku 1942. Když je srovnáme  
s 60. lety, nebo těmi 80., je tam vidět 
neuvěřitelná změna. Je až smut-
né, jakým způsobem hřbitov za tak 
krátkou dobu tak výrazně zchátral. 
Podobný příklad nabízí Píčův sta-
tek v Příhrazských skalách. A pak 
je všeobecně škoda těch secesních 
fasád, které byly odstraňovány už od 
50. let. Nemám to spočítáno přesně, 
ale odhaduji, že zmizely zhruba ze 
70 procent objektů.

Je tady naopak ulice, která byla 
dlouhou dobu popelkou a nako-
nec rozkvetla do krásy?

Napadá mě Masarykovo ná-
městí. Pokud si vezmeme do ruky 
paměti Františka Mendíka, což byl 
dlouholetý občan Mnichova Hradi-
ště, který na přelomu 30. a 40. let 
sepsal své velice obsáhlé paměti, 
dočteme se, jak hradišťské náměs-

tí během let vypadalo. Na konci  
19. století ještě nebylo vydlážděno, 
byl tam nějaký rybníček v místech, 
kde je dnes drogerie Jasmín, stály 
tam masné krámy a byla tam spous-
ta bahna. Náměstí bývalo popelkou 
a výrazně jej pozvedla až stavba 
Klubu, tehdy okresního hejtmanství 
a soudu, nebo stromky, které se 
vysázely na počátku 20. století. I ty 
přispěly ke zkultivování tohoto pro-
storu.

Uskutečnila jste během svého 
bádání nějaký velký objev, o který 
byste se chtěla podělit a o kterém 
jste třeba před rokem vůbec netu-
šila?

Přestože pro pamětníky to 
nebude nic nového, velmi mě pře-
kvapila Svatojánská ulice. Neznala 
jsem ji. Pak mě napadlo, že logicky 
musela vést od sochy sv. Jana Ne-
pomuckého pod zámkem dolů do 
Arnoldovy ulice k dnešní čistírně. Až 
po srovnání katastrálních map jsem 
ale přišla na to, že se jednalo o ulici 
spojující Arnoldovu a Zámeckou.

Uličník obsahuje přes padesát 
fotografií, což na osmitisícové 
město není málo. Po první stovce 
kusů kalendáře se na Sousedské 
slavnosti v září jen zaprášilo. Je 
šance, že se příští rok dočkáme 
pokračování?

Každopádně. Fondy městského 
muzea jsou překvapivé. Materiály 
tedy určitě jsou. Navíc jsem byla  
v Muzeu Mladoboleslavska v Mladé 
Boleslavi a tam jsou fondy snad ješ-
tě překvapivější. Už mám v hlavě ta-
kový nápad, co by mohlo vzniknout 
příští rok. Slibuji, že připravím další 
pěkný kalendář.

Redakce

Prázdniny utekly jako voda. Po krás-
ném horkém létě přišlo září a naše 
knihovna se může pochlubit několika 
akcemi, které proběhly právě v tomto 
a následujícím měsíci.

V sobotu 19. září jsme se zú-
častnili velké společenské akce Za-
žít Hradiště jinak. Na náměstí jsme 
měly svůj stánek, kde byly pro děti 
připravené různé pohádkové a lite-

rární kvízy, ale i omalovánky s po-
hádkovými postavičkami. Také jsme 
s úspěchem prodávaly vyřazené kni-
hy z našeho knižního fondu. 

Pro dospělé a starší děti jsme 
měly připravenou tipovací soutěž. 
Otázka nebyla jednoduchá: Kolik 
knih má naše knihovna ve fondu? 
Tipy byly pestré, od 3 625 do 321 
000. Skutečně bylo k 18. září 2015 

ve vlastnictví knihovny 24 898 svaz-
ků. Soutěž měla dva vítěze. Květu 
Havlíkovou, která byla vylosována 
ze všech účastníků, kteří tipovali,  
a devítiletého Kryštofa Švejdu, jenž 
tipoval nejblíže (25 000). Oba byli 
odměněni knihou.

Ve středu 23. září proběhlo dal-
ší setkání z cyklu „Dneska čte ...“. 
Tentokrát přišla dětem předčítat ze 

své oblíbené knížky paní Miroslava 
Vutkanová. Maminka naší malé čte-
nářky Estherky vybrala první kapito-
ly z Karafiátových Broučků. Za své 
velmi milé čtení obdržela certifikát 
„Maminka čtenářka“, kterým knihov-
na oceňuje dospělé, již se účastní 
našeho projektu.

Křtům Mnichovohradišťského 
uličníku a zrekonstruovaného čte-

nářského dvorku za knihovnou, jež 
proběhly 30. září, se věnují samo-
statné články níže.

Během září a října navštívili 
naši knihovnu také žáci místních 
základních škol. Připravily jsme pro 
ně besedy, při kterých se seznamo-
vali s chodem knihovny nebo prací 
knihovníků. Děti si vyzkoušely napří-
klad vyhledávání svých oblíbených 

knih, prohlédly si nabídku dětských 
časopisů a seznámily se s knihov-
ním řádem. 

I v tomto měsíci pokračuje velká 
podzimní soutěž. Slavnostní vyhlá-
šení a předání cen proběhne začát-
kem prosince.

Miroslava Nitschová, 
ředitelka městské knihovny

Lenka Procházková: Uličník byl až druhotný produkt

Patronem čtenářského koutu 
za knihovnou je Malý princ

Součástí křtu byla 30. září i pro-
hlídka nově zrekonstruovaného 
čtenářského dvorku za knihovnou. 
Na jeho úpravě se pracovalo celé 
léto pod vedením pana Václava 
Tomana. V období od 19. červen-
ce do 2. srpna se prací zúčastnil 
mezinárodní tým dobrovolníků  
v rámci programu INEX – SDA 
„Dobrovolníci pro obce a organi-
zace“. Na rekonstrukci se dále po-
dílela firma Saturn a Zahradnický 
servis s.r.o. z Bakova nad Jizerou.

Třešinkou na dortu byla po-
slední fáze úpravy dvorku, které se 
během září zúčastnili žáci výtvar-
ného oboru místní ZUŠ pod vede-
ním ředitelky Evy Ševců. Děti dvo-
rek vyzdobily nástěnnými malbami 
inspirovanými knihou Malý princ 
od Antoina de Saint-Exupéryho. 

Postup prací na dvorku kni-

hovnice po celou dobu poctivě 
dokumentovaly a fotografie byly  
k nahlédnutí ve vestibulu knihovny 
do konce října.

Miroslava Nitschová, 
vedoucí městské knihovny

Žáci ZUŠ pod vedením Evy Ševců koutek vyzdobili malbami.

V letošním roce získala Nobelovu 
cenu za literaturu Světlana Alexeje-
vičová, běloruská investigativní no-
vinářka a spisovatelka, která se ve 
svých knihách zabývá dramatickými 
událostmi své země, jakými byly dru-
há světová válka, černobylská katas-
trofa, válka v Afghánistánu a rozpad 
Sovětského svazu. 

V naší knihovně si mohou čte-

náři vypůjčit její knihu Doba z dru-
hé ruky. Je to zcela výjimečné dílo 
ukazující konec komunistického 
režimu a následující rozpad sovět-
ského impéria, který přinesl  jeho 
občanům po počátečních nadějích 
zklamání, frustraci a dezorientaci. 
Text je mozaikou desítek skutečných 
hlasů, které Alexijevičová zazname-
nala na magnetofon při rozhovorech 

s nejrůznějšími lidmi. Vyprávějí  
o tom, jak věřili sovětskému systé-
mu, jak zabíjeli a umírali pro jeho 
ideu, mluví o tajemstvích a hrůzách 
komunismu, o stalinském gulagu, 
válkách, Černobylu… Před čtená-
řem defilují osudy a názory, z nichž 
postupně vyvstávají společná trau-
mata a obsese. Hrdinové knihy po-
važují za vrchol svobodného vzepětí 

ruské společnosti srpen 1991, kdy 
do ulic Moskvy vyšly statisíce Rusů, 
aby se postavily tankům pučistů 
pokoušejících se zrušit demokra-
tické reformy předchozích dvou let. 
Byla to chvíle velkých, byť nepříliš 
konkrétních nadějí, po níž přišlo vy-
střízlivění. Kapitalismus si Rusové 
představovali jako velký supermarket 
a najednou se ze dne na den probu-

dili v zemi patřící do třetího světa, jíž 
přestali rozumět. Anarchie a příchod 
tržního hospodářství přinesly inflaci, 
loupení, zločinnost, ztrátu orientace, 
hospodářský pokles a korupci. 

Doba z druhé ruky je kniha, jež 
nabízí hlubokou sondu do ruské spo-
lečnosti a pomáhá porozumět jejímu 
současnému vývoji. Čtenáře nutí 
zamyslit se, co je to Rusko a proč 

je neschopné rychlejší moderniza-
ce. Proč se obliba autokrata Putina 
pohybuje kolem 85 procent a proč 
70 procent Rusů považuje Stalina 
za velkého muže. Je to kniha o tom, 
proč je velkoruský šovinismus nejen 
stále živý, ale i stále militantnější.

Jana Jedličková, 
městská knihovna

Nobelovu cenu za literaturu získala Běloruska Světlana Alexejevičová, její výjimečnou Dobu z druhé ruky si u nás můžete vypůjčit
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Polští studenti překvapí učitele vodkou
Nelekejte se, ale právě s takovými-
to předsudky náš projekt nazvaný 
Jesteśmy sousedé začínal. Práce 
na společném česko-polském pro-
jektu nám zabrala téměř celý minulý 
školní rok, ale nakonec se to vypla-
tilo. Na konci září jsme totiž strávili 
skvělý týden ve Skokovech ve spo-
lečnosti našich polských vrstevníků!

Na začátku byl každý z nás plný 
předsudků a stereotypů. Jedním  
z nich byly také představy o již zmí-
něném alkoholu. Chvíli nám to trva-
lo, avšak po pár dnech spolupráce 
nám tento projekt umožnil vidět věci 
zcela jinak a dal jednoduchému 
obrázku o našich sousedech zcela 
nový rozměr. 

To, že každý má nějaké zaryté 
předsudky o dané zemi, ještě ne-
znamená, že má právo soudit lidi 
pouze podle národnosti.

Náš projekt se točil přede-
vším okolo jazykových dovedností, 
workshopů a samozřejmě společ-
ných aktivit, v rámci kterých jsme se 
mezi sebou blíže poznávali. Snažili 
jsme se hledat podobné zájmy a ná-
zory, ale zároveň debatovat o odliš-
nostech, například co se týče kultur 
obou našich zemí. 

I přesto, že většinu času jsme 
strávili právě ve Skokovech v pen-
zionu Espero, našli jsme si čas  
i na menší výlety, a to do Českého 
ráje, Prahy a především Mnichova 
Hradiště, kde jsme naše „sousedy“ 
provedli. A právě poslední zmíněná 
návštěva nám dala asi nejvíce. 

Pracovali jsme ve skupinách  

a naším hlavním úkolem bylo ukázat 
novým přátelům pro nás zajímavá 
místa v Mnichově Hradišti. Tady se 
však objevil problém – nebyli jsme si 
jisti, zda-li jsou vůbec v tomto městě 
místa, která stojí za to navštívit.Vy-
tvořili jsme tedy seznam možných 
zlepšení a dostali jsme šanci o pro-
blémech diskutovat se starostou On-

dřejem Lochmanem a částí městské 
rady. 

Projekt nám nepřinesl jen nové 
zkušenosti, ale také ukázal, co naše-
mu městu chybí. Realizovaný byl za 
podpory programu EU Erasmus+.

Tereza Cimrmanová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Děti z 1. ZŠ Sokolovská vyjely do Anglie, v Oxfordu bydlely v britských rodinách

Žáci školy v Sokolovské ulici měli 
díky jazykovému a poznávacímu 
zájezdu, jenž se uskutečnil ve dnech 
17. – 23. září, možnost navštívit Vel-
kou Británii, a to zejména její hlavní 
město Londýn a univerzitní městeč-
ko Oxford. Skupina čtyřiceti žáků  
6. – 9. tříd v doprovodu dvou peda-
gogů a průvodkyně vyrazila ve čtvr-
tek 17. září v dopoledních hodinách, 
aby urazila 1300 kilometrů dlouhou 
cestu přes Německo, Nizozemí, Bel-
gii a Francii do hlavního města Velké 
Británie Londýna, který byl na jejich 
cestě první zastávkou. 

Londýn
Po dlouhé noci strávené v au-

tobuse děti statečně zvládly projít 
dlouhý okruh po tomto nádherném 
velkoměstě. Výprava začala u Lon-
dýnského oka (London Eye), zhlédli 
jsme budovy parlamentu (Houses 
of Parliament), Westminsterské 
opatství (Westminster Abbey), sídlo 
britského premiéra Downing Stre-
et, Trafalgarské náměstí (Trafalgar 
Square) a přes zastávku v parku sv. 
Jakuba (St. James‘ Park) jsme došli 
až k Buckinghamskému paláci (Buc-
kingham Palace). 

Dále se děti odvážily přejet lon-

Mnichovohradišťská výprava pod světoznámým London Eye. Jestlipak víte, kterým směrem je megalitická památka Stonehenge?

dýnským metrem k Paláci a pevnosti 
Jejího Veličenstva (Tower), kde je 
paní průvodkyně seznámila s jeho 
historií. Procházkou podél řeky Tem-
že jsme došli až k Tower Bridge,  
k nejkrásnějšímu z londýnských 
mostů. Zcela vyčerpaní, ale okouz-
lení atmosférou Londýna, jsme se 
vydali zpět k autobusu, abychom po-
kračovali do cílového Oxfordu.

Příjezd do rodin v Oxfordu
Nemysleli jsme si, že děti budou 

prožívat příjezd do města Oxfordu  
a ubytování v rodinách tak emotiv-
ně. První představování a předává-
ní dětí do rodin bylo plné dojmů a 
překvapení. „Jaká bude naše rodina  
a budeme jim rozumět?“ ptaly se děti 
nejčastěji. 

Vše dopadlo velice dobře, o děti 
bylo výborně postaráno a celé čtyři 

večery, které děti v rodinách strávily, 
byly přínosem. Ve většině z anglic-
ky mluvících rodin se dobře vařilo  
a rodiče se snažili našim dětem vě-
novat. „Záleží i na nás, jak se s nimi 
snažíme komunikovat a jak moc jim 
rozumíme,“ svěřila se jedna z dívek, 
„Jsou milí a fajn,“ dodala.

Oxford
Druhý den svého pobytu navští-

vili žáci univerzitní město Oxford, 
kde se nachází nejstarší univerzita 
– University of Oxford. Nejznámější 
kolejí této univerzity je Christ Church 
College, kde studovalo třináct brit-
ských premiérů. Žáci se prošli okolo 
celé koleje a také přilehlým parkem. 
Zajímavostí je, že místní jídelna se 
proslavila natáčením filmové série  
o Harry Potterovi. 

Dále pak následovala prohlíd-

ka Ashmoleova muzea (Ashmolean 
Museum of Art and Archeology), 
kde studenti mohli obdivovat pa-
mátky nejenom starověkého Řecka 
a Říma, ale zejména starověkého 
Egypta, Sýrie a Arábie. 

Velkým zážitkem pro nás byla 
jízda na pramicích v malebné pří-
rodě města Oxfordu, kde jsme si 
po procházce městem mohli chvíli 
odpočinout.

Stonehenge a okolí
Třetí den jsme se vypravili na 

celodenní výlet po jižní Anglii. Vel-
mi poutavá byla prohlídka turisticky 
atraktivního Stonehenge nacházejí-
cího se asi 13 kilometrů na severo-
východ od Salisbury. Dále následo-
vala návštěva sousedního městečka 
Salisbury a jeho majestátní Salisbur-
ské katedrály (Salisbury Cathedral), 

tou dobou vyzdobené výstavou kvě-
tin s názvem Magna Flora k příleži-
tosti 800. výročí vzniku listiny Magny 
charty (Magna Carta). 

Salisbuský originál Magny char-
ty je možné zhlédnout v katedrále  
a patří k nejzachovalejším ze čtyř 
originálů z roku 1215. Po nádher-
ném zážitku z prohlídky květinové 
katedrály nás autobus zavezl do 
místa s názvem Avebury, kde se na-
chází největší známý prehistorický 
kamenný kruh ve Velké Británii. Je 
prvořadou památkou z tohoto obdo-
bí a láká ročně spousty návštěvníků.

Oxfordská muzea
Čtvrtý den pobytu v Oxfordu 

věnovali žáci celé dopoledne studiu 
jazykového kurzu. Odpoledne pak 
navštívili Pitt Rivers Museum, kde 
mohli obdivovat nejrůznější antro-

pologické a archeologické sbírky. 
Pokračovali prohlídkou Přírodověd-
ného muzea v Oxfordu (Oxford Uni-
versity Museum of Natural History). 
Toto muzeum je velmi zaujalo pro 
nespočetné množství sbírek rozma-
nitých rostlin a živočichů, minerálů  
a také nádherných exponátů a kos-
ter nejrůznějších prehistorických 
živočichů (například známého Tyra-
nosaura Rexe). 

Rozloučení 
Poslední, tedy pátý den pobytu 

byl opět ve znamení výuky ve škole.   
Po zakončení celého kurzu dostávali 
jednotliví žáci diplomy a následova-
lo slavnostní fotografování. Učitelé 
ocenili slušné chování dětí během 
výuky, pracovní nasazení a dosaže-
nou úroveň anglického jazyka.            

Po škole se žáci opět vydali 
do centra města Oxfordu, kde vy-
stoupali na vyhlídkovou věž Church 
of St. Mary, odkud mohli shlédnout 
historickou část města. Odpoledne 
zakončili nákupy dárečků pro ro-
diče a sourozence v centru města,  
a tím se také rozloučili s pobytem  
v tomto krásném univerzitním měs-
tě. Nikomu se nechtělo domů, a tak 
doufáme, že se do Anglie zase brzy 
podíváme!

Velký dík patří paní ředitelce 
Evě Hajzlerové za zajištění a reali-
zaci celého projektu a také všem uči-
telům Základní školy Sokolovská za 
pomoc při přípravě celého projektu.

                                      
Marcela Šnajdrová, 

Základní škola Sokolovská

Základní škola

Sokolovská – Mnichovo Hradiš
tě

Novinky z Gymnázia: v září nastoupili dva noví matikáři
Tento článek přináší informace  
o tom, co nového přinesl nový škol-
ní rok, co se v nedávné minulosti 
změnilo a co se chystá na Gymnáziu 
Mnichovo Hradiště. Miloslav Zajíc, 
zástupce ředitele, nám laskavě po-
skytl odpovědi na veškeré otázky, 
které mu byly v této souvislosti po-
loženy.

Je zde na Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště po prázdninách nějaké 
nové vybavení? Co se tu v posled-
ní době změnilo?

Minulý rok jsme díky projektu 
Evropské unie Peníze školám zís-
kali zdroje na vybavení některých 
učeben. Pořídili jsme počítače nebo 
dataprojektory.

Mohl byste prosím alespoň ve 
zkratce představit nové členy uči-
telského sboru?

Přišel k nám pan Lukáš Klouda, 
který učí matematiku, fyziku a infor-
matiku, a paní Kateřina Eichlerová, 
která, stejně jako pan Klouda učí 
matematiku a fyziku.

Jsou v blízké době v plánu nějaké 
novinky, přestavby nebo vylepše-
ní?

Tohle všechno záleží na tom, 
jestli nám městský úřad uvolní pe-
níze. Pokud se tak stane, chtěli 
bychom v dohledné době přestavit 
sociální zařízení, tedy toalety.

Ještě jednou děkuji za rozhovor  
a za váš čas.

Lucie Kotvalová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Na Základní škole Švermova 
pracují na čtenářské gramotnosti

Základní škola v ulici Jana Švermy 
od července 2015 realizuje projekt 
„Zvyšování čtenářské gramotnosti u 
žáků ZŠ“. Ten má podpořit realizaci 
kurikulární reformy škol a školských 
zařízení a výuku cizích jazyků a 
výuku v cizích jazycích ve školách  
a školských zařízeních. Uvedené 
podporované aktivity jsou dále ome-
zeny do šablon klíčových aktivit. 

Škola si vybrala šablony dvě 
– Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenář-
ské gramotnosti a Stínování (sha-
dowing) pro pedagogy cizích jazyků, 
matematiky, přírodovědných a tech-
nických předmětů v zahraničí. 

Za získané finanční prostřed-
ky EU zakoupila pro děti různých 
věkových kategorií cca 550 knížek  
a elektronické čtečky, které obohatí 
výuku českého jazyka a literatury 
o zajímavější témata v rámci hodin 
čtenářských dílen. S touto aktivitou 
zároveň souvisí i vzdělávání peda-
gogů cizích jazyků, matematiky, in-
formatiky a přírodovědných předmě-
tů na stážích v zahraničních školách. 

Náš realizační tým projektu si 

pro svou stáž vybral dvě školy ve 
městě Poprad na Slovensku: Zá-
kladní školu s mateřskou školou Po-
prad – Matejovce a Základní školu  
s mateřskou školou Poprad – Veľká. 
Tyto školy navštívila Zuzana Hladí-
ková (Informatika) a Soňa Razáková 
(Anglický jazyk) v termínu od 12. do 
16. října 2015. Seznámily se s vede-
ním škol, pedagogy i žáky, vyměnily 
si informace ohledně problematiky 
českého i slovenského školství, zú-
častnily se výuky ve všech vzdělá-
vacích oblastech a zhlédly příklady 
dobré praxe, které využijí ve své 
pedagogické činnosti. 

Vzhledem k oboustranné spoko-
jenosti v průběhu vzdělávací stáže 
vedení zainteresovaných škol pevně 
věří, že tímto mezinárodní spolu-
práce mezi našimi školami nekončí. 
Poděkování patří oběma ředitelům, 
Petru Husárovi a Richardu Bekesso-
vi za milé přijetí, perfektní spolupráci 
a umožnění být na chvíli součástí 
slovenského školního života.

Zuzana Hladíková, 
Základní škola Švermova

Stovky knih a elektronické čtečky mají podpořit čtenářskou gramotnost.Gymnázium Mnichovo Hradiště.

Šestnáctiletí a sedmnáctiletí Češi a Poláci se zúčastnili společného projektu, v rámci kterého bořili stereotypy.
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Mým úkolem je prezentovat uprchlickou otázku 
pozitivně, zkrátka tak, aby nevznikl chaos
Když se ucházel o post staros-
ty Erzhausenu, města počtem 
obyvatel plně srovnatelného  
s Mnichovým Hradištěm, dal si 
tento dnes třiačtyřicetiletý muž, 
který třikrát týdně běhá, tak tro-
chu nadlidský úkol: zazvonit  
a osobně se představit ve všech 
erzhausenských domácnostech. 
„Trvalo mi to celých šest měsíců, 
byla to práce po večerech. Prav-
da, ne všude byli právě doma. Ale 
neminul jsem byť jen jediný dům,“ 
říká Rainer Seibold, který do křes-
la pro nejvýše postaveného muže 
samosprávy Erzhausenu, němec-
kého partnerského města Mnicho-
va Hradiště, usedl poprvé na Nový 
rok 2013. 

Jak tahle mise vlastně dopadla  
v číslech?

Dostal jsem přes 80 procent 
hlasů. Tady v Německu se na rozdíl 
od Česka volí starosta přímo, tedy 
podobným mechanismem jako u vás 
prezident. 

Předtím jste vedl jednu z mateř-
ských školek. To v Česku není 
zrovna obvyklé, aby mateřskou 
školu spravoval muž.

To není obvyklé ani u nás v Ně-
mecku.

Lidé z Erzhausenu, se kterými 
jsme mluvili, vyzdvihují vaše so-
ciální cítění. Někteří dodávají, že 
je až příliš silné. Narážejí tím na 
uprchlickou krizi, která poněkud 
rozdělila německou společnost.

Veřejnost byla dlouho většino-
vě naladěna pomoci. Je pravda, že  
v létě, v souvislosti se stále sílící vl-
nou přistěhovalců, když lehce obráti-
la i dosud otevřená kancléřka Angela 
Merkelová, došlo k určitému zlomu. 
Společnost je aktuálně rozdělena 
zhruba půl napůl – jedna polovina 
tvrdí, že musíme jako bohatá ekono-
mika pomoci, druhá došla k názoru, 
že pomoc musí mít nějaké hranice 
a toto už je přespříliš. Mojí úlohou, 
jak to vnímám já, je prezentovat toto 
téma pozitivně, aby nevznikl chaos.

Není po vašich dlouholetých pra-
covních zkušenostech v sociální 
oblasti těžké uhodnout, na jaké 
straně osobně stojíte vy.

Před pár dny jsem viděl talk 
show, v níž účinkoval Til Schwei-
ger, jeden z nejpopulárnějších ně-

NA SLOVÍČKO. DNES S RAINEREM SEIBOLDEM, STAROSTOU PARTNERSKÉHO MĚSTA ERZHAUSEN

Starosta Erzhausenu Rainer Seibold. Foto: Jiří Senohrábek

meckých herců současnosti, známý  
z nezávislých produkcí i akčních fil-
mů. Miliónům diváků přes televizní 
obrazovku vzkázal, že všem, kteří 
uzavřeli svá srdce, doporučuje po-
povídat si třeba jen na deset minut  
s osmiletou syrskou holčičkou, kte-
rou měl příležitost vyzpovídat on.  
A pokud líčení těch hrůz, které tohle 
malé dítě muselo prožít, se zatvrzel-
ci nepohne, pak je považuje za lid-
ský odpad. Schweiger jako celebrita 
projevil nesmírnou osobní stateč-
nost a má můj obdiv.

Jak konkrétně dopadá problém 
utečenců na osmitisícový Erzhau-
sen?

Ve městě jsme poskytli přístřeší 
aktuálně 65 běžencům. Je důležité, 
že jsou umístěni ve třech domech 
v různých částech města, takže ne-
tvoří žádnou sociálně vyloučenou 
komunitu.

Jak celý mechanismus fungu-
je? Kdo určuje, kdo a kolik lidí  
z Východu přijde právě do Er-
zhausenu?

Jak spolkové země, tak i jed-
notlivé okresy a následně pak obce 
mají jasně stanovené kvóty, a to pro-
centuálním podílem. Na Erzhausen 
připadají tři procenta z běženců, 
kteří se dostali do okresu Darmstadt 
– Dieburg, a to z Gieβenu, kde se 
prvotně koncentrují všichni běženci, 
již mají najít svůj azyl v Hesensku. 
Většinu nákladů spojených s péčí  
o uprchlíky nese okres. Ale i my jako 
město jsme se k celé věci postavili 
čelem. Z městského rozpočtu jsme 
na pomoc uprchlíkům uvolnili 25 000 
eur. A také jsme vyčlenili jednoho 
člověka na poloviční úvazek. Na ce-
lou věc není zdaleka sám, pomáhá 
spousta dobrovolníků.

Obecně vysoká veřejná angažo-
vanost Němců, nejen v uprchlické 
problematice, je věcí, která má 
můj hluboký obdiv. Když jsme 
včera navštívili Frankfurt, který 
byl vybrán jako hlavní dějiště 
oslav 25. výročí znovusjednocení 
Německa, zachytil jsem na stánku 
Spolkové republiky Hesensko, 
jejíž je Erzhausen součástí, pro 
mě jako Čecha až neuvěřitelnou 
informaci, že z šesti miliónů oby-
vatel Hesenska, kam počítáme 
pochopitelně i děti nebo přestár-
lé občany s těžkými zdravotními 

problémy, jich hned tři milióny 
zastávají čestné úřady a že jsou 
veřejně činní ve prospěch společ-
nosti a nepobírají za to žádnou fi-
nanční odměnu. To je v Čechách, 
kde se obvykle jen kritizuje u piva 
nebo televize, věc naprosto ne-
představitelná.

Ano, veřejná angažovanost je 
jednou z věcí, na kterou můžeme 
být pyšní.

To souvisí s bohatým spolkovým 
životem. V neděli jste nás, Čechy 
z partnerského města, vzali v krát-
kém sledu hned na tři různé akce 
na území jedné obce. Všechny or-
ganizovali dobrovolníci sdružení 
obvykle ve spolku a všude byly 
davy lidí. Pravda, návštěvnosti ur-
čitě nahrálo i skvělé počasí.

Komunitní život v Erzhausenu 
je asi tím, na co jsem nejvíc hrdý. 

Nemáme tu žádný průmysl, pra-
covních příležitostí přímo ve městě 
jsou jen desítky, kromě radnice, škol 
a školek především v obchodech  
a ve službách. Naprostá většina 
lidí dojíždí za prací nejčastěji do 
Frankfurtu nebo Darmstadtu, máme 
dobré spojení příměstským vlakem 
a v centrech obou měst jste od nás 
za půlhodinku. Erzhausen je přes 
týden pouhým městem na přespání. 
Je tedy důležité, aby o víkendu lidé 
našli jiný důvod bydlet právě tady.

V hezkém a prostorném sále 
obecního domu, který je hned za 
radnicí, dnes maminky – dobro-
volnice – uspořádaly bazar dět-
ského oblečení a hraček. Kolikrát 
ožívá tenhle sál třeba koncerty?

Pořádáme tak tři čtyři koncerty 
ročně.

Záslužnou akcí byla jistě také 
proměna starého secesního 
vlakového nádraží v městskou 
knihovnu. Všiml jsem si, že má 
otevřeno třikrát týdně, dvakrát 
odpoledne a jednou dopoledne. 
A že regály uprostřed místnosti 
nepostrádají důležitou logistickou 
drobnost – jsou opatřeny kolečky. 
Takže je možné knihy z prostřed-
ku místnosti odvézt a uspořádat 
v knihovně nějakou komorní kul-
turní akci, třeba veřejné čtení, či 
malý koncert.

Ano, prostor je variabilní. Do 
tohoto památkově chráněného ob-
jektu se městu i přes přísný dozor 
památkářů podařilo zakomponovat 
také výtah, který má dostatečnou 
velikost i nosnost, aby mohl převážet 
mezi oběma patry celé regály knih. 
Bohužel jsme ale v budově bývalého 
nádraží, kde ruší zhruba každých 
deset minut hluk vlaku. U osobních 
vlaků, které zde většinou zastavují, 
a tedy přibrzďují, je to ještě akcep-
tovatelné, nákladní vlaky ale svým 
hlukem živé kulturní akce v knihovně 
v podstatě znemožňují.

Pojďme z knihovny na radnici. Ko-
lik zaměstnanců má město?

Město zaměstnává celkem 80 
lidí, z toho úředníků na radnici je 
aktuálně, a vlastně dlouhodobě, 
jednadvacet. Přesně polovinu ze 
zaměstnanců města tvoří učitelé 
ve školkách. Školy, nejen střední, 
ale i základní, u nás v Německu 
zřizují okresy, jejich učitelé tedy 

nejsou zaměstnanci města, 
ani jím zřizovaných organizací. 
Hospodaříme s ročním rozpočtem 
ve výši 12 milionů eur, z toho třetina 
jde na platy a třetinu posíláme 
okresu jako příspěvek na činnosti, 
které pro naši obec vykonává. Na in-
vestice a další činnost toho tedy nez-
bude mnoho. Ale nestěžujeme si.

Kde vidíte nejperspektivnější 
možnosti rozšíření partnerské 
spolupráce mezi Erzhausenem  
a Mnichovým Hradištěm?

Doufám, že se k vám podaří 
uspořádat výpravu místních cyklistů. 
Vyrazili by vlakem a na kole by pak 
poznávali nádherné okolí vašeho 
města, především Český ráj. Rád 
bych do výměnných pobytů víc 
zahrnul také mladé. Škola Hessen-
waldschule, na níž studuje asi 750 
studentů ve věku kolem 16–17 let, je 
sice v sousedním Weiterstadtu, ale 
většina jejích žáků bydlí v Erzhause-
nu. Spousta spolků je již nyní velmi 
aktivních, jako třeba tenisté nebo 
hasiči. Místní znají také váš pěvecký 
sbor Zvonky, který tu již měl koncert. 
Tomáš Ježek přivezl do Erzhausenu 
také fotbalisty, kteří byli ubytovaní 
v místních rodinách. Do budoucna 
by se mohli přidat třeba stolní 
tenisté. Volejbalistů v Erzhausenu 
bohužel mnoho nemáme. Vaše 
základní umělecká škola, zřizovaná 
krajem, by mohla najít partnery 
ve dvou zdejších soukromých 
hudebních školách. Zkušenosti 
by si jistě rádi vyměnili také zdejší 
zahrádkáři. Škoda, že u vás nemají 
svůj protějšek naši střelci, to samé 
se bohužel dá říct třeba o vašich 
modelářích. Za dva roky nás čekají 
oslavy 20 let trvání partnerské spo-
lupráce a na ty bychom se měli začít 
již při příštím setkání zodpovědně 
připravovat. Už mám vytipované 
přesné místo při hlavní komuni-
kaci v centru města, kam umístíme 
pamětní kámen. Je to prostor, kde 
se konají oblíbené farmářské trhy. 
Pokud by totožný jednoduchý pom-
ník instalovalo i Mnichovo Hradiště, 
bude nás to těšit. Chystané výroční 
setkání by se rozhodně mělo 
uskutečnit za přítomnosti lidí, kteří 
byli u počátku spolupráce, z vaší 
strany tak připomínám především 
jméno tehdejšího starosty Jaroslava 
Myšky.

Jiří Senohrábek

První, čeho si na něm všimnete, budou patrně jeho dobrácké oči, které se 
zachmuří jen v okamžiku přemýšlení nebo vyslyšené kontroverze. Působí 
seriózním dojmem a zároveň se umí bavit. Němci obecně nejsou zvyklí 
si příliš naříkat nebo dennodenně kritizovat, on v tomto potvrzuje jejich 
všeobecný postoj. Za takřka čtyři dny, které jsme strávili po jeho boku, 
si posteskne snad jen jedenkrát. Přivítal by, kdyby se na životě obce stej-
ně aktivně jako senioři, v nichž má největší oporu, podíleli také mladší 
lidé. To by prý život v obci jistě osvěžilo. Do svých proslovů vkládá často 
emoce, ale jen po doušcích. Krotí se, jeho vnitřní prožívání je jistě bohatší, 
než se jeví navenek. Na rozdíl od většiny politiků v jeho emocích necítíte 
žádný kalkul, city projevované slovem i gestem jsou zcela nepochybně 
upřímné.  Když jsem se ptal jeho manželky, mimochodem velmi půvabné 
dámy, která přišla do Německa jako třináctiletá dívka z Turecka, co je  
v Erzhausenu nejlepší, bez sekundy přemýšlení odpověděla, že její muž. 
A když jsem tamtéž směřoval otázku, co je ve městě, kde žije, naopak 
nejhorší, přemýšlela velmi dlouho. A pak mě znovu překvapila. Prý nic. 
Vše je tu fajn, hlavně lidé, kteří tu žijí pospolitě. Šťastná to žena. Šťastný 
to muž...

Mezi čtyřma očima

V Domově Modrý kámen bylo rušno celý týden: hrálo se, zpívalo i povídalo o přírodě
K sedmému ročníku Týdne sociál-
ních služeb se začátkem října připo-
jil také Domov Modrý kámen.

Na každý den byla pro seniory 
i personál v rámci této akce připra-
vena vždy jedna zábavná aktivita. 
V úterý 6. října se například hojné 
účasti těšilo zpívání s Pavlínou Lan-
dovou, v pátek 9. října měla úspěch 
přednáška Zdeňka Mrkáčka, pracov-
níka Správy CHKO Český ráj, který  
s sebou přivezl i živého dravce  
a zájemcům umožnil vzít si jej na 
ruku a alespoň symbolicky okusit 
sokolnictví, v sobotu odpoledne po-
těšila známými trampskými a coun-
try písněmi Country Náhoda Pecka.

Senioři si program, který pro ně 
byl vítaným zpestřením, užili.

Redakce Živý dravec se dokonce nechal pohladit. Odpolední zpívání pro radost s Pavlínou Landovou. Country Náhoda Pecka rozbalila trampské melodie.
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úspěšně oba dva žákovské týmy
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PADESÁT LET TENISU V MNICHOVĚ HRADIŠTI!

Mnichovohradišťší tenisté připomněli sobě i obyvatelům města poslední zářijový víkend kulaté výročí svého oddílu. Zdařilé oslavy přinesly kromě vzpomínek i sportovní zápolení – dvoudenního turnaje se zúčastnily všechny věkové kategorie 
i sportovci z družebního města Erzhausen. Slavnostní večeře, recepce, taneční večer s promítáním historických i současných fotografií jen doplnily skvělou atmosféru oslav.  Třešničkou na dortu byla krásná publikace k 50. výročí oddílu, 
vystavený pohár Fed Cupu a exhibice kapitána české ženské tenisové reprezentace Petra Pály s nadějemi mnichovohradišťského tenisu. Foto: Václav Vopat

Úspěch v malé kopané: mladí fotbalisté 
získali druhé místo v okresním kole
Ve čtvrtek 24. září se vybraní chlapci 
z naší školy zúčastnili okresního kola 
v malé kopané, hraného na hřišti u 
7. základní školy v Mladé Boleslavi. 
Naši si nevedli vůbec špatně, když 
ve skupině dokázali porazit týmy 
4. ZŠ Mladá Boleslav, ZŠ Březno, 
ZŠ Dolní Bousov, Gymnázia Mladá 
Boleslav a se sestavou 2. ZŠ Mladá 
Boleslav uhrát remízu. 

V součtu výsledků nám pat-
řilo první místo v tabulce, postup 
do finále a boj o jediné postupové 
místo na krajské kolo. Proti nám se 
postavila domácí 7. základní škola a 
vzhledem k fyzické vyspělosti sou-
peře jsme se před ním museli sklonit 
a uznat, že byl tentokrát lepší. 

Celkově druhé místo v okresním 
kole bereme a můžeme za repre-
zentaci školy a města poděkovat 

těmto hráčům: Jan Horák, Adam 
Knobloch, Filip Striženec (všichni 
7. A), Filip Šosvald, Lukáš Vutkan, 
Jiří Kalous, Jan Mihalík (všichni 8. 

Úspěšní reprezentanti Základní školy Sokolovská.

V neděli 4.října vstoupili do krajské-
ho přeboru starší žáci z volejbalové-
ho oddílu Sokola Mnichovo Hradiště. 
Asi poprvé po desítkách let se do 
soutěže přihlásila hned dvě družstva 
Sokola, kdy mladší žáci jako B tým 
doplnili původně přihlášený tým star-
ších žáků i v této soutěži.

Kvalifikace se konala v Mnicho-
vě Hradišti a družstva Sokola se ani 
v jedné ze dvou skupin neztratila.  
A tým svou skupinu s převahou vy-
hrál i přesto, že byl oslaben o zra-
něného Filipa Kováče a Mílu Ponoc-
ného. Zdolal Duklu Liberec B, C i TJ 
Turnov a to 2:0 na sety. 

B družstvo  ve své skupině pod-
lehlo TJ Lokomotiva Česká Lípa A  
i Dukle Liberec A 0:2, ale v závěreč-
ném utkání pak kluci po prvním pro-
hraném setu s Lokomotivou Česká 

Lípa B zabojovali a dokázali starší 
soupeře přehrát ve druhém i třetím 
setu. Z kvalifikace postoupil A tým 
do 1. ligy a B tým do 2. ligy, kde by 
ovšem mohli kluci bojovat o postup.

O týden později se hrála kva-
lifikace krajského přeboru v mini-
volejbale mladších žáků v Liberci. 
Přihlášeny byly dva naše týmy.  
A družstvo ve složení Fix, Dvořák, 
Hubač, Pazour a Průšek porazilo 
ve své skupině Slávii Liberec B a C, 
Lokomotivu Česká Lípa B a Duklu 
Liberec A. Týmy Slávie i České Lípy 
naši hráči s převahou porazili, ale 
naopak Dukla Liberec A je přehrála 
poměrně jednoznačně, když se klu-
ci nedokázali vypořádat s výškovou 
převahou a tlakem soupeře. 

B tým měl ve složení Bígl, Ja-
vůrek, Kysela, Lakatos a Paclt ve 

Reprezentanti Mnichova Hradiště přijímají míč.

své skupině týmy Slávie Liberec A, 
Lokomotiva Česká Lípa A, Dukla 
Liberec B a C. Kromě Dukly C byly 
všechny týmy relativně vyrovnané, 
ale béčko Sokola si větší bojovnos-
tí a soustředěností na hru se vše-
mi svými soupeři dokázalo poradit  
a stejně jako A tým se probojovalo 
do finálové skupiny pro příští turnaj.

V neděli 25. října se tým mlad-
ších žáků Sokola na domácím 
turnaji krajského přeboru utkal po-
stupně s Lokomotivou Česká Lípa  
a Duklou Liberec A a B. Sestava na-
šeho týmu: Bígl, Červa, Dvořák, Fix, 
Hubač, Hulínský, Kysela, Lakatos, 
Paclt, Pazour a  Průšek. 

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

A), Maxmilián Haník a Pavel Sameš 
(oba 9. B).

Aleš Krejčík, 
ZŠ Sokolovská

Začátek ligy stolním tenistům moc nevyšel
Na počátku října se naplno rozjely 
ligové soutěže ve stolním tenisu – 
poprvé povinně s novými plastovými 
míčky. Áčko TJ Sokol Mnichovo Hra-
diště bylo rozlosováno do skupiny B, 
což znamená soupeře od Krušných 
hor až po Prahu. V prvním dvojkole 
čekalo kluky béčko TTC Litoměřic a 
SKST Baník Most. 

V Litoměřicích začali mnichovo-
hradišťští hráči s nováčkem soutěže 
dobře, když vyhráli obě čtyřhry. Pak 
se ale taktovky ujali domácí a zápas 
s přehledem dovedli do vítězného 
konce. Za zmínku stojí stoprocentní 
bilance domácího Petra Březovské-
ho. TTC Litoměřice B – SMH A 10:5 
(Bukovský 2/4, Stránský 0/3, Blažek 
0/3, Košák 1/3, 2x čt.).

V zápase s SKST Baník Most 

družstvo kapitána Michala Stránské-
ho vedlo 4:1, ale pak domácí utkání 
otočili. SKST Baník Most – SMH A 
10:6 (Bukovský 3/4, Stránský 1/3, 
Blažek 0/3, Košák 1/3, 1x čt.)

V polovině října se hrálo druhé 
dvojkolo. Nyní měli výhodu domá-
cích stolů naši borci. Nejprve jim 
bylo soupeřem družstvo Ústí nad La-
bem C, které podle předsezónních 
předpovědí mělo patřit k outsiderům 
soutěže. Stejně jako v Mostě se naši 
ujali vedení 4:1. Pak ale opět přišlo 
zakolísání a soupeř srovnal na 4:4. 
Další průběh zápasu pak ale jedno-
značně patřil domácímu týmu, který 
se mohl radovat z výhry. SMH A – TJ 
Slavoj Severotuk Ústí n. L. C 10:4 
(Bukovský 2/3, Stránský 2/3, Blažek, 
2/3, Košák 2/3, 2x čt.).

K zatím poslednímu utkání za-
vítal tým KST Jirkov, který v prvních 
kolech neztratil ani bod. Své kvality 
ukázal hned na začátku a dostal 
se do vedení 4:0. Domácím se pak 
podařilo dotáhnout až na 6:7 a už to 
vypadalo na vyrovnání. Jenže Bu-
kovský podlehl famózně hrajícímu, 
nakonec stoprocentnímu Čermákovi 
(61 let) a Blažek nedokázal dotáh-
nout dobře rozehraný zápas s Boří-
kem. Jirkov zvítězil. SMH A – KST 
Jirkov 6:10 (Bukovský 3/4, Stránský 
0/3, Blažek 2/4, Košák 1/3).

Náš tým je nyní na 8. místě ta-
bulky a těší se na domácí utkání 14. 
listopadu proti Bělé pod Bezdězem.

Jan Mareš, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
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INZERCE

Spolek rodáků v muzeu
Stalo se zvykem, že Spolek rodáků 
a přátel Mnichova Hradiště občas 
uskuteční svou schůzku v městském 
muzeu. V minulých letech členové 
spolku rádi zavzpomínali u fotografií 
z našich sbírek a pomohli nám řadu 
záběrů datovat či identifikovat někte-
ré osoby zachycené na snímcích. 
Tato forma spolupráce pokračuje  
i nadále. V letošním roce jsme ale 
„rodáky“ seznámili i s jinými mate-
riály.  

Na jaře jsme členy spolku po-
zvali na prohlídku nově upravené 
expozice Ženíškova salonu a ukáza-
li jim malířovu pozůstalost – fotogra-
fie, náčrtníky, deníky.  Na říjen jsme 
připravili schůzku s představením 
další významné osobnosti naše-
ho města – MUDr. Alfréda Hořice.  
V našem fondu se nacházejí ruko-

pisy jeho prací, zvláště osvětových 
přednášek, rodinné fotografie, novi-
nové články zabývající se činností 
doktora Hořice a především část 
jeho známé ornitologické sbírky. 
Účastníci schůzky měli možnost si 
předměty a archiválie prohlédnout  
a dozvědět se o Hořicově působe-
ní ve městě. Někteří z nich přidali 
i osobní vzpomínky na oblíbeného 
lékaře. 

Návštěvy v muzeu se rodákům 
líbí, proto věříme, že naše spoluprá-
ce bude pokračovat. K oboustranné-
mu prospěchu. Škoda jen, že umís-
tění muzea ve druhém patře zámku 
nedovoluje některým členům spolku 
se těchto schůzek účastnit.
                                                                     

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Jana Dumková „rodákům“ v muzeu představuje pozůstalost Alfréda Hořice.

Tak se dá bezesporu mluvit o po-
sledním pohádkovém představení  
v Městském divadle. Klub Mnichovo 
Hradiště připravil pro své nejmenší 
diváky na sobotu 17. října  před-
stavení Hudebního divadla Hnedle 
vedle s pohádkovou klauniádou na 
motivy známé pohádky Šípková 
Růženka. To bylo plné smíchu, zná-
mých pohádkových písniček a dobré 
nálady. 

Odezva dětí byla úžasná. Skoro 
140 dětí skandovalo, zpívalo a ne-
chtělo herce z jeviště pustit. Odmě-
nou jim byl přídavek hitu Není nutno. 

Den architektury opět přinesl moře inspirace
Na začátku října vtrhl do téměř pa-
desátky českých měst již popáté 
Den architektury, pro Mnichovo Hra-
diště to znamenalo třetí ročník toho-
to festivalu architektury a městského 
prostoru. „Den architektury přináší 
inspiraci pro města a jeho obyvatele. 
Náš festival je příspěvkem k debatě 
mezi architekty, politiky a veřejností 
o podobě a potřebách naší společ-
nosti,“ říká architektka a zakladatel-
ka DA Marcela Steinbachová z pořá-
dajícího občanského sdružení Kruh.

Procházka po Mnichově Hradišti 
byla tematicky zaměřena na krajinu 
kulturní, historickou i moderní. Přes 
organizační nesnáze se na po-
slední chvíli podařilo akci zachránit  
a zachovat mladou tradici, která se  
u nás rozvíjí od roku 2013. Zájemci 
se sešli v sobotu dopoledne na ná-
dvoří zámku, kde si vyslechli před-
nášku vedoucí muzea paní Jany 
Dumkové o historii a činnosti okraš-
lovacího spolku v našem městě. 

O vazbách krajiny historické  
a moderní se dále diskutovalo na ak-
tuálně žhavém místě za Orlí branou. 
Památkářka městského úřadu Len-
ka Zikmundová názorně ukazovala 
souvislosti barokní krajiny, plánování 
alejí, cest a dvorců a současné pa-
mátkové zóny. Moderní pojetí tohoto 
prostoru zase představil architekt 
Zdeněk Rychtařík, zpracovávající 
projekt výstavby za zámeckou zdí. 
Na problematiku z pohledu města  
a kvalitního veřejného prostoru 
nahlížel architekt města Mnichovo 
Hradiště Jakub Chuchlík. Spolu  

s občany se rozproudila příjemná 
diskuze o úkolech architektury, kva-
litního zpracování veřejného prosto-
ru a dalších témat, které řeší každý, 
kdo chce lepší místo pro život.

Fanoušků architektury se sešlo 
mnoho, což jen potvrdilo, že zájem 
veřejnosti o prostředí, ve kterém se 
každý den pohybují, vzrůstá. Orga-
nizátoři již letos přemýšleli o zdoko-
nalení a rozšíření akce o promítání 
filmů či přednášky odborníků. První 
říjnovou sobotu příštího roku se tedy 
jistě máme na co těšit. Na shleda-
nou při Dni architektury 2016.

Zuzana Morkusová

Účastníků Dne architektury se každoročně schází víc a víc. Foto: 2x Dita Niesnerová

Procházku po městě komentovalo hned několik architektů.

posluchače bavil šmoldas a knop

Organizátoři ze Spokojeného domova připravili začátkem října další poutavou besedu, při které dostaly bránice 
pořádně zabrat. Nepřekonatelný glosátor Ivo Šmoldas a herec a dabér Václav Knop si padli do noty a smršť 
vtípků a historek nebrala konce. Mluvilo se o knihách, filmování a trochu překvapivě i o sportu. (red)

Divadlo plné rozesmátých tváří
Děkujeme všem dětem i jejich rodi-
čům za krásnou atmosféru a těšíme 
se na další pohádkovou sobotu. Ta 
se uskuteční už 14. listopadu.

 Můžete se těšit na dvě klasické 
české pohádky. První z nich bude 
známá O kocouru, kohoutu a kose  
a druhá O ztracené královské koru-
ně. Obě pohádky uvádí pod názvem 
Pohádky od Pohádky Divadlo Po-
hádka Praha. Začátek představení 
je tradiční, hraje se od 15 hodin.

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

Do našeho krásného města se opět 
po roce chystá Mikuláš. Pojďte ho 
společně s námi přivítat a zazpívat 
si s našimi mladými hudebníky zná-
mé koledy.

Průvod vyjde v sobotu 5. 
prosince v 17:30 hodin od Domu  
s pečovatelskou službou, projde 

Přijďte do Mikulášova průvodu
přes Masarykovo náměstí a svou 
cestu zakončí drobným soutěžením 
u mateřské školky v Mírové ulici.

Akci pořádá Jednota bratrská  
a všichni jsou srdečně zváni.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Hubálovské učiliště pořádalo den otevřených dveří
Pátek patřil školákům, sobota veřej-
nosti. Střední odborné učiliště Hubá-
lov v polovině října opět pozvalo své 
absolventy a přátele na návštěvu.

Na příchozí čekala celá řada 
atrakcí. Absolventi nejčastěji zamířili 
pozdravit své učitele a ukázat po-
tomkům, kam chodili do školy, děti 
se s chutí projely traktorem a mladí 
muži nevynechali návštěvu dílen. 
Také se sportovalo, hrálo o ceny  
a školní dvůr se proměnil na malé 
výstaviště zemědělské techniky.

Školu, která se orientuje pouze 
na učební obory, aktuálně navště-
vuje 210 chlapců. Největší popula-
ritě se mezi zájemci o studium těší 
obor Opravář zemědělských strojů.  
V souvislosti se stálým nedostatkem 
řemeslníků si absolventi školy na ne-
dostatek práce nemohou stěžovat.

Redakce 



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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Rodina Jana Švermy

Jan Šverma se narodil 23. břez-
na 1901 v Mnichově Hradišti  
v domě čp. 38/39 v Palackého 
ulici. Vyrůstal zde spolu se starší 
sestrou Ludvíkou ve vlastenecké, 
humanisticky zaměřené a poměr-
ně zámožné rodině. I když od 
svých deseti let Jan Šverma žil  
v Praze, svoje rodné město i jeho 
okolí měl velmi rád a často sem 
přijížděl. Lásku k Mnichovu Hradi-
šti převzala i jeho rodina.

Hodnocení politické činnos-
ti Jana Švermy bude věnována 
diskuse historiků, která se usku-
teční v Mnichově Hradišti v úterý  
10. listopadu letošního roku. 
Dnešní příspěvek se zaměřuje na 
genealogii jeho rodiny.

Otec Jana Švermy, JUDr. An-
tonín Šverma (1867 – 1910), advo-
kát, v letech 1909 – 1910 starosta 
Mnichova Hradiště, byl velmi aktivní  
v Sokole i v divadelním a pěveckém 
souboru. Pocházel ze statku čp. 19 
v Horní Bukovině, kam se přiženil 
do tehdejšího Markova statku v roce 
1783 z Ptýrova již jeho prapraděde-
ček Josef Šverma (1759 – 1811).

Markovi jsou doloženi v čp. 19 
v Horní Bukovině již v 17. století. Po 
tomto Josefu Švermovi vlastnili sta-
tek v jednotlivých generacích: Jan 
Šverma (1788 – 1744), stejnojmen-
ný Jan Šverma (1816 – 1885), Josef 
Šverma (1841 – 1901), otec JUDr. 
Antonína Švermy, a Jan Šverma 
(1872 – 1941), bratr JUDr. Antoní-
na Švermy. Jeho potomci, i když již 
jiného příjmení, vlastní tento, jeden  
z největších statků v Horní Bukovi-
ně, dosud.

Matka Jana Švermy Marie, ro-
zená Hendrichová (1868 – 1938), 
byla dcerou inženýra železničních 
drah Jana Hendricha (1839 – 1915) 
a Ludvíky, rozené Blumové (1845 – 
1870). Otec Ludvíky Hendrichové 

Ludvík Bluma byl silničním inže-
nýrem a matka Terezie Kubínová 
pocházela právě z domu čp. 38/39 
v mnichovohradišťské Palackého 
ulici. Tereziina sestra Marie byla pro-
vdána za MUDr. Františka Valentu, 
v letech 1850-61 starostu Mnichova 
Hradiště. 

Jan Hendrich se po předčas-
ném úmrtí své manželky (bylo jí pou-
hých 25 let, když zemřela při porodu 
druhého dítěte) již nikdy neoženil  
a nechal pro uložení jejích ostatků 
vystavět velkou novogotickou hrobku 
v horní části mnichovohradišťského 
hřbitova. Ta bude 10. listopadu zpří-
stupněna.

Rodina advokáta Antonína Švermy, jenž pocházel z Horní Bukoviny.

Jan Šverma se s matkou a se-
strou po smrti otce přestěhoval do 
Prahy. Zde absolvoval gymnázium, 
studoval práva, která však nedo-
končil. V roce 1921 vstoupil do KSČ  
a věnoval se politické činnosti. Při 
ní se seznámil s Marií Švábovou  
a v roce 1923 se jim narodila dcera 
Jiřina. 

V roce 1935 je Jan Šverma 
zvolen za KSČ poslancem Národní-
ho shromáždění, o něco později se 
stává šéfredaktorem Rudého práva. 
Koncem roku 1938 odchází do emi-
grace do Moskvy. V květnu 1939 od-
jíždí do Paříže a po necelém roce se 
přes Jugoslávii a Bulharsko vrací do 
Moskvy. Po vypuknutí Slovenského 
národního povstání je vyslán na Slo-
vensko. Po ústupu partyzánů do hor, 

Jan Šverma s manželkou Marií a dcerou Jiřinou - Jurkou.

P R O G R A Ml17:00 – Úvodní slovo starosty 
města Mgr. Ondřeje Lochmana, 
Ph.D.

l17:10 – Promítání filmového 
záznamu ze státního pohřbu Jana 
Švermy.

l17:30 – Panelová diskuze histo-
riků na téma Jan Šverma – Národ-
ní hrdina?

Vystoupí: PhDr. Zdeněk Doskočil, 
Ph.D. (Historický ústav Akademie 
věd ČR), PhDr. Jaromír Jermář 
(senátor a historik Muzea Mladobo-
leslavska), PhDr. Stanislav Kokoška 
(Ústav pro soudobé dějiny Akademie 
věd ČR), PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 
(Národní archiv ČR), Doc. PhDr. et 
JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Ústav 
hospodářských a soc. dějin FF UK).

Moderuje: PhDr. Ondřej Matějka, 
Ph.D. (Ústav pro studium totalit-
ních režimů).

l19:00 – Prostor pro veřejnost.

l19:30 – Volná diskuze s občer-
stvením.

l15 až 17:00 – Zpřístupnění hrob-
ky Švermových a Hendrichových.

při přechodu hory Chabenec umírá 
vysílením 10. listopadu 1944. O rok 
později byly jeho ostatky převezeny 
do Mnichova Hradiště a uloženy  
v rodinné hrobce. 

Marie Švermová (1902 – 1992) 
se zapojila do KSČ již v roce 1921.  
V závěru roku 1938 odchází s dce-
rou Jiřinou za manželem do emig-
race v Moskvě. Po válce byla Marie 
zvolena poslankyní Národního shro-
máždění za Mladoboleslavsko, pat-
řila k čelným představitelům KSČ. 
Začátkem roku 1951 byla zatčena 
a ve vykonstruovaném procesu od-
souzena za „velezradu“ na doživotí. 
Propuštěna byla v závěru roku 1956. 

V roce 1968 odmítla sovětskou 
okupaci a v době normalizace patřila 
mezi první signatáře Charty 77. Ze-
mřela krátce po svých devadesátých 
narozeninách.

RNDr. Jiřina Kopoldová, CSc. 
(1923 – 2009), dcera Jana a Ma-
rie Švermových, vstoupila v roce 
1943 do československé jednotky  
v SSSR. Po válce vystudovala 
chemii a provdala se za Bedřicha 
Kopolda (1921 – 2007), s kterým 
se seznámila v československé za-
hraniční jednotce. V roce 1947 se 
jim narodil syn Jan (tragicky zahynul 
v roce 1970) a v roce 1951 dcera 
Bedřiška. 

Bedřich Kopold byl v roce 1951 
zatčen a v nezákonném procesu od-
souzen na 18 let. Jiřina Kopoldová 
byla s dětmi v letech 1951 – 1952 
internována.

Ludvíka Prousková (1895 – 
1982), sestra Jana Švermy, byla 
spolu s manželem Jaroslavem za 
německé okupace vězněna v kon-
centračních táborech.

Hrobka rodiny Hendrichovy  
a Švermovy byla vnučkou Jana Šver-
my, JUDr. Bedřiškou Kopoldovou, 
nedávno darována městu Mnichovo 
Hradiště. Krátce předtím byla v roce 
2012 prohlášena Ministerstvem kul-
tury ČR kulturní památkou. Určitě po 
zásluze. Je cennou architektonickou 
stavbou. Jsou zde pohřbeni dva 
starostové města Mnichova Hradiš-
tě, JUDr. Antonín Šverma a MUDr. 
František Valenta, a především šest 
účastníků protifašistického odboje 
za II. světové války.  

   
Jaromír Jermář, 

historik a senátor 

Hrobka rodiny Hendri-
chovy a Švermovy byla 
vnučkou Jana Švermy, 
JUDr. Bedřiškou Kopol-
dovou, nedávno daro-
vána městu Mnichovo 
Hradiště.



H I S T O R I E

K vytváření kultu osobnosti v prostředí maloměsta
Když jsme se v městském muzeu 
rozhodovali o tom, zda by po letech 
bylo vhodné nabídnout veřejnosti 
přizvání k úvahám o významu osob-
nosti Jana Švermy, převládala v nás 
zpočátku velká skepse, že tyto sna-
hy nebudou pochopeny a že bude-
me nařčeni z pokračování rozvíjení 
kultu jeho osobnosti. Skutečně jsem 
se velice záhy setkal s názory, kte-
ré ve zkratce říkají: „Švermou nás 
otravovali celý život, tak proč nás  
s ním otravujete i teď?“ Při delších 
rozhovorech pak vyplynula na po-
vrch skutečnost, že autoři těchto 
tvrzení nechtějí, nebo snad lépe 
řečeno nemohou, oddělovat reali-
tu skutečného Švermova života od 
Švermova tzv. „života druhého“, kte-
rý přes čtyřicet let oživoval veřejný 
prostor města a ideologicky pomáhal 
podpírat legitimitu komunistického 
režimu.

Právě připomínání posmrtného 
kultu osobnosti Jana Švermy není 
mnohým příjemné a je to i pocho-
pitelné. Komunistická éra řadě lidí 
uškodila a negativně ovlivnila běh 
jejich života. To vše pod vzletnými 
ideály mluvícími o následování od-
kazu hrdiny. Na druhou stranu ov-
šem podle mě časový odstup dnešní 
doby umožňuje sledovat posmrtný 
kult Jana Švermy s určitým nadhle-
dem. Ponaučení pro příští genera-
ce mohou přinést zejména úvahy  
o mechanismech a strategiích vlád-
noucí moci při organizaci veřejného 
prostoru.

Jak je známo, změny v symbo-
lice veřejného prostoru souzní často 
i se změnami politickými. Inspirace 
k úvahám o jazyku a symbolech ve-
řejného prostoru města jsou od 70. 
let běžné v přístupech urbánních 
antropologů, z nichž srozumitelně 
představuje pohled na věc např. 
Mark Gottdiener: „Momentální po-
doba městského prostoru odpovídá 
dominantní moci a slouží k její repro-
dukci. Město je mnohovýznamové, 
což ale nevylučuje snahy některých 
aktérů formulovat hegemonní re-
prezentace města, ucelené obrazy, 
které je třeba chápat jako ideologie.“ 
Tak i prostor našeho města sloužil 
při vytváření, upevňování a repro-
dukci kultu osobnosti Jana Švermy, 
jehož symbolika pomáhala ideově 
vytvářet a upevňovat systém a spo-
lečenský řád v době socialismu.

Vzpomínky na toto „veřejné 
divadlo“ jakkoliv jsou nepříjemné, 
ukazují technologii vlády totalitního 
režimu a způsob jeho práce s ve-
řejným míněním. Rozsáhlý materiál, 
který se k tomuto tématu zachoval  
v městském muzeu, nabízí dosta-
tečnou představu o způsobu práce  
a komplexnosti organizace veřejné-
ho života komunistickou stranou pod 
hlavičkou následování příkladu Jana 
Švermy. 

V následujících řádcích upozor-
ním na některé momenty veřejného 
života v Mnichově Hradišti, které byly 
spojovány právě se jménem Jana 
Švermy. Tuším, že mnozí čtenáři 
si ostatně na tyto události snadno 
vzpomenou. Ještě možná zajímavěj-
ší pohled pak nabízí osud kultu Jana 
Švermy v polistopadové éře.

Státní pohřeb

Dá se říci, že samotné okolnos-
ti Švermova úmrtí v listopadu 1944 
při ústupu před německými vojsky 
v Nízkých Tatrách hovořily pro uctě-
ní památky jeho života. Šverma, 
funkcionář komunistické strany ve 
vysoké pozici, v meziválečném 
období poslanec Národního shro-
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máždění a organizátor široké pro-
tifašistické fronty, na konci války za 
svobodu položil život. Skutečnost, 
že byl jednou z nejznámějších obětí 
východního odboje, pak s ohledem 
na poválečnou politickou orientaci 
Československa vytvářela velice 
vhodné podhoubí pro oslavu života 
ideálního komunistického hrdiny, 
jenž se svými činy navždy zapsal do 
novodobých dějin státu.

Samotný státní pohřeb, který se 
konal v den výročí Švermovy smrti, 
byl uspořádán skutečně velkolepě  
a rakev s ostatky byla při převozu do 
Mnichova Hradiště vystavována ve 
velkých městech, například v Brně 
nebo Praze. Posledního rozlouče-
ní v rodném městě, o němž jsme 
podali zprávu z městské kroniky  
v jednom z minulých čísel Kamelotu, 
se účastnily špičky tehdejší politiky 
a zesnulému byly vzdány nejvyšší 
státní pocty. Pohřeb samotný byl rok 
po válce ještě prostý okázalé sym-
boliky odkazující v takové míře na 
politickou příslušnost zesnulého. 

Po osvobození byl pak záro-
veň Šverma postupně oceněn vý-
znamnými oceněními a řády: Řád 
slovenského národního povstání  
1. třídy (29. 8. 1945), Řád bílého lva 
– hvězda 1. stupně (28. 10. 1948), 
Česné občanství Mnichova Hradiště 
(7. 11. 1948), Národní hrdina (23. 8. 
1964). To jsou jen některé z poct, 
které posmrtně obdržel. V městě 
samotném se v prvních poválečných 
letech stalo tradicí klást věnce do 
hrobky zesnulého v den výročí jeho 
narození a smrti.

Po únoru

Změny ve způsobech uctívání 
osobnosti Jana Švermy přišly v roce 
1948, kdy komunisté převzali moc  
v zemi. V listopadu 1948 byla pod 
záštitou ÚV KSČ a místních organi-
zací strany v Mnichově Hradišti po-
prvé organizována zvláštní slavnost 
k oslavení života Jana Švermy. 

V zasedací síni místního národ-
ního výboru byla uspořádána výsta-
va „Ze života a díla poslance Jana 
Švermy“ a zřízen byl i speciální kul-
turní fond nesoucí jeho jméno. Ná-
sledující den pak byla vedle poklá-
dání věnců odhalena pamětní deska 
na rodném domě, u níž svůj proslov 
pronesl generální tajemník ÚV KSČ 
Rudolf Slánský. V čase zásadních 
strukturálních změn v organizaci 
společnosti, kultury a národního 
hospodářství ve své řeči uvedl: „Je 
úkolem nás všech, abychom vytrva-
lou prací pokračovali v jeho díle, šli 
dál cestou, kterou z lásky k národu,  

z lásky k lidu šel národní hrdina, 
soudruh Jan Šverma. A tato cesta 
vede vpřed – k socialismu.“ 

V tomto případě už nešlo o pou-
hé vzpomínání. Zde se už jednalo  
o zaštiťování a ospravedlňování 
aktivit samotného režimu, o němž 
Šverma snil, který pomáhal nasto-
lit a jehož se však nedožil. Jsou to 
často slova o napodobení činů Jana 
Švermy, jeho pracovitosti a hrdinství. 
Masy jsou v proslovech často vybí-
zeny k naplnění Švermova ideového 
odkazu, především k pevné jednotě 
pracujícího lidu, ale i k jednotě Če-
chů a Slováků, tedy zásadám, ke 
kterým Šverma za svého často živo-
ta vyzýval. 

O rok později pak dokonce byla 
v městě inscenována tzv. panichida, 
tedy veřejná tryzna. Jednalo se již  
o slavnost s prvky orientálního kultu 
osobnosti, takovou jakou lze dnes 
zažít například v Severní Koreji. 
Před budovou městské spořitelny na 
náměstí bylo postaveno velké podi-
um, kde se střídali straničtí řečníci. 
Samotné budově oděné do rudých 
šálů a symbolů strany dominovala 
obrovská fotografie Jana Švermy. 
Dav složený ponejvíce ze závodních 
dělníků a ozbrojených složek stál 

pod obrovskými nápisy „Půjdeme 
cestou Jana Švermy“ a „Jan Šver-
ma – náš vzor“. Takřka kuriózně 
pak může působit zpráva o pokusu 
z roku 1951 přejmenovat město po-
dle Jana Švermy. Nevíme, jak zněl 
samotný návrh, ale dost možná jsme 
byli blízko tomu, aby město bylo pře-
jmenováno na Švermovo Hradiště.

Padesátá léta a normalizace

Zdá se, že s uvolňováním reži-
mu na sklonku padesátých let za-
čalo stagnovat i prohlubování kultu 
osobnosti Jana Švermy. Jeho jméno 
nyní nesly doly, železárny i obce. 
V Mnichově Hradišti po něm byla 
pojmenována škola na Vrchlického 
návrší. Zde se ovšem sluší uvést, 
že rodina darovala pro její stavbu 
pozemky. Nadále se pak pokračova-
lo v zaběhlých aktivitách, jako bylo 
kladení věnců ve dnech výročí smrti 
a narození, vzpomínkami v čase 
Slovenského národního povstání  
a při tzv. mírových konferencích. Vět-
ší změny v obsahu samotného kultu 
jsou pak patrné v 70. letech v období 
normalizace.

Od 70. let Šverma už není líčen 
pouze jako ideový vůdce pracují-

cího lidu, ale také jako vhodný pří-
klad hodný následování mládeže. 
Je příznačné, že pomník vytvořený 
k 30. výročí smrti Jana Švermy byl 
odhalen před školou, kde čestnou 
stráž při jeho odhalování tvořili mladí 
salutující pionýři. Typ Švermy, ideo-
loga a mluvčího proletariátu, byl pak 
ztvárněn o dva roky později v soše 
na náměstí. 

Šverma v životní velikosti zde 
nese svazek rukopisů. Socha byla 
odhalena opět za masové účasti 
publika, v němž své místo zastávala 
i mládež. Nalézt se dá i řada novino-
vých článků vyprávěcích o aktivitách 
zdejší školní mládeže, která chce 
následovat odkaz hrdiny, ráda se  
o něm učí a při významných výro-
čích ji baví zapisovat si do školních 
kronik fakta o jeho životě. Heslo „Jan 
Šverma – náš vzor“ je vytlačováno 
mottem, které od nynějška mělo vy-
plňovat veřejný prostor až do konce 
kultu jeho osobnosti „Každý má svě-
tu dát to nejlepší, co může.“

Také každému návštěvníkovi 
města mělo být od počátku zřejmé, 
že se nachází ve Švermově rodišti. 
Proto byly na okrajích města umístě-
ny skulptury, jejichž vrcholu vévodila 
rudá hvězda a na desce byl uveden 
nápis „Mnichovo Hradiště – město 
národního hrdiny Jana Švermy“. 
Jeho jméno pak nesly i některé 
sportovní a společenské akce jako 
byl například silniční cyklistický zá-
vod „Memoriál Jana Švermy“, který 
se v našem městě konal na počátku 
80. let. Vrcholem těchto aktivit se 
vedle různých výstav přibližujících 
různé etapy Švermova života stalo 
otevření pamětní síně v městském 
muzeu, kde byli do tajů socialismu 
zasvěcováni ti nejmladší a kde pak 
skládali i svou pionýrskou přísahu. 

Je obtížné na omezeném pro-
storu vylíčit všechny stránky kultu 
Švermovy osobnosti a především 
to, jak s ním jednotlivci přicházeli 
každodenně do styku. Jak již bylo 
ale řečeno výše, řada lidí si na tuto 
dobu, byť mnohdy o tom nerada mlu-
ví, dobře vzpomíná.

Po revoluci

Samotný kult Jana Švermy vzal 
za své takřka ihned s pádem komu-
nistického režimu. Symboly, které 
pomáhaly tvořit identitu reálného 
socialismu, byly ze dne na den po-
divuhodně vyprázdněné. Příznačný 
je zejména osud sochy na náměstí 
a busty u školy. Po třech letech od 
pádu režimu mohli občané projíždě-
jící centrem města v dubnovém ránu 
roku 1992 spatřit sochu obarvenou 

aneb posmrtný život Jana Švermy v Mnichově Hradišti

na oranžovo. Také busta u školy 
byla shozená z podstavce. Okolo 
činu se vytvořila poměrně vyostřená 
polemika, ke které muselo městské 
zastupitelstvo zaujmout jasný postoj. 
To se ještě téhož dne rozhodlo pro 
odstranění sochy a její uklizení do 
depozitáře v místním zámku, kde se 
nachází dodnes. Diskuze o Švermo-
vě soše pak probíhaly dál a jako pří-
klad názorů znepřátelených táborů 
uveďme dva skutečně pozoruhodné,  
z nichž každý zastupuje jinou prav-
du.

Její odstranění jako špatný akt 
vnímala například dcera Jana Šver-
my Jiřina Kopoldová, která starostovi 
města napsala: „Je znakem kultur-
nosti vážit si lidí, kteří pro věc národa 
jsou schopni obětovat i vlastní život. 
Jan Šverma tak učinil. Dnes je mu 
spíláno za činy a deformace, které 
začaly dávno po jeho smrti. Opět se 
dějí pokusy dělit lidi nikoliv na čest-
né, dobré, statečné, ale podle toho, 
byl-li komunista, či nikoliv. Skupina 
Mnichovohradišťanů se pokouší vy-
mazat Jana Švermu z dějin města. 
To by podle tohoto přístupu měly být 
ničeny i sochy Vančury, Wolkra a 
jiných jen proto, že byli také komu-
nisté?“ 

Názor z opačného tábora pak 
reprezentuje článek uvedený v mla-
doboleslavských novinách: „Je-li 
někdo významným protifašistickým 
bojovníkem – Jan Šverma nebyl 
jediným – pak zákonitě vzbuzuje 
nedůvěru fakt, že po celá léta se 
pořádaly na jeho počest komunis-
tické veselice. Celá léta se k němu 
hlásili velmi nekvalitní lidé. Tito lidé, 
kteří mysleli jen na své blaho – na 
dobro druhých jen když něco zbylo – 
případně je samé nějak oslovilo – si 
Jana Švermu přivlastnili. Ačkoliv on 
za nic nemohl – byl mrtev – stal se 
jejich zpupným vychloubáním a bez-
charakterností jejich součástí. Jejich 
krédo bylo: Šverma – to jsme přece 
my sami.“

Při sledování polemiky je dosud 
zřejmé, že probíhala ve velmi vyos-
třené atmosféře, až nakonec utichla. 
Zdá se, že občané města byli už 
tahanicemi okolo Švermovy sochy 
unavení, a tak výsledek hádání vy-
zněl neurčitě. Na místě Švermovy 
sochy zbyl na náměstí vyprázdněný 
prostor, který jako by i 26 let po pádu 
komunismu vypovídal o tom, že 
vlastně nevíme, jak tohoto člověka  
a jeho odkaz hodnotit. Některé sou-
dy zkrátka nejsou jednoduché a neji-
nak je tomu i v případě Jana Švermy.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Odhalení busty Jana Švermy před školou nesoucí jeho jméno. Rok 1974.

Panichida na mnichovohradišťském náměstí v roce 1949. Omývání sochy Jana Švermy.

Snímek z odhalení pomníku Jana Švermy.
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Kulturní události
Cry Baby Cry: divadelní představení v rámci abonentního cyklu
13/11 – 19:30, Městské divadlo
Pohádky od pohádky: divadelní představení pro děti
14/11 – 15:00, Městské divadlo
Um. řemeslo v dnešním světě: výstava Z. Baladránové, D. Fišerové, R. Trojovský
18/11 – 17:00, ZUŠ, ateliéry Konírna
Ivan Ženatý a Sandra Shapiro: abonentní koncert Kruhu přátel hudby
26/11 – 19:00, Městské divadlo
Novecento (1900): komorní divadelní představení Městského divadla Mladá Boleslav
30/11 – 19:30, Městské divadlo

Ostatní události
Zasedání zastupitelstva města: veřejné jednání vrcholného orgánu města
02/11 – 17:00, Kino Mnichovo Hradiště
Laponskem na lyžích i pěšky: beseda Pavly Bičíkové s promítáním, vstup zdarma
04/11 – 18:00, Volnočasové centrum
Připomenutí státního pohřbu Jana Švermy: veřejná diskuze o významu Jana Švermy
10/11 – 17:00, Kino Mnichovo Hradiště
Jazyk na zuby: vzdělávací seminář s logopedkou Helenou Vackovou, vstup zdarma
11/11 – 16:30, Volnočasové centrum
Svatomartinské slavnosti: posvícení s s delikátními pokrmy z kachen a hus
11/11–15/11 – Farma Ptýrov
Předvánoční vystoupení: Jizeran, Kolovrátek a Mladá chasa, baráčníci z Řepova
14/11 – 9:30, Domov Modrý kámen
Floristický seminář: výroba vánočních dekorací pod vedením zkušené floristky
28/11 – Farma Ptýrov
Rozsvěcení vánočního stromu: tradiční zahájení adventního období
29/11 – 16:00, Masarykovo náměstí a kostel sv. Jakuba

Sportovní pozvánky
MSK „žáci“ – TJ Kunice: fotbal, krajský přebor starší a mladší žáci 
07/11 – 9:30, Stadion MSK
MSK „A“ – AFK Semice: fotbal, muži středočeský krajský přebor
08/11 – 14:00, Stadion MSK
TJ Sokol MH „A“ – TTC Bělá pod Bezdězem: 3. liga stolního tenisu 7. kolo
14/11 – 14:00, Sokolovna, vstup přes Enzo Café
MSK „B“ – Předměřice: fotbal, muži okresní přebor
14/11 – 14:00, Stadion MSK
TJ Sokol MH „A“ – TTC Bělá p. Bezdězem „A“: 3. liga stolního tenisu 7. kolo sk. B
14/11 – 15:00, Sokolovna
MSK „dorost“ – FC Mělník: fotbal, krajský přebor starší a mladší dorost
15/11 – 10:15, Stadion MSK
TJ Sokol MH „A“ – TJ Šanov: 3. liga stolního tenisu 8. kolo
28/11 – 14:00, Sokolovna, vstup přes Enzo Café
TJ Sokol MH „A“ – TJ Šanov: 3. liga stolního tenisu 8. kolo sk. B
28/11 – 15:00, Sokolovna
TJ Sokol MH „A“ – TTC Kladno: 3. liga stolního tenisu 9. kolo
29/11 – 10:00, Sokolovna, vstup přes Enzo Café
TJ Sokol MH „A“ – TTC Kladno: 3. liga stolního tenisu 9. kolo sk. B
29/11 – 10:00, Sokolovna

Pravidelně se opakující akce
Pravidelné besedy s Libuší Vonáskovou: besedy na téma, které určí zúčastnění
04/11 – 10:00, 12/11 – 17:00,  18/11 – 10:00, 26/11 – 17:00, Volnočasové centrum
Pojizerské farmářské trhy
07/11,14/11, 21/11, 28/11, 7:30–12:00, Masarykovo náměstí
Konzultace veřejnosti s architektem města MgA. Jakubem Chuchlíkem
09/11, 23/11 – 15:00, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 2. patro, místnost č. 202

Klub dětí a mládeže
Dopolední kluby pro rodiče s dětmi ve věku od dvou let
Sluníčko: každé úterý od 9 do 11 hodin, Korálek: každý čtvrtek od 9 do 11 hodin
Keramická dílna pro veřejnost: modelování z hlíny pro děti i dospělé
03/11 – 17:00–19:00
Tvořivá dílna: vyrábění šperků, FIMO, moosgumi, fantasy technika
10/11 – 17:00–19:00
Kurz šití: kurz pro začátečníky i pokročilé pod vedením lektorky, od 12 let
21/11 – 9:00–13:00
Bludičky: stezka s úkoly na pomoc víle Jasněnce uvězněné ve spárech zlé Bludimíry
21/11 – 18:00–19:00
Vánoční tvoření: výroba adventních věnců, přihlášky do 24/11
25/11 – 17:00–19:30, Klub dětí a mládeže

Kino
Kompletní program kina naleznete na  http://kino.mnhradiste.cz/.

ANKETA „KULTURA PRO MĚ“
1. Vizitka hodnotitele

2. Hodnocení stávající nabídky. (Oznámkujte jako ve škole úroveň dosavadní nabídky kulturních pořadů v Mnichově Hradišti v uvedených žánrech podle stupnice)

Divadlo

Kino

Vážná hudba

Koncerty popových zpěváků

Folk a country

Plesy

Venkovní slavnosti

Lidové tradice

Výstavy

Pohádky pro děti

Jiné programy pro děti

Cestovatelské přednášky

Lékařské přednášky

Vědecké a jiné přednášky

Literární podvečery

Moderované diskuze s vybranou známou osobností

Přivítal/a bych mnohem širší nabídku těchto žánrů, především výše neuvedených (doplňte, co v kultuře ve městě nejvíc postrádáte):

3. Je pro Vás vedle vlastního pořadu důležité i to, kde se odehrává? (oznámkujte podle stupnice)

4. Jak se cítíte v prostředí následujících dějišť kulturních akcí? (přiřaďte ke každému z nich známku podle následující stupnice)

Městské divadlo

Taneční sál v Klubu

Sokolovna

Sál ZŠ Studentská

Městské kino

Městská knihovna

Prostory DDM

Vostrov Hněvousice

Zámek

Náměstí

Klub Posilovna

Volnočasové centrum

Jiné prostory podle Vás vhodné ke kulturním produkcím

5. Jak důležité jsou pro Vás jako zdroj informací o chystané kultuře ve městě následující kanály? (přiřaďte ke každému z nich známku)

Plakáty

Měsíční tištěné programy Klubu

Měsíčník Kamelot

Mnichovohradišťské echo

Facebook

Informační maily

Městský rozhlas

Jiné (Co?)

Boleslavský deník

Signál rádio a jiná

Web města

Web kina

6. Chtěl/a bych vidět? (označte písmenem svůj zájem o následující kulturní žánry či cykly. Měly by se objevit v budoucí nabídce? U následujících otázek se řiďte stupnicí)

Křeslo pro hosta (diskuze se zajímavými, většinou mediálně známými osobnostmi, s možností položit jim otázku)

Dámský klub (kultura, ale i lékařská, kosmetická či výchovná poradna kombinující informace a zábavu na míru ženskému publiku)

Doktorské okénko (jevištní poradna lékaře - specialisty - proložená doprovodným kulturním programem)

Záhady a tajemno (vždy tematicky jinak zaměřené putování po nevysvětlitelných záhadách s odborníkem na slovo vzatým)

Divadlo mimo abonmá (porce divadla buď pro abonenty navíc, nebo jako náhrada pro ty, na něž se vstupenky nedostaly)

Klub film (filmový klub pro náročnější diváky)

Popové koncerty zpěváků či kapel (hvězdy televizních estrád naživo v době, kdy estrády z televizí takřka vymizely)

Folkové nebo country koncerty (Nezmaři, Dobeš, Martinová, Třešňák ad. – zkrátka malá obdoba boleslavské Folkparády)

Jazzové a swingové koncerty či jiné menšinové hudební žánry 

DNES

7. Jak vás zajímají následující žánry? (použijte stupnici jako u předchozí otázky. Pokud odpovíte A, B, nebo C, můžete uvést i konkrétní příklad, koho byste chtěl/a v Mnichově Hradišti)

Divadelní komedie

Klasické divadelní hry

Moderní divadlo 21. století

Ochotnická představení

Koncerty popových zpěváků

Rock. koncert nebo festival

Slavnost na náměstí

Rodinné odpoledne

8. Kolik jste ochotni maximálně zaplatit za vstupenku na...?

Oblíbené pražské divadlo

Koncert pop. interpreta

Oblíbený film

Pohádka s živými herci

Beseda s osobností

Cestovatelská přednáška 

9. Doplňte jména vašich idolů, které chcete vidět ve městě.

Česká herečka

Česká zpěvačka

Jiné osobnosti

Český herec

Český zpěvák

Děkujeme! Budeme vděční, budete-li systematicky sledovat naše programy a celou kulturní nabídku.
Výstřižek, sken či fotokopii lístku odevzdejte dle instrukcí na titulní straně Kamelotu. Klub s. r. o., váš partner pro volný čas.

PO ZMĚNĚ DNES PO ZMĚNĚ DNES PO ZMĚNĚ

0: Tento žánr mě nezajímá.
1: Jsem naprosto spokojen/á, stačí!
2: Jsem spíš spokojen/á, ale jsou tu malé 
rezervy v kvalitě, nebo počtu.
3: Je to průměr, ať už počtem, nebo kva-
litou.
4: Jen zcela výjimečně najdu v žánru to, co 
hledám, resp. je toho málo.
5: Vyložená katastrofa, přidejte!

0: Za kulturou nechodím, až na malé výjimky, nikam.
1: Místo, kam mám za kulturou jít, je pro mě naprosto stejně důležité jako typ daného kulturního programu, na který se vydám.
2: Do vyloženě špatného prostředí bych za kulturou rozhodně nešel/nešla, ale důležitější pro mé rozhodování je, jak zajímavý je program.
3: Když se mi program líbí, půjdu za ním kamkoli – pokud tam bude pokud možno sucho a teplo a bude si kam sednout.
4: Místo není pro mne důležité, rozhoduje jedině program.

0: Toto prostředí neznám, nechodím tam.
1: Je to pýcha Mnichova Hradiště!
2: Je to tam (docela) příjemné.
3: Průměr.
4: Žádná sláva, upravte to místo, ať kultu-
ře vyhovuje
5: Sem za kulturou? Jen v případě krajní 
nouze!

1 - 5 = od naprosto klíčové (1) až po vůbec nesleduji a ani v budoucnu sledovat nebudu (5); v prvním sloupci známkujte současnost, v druhém stav, kdyby dané médium bylo bohatší na informace

A: Tenhle pořad je můj sen!
B: Když mi jen trochu vyjde čas, nene-
chám si ujít.
C: Asi bych přišel/přišla.
D: Přijdu jen, když nebude nic lepšího.
E: To mě vůbec nezajímá.
Z: Zdržím se hlasování, protože 
objektivně není určeno pro mne.

Pokud odpovíte A, B, nebo C, zároveň 
prosím doplňte, kolik jednotlivých 
pořadů by měl takový cyklus obsahovat 
ročně, abyste dorazili pokud možno na 
všechny díly cyklu.

Jméno :                   (Chcete-li uvést)

Pohlaví: Vzdělání: Základní Střední Vyšší odborné Vysokoškolské

E-mailová adresa:                     (Kvůli případné informaci o výhře a informování o programu)

Věk:

VYPLŇTE ANKETU A VYHRAJTE POBYT PRO DVA NA ZÁMKU LOUČEŇ, VSTUPENKY ČI NĚKTEROU Z DALŠÍCH CEN, VÍCE NA STR. 1

(pokud to bude příliš málo, akci nebudeme moci uskutečnit)
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