
První máj letos ve znamení válečné vřavy

PARKOVÁNÍ
Špatné parkování, to je vel-
ký problém, který zaměst-
nává městskou policii. Kde 
si dát pozor, abyste nemu-
seli platit pokutu?
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CENY MĚSTA
Na plese města získaly 
první mnichovohradišťské 
osobnosti čestná ocenění. 
Kdo byl slavnostně dekoro-
ván? A za co?
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Březen přinesl 9. reprezentační ples a také první udílení cen města. Popr-
vé tak byly oceněny osobnosti, které jsou pravými srdcaři, a to nejen měst-
ského, ale regionálního formátu. Oba pánové ocenění za dlouhodobý pří-
nos a dvojice oceněná za mimořádný počin v loňském roce (konkrétně za 
záchranu života) mají mou velkou úctu. Za celoživotní dílo byly oceněny 
osobnosti z oblasti hradišťské kultury a je zcela jasné, že ta by bez nich 
by byla v posledních dekádách o pořádný kus chudší. První ceny jim tak 
právem náleží. Reportáž z udílení cen města naleznete na straně páté. 

Oceňování je pro letošní rok za námi, ale své srdcaře město potřebuje 
i nadále. Duben bude totiž ve znamení jarních úklidů a 16. dubna proběh-
ne dobrovolný úklid veřejných prostranství v rámci akce Ukliďme Česko. 
Více se dočtete na straně třetí. Pro městskou policii je duben měsícem 
bezpečnosti. Během jarního čistění ulic nám mnoho občanů svými auty 
znemožňovalo i přes zákazy zastavení úklid města a nestačilo ani dlouho-
dobé apelování. Jen první týden úklidu policie řešila přes sto přestupků. 
Peníze vybrané na pokutách jsme se rozhodli použít na nákup dalších 
reflexních pásků, které budeme zdarma rozdávat žákům a studentům, a 
současně s jejich pomocí zajistíme odtahovou službu, která bude při dal-
ším čištění přestupky nekompromisně řešit. Na radnici je duben měsícem 
usilovné přípravy investic a zadávání prvních stavebních prácí. Více se 
dozvíte na straně dvě. Na stejné straně se dočtete také o tom, že konec 
dubna přinese obnovení staré tradice. Mládežnický parlament ve spolu-
práci s městem, hasiči a skauty umístí na náměstí májku. 

A na začátek května už se chystá velkolepá připomínka stopadesáté-
ho výročí bitvy u Mnichova Hradiště. Program už nyní přinášíme na zadní 
straně Kamelotu. Vše dobré.

Ondřej Lochman, starosta města

HRADIŠTŠTÍ
SRDCARI

   DUBEN 2016

ZÁPISY
Mateřské školy i přípravná 
třída fungující na ZŠ Soko-
lovská pořádají zápisy. Po-
radíme kdy se dostavit a co 
vzít s sebou.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

Po mnohá desetiletí bývala při-
pomínka Prvního máje v českých 
městech navlas stejná a vždy pod 
praporem míru a práce. V dneš-
ních představách je první květnový 
den především oslavou jara, lásky  
a (nejen pracovního) klidu. Mnicho-
vo Hradiště by se letos mohlo dostat 
na přední stránky médií, protože ten-
to volný den a tradiční státní svátek 
připomene vůči stereotypům minu-
lého režimu i současnosti naprosto 
kontrastně. Jak? Válečnou bitvou!

Připomínku 150. výročí prusko-
-rakouské války, která jednou svou 
červnovou bitvou vstoupila i do 
místních dějin Mnichova Hradiště, 
se rozhodlo město ve spolupráci  
s Komitétem pro udržování památek 
z války roku 1866 datovat právě na 
1. květen, aby si ji před vlnou dovo-
lených, která začíná pro mnohé již  
v červnu, stihli užít skutečně všichni 
místní i první turisté, kteří do Hradi-
ště s novou sezónou zavítají. Láka-
dlem bude především rekonstrukce 
bitvy, v níž můžeme očekávat při-
nejmenším na dvě stovky vojáků. 
Ta našla své ideální, panenské dě-
jiště na břehu Jizery, poblíž likérky 
při Klášterské ulici, kde odstartuje 
ve 14 hodin. Hosté i organizátoři si 
vzájemně drží palce, aby Jizera na 
přelomu dubna a května nijak výraz-
ně nezazlobila.

Bitevní ukázka však nebude 
tím jediným, čím bude válka 1866 
v první květnový den ve městě při-
pomenuta. V 10:45 hodin dojde za 
přítomnosti vojáků i dobově oděných 
civilistů před radnicí k živému obra-
zu, v jehož rámci se s vojáky setká 
jak soudobý, tak současný hradišť-
ský starosta. Úderem jedenácté se 
pak vydá z náměstí směrem ke kos-
telu sv. Jakuba a do podzámčí celý 

kde se bude sloužit mše právě i za 
padlé.

A konečně, nic vám neudělá  
v tom, co jste si po celý den připomí-
nali, jasno víc než program v měst-
ském kině, který začíná úderem 
18:30. Při zhruba sedmdesátiminu-
tovém komentovaném promítání na-
zvaném Válka v obrazech vám pu-
blicista Petr Lazurko, stylově oděný 
do vojenské uniformy, srozumitelně  
a celistvě připomene to, co se to 
vlastně v raném létě 1866 v Mnicho-
vě Hradišti a jeho okolí odehrálo a 
jak zásadní dopad to mělo na násle-
dující vývoj střední Evropy.

O této akci, kterou připravuje 
město, muzeum a Klub Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s Komitétem 
pro udržování památek z války roku 
1866 a za finanční podpory Středo-
českého kraje, se bude v Hradišti 
ještě dlouho povídat. Nedopusťte, 
abyste po referencích cizích litovali, 
že jste si v ten den naplánovali něco 
jiného, a buďte při tom. Plakát s po-
drobným programem naleznete na 
zadní straně tohoto Kamelotu.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

průvod, aby po dalším živém obraze 
mapujícím dle dobových svědec-
tví sebezáchovné chování civilistů 
za války, doputoval až k likérce při 
Klášterské ulici, hlavnímu dějišti celé 
slavnosti. 

Tady se nejpozději půl hodiny 
před polednem otevře zrakům ve-
řejnosti vojenský tábor a dobové 
tržiště. Chvilku po poledni se pak 
první písní přihlásí z pódia Kanto-
ři, hudební skupina, která stylem 
blízkým jarmarečním písním připo-
mene dobovou atmosféru poloviny 
19. století. Také další doprovodný 
program navodí kolorit éry dlouhé 
vlády rakouského císaře Františka 
Josefa I. Aby se na místě cítily dobře 
i dámy, chystá se historická módní 
přehlídka. Vojenská dechová hud-
ba hřmotně připomene mezinárod-
ně rezonující Pochod Radeckého,  
v našich historických šířkách jistě 
nejslavnější armádní píseň. A už 
teď se těšíme i na to, jak originál-
ním způsobem zpřítomní po bitvě, 
v pozdním odpoledni, historickou 
éru nejslavnější vojenské porážky 
Rakouska folklórní soubor Barunka 
z České Skalice, který hraje i zpívá 
a především se obléká do lidových 

šatů let minulých. Nemusíte se bát 
přijít k Jizeře už na poledne a zůstat 
tu se svými blízkými do šesté večer-
ní, kdy zde program končí. Vojáci 
vás v polní kuchyni pohostí dle kulo-
árových informací nejspíš gulášem, 
na místě budou i další stánky s ob-
čerstvením.

Velká připomínka v jádru velmi 
těžké historické doby bude mít pro 
ty, kteří si chtějí rok 1866 připome-
nout sofistikovaněji, i pietní a vzdě-
lávací rámec. Takovým hostům do-
poručujeme, aby už v 9:30 hodin byli  
u vlakového nádraží a nechali se 
vést vojáky na čele komornějšího 
průvodu. 

Ten je dovede nejprve na roh 
Jiráskovy a Dvořákovy ulice, kde se 
v 9:45 hodin pokřtí obnovený pamá-
teční kříž. Následně bude za pří-
tomnosti přihlížejících vzdán vojáky 
u pomníku na hřbitově hold obětem 
války. Komorní průvod je očekáván 
čtvrt hodiny před jedenáctou na 
náměstí. Právě včas, aby všichni 
jeho aktéři stihli program, o němž 
se hovořilo již výše. Ranní ptáčata, 
která nechtějí vynechat z programu 
jedinou položku, by se měla objevit 
už v 8:30 hodin v kostele sv. Jakuba, 

Mnichovo Hradiště čeká velkolepá podívaná.

ˇ
ˇ
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Investice: Rokem budování bude rok 2017, 
mnohé plány však čeká realizace už letos
Od voleb do obecních zastupitel-
stev nás dělí bezmála rok a půl. 
Co to znamená? Že se nám poma-
lu blíží období, které bude patřit 
velkým investičním záměrům. 

Všude tam, kde se po vol-
bách do čela obcí a měst dosta-
lo nové vedení, se první rok nesl 
především v duchu seznamování 
s úřadem a agendou. Rok 2016 je 
v těchto sídlech, a patří mezi ně 
i Mnichovo Hradiště, rokem vel-
kých příprav a rok 2017 se šťast-
nou sedmičkou na konci bude 
rokem budování, investování  
a změn.

Tentokrát se na letošní i roz-
pracované projekty, z nichž někte-
ré můžete už ze stránek Kamelotu 
znát, podíváme podrobněji.

Stejně jako v roce 2015 pokračují  
i letos snahy o úsporu finanč-
ních prostředků na velké projekty.  
V souvislosti s úvěrem na vybu-
dování splaškové kanalizace, jenž 
město splácí a bude splácet až do 
konce tohoto volebního období, tedy 
v městské kase nezbývá peněz na 
rozhazování. Přesto město neustrne 
a bude se posouvat dál.

„Přestože úvěr, který si město 
vzalo na vybudování kanalizace, 
nás i s poplatky bance každoročně 
stojí zhruba 14 milionů korun z roz-
počtu, a na investice nám tak zbývá 
asi dvacet milionů, daří se nám na 
některých místech šetřit. Vloni to 
byla například úspora dvanáct mili-
onů, kterou se letos dost možná po-
daří zopakovat. I tak se nejspíš kvůli 
velkým připravovaným projektům 
nevyhneme půjčce. Pro mě je však 
důležité, aby dluh města na konci 
toho volebního období byl rozhodně 
menší než v roce 2014 a zainves-
tovaný majetek větší,“ říká starosta 
Ondřej Lochman a dodává: „Letos 
se zaměříme na menší investice  
a budeme řešit havarijní stavy tam, 
kde už zkrátka nemůžeme otálet.“

Dělníci tak opraví například zíd-
ku pod zámkem v Arnoldově ulici, 

kde už je pět minut po dvanácté, pro-
tože zeď na dvou místech nevydrže-
la a pod vlastní vahou se zbortila.  
Základní opravy budou stát přibližně 
milion korun. 

Péče se dočká také zeď ve 
vlastnictví města u silnice vedoucí 
kolem kostela sv. Jakuba. Až bude 
zajištěna, čekají změny i přístup ke 
kostelu. Stupně, do nichž se zakousl 
ostrý zub času, budou uvedeny do 
podstatně reprezentativnějšího sta-
vu a při procházce na kostelní návrší 
nebude člověk muset hledět nepře-
tržitě pod nohy, ale bude se moci 
kochat rozšiřujícím se výhledem.

Značnou sumu, asi 600 tisíc ko-
run, si vyžádá úprava starého vstu-
pu do radnice, kterou dnes vchází 
do budovy úřadu například divadelní 
diváci nebo někteří úředníci. Nor-
malizační hliníkové dveře nahradí 
výrazně decentnější dřevěné a celý 
prostor by měl získat reprezentativ-
nější vzhled. „Předpokládáme, že 
to ocení zejména svatebčané, kteří 
se před radnicí rádi fotografují, nebo 
hosté akcí pořádaných v městském 
divadle,“ komentuje starosta.

Nového sociálního zařízení se 
dočkají gymnazisté. Po desítkách let 
dojde k výměně sanity i přebudování 
toalet tak, aby odpovídaly moderním 
standardům. Tato akce ovšem vyjde 
na celý milion.

Nutná péče bude věnována také 
dětským hřištím. Všechna projdou 
revizí a v případě některých dojde i k 
doplnění mobiliáře, herních prvků či 
dokonce oplocení. Stavem dětských 
hřišť se už nyní zabývá nedávno 
ustanovená pracovní skupina. Měs-

Největší investice z městského 
rozpočtu ze všech místních částí 
čeká v letošním roce Hoškovi-
ce. Hasičská zbrojnice, která je 
v natolik špatném stavu, že se 
nevyužívá, projde rekonstrukcí, 
jejíž náklady jsou předběžně 
vyčísleny na 1,5 milionu korun. 
Za ty obyvatelé Hoškovic zís-
kají víceúčelový objekt, v němž 
najdou zázemí veškeré obecní 
společenské aktivity. Prostor by 
se měl stát místem setkávání 
Hoškovických a město si od jeho 
stavebních úprav slibuje posílení 
komunitního života v obci.

Druhý nejnákladnější projekt 
bude letos realizován v Dnebo-
hu. Očekávaný chodník, o němž 
jednalo vedení města a zástupci 
úřadu s osadním výborem bě-
hem své návštěvy obce, ve smě-
ru na Hoškovice přijde na 700 
tisíc korun. Místní však již ne-
budou muset chodit po krajnici. 
Nový chodník zvýší jak komfort, 
tak bezpečnost.

Veselá se dočká vybudo-
vání nové autobusové zastávky. 
Kde konkrétně bude stát a jak 
bude vypadat její okolí, na jehož 
zvelebení jsou finance rovněž 
vyčleněny, si právě rozhoduje 
osadní výbor. Investice bude stát 
100 tisíc korun.

V Kruhách a Sychrově se 
počítá se vznikem menších dět-
ských hřišť za 200 tisíc korun,  
v Sychrově navíc ještě s úprava-
mi klubu Sychrovák. 

A pozornosti se už nyní těší 
i vesnička Hradec, kde probíhají 
úpravy tůně na návsi.

A co rok 2017? Ve Veselé 
by mohl vzniknout chodník podél 
hlavní silnici v místech, kde ještě 
není, a v případě získání dotace 
by mohla být zahájena výstavba 
vodovodu Dobrá Voda – Lhotice. 
Stavební povolení už město má.

A co místní části?
to se v letošním roce dočká také 
jednoho zbrusu nového hřiště s mo-
tivy Rákosníčka, které obyvatelé za 
pomoci přátel vybojovali v soutěži. 
Průběh klání byl neuvěřitelně dra-
matický a jen s vypětím veškerých 
sil, zapojením rodinných příslušníků, 
přátel a spontánním zorganizováním 
letáčkové kampaně se podařilo hřiš-
tě získat. O jeho umístění se aktuál-
ně jedná. Na údržbu hřišť je vyčleně-
no z rozpočtu 500 tisíc korun.

Zatímco dětská hřiště ocení ze-
jména menší děti, ty větší i veřejnost 
uvítají spíše další investici do hřiště 
u náměstí v areálu základní školy, je-
hož modernizace proběhla s pomocí 
krajské dotace. Letos tu přes prázd-
niny díky investici města ve výši 400 
tisíc korun vznikne dráha pro kolo-
běžky, okolí současného hřiště bude 
na některých místech vydlážděno  
a zřízeno tu bude i osvětlení. Úpravy 
hřiště a jeho okolí tak budou touto 
etapou dokončeny.

O další letošní investici, pro-
měně pláže Na Kamínkách, se  
v březnu veřejně diskutovalo. Řešila 
se zejména úprava vstupu do vody, 
umístění sjezdu, který by měl usnad-
nit hasičům čerpání vody přímo  
z Jizery, a oddělená pláž pro pejs-
kaře.  To vše, rovněž několik nových 
kusů mobiliáře a přípravu vlastní 
plochy pláže by ještě před koupací 
sezónou rádo město zřídilo za zhru-
ba 250 tisíc korun. 

Z dalších menších projektů lze 
jmenovat osazení nových automa-
tických dveří do vstupního traktu 
zdravotního střediska a financo-
vání oprav fasád, střech a průčelí 
nepamátkových objektů v městské 
památkové zóně, které bude měs-
to financovat částečně z vlastního 
fondu zřízeného za tímto účelem  
a částečně z fondu ministerstva 
kultury. Konkrétní výsledky toho,  
s jakým zájmem se nový dotační 
program města zatím setkal, se do-
čtete v květnovém Kamelotu.

Redakce

Architektonická soutěž, jejímž cílem je vybrat novou podobu Masarykova 
náměstí, se v březnu posunula do druhého kola. Z 19 přihlášených návrhů 
jich postoupilo sedm a výsledná koncepce bude představena na přelomu 
dubna a května. Očekává se, že revitalizace náměstí bude stát 40 milionů 
korun, jedná se však o pouhý odhad, konkrétnější cifra bude známa až po 
zvolení vítězného návrhu. Přípravy této investice budou probíhat i v roce 
2017 a první etapa se rozběhne nejdříve v létě roku 2017. Stavba bude 
kvůli velké ekonomické náročnosti rozdělena na tři fáze, z nichž každá 
proběhne v jednom následujícím roce. Realizovat celý projekt najednou 
není v možnostech města.

Masarykovo náměstí
V Mírové ulici by měl začít buď letos na podzim nebo příští rok na jaře 
vznikat objekt, v němž by našla zázemí jak školní kuchyně, která vaří 
pro základní i mateřskou školu v Mírové ulici, tak školní jídelna a Klub 
dětí a mládeže. Objekt by byl vystavěn na místě, kde stojí pavilon Klubu 
dětí a mládeže. Projektová dokumentace bude vznikat až do podzimu  
a je možné, že ještě na podzim bude přistoupeno k realizaci. V případě, 
že se nepodaří začít na podzim, začne výstavba na jaře. Předpokládané 
náklady čítají 35 milionů korun. Objekt by však měl být ekonomicky vý-
hodným spojením tří samostatných budov do jedné, kolem které by byl 
rovněž zveleben prostor.

Školní jídelna v Mírové ulici

Hlavní investice připravované na rok 2017

Adam Gebrian, architekt 
roku 2015, besedoval
V úterý 8. března uspořádal spolek 
Tvoříme místo ve spolupráci s ar-
chitektem města Mnichovo Hradiště 
Jakubem Chuchlíkem ve Volnoča-
sovém centru přednášku Architekta 
roku 2015 Adama Gebriana s ná-
zvem Veřejný život je důležitější než 
veřejný prostor. 

Adam Gebrian, který je propa-
gátorem a kritikem architektury, na 
úvod diváky seznámil s čerstvými 
dojmy a postřehy ze své první ná-
vštěvy Mnichova Hradiště, v další 
části přednášky se pak věnoval růz-

ným podobám a pojetím veřejného 
prostoru po celém světě a přede-
vším dění, které se v tomto prostoru 
odehrává. 

Přednáška by měla být první  
z krátkého cyklu přednášek či debat 
na téma veřejný prostor, kterým by 
spolek Tvoříme místo chtěl přispět 
do diskuze na toto téma a to nejen  
v souvislosti s plánovanou revitaliza-
cí Masarykova náměstí.

Lenka Zikmundová, 
Tvoříme místo

Městský parlament vítá jaro
Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště se s příchodem 
letošního jara rozhodl pokusit o ob-
novení tradice stavění májky.

Svou akci parlament chystá 
na sobotu 30. dubna. Odehraje 
se na Masarykově náměstí mezi  
15. a zhruba 17. hodinou za pomo-
ci Domu dětí a mládeže, zdejšího 
sboru dobrovolných hasičů, obce 
baráčníků, města, skautů, Papírnic-
tví Hana Otáhalová, dobrovolníků  
a pomocníků.

Můžete se těšit například na 
tradiční vystoupení Česká a mo-
ravská beseda v podání baráčníků 
z Kláštera Hradiště nad Jizerou, 
vystoupení krojovaného souboru 
Tetičky Krákorky a zdobení samotné 
májky, na němž se můžete dokonce 
sami podílet. Navíc zde naleznete 
také tabule s popisem lidových tra-
dic vztahujících se právě k májce  
a májům. Akce není nijak věkově 

omezena. Zajímají-li vás české tradi-
ce a chcete se přijít podívat, budete 
vítáni.

A abyste se během čekání na 
tuto akci nenudili, chystáme také 
na pátek 22. dubna piknik na trav-
naté ploše za budovou gymnázia 
od 13:30 do 15:00 hodin. Akce se 
uskuteční opět za pomoci DDM, 
gymnázia a 2. ZŠ, Farmářky z Ráje, 
paní Prokopové a městské knihovny. 
Piknik je určen jak pro studenty, tak  
i pro širokou veřejnost. 

A co vás čeká tady? Klidné 
posezení na trávě s hudebním do-
provodem, seznámení s tím, co je 
fair trade, a další aktivity. Například 
si můžete půjčit knížku z veřejné 
knihovničky, která se zde při této pří-
ležitosti otevře, no a samozřejmě tu 
bude hromada jídla!

Soňa Kanderálová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH

Do konce dubna bude hotova 
projektová dokumentace a měs-
to bude žádat o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na vybudování nového 
jednotřídního pavilonu pro 28 
dětí a rekonstrukci kuchyně. 
O přidělení dotace bude roz-
hodnuto až v září, kapacita MŠ 
Jaselská se tak zvýší nejdříve  
v zimě. Pokud by však město  
s žádostí neuspělo, investici to 
zdrží a školka pojme nové děti až 
od příštího školního roku. Kvůli 
této eventualitě už město domlu-
vilo s Březinou, která navyšuje 
kapacitu své školky, možnost 
žádat o umístění i tam.

Rozšíření MŠ Jaselská
Pozornějším jistě neuniklo, že 
pata budovy Klubu na náměstí 
je obnažená. Právě tato část ob-
jektu je aktuálně ošetřována proti 
vlhkosti. Letos bude také dokon-
čen projekt střechy a fasády, 
do září bude zpracována studie 
proveditelnosti, která odpoví na 
otázku, zda by se do Klubu even-
tuelně mohlo přesunout muze-
um, a v roce 2017 se Klub ponoří 
do stavebního ruchu. Nejprve 
bude upravena střecha, fasáda  
a vstupní trakt budou následovat 
a zásahu se dočká i interiér. Oče-
kávaná investice je devět milionů 
korun bez vnitřních úprav. Ty bu-
dou odvislé od využívání Klubu.

Fasáda Klubu
Kromě Klubu by měla nový kabát obléct také radnice. Památkáři již vydali 
závazné stanovisko, takže rekonstrukce opláštění by mohla začít, investi-
ce se však bude realizovat až v souvislosti s revitalizací náměstí.

O dotační peníze z fondu ministerstva školství má zájem také ZŠ 
Studentská. Pokud uspěje, vyroste v jejím areálu atletický ovál a hřiště  
s umělým povrchem obklopené travnatým porostem. V případě, že dotace 
neuspěje, bude město hledat jiný způsob financování.

Celá řada projektů by se měla nadále připravovat (řešení Poříčské uli-
ce, sídliště Jaselská či vznik dopravního generelu pro celé město, jenž by 
odpověděl na otázky, které chodníky rozšiřovat, kde budovat cyklostezky 
a jak řešit parkování, dokumentace pro úpravu lesoparku u Jizery, parku 
u nádraží, výstavba workoutového hřiště pod širým nebem atd.). Jsou zde 
také místa ve velmi špatném technickém stavu – pozornost zaslouží za-
krytí Nedbalky v ulici Na Příkopech, otopná soustava ZŠ Studentská, deš-
ťová kanalizace Na Návsi ve Veselé nebo mostek k pískovně ve Veselé.

Po letech se dočká úprav také městský kamerový systém, jehož pro-
střednictvím dohlížejí na bezpečnost a pořádek ve městě strážníci. Pokud 
uspěje žádost o dotaci, vznikne u nádraží nový kamerový bod a celý sys-
tém bude digitalizován. Jasno bude v červnu.

A co ještě?

Komunitní zahrada ožívá
Ve Šlikově ulici, naproti dětskému 
zdravotnímu středisku, se pomalu 
probouzí k životu komunitní zahra-
da. Tu jsme již začali uklízet a připra-
vovat na první pěstitelskou sezonu. 
V nejbližší době v areálu přibudou 
kompostéry a nádrž na vodu, bude-
me také instalovat vyvýšené paleto-
vé záhony a nabízet je zájemcům. 
Naším cílem je, aby se zahrada sta-
la příjemným místem pro obyvatele 
města, kde bude možné si aktivně 
i pasivně odpočinout a potkávat se. 

Zájemcům hodláme nabízet 
místa pro pěstování v podobě vy-
výšených záhonů o rozměrech 
120 x 80 centimetrů, kterých bude 
k dispozici zatím deset. Za jejich 
pronájem budeme vybírat určitou 
částku, uhradit poplatek však lze  
i jinou formou, například pěstováním 
rajčat v nádobách či výpomocí na 
zahradě. Potěší nás také, když nám 
budete přinášet odřezky od zeleniny 
a ovoce či vaječné skořápky do kom-

postérů, a šetřit tak místo ve svých 
popelnicích. Nezapomínáme ani 
na děti, které budou mít k dispozici 
dětský záhonek zdarma a v areálu 
drobné herní prvky.

Během dubna již počítáme  
s pravidelnou provozní dobou a stá-
lou aktuální nabídkou sazeniček. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailu 
spolekmeza@seznam.cz, na telefo-
nu 775 313 228 nebo na Facebooku 
– Zahrada Mnichova Hradiště.

Lucie Podařilová, 
Spolek Meza

„Pro mě je důležité, aby 
dluh města na konci to-
hoto volebního období 
byl rozhodně menší než  
v roce 2014 a zainvesto-
vaný majetek větší.“

Ondřej Lochman

Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 18. dubna 
2016 v sále Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. na Ma-
sarykově náměstí. Jednání začne v 17 hodin. 

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

Zasedání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad 
veřejnosti jsou vřele vítáni. Z jednání je rovněž po-
řizován videozáznam, který je krátce po jednání 
dostupný na webu města.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Měsíc bezpečnosti: Strážníci potírají špatné
parkování, měří rychlost a věnují se prevenci

Vysvoboďte zakletý sad aneb Šípková Růženka
Takový byl název povedeného 
březnového kurzu stříhání stromů 
v sychrovském sadu. Už ráno se 
účastníci seznámili s programem  
a lektory a mohli začít zkoušet různé 
nářadí určené k péči o ovocné stro-
my. Na stole toho bylo opravdu hod-
ně – hobby nůžky ze supermarketu 
vedle starých, téměř nefunkčních 
nůžek i tupé pily, které se nemohly 
rovnat profesionálnímu vybavení 
lektorů. Na nich právě lektoři vysvět-
lili, jak vypadají nástroje, které jsou 
vhodné. Například jsme se dozvě-
děli, že dobré nůžky mají dva břity  
a nemačkají, tedy nepoškozují, vě-
tev. A také mají jednu velkou výho-
du – ani po několikahodinové práci  
z nich nezačnou bolet ruce.

Zkoušku řezání i stříhání zaháji-
ly děti, možnost srovnat kvality své-
ho nářadí s tím profesionálním však 
ocenili i dospělí. V obchodě si náčiní 
totiž obvykle v praxi nevyzkouší.

Následovala přednáška u stro-
mů. „Toto je větevní kroužek, zde 
je nejvhodnější provést řez, jinak 
vytvoříte suchý pahýl a hojení rány 
bude pro strom složitější. Takto 
vypadá květní pupen, z něj vám 
vyroste jablíčko, které zatíží větev,  
a ona tak sama poroste správně. 
Tady se to pročistí, tyto dvě větve 
spolu soupeří,“ předávali své zku-
šenosti profesionální sadaři. Po pár 
minutách byste původní strom ne-
poznali. Lidé se také ptali na rozdíly 
mezi stříháním jabloní, švestek, me-
runěk, broskvoní a dalších stromů.

Začalo opravdové stříhání. Ka-
ždý lektor si s sebou odvedl kolem 
deseti osob. Z počátku vládl ostych  
a obavy – hlavně strom neponičit. 
Jenže, co si počít? Je veliký rozdíl 
přečíst si článek jak strom zastřih-
nout, a osobně stát před ním. To 
také bylo hlavní náplní kurzu, vy-
zkoušet si řez na živé jabloni. Po 
chvilce přemýšlení, jak bude ten kte-
rý strom vypadat, se do toho každý 
pustil. Lektoři své svěřence bedlivě 

pozorovali, vysvětlovali a chválili. 
Dohromady jsme ostříhali asi sedm-
desát jabloní. 

V další části sadu se dělo něco 
úplně jiného. „Pozor! Loupežníci, 
utíkejte!“ Zde si maminky připravily 
program pro děti. Pohádku o Šípko-
vé Růžence trochu jinak. Děti pro-
cházely pohádkovou stezkou plnou 
nástrah a nebezpečí. Ve své fantazii 
se brodily přes řeku, jezdily na koni 
ve zlaté zbroji či v kočáře, narážely 
na zlou sudičku, procházely černý 
les a potkávaly loupežníky. Vše zá-
leželo na tom, jakou cestu si samy 
zvolily. Na konci si všechny děti vza-
ly ze zázračného stromu jeho plo-
dy a uvařili čaj. Růženka ho vypila 
a byla zachráněna. Žádný trn jí už 
neublíží.

Nejen dětem se rozzářily oči při 
hostině, ke které přišly po strastipl-
né cestě. Protože my, kteří bydlíme 
v blízkosti sychrovského sadu, se 
snažíme stravovat zdravěji, nenašly 
žádné kupované bonbony, ale jab-
lečný štrůdl, perník s čokoládou, raw 
dort, bezlepkový koláč, mazance  
a další dobroty. Tomu se říká odmě-
na. Ve 13 hodin se pak pro všechny 
podávala vynikající bezlepková ve-
ganská polévka i špekáčky, každý si 
mohl zvolit, na co měl chuť. 

Také počasí vyšlo na jedničku. 
Na začátku týdne dokonce sněžilo, 

ale termín už nebylo možné změnit, 
takže jsme se opravdu báli, kolik 
přijde lidí a jestli nebude chumele-
nice. Nakonec bylo tak krásně, že 
jsme debatu o sadu a ochraně před 
chorobami a škůdci uspořádali místo 
pod střechou rovnou v sadu u ohně. 
V klubu Sychrovák by si povídání 
děti neužily jako na sluníčku a čer-
stvém vzduchu. Někdo byl takto celý 
den venku letos poprvé.

Sad se díky dobrovolníkům 
znovu nadýchl k životu. „Pro nás je 
důležité, že naše práce měla smysl,“ 
shodli se organizátoři, lektoři i sa-
motní účastníci. Dle ohlasů na místě 
se akce líbila a my nyní přemýšlíme 
o tom, jak ji příští rok vylepšit. Prav-
děpodobně bude o něco delší, třeba 
víkendová. To by se mohlo předvést 
i sázení stromů a další jarní práce. 
Také bychom viděli, jak se našim 
čerstvě ostříhaným stromům daří.

A co dál? Na podzim, 8. října se 
tu bude konat Podzim v sadu – Jabl-
kobraní. Už teď se můžeme těšit na 
jablečné dobroty, program pro děti  
a koncert harmonikáře Jindry Kelíš-
ka. Bude zde i možnost samosběru 
jablek, moštování na ručním lisu, 
který jste mohli vidět na Sousedské 
slavnosti. Moc se na vás těšíme.

Jaroslav Zadražil, 
osadní výbor Sychrov

Společnost EUREST, spol. s r.o., působící v oblasti stravovacích služeb 
přijme zaměstnance na pozici:

POKLADNÍ a VÝDEJ JÍDEL (HPP/BRIGÁDA)

Požadujeme:
• svědomitost a pracovitost
• odolnost vůči stresu
• praxe není nutná - zaučíme

Pracovní doba 
• plný úvazek: pondělí až pátek 

v čase: dopoledne 6.00 -14.30 hod. a odpoledne 11.30 - 20.00 hod. 
• brigáda: pondělí až pátek 

v čase: dopoledne 9.30 -12.30 hod. a odpoledne 16.30 - 19.30 hod.

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte
 paní Adamovou, tel.: 731 438 256.

nabízíme:
• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• malý přátelský pracovní kolektiv
• volné víkendy a svátky

nástuP možný ihned

pracoviště: Kautex Kněžmost 

Duben je měsícem bezpečnosti,  
a tak mají členové jednotky měst-
ské policie v těchto dnech plné ruce 
práce. Nezaměstnává je však pouze 
preventivní činnost a špatné parko-
vání. Nově se budou zaměřovat také 
na dodržování maximální povolené 
rychlosti.

V momentě, kdy v ulicích Mni-
chova Hradiště začal jarní úklid, opět 
vyplul na povrch starý problém – ně-
kteří řidiči zkrátka odmítají respekto-
vat pravidla a svá vozidla nechávají 
bezohledně stát, kde je napadne. 
Rozdat během tří dnů 70 předvolání 
pro nepřítomného pachatele pře-
stupku není v poslední době ničím 
výjimečným. Velitele městské policie 
Petra Koženého jsme proto požáda-
li, aby nám jmenoval několik míst, 
kde k porušování zákazu zastavení 
dochází nejčastěji a kde lze tedy 
více než kde jinde počítat s pokutou, 
protože tato místa již jsou v hledáčku 
strážníků.

Jedním z takových míst je okolí 
mateřské školy v Mírové ulici. V mo-
mentě, kdy jsou zdejší místa určená 
k parkování obsazena (často lidmi, 
kteří v okolí pracují), je mnohým 
zatěžko zaparkovat např. na parko-
vištích u haly BIOS, u Družby nebo 
na Masarykově náměstí a dojít ke 
školce. 

Velmi problematickou lokalitou 
je ulice 1. máje pod zámkem. Její 
historicky daná šíře jednoduše ne-
umožňuje souběžné parkování na 

obou stranách, a tak je zákaz zasta-
vení střídavě na jedné a na druhé 
straně ulice. Zákaz platí například 
před pizzerií a barem Frikulín, stát se 
může před Antosh Pub, zastavárnou 
či před smíšeným zbožím. Je ovšem 
třeba brát v úvahu zákaz zastavení 
ve vzdálenosti do pěti metrů od pře-
chodu pro chodce. Zástupci městské 
policie, vedení města, městského 
úřadu a Policie ČR po společné 
návštěvě místa konstatovali, že par-
kovací režim zatím ponechají beze 
změn, aby byla zajištěna obslužnost 
provozoven zdejších živnostníků.

Problematická je také Sokolov-
ská ulice. Tu čeká osazení zákazo-
vými značkami tak, aby bylo možné 
vždy parkovat na jedné straně ulice 
a na druhé nikoliv. Zákaz zastavení 
bude prodloužen od základní ško-
ly až za křižovatku s Mírovou ulicí.  
K podobné změně režimu dojde i ve 
Švermově ulici.

Donedávna bylo rizikovým 
místem také okolí průmyslových 
hal Behru, kde vozidla celkem 

běžně parkovala na travnaté plo-
še, čímž ji dokonale proměnila  
v oraniště. Dělo se tak zejména 
před střídáním směn. Stejně jako  
v ulici Víta Nejedlého se dlouhodo-
bým působením podařilo řidiče po-
měrně vychovat.

„Nulovou toleranci máme vůči 
parkování na chodnících. Chodníky 
pod tíhou automobilů jednoduše trpí. 
Podobně tomu je v případě parková-
ní v křižovatce, na městské zeleni 
nebo v zákazech vjezdu. Samozřej-
mě sledujeme také případy neuhra-
zeného parkovného na náměstí,“ 
vyjmenovává nejsledovanější pro-
hřešky Petr Kožený.

Co se týče zpoplatněného par-
kování na náměstí, vede se diskuze 
o tom, zda by prvních 30 či 60 minut 
nemělo být zdarma.

Zatímco špatné parkování život 
ve městě znepříjemňuje, rychlá jíz-
da v ulicích je vyloženě nebezpečná. 
Proto se už od konce tohoto měsí-
ce chystají strážníci ve spolupráci  
s Policií ČR měřit dodržování její 
maximální výše. V průběhu dubna 
bude mít Městská policie Mnichovo 
Hradiště již všechna potřebná vyjá-
dření příslušných úřadů a začne na 
předem vybraných místech měřit 
sama.

Nejúčinnějším nástrojem v boji 
proti přestupkům je však již zmíně-
ná prevence. Přestože sankce rov-
něž působí preventivně, vhodnější 
samozřejmě je přestupkům před-

cházet. Velitele městské policie tak 
do léta čekají tři desítky přednášek 
pro místní žáky a studenty a další 
rozdávání reflexních pásků. V rámci 
připravovaného dětského dne stráž-
níci zájemce seznámí se svou prací 
i vybavením, například služebním 
vozem.

Městská policie rovněž prosí, 
aby ji občané v případě, kdy jsou 
svědky protiprávního chování, ne-
váhali oslovit a vyzvat k zakročení. 
Služebna má telefonní číslo 326 771 
240, hlídka je k zastižení na telefonu 
602 473 156 a velitel Petr Kožený 
má do své kanceláře číslo 326 776 
770, na mobil 607 523 225. Informa-
ce o městské policii, novinky z její 
činnosti i rady, na co si dát pozor, 
mohou zájemci rovněž sledovat na 
facebookové stránce Městská poli-
cie Mnichovo Hradiště.

Redakce

Ukliďme Mnichovo Hradiště
V sobotu 16. dubna se bude opět ko-
nat celostátní akce Ukliďme Česko  
a naše město se i letos připojí.

Organizace celé akce se ujal 
studentský parlament, který již pár 
měsíců funguje na místním gym-
náziu. Na celé akci se samozřejmě 
bude podílet město spolu s osadní-
mi výbory některých místních částí  
a firma Compag Mladá Boleslav, 
která zajistí odvoz sesbíraného od-

padu. Opět bude vybráno několik 
lokalit a budou zajištěny pytle. 

Informace o akci budou zve-
řejněny na stránkách města, Face-
booku či na www.uklidmecesko.cz, 
kde se mohou případní dobrovolníci 
i zaregistrovat. Bližší informace po-
skytne paní Dana Stránská na Měst-
ském úřadě a na telefonním čísle 
725 895 420.

Redakce

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 
ZA POSLEDNÍ MĚSÍC

V období od 23. února do 21. 
března rozdali strážníci 83 bloko-
vých pokut v celkové hodnotě 25 
900 korun a za stěrače umístili 
celkem 176 takzvaných „parko-
vaček“. Pokuty však nevylepšují 
městský rozpočet, město za ně 
nakupuje reflexní pásky, které 
rozdává zdarma. Naposledy to 
byly rovné dva tisíce kusů.

Velitel městské policie Petr Kožený.
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Apríl přinese kromě 
žertů také kuličkiádu

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Předtančení se na plese dá vcelku očekávat. Taneční seminář, při němž 
se vyučuje Lindy Hop, nejoblíbenější swingový tanec meziválečného New 
Yorku, už méně. A když po tom všem dorazí hodinu před půlnocí ještě 
Skokan v obleku a ve výšce několika metrů nad hlavami udivených diváků 
metá salta, publikum je ve varu. Reprezentační ples města, který se letos 
konal v pátek 4. března, se vydařil. Podrobněji se k němu vracíme na 
straně pět. Foto: Jiří Senohrábek

Více než pět desítek duchovně založených posluchačů se v úterý 8. břez-
na zúčastnilo v sále Klubu přednášky Buddhismus v moderním životě, 
kterou pořádalo místní Buddhistické centrum Diamantové cesty, jež má 
samo na třicet členů. Přednášející Pavel Fidler apeloval za budování přá-
telství a zájem o komunitní rozvoj, o nichž hovořil jako o nepomíjejících 
lidských hodnotách. Foto: Jaroslav Vídeňský

Před zcela vyprodaným hledištěm městského divadla se známé herečky 
Jana Šulcová a Veronika Jeníková v komedii Neila Simona Velký holky 
nepláčou ve čtvrtek 10. března dohodly, že po ztroskotaných manžel-
stvích již do svých domovů žádné muže nevpustí a budou žít spokojeně 
spolu. Jenže neuplyne ani týden a letitým kamarádkám začne při blízkém 
soužití lézt na nervy z vlastností té druhé přesně to, co předtím vyhnalo 
jejich muže. Škoda že nezvyklý ženský pár, který při občasných návště-
vách doplňovaly do kvarteta ještě Dana Batulková a Daniela Choděrová, 
servíroval text jen s malou dávkou ostrého koření jménem ironie, jímž je 
autorův scénáristický recept prošpikován – hra v sobě měla jistě širší po-
tenciál. I tak ale publikum bavila. Foto: Jiří Senohrábek

V hlasovací soutěži diváků o premiérovou projekci filmu Trabantem do 
posledního dechu za osobní účasti tvůrčího týmu Dana Přibáně drželo 
Mnichovo Hradiště dlouho krok s nejlepšími, ale s velkými městy typu Ha-
vířova, který nakonec zvítězil, svádělo nerovný boj. Havířovské kino (od 
něhož jsme si vypůjčili tuto ilustrační fotografii) pojalo ve dvou projekcích 
dle našich informací 10. března přes 750 diváků a tvůrci se tam prošli 
po červeném koberci. Mnichovo Hradiště vidělo spolu se zbytkem Česka 
Trabanty v civilnější atmosféře přesně o týden později, ale odměnilo je 
diváckým zájmem hodným osmitisícové obce. Na projekce ve dnech 17.  
a 19. března přišlo celkem přesně 250 diváků. A to se těsně před uzávěr-
kou tohoto čísla Kamelotu, v pátek 25. března, chystalo ještě třetí promí-
tání. Foto: Kino Centrum Havířov

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

ve druhé pak rodinné týmy. Startov-
né činí 30 korun na osobu. Kapacita 
turnaje je omezená. V případě trva-
lého deště a nevhodného podkladu 
se turnaj přesouvá na 15. květen. 
Všem přihlášeným zašleme podrob-
nější informace. 

Pokud nevyhrajete a nečekaně 
vás překvapí vaše nešikovnost, ne-
zoufejte, od 15 hodin máte příležitost 
příhodně završit pěkné odpoledne  
v blízkém kině nad novým rodinným 
animovaným filmem Pat a Mat.

Jiří Senohrábek a Filip Procházka, 
Klub Mnichovo Hradiště

Ať malí či velcí, změřte síly a zkus-
te své štěstí a hbitost prstů na čty-
řech důlcích v neděli 24. dubna od  
13 hodin, kdy v parku mezi nádražím 
a kinem odstartuje první hradišťská 
kuličkiáda. Zažijte návrat tohoto jar-
ního sportu a založte s námi novou 
tradici. Pro vítěze jsou připraveny 
zajímavé ceny. 

Pro co nejlepší organizaci prosí-
me o přihlášky předem, a to osobně 
v budově Klubu Mnichovo Hradiště 
na Masarykově náměstí 299, na  
e-mailu filip@276.cz nebo na tel. 
326 772 464. 

Hrát mohou v 1. kategorii děti, 

Unikátní projekt kytaristů Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje
Vrcholem 44. sezony Kruhu přátel 
hudby Klubu Mnichovo Hradiště 
bude jistě závěrečný koncert, kte-
rý se uskuteční výjimečně v pátek  
15. dubna od 19 hodin.

Po necelých dvou letech, na 
četná přání posluchačů, vystoupí  
v městském divadle kytaristé pro-
fesor Štěpán Rak a jeho syn Jan 
Matěj. Jedná se o unikátní kytarový 
projekt.

Štěpán Rak absolvoval studium 
hry na kytaru a skladby na pražské 
konzervatoři u prof. Štěpána Urba-
na a prof. Zdeňka Hůly. Ve studiu 
pokračoval na Hudební fakultě Aka-
demie múzických umění v Praze. Již 
za studií obdržel významné ocenění 
za 1. místo v hudební soutěži mla-
dých skladatelů z Československa,  
a to za skladbu Hirošima. V roce 
1983 získal 2. cenu v dalším ročníku 
této soutěže za píseň Až. 

V roce 1975 obdržel pozvání 
do Finska, aby zde pomohl vytvořit 
základy pro zdejší studium kytarové 
hry. Ve Finsku vyučoval na konzer-
vatoři, pořádal mistrovské kurzy  
a přednášky, koncertoval sólově  
i s předními finskými orchestry prak-
ticky po celé zemi, hostoval ve Fin-
ském rozhlasu a televizi.

interpreta a skladatele v jedné osobě 
s duší hudby.

Jan Matěj Rak se narodil v roce 
1987 ve Finsku. Je českým kytaris-
tou a písničkářem. Vystudoval foto-
grafii na FAMU a učitelství na Peda-
gogické fakultě Univerzity Karlovy.  
V hudbě se zaměřuje na interpretaci 
židovských písní, skladeb Jaroslava 
Ježka a vlastních písní. Hraje sólově 
i v několika skupinách.

Na 347. abonentním večeru  
v programu RAK a RAK zazní sklad-
by Píseň pro Davida, Vivat Carolus 
Quartos, Tance okolo lípy z cyklu 
Svět vůní, které zkomponoval prof. 
Štěpán Rak. 

Naproti tomu jeho syn Jan Matěj 
uvede skladby, které jsou zcela uni-
kátním přínosem klasické kytarové 
hudbě – skladby Jaroslava Ježka 
Život je jen náhoda, Ezop a brabe-
nec, Tmavomodrý svět, Bugatti step, 
Tři strážníci, skladby Summertime 
(Gershwin) nebo Jen pro ten dnešní 
den (J. E. Nováček/J. Gruss).

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

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

Štěpán Rak se v roce 1982 za-
sloužil o založení oboru kytary na 
AMU v Praze, kde byl také preziden-
tem republiky v roce 2000 jmenován 
historicky prvním vysokoškolským 
profesorem tohoto oboru. Jeho pě-
tiprstá technika hry na kytaru, která 
se již vyučuje po celém světě, se 
stala doslova legendou, stejně tak 
jako tzv. „Rakovo tremolo etherna“. 
Jeho díla obsahují téměř všechny 
nástrojové kombinace od sólové ky-
tary až po symfonické orchestry.

V minulém roce oslavil prof. Ště-

pán Rak 70. narozeniny, a právě na 
jejich oslavu se rozhodl uvést svůj 
nový cyklus nazvaný „Cesta do po-
hádky“. Ten nás zve na cestu radosti 
a hravosti, protože právě její záslu-
hou můžeme prožívat život, který 
nás obohatí. Rak zkomponoval velké 
množství skladeb nejen pro sólovou 
kytaru a více kytar, ale i skladeb or-
chestrálních.

Štěpán Rak je osobností, která 
si své posluchače dokáže podmanit 
intenzitou prožitku, interpretačními 
možnostmi a absolutním splynutím 

Profesor Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak.

V dubnu se zamyslete 
nad abonentkou

sledních dvanáct vstupenek, které 
mohou být vaše.

Před zahájením tohoto posled-
ního představení letošního abonent-
ního cyklu představíme repertoár 
abonentní sezóny 2016/2017 a roz-
šíříme mezi stávající předplatitele 
oficiální přihlášky. Na případná uvol-
něná místa budeme nejpozději od  
1. června přijímat nové předplatitele. 
Ať patříte k letitým či čerstvým fan-
dům divadla, buďte po 19. dubnu ve 
střehu. Je o co stát!

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Bláznivou, velkou a nefalšovanou 
lásku je možné prožít v každém 
věku. Alespoň v to věří hrdinové 
komedie Zamilovat se, kterou jako 
poslední představení letošního abo-
nentního cyklu uvede 19. dubna  
v Hradišti pražské Divadlo Kalich.

Jsou to už dvě desítky let, kdy 
se Jana Paulová a Pavel Zedníček 
poprvé sešli v divácky veleúspěšné 
komedii Natěrač. A od té doby hle-
dají sobě i divákům stále nové ko-
medie na tělo. Tuhle pro ně napsal 
zaručený veseloherní autor Noel 
Coward a režíroval Jakub Nvota. 
Ve volném prodeji zbývá ještě po-

Kino v dubnu: šest novinek, horová noc i oscarový film
Hned 1. dubna zahájíme nový mě-
síc dvojprogramem – večer vám 
konečně promítneme akční sci-fi 
Deadpool, které se nám v březnu 
nepodařilo odehrát kvůli vadné fil-
mové kopii, a od 22 hodin budeme 
pokračovat novým americkým horo-
rem Čarodějnice označovaným za 
nejoriginálnější a nejděsivější horor 
posledních let. Odehrává se v drsné 
americké divočině 17. století a jistě 
nikoho nenechá v klidu…

Další den, v sobotu 2. dub-
na, pokračujeme opět dvojprojekcí  
v rámci filmové přehlídky outdooro-

vých filmů Expediční kamera. Mi-
lovníci tohoto žánru si v našem kině 
mohou posedět s krátkou přestáv-
kou od 18:30 do 23:15 hodin. Čeká 
je devět cestopisných filmů z růz-
ných míst Země, z toho dva z nich 
natočili český a slovenský režisér.

Úspěšné české filmy Teorie 
tygra, Trabantem do posledního 
dechu, Řachanda či Lída Baarová 
doplní v našem programu novinky – 
drama Já, Olga Hepnarová o ženě, 
která byla v 70. letech minulého 
století jako poslední žena v Česko-
slovensku popravena za hromadnou 

vraždu, akční krimithriller Rudý kapi-
tán s Oldřichem Kaiserem v hlavní 
roli, film známého a oceňovaného 
režiséra Petra Václava Nikdy nejsme 
sami o problémech současné doby 
či dvě nové komedie známých re-
žisérů Jak básníci čekají na zázrak 
(Dušan Klein) a Jak se zbavit nevěs-
ty (Tomáš Svoboda).

Velmi očekávaná je také premié-
ra vítězného filmu letošních Oscarů, 
snímku Spotlight o zneužívání dětí 
katolickou církví, a snímek Kniha 
džunglí, hraný celovečerní film podle 
literární předlohy Rudyarda Kiplinga.             

V sobotu 30. dubna, tedy na ča-
rodějnice, kino hrát nebude, užívejte 
si u ohňů, ale neodleťte nám! V den 
státního svátku v neděli 1. května 
celé Hradiště ožije vzpomínkovými 
akcemi připomínajícími bitvu, k níž 
došlo v roce 1866. My vás pozveme 
do kina výjimečně až v podvečer na 
tematickou projekci s besedou právě 
k prusko-rakouské válce.

Přejeme vám krásné jarní dny  
a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Z hradišťských ulic na muzikálová prkna: 
Zpěvák Tomáš Vaněk pořádá konečně koncert i doma 
Možná jste ho léta potkávali jako 
kluka na ulici a ani vás nenapadlo, 
co z něj jednou vyroste. Úspěšný 
mladý filmový, činoherní a muzi-
kálový herec a zpěvák Tomáš Va-
něk má kořeny v Jivině a do školy 
chodil v Mnichově Hradišti a Mladé 
Boleslavi. Na pražské DAMU se 
následně blýskl především v rolích 
v klasických ruských hrách a tento 
svůj herecký křest okořenil účastí 
v semináři slavného ruského herce 
Olega Tabakova. Poté, co ho širo-
ká veřejnost zaregistrovala v teen-
agerovském filmu Gympl a dalších 

snímcích režiséra Tomáše Vorla 
(Vejška) či Milana Cieslara (Láska je 
láska), se objevil také v seriálu TV 
Prima Svatby v Benátkách.

Jeho doménou jsou ale přede-
vším muzikály. A právě o tom vás 
chce přesvědčit při koncertu, v rámci 
kterého kromě jeho vlastního reper-
toáru zazní v první řadě melodie  
z muzikálů Antoinetta, Rent či Fan-
tom opery, v nichž vystupuje na 
pražských muzikálových scénách.

Na koncert do Mnichova Hradi-
ště ho jako hosté přijedou podpořit 
jeho profesní i osobní přátelé, muzi-

káloví herci Roman Tomeš (Mauglí, 
Pomáda, Touha, Tajemství) a Moni-
ka Sommerová (Fantom opery, Petr 
a Lucie).

Koncert Tomáše Vaňka nejen se 
známými muzikálovými melodie-
mi, pátek 6. května, 19:30 hodin, 
Městské divadlo Mnichovo Hradi-
ště. Předprodej vstupenek (340 / 
300 Kč) v Klubu, nebo v síti Tic-
ketportal.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Laureáty Ceny města se stali Vlastimil Kouřil, Josef Brož a Luboš Dvořáček s Lenkou Brynychovou

Na Reprezentační ples města lákal elegantní i adrenalinový 
program. A také čepované pivo ze školní jídelny
Odložit si a hned ve dveřích do sálu 
si podat ruku se starostou, který vám 
vzápětí předá pěkně rostlou růži 
smetanové barvy. Přesně takové en-
trée zažila stovka žen, jež se za do-
provodu svých partnerů zúčastnila  
v pátek 4. března 9. Reprezentační-
ho plesu města Mnichovo Hradiště.

K tanci a poslechu hrál, tak jako 
loni, liberecký Orchestr Domestic  
a poslední píseň zahrál až po dru-
hé hodině v noci. Mezitím dostaly 
taneční páry každou celou hodinu 
příležitost k odpočinku díky pestré-
mu doprovodnému programu. 

Předtančení v osm nepostráda-
lo příběh milostného flirtu, v devět se 
poprvé v polistopadové historii udí-
lely Ceny města, v deset ovládl par-
ket swing, v jedenáct pak vzbuzoval 
úžas a vyplavoval adrenalin svůj  
i diváků Skokan v obleku a o půlnoci 
přišel čas rozdělování cen.

K naznačenému programu nyní 
detailněji. Moderním swingovým čís-
lem, které mělo svou příběhovostí 
blízko k tanečním kreacím oblíbené 
taneční show StarDance, zahájili 
program plesu Tereza Řípová a Mar-
tin Šimek, jinak již po dvě sezóny ta-
neční mistři mnichovohradišťských 
Kurzů tance a společenské výchovy 
pro mládež, které povedou v sále 
Klubu od poloviny září již potřetí. 

Hodinu po zmíněném zahajo-
vacím předtančení se udílely Ceny 
města. Těm je věnován samostatný 
článek na této straně.

Úderem desáté hodiny rozvířili 
už tak živou atmosféru plesu svým 
tanečním vystoupením Groovy Cats, 
pár, který v srdci Prahy vede vyhlá-
šený taneční swingový klub. Zájemci 
si mohli pod jeho vedením vyzkoušet 
v rychlokurzu základní taneční krok 
Lindy Hopu, jenž byl ve třicátých 
letech nejoblíbenějším tancem New 
Yorku. O hodinu později dostal pu-
blikum vysloveně do varu skokan v 

obleku, který nad hlavami sedících 
hostů, a tedy vysoko nad parketem, 
metal salta na pružinách.

O půlnoci se pak dalo krájet 
napětí, když osud postupně vyzval 
desítku hostů plesu k převzetí hlav-
ních cen velké plesové soutěže. Cen 
v moderní obdobě tomboly byly jinak 
dohromady takřka čtyři stovky, tedy 
téměř dvakrát tolik, kolik se na bě-
hem dvou týdnů vyprodaném plese 
mohlo z omezených kapacitních dů-
vodů sejít hostů. 

Živému zájmu se také těšil 
improvizovaný fotoateliér, kde si 

hosté mohli odnést fotografii jako 
suvenýr ještě předtím, než dlouho 
po půlnoci opět oblékli kabáty a vy-
dali se zpátky domů. Fotografie byla 
zajímavá nejen lištou se jménem  
a datem akce, na které byla poříze-
na, ale především svým pozadím, 
kterou tvořila fotostěna od nadějné 
studentské výtvarnice Sáry Syslové. 
Ta naplnila zadání Klubu Mnichovo 
Hradiště coby zadavatele a dala 
svému výtvarnému dílu moderní  
a regionální téma, když malířskou 
stěnu o rozměrech 2 x 2,7 metru 
ozdobila několika ostře barevnými 
otisky hradišťského zámku v pop 
artovém stylu. 

Program plesu a jeho organizaci 
měl na starosti Klub Mnichovo Hra-
diště, největší část cen do soutěže 
shromáždil díky svým kontaktům 
místostarosta Jiří Bína, skvělé záze-
mí pak plesu vytvořilo prostředí ZŠ 
Studentská a jeho zaměstnanci.

„Zažil jsem už hodně plesů  
a jiných akcí na různých místech, ale 
nikde není možné zajít si pro pivo do 
školní jídelny. No řekněte, nemáte 
to tu skvělé?“ okomentoval úsměv-
ně hradišťské specifikum moderátor 
plesu Luboš Dvořák.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Starosta Ondřej Lochman každou ženu přivítal růží smetanové barvy.

S novou komedií Rodina je základ jde laťka u Tylů významně nahoru

Rodina je základ státu. Tak se jme-
nuje komedie britského veseloher-
ního hitmakera Raye Cooneyho, 
která měla premiéru v Městském 
divadle Mnichovo Hradiště v sobotu 
5. března. Mnichovohradišťští ochot-
níci sice zkrátili její obvyklý název  
o poslední slovo, jinak jí ale neubrali 
ani repliku, takže rozesmátý divák 
odcházel domů až po dvou a půl 
hodinách.

Zápletka se točí kolem hříchu 

doktora Mortimera z mládí, který 
vypluje na povrch jako na potvoru 
zrovna v době, kdy by měl všechny 
síly upnout ke kariérnímu postupu, 
na nějž léta čekal. Je třeba se mít 
na pozoru! Taková dospívající dcera 
s piercingem a barevnými vlasy, o je-
jíž existenci se doktor dozví až v den 
jejích osmnáctin, by mohla na klinice 
způsobit pořádný poprask…  

Nová představení místních he-
reckých nadšenců se v poslední 

době pravidelně rodí s ročním od-
stupem. Rodina je základ překona-
la svou úrovní předchozí tyláckou 
komedii, Penzion Schoeller, o dvě 
třídy. Představení má profesionální 
švih i výborné herecké kreace. Jan 
Pekař, civilním povoláním peda-
gog na speciální škole, zasluhuje 
v hlavní roli doktora Mortimora ab-
solutorium nejen za kvanta textu, 
která servíruje publiku bez jediného 
zaškobrtnutí, ale i za to, že spoléhá 

na prostou sílu zapeklitě turbulent-
ní situační zápletky a komediálně 
hřmotnou figuru hraje s až subtilní 
kázní bez tlačení na pilu. 

Jeho a dalších jedenáct her-
ců na čele s Miroslavem a Radkou 
Smutnými, Jiřinou Vodákovou, Ane-
tou Hoření či Ivou Flodrmanovou 
režíroval Rudolf Vízek. Od něho 
jsme také bezprostřední po bouřli-
vé děkovačce a konci představení 
zaslechli: „Co bude dál, zatím neví-

Nová komedie je plná bláznivých převleků. Foto: 3x Jiří Senohrábek

me. Ani jaká hra se bude hrát, ani 
kdo ji bude režírovat. Ve hře jsem já  
i druhý režisér Josef Flanderka. Ne-
cháme na souboru, koho a jakou hru 
vybere. Teď si musíme především 
chvíli odpočinout.“

Přinejmenším v březnu to ale 
u Tylů na odpočinek rozhodně moc 
nevypadalo. Už v sobotu 19. března 
se v Městském divadle odehrála prv-
ní repríza komedie Rodina je základ.  
A protože už dlouho před ní zbý-

valy v Klubu v prodeji jen poslední 
lístky, našli ochotníci po dohodě 
s vedením Klubu pohotově již ter-
mín druhé reprízy. Ta se odehraje  
2. dubna, tedy opět v sobotu. V pří-
padě všech představení hra začíná 
vždy v 19:30 hodin. Vstupenky za 
rovnou stokorunu můžete zakoupit 
v Klubu.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Doktor Mortimer nevěděl o své dceři až do jejích osmnácti let. A všechno se šmodrchá a šmodrchá. Ke slovu se dostane i policie.

Historicky první udílení Cen města v 
jeho novodobé historii připravovala 
radnice od loňského roku. Po výzvě 
směřované k obyvatelům se sešlo 
celkem devět nominací, z nichž rada 
města vybrala a doporučila zastupi-
telstvu ke schválení první laureáty.

Jako vhodná společenská pří-
ležitost pro slavnostní rozdání oce-
nění byl zvolen Reprezentační ples 
města. Těsně před ním ještě vznikly 
ve spolupráci s dobrovolníky filmové 
medailony oceněných osobností, 
které byly na plese promítnuty a zá-
jemcům budou k dispozici na inter-
netových stránkách města.

 Jako první si pro cenu vytvo-
řenou v dílně kněžmostského umě-
leckého kováře Pavla Kverka přišel 
Luboš Dvořáček s Lenkou Bryny-
chovou. Ti byli ověnčeni cenou za Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová zachránili život seni-

orovi, kterého na ulici potkala srdeční příhoda.
Vlastimil Kouřil, organizátor koncertů komorní hudby  
„v demisi“. Foto: 2x Jiří Senohrábek

mimořádný počin v uplynulém roce. 
Poskytli totiž první pomoc panu Bíl-
kovi, seniorovi z Mnichova Hradiště, 
kterého vloni na ulici postihla náhlá 
srdeční příhoda. Neváhali, zavo-
lali záchrannou službu a předvedli 
učebnicovou ukázku první pomoci. 
Formou medailonu jim pan Bílek 
vyjádřil své velké poděkování za zá-
chranu života.

Následovala kategorie Cena 
města za celoživotní přínos. V té 
byly vyznamenány dvě známé 
osobnosti Mnichova Hradiště, a to 
pedagog a básník Josef Brož ze 
Lhotic a dlouholetý organizátor kon-
certů komorní hudby Vlastimil Kou-
řil, který jen dva dny před plesem 
oslavil krásné 85. narozeniny. První  
z laureátů, pětadevadesátiletý, se 
pro zdravotní stav omluvil a oce-

nění převzal ve čtvrtek 24. března 
na radnici, druhý si pro cenu přišel 
osobně a s moderátorem plesu Lu-
bošem Dvořákem absolvoval krátký 
rozhovor. 

Pan Kouřil zavzpomínal napří-
klad na životní zážitek, kterým bylo 
vystoupení houslisty Josefa Suka  
v mnichovohradišťském Kruhu přá-
tel hudby, připomněl, že už několik 
let aktivně hledá svého nástupce  
a že je tedy jednatelem Kruhu přátel 
hudby „v demisi“, a pozval na velká 
jména české komorní hudby, kterým 
bude ještě patřit zbytek aktuální kon-
certní sezóny.

První držitele Cen města prová-
zel na cestě zpátky ke stolům mo-
hutný aplaus.

Redakce

Fotografování před fotostěnou bylo v průběhu večera stále populárnější.

Mnohé účastníky plesu cestou domů tížila výhra. Foto: 3x Jiří Senohrábek
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V knihovně proběhla čtenářská dílnička

Umělci z keramického kroužku uspěli  
na soutěži se svými díly hned několikrát
Členové keramického kroužku se již 
podruhé se svými výrobky zúčastnili 
výtvarné soutěže Řemesla Polabí, 
kterou pořádá Městský dům dětí  
a mládeže Čelákovice. Letošním té-
matem byl Pohyb. Dětem se podařilo 
získat pětkrát umístění na stupních 
vítězů, tedy 1. až 3. místo, a dále 
čestné uznání pro celý kolektiv.

Hana Skramuská,
Klub dětí a mládeže

V úterý 8. března navštívila naši 
knihovnu paní učitelka z bakovské 
základní školy Helena Kaluhová se 
svou hravou dílničkou pro šikovné 
děti, které knihy umějí nejenom 
číst, ale také rády hádají, předvídají  
a kreslí ilustrace. To vše si mohly vy-
zkoušet za pomoci knihy s názvem 

Kouzelná baterka od spisovatelky 
Olgy Černé.

Děti se postupně seznamova-
ly s příběhem chlapečka, kterému 
maminka nechtěla dovolit pejska. 
Paní učitelka kombinovala čtení  
s otázkami a úkoly pro děti, takže 
malí návštěvníci neměli ani chvilku 

oddychu a hodina strávená se za-
jímavou knihou všem velmi rychle 
utekla. Děti se dozvěděly, jak si 
chlapeček vyrobil pejska sám, po-
jmenoval ho Petalík, a co se stalo, 
že pejsek nakonec obživl. Na závěr 
děti formou hry zvané popkorn samy 
znovu vyprávěly a rekapitulovaly děj 

knihy tak, jak si jej zapamatovaly.
Největší překvapení čekalo 

malé čtenáře na samém konci pro-
gramu: krabice plná perníkových 
pejsků Petalíků, které si mohli od-
nést domů.

Městská knihovna

Helena Kahudová pro děti připravila zábavnou aktivitu i odměny. Hodinový program vycházel z knihy Kouzelná baterka.

Kurz internetu pro seniory
V březnu se v městské knihovně 
konala akce Internet pro seniory. 
Během ní nabídla naše knihovna 
lidem, kteří nemají s internetem žád-
nou zkušenost, možnost seznámení 
s tím, co všechno internet nabízí. 
Mnohé seniory internet sice láká, ale 
mají obavy, že už k jeho ovládnutí 
nemají věk a že jim to nepůjde. 

Hodinové lekce probíhaly indivi-
duálně mimo běžné otevírací hodiny 
knihovny, takže jsme měli na práci 

klid. Do kurzu se přihlásili jak zájem-
ci, kteří již nějakou zkušenost s prací 
na počítači měli a chtěli si vyzkoušet 
nové věci a naučit se lépe na inter-
netu orientovat, ale také lidé, kteří 
opravdu nikdy s počítačem nepraco-
vali. I úplní začátečníci se po hodině 
práce přestali počítače a internetu 
bát a poznali, že internet je pro kaž-
dého a práce s ním není nijak těžká.

Městská knihovna

Muzika Réva umí zahrát zkrátka všechno
O tom, že cimbálová muzika Réva 
zahraje všechno – jazz, klasickou 
hudbu, filmové melodie, lidové pís-
ničky i rock, se přesvědčili žáci a uči-
telé ze Základní školy Sokolovská. 

Muzika Réva hraje na typické 
lidové nástroje – cimbál, basu, hous-
le, klarinet. Žáci se díky ní dozvěděli 
nové zajímavosti o těchto hudebních 
nástrojích a s chutí si s kapelou 
zazpívali. Při poslední skladbě od 
rockové skupiny Kabát si i zatančili. 
Muzikanti přispěli k pohodě a dobré 
náladě všech posluchačů. Učitelé  
i žáci odcházeli z vystoupení nadše-
ni a nešetřili chválou.
                                                                                                                                  

Svatava Bukvičková, 
Základní škola Sokolovská S muzikanty si žáci na závěr dokonce zatančili, když zazněl Kabát.

Děti z Mateřské školy Mírová podpořily 
svými výtvory onkologicky nemocné

Děti z Mateřské školy Mírová vytvoři-
ly krásné obrázky, které po celý mě-
síc březen zdobily lůžkové oddělení 
Komplexního onkologického centra 
v Liberci. Výtvory dětí byly součástí 
výzdoby onkologických pracovišť  
v rámci Tulipánového měsíce, pro-
jektu, který v březnu již počtvrté 
realizovala nezisková organizace 
Amelie, z. s. Projektem upozorňuje-
me na potřebu podpory onkologicky 
nemocných a jejich blízkých nejen  
v oblasti léčby, ale i v psychosociální 
rovině. Za nádherné obrázky pro ve-
selejší prostředí nemocnice dětem  
i jejich paním učitelkám ještě jednou 
moc děkujeme.

Petra Kuntošová, 
Amelie, z. s.Obrázky dětí z mnichovohradišťské školky dělají nemocnici hezčím místem.

Zápis dětí do mateřských škol se blíží
Ředitelství Mateřské školy města 
Mnichovo Hradiště oznamuje, že 
zápis dětí přijatých k předškolní-
mu vzdělávání od školního roku 
2016/2017 do Mateřské školy města 
Mnichovo Hradiště se bude konat 
ve dnech 13. a 14. dubna 2016 od 
14:30 do 16 hodin na jednotlivých 
mateřských školách. V Mnichově 
Hradišti tedy v Mírové ulici čp. 683, 
v Jaselské ulici čp. 1238 a v místní 

části Veselá ve Školní ulici čp. 70. 
Zápisům budou předcházet 

„Dny otevřených dveří“ 11. a 12. 
dubna 2016 (v Mírové ulici od 14:30 
hodin do 16 hodin, v Jaselské ulici 
od 8 do 10 hodin a ve Veselé od 
14:30 hodin do 16 hodin.

Formulář žádosti o přijetí a evi-
denční list dítěte obdrží rodiče na 
jednotlivých školách při dnech ote-
vřených dveří.

U zápisu žadatelé předloží tuto 
vyplněnou žádost o přijetí, dále vy-
plněný evidenční list, který musí být 
potvrzen dětským lékařem dítěte, 
rovněž rodný list dítěte a občanský 
průkaz matky k ověření bydliště 
nebo potvrzení o trvalém pobytu 
dítěte.

Alena Volfová, ředitelka Mateřské 
školy města Mnichovo Hradiště

Děti se seznámily s tím, jak vzniká mouka i čerstvé pečivo.

Život v mateřské škole: obilný den i seminář pro rodiče
Letošním školním rokem nás provází 
motto: „S Pyramidáčkem vím, co jím, 
a pečuji o své zdraví.“ Pyramidáček 
je edukační program pro děti před-
školního věku v oblasti správné vý-
živy a s podporou pohybové aktivity. 
V rámci letošního tématu už v naší 
mateřské škole proběhly následující 
projekty: Co roste na podzim, Bram-
boriáda, Voda je život, Masopustní 
rej a v měsíci březnu Obilný den. 

Děti se dozvěděly, jak se z obilí 
zpracovává mouka, měly možnost 
prohlédnout si různé druhy mouky, 
ochutnat pečivo z nich připravené. 
Hrály si na mlynáře, na pekaře, 
samy také těsto zadělávaly a upekly 
si třeba chleba nebo zajíčky z kynu-
tého těsta. Ale protože příroda se 
probouzí a přichází jaro, využili jsme 
také různá zrníčka a semínka k setí, 
a děti tak mohly a nadále mohou 

pozorovat rostlinky a starat se o ně 
nejen ve třídě, ale i venku na zahra-
dě, kde si zasely nový kus trávníku. 

V březnu také proběhlo tradiční 
jarní setkání v Modrém kameni, kde 

děti za pomoci babiček a dědečků 
vyráběly kuřátka na výzdobu školky.

V sobotu 5. března naši školku 
navštívila Mgr. Květa Hrbková, psy-
choterapeutka, kouč, lektorka a kon-

zultantka se seminářem Hranice a ri-
tuály ve výchově dětí. Od ní jsme se 
dozvěděli především to, že hranice a 
limity pro děti jsou často nejtěžší pro 
dospělé. Právě ti musí dopředu kaž-
dé omezení promyslet, dbát na jejich 
dodržování, ale také myslet na jejich 
uvolňování. Tato pravidla mají vliv 
na dětskou psychiku, a pokud rodič 
nebo učitel důsledně nedbá na jejich 
dodržování, dítě neví, co si může do-
volit a nemůže se o ně podvědomě 
opřít. V dítěti poté vzniká nejistota, 
která vede ke zkoušení toho, co do-
spělí vydrží, tedy ke zlobení. 

Zájem rodičů, kteří věnovali svo-
je sobotní dopoledne tomuto velmi 
zajímavému a podnětnému seminá-
ři, nás velmi potěšil.

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská

Zápis do přípravné třídy
Duben je tady a s ním možnost na-
vštívit v rámci týdne otevřených dve-
ří přípravnou třídou, která funguje  
v areálu Základní školy Sokolovská, 
a seznámit se s ní. Využijte této 
možnosti a přijďte v týdnu od 4. do 
15. dubna, v době od 8 do 11 ho-
din, třídu navštívit. Seznámíte se  
s ukázkami vzdělávacího programu 
předškolního vzdělávání, popřípadě 
se třídní učitelky zeptáte na vše, co 
vás v souvislosti s přípravnou třídou 
zajímá. 

Žádost o přijetí dítěte do příprav-
né třídy pro školní rok 2016/2017 
můžete podat kdykoliv, avšak nej-
později do 29. dubna 2016. Bližší 
informace vám rádi poskytnou ve 
škole. Děti se přijímají do naplnění 
kapacity přípravné třídy podle pořadí 
podaných přihlášek.

Informativní schůzka s učitel-

kou a vedením školy pro rodiče již 
přijatých dětí bude 23. června 2016  
v 15:30 hodin v učebně č. 125.

Přípravná třída funguje v reži-
mu, který je do značné míry podob-
ný chodu mateřské školy. Odlišuje 
se však velikostí kolektivu, který je 
oproti běžné třídě zhruba poloviční. 
Nepřesahuje 15 dětí. Ty tak mají 
více prostoru i pozornosti a třídní 
učitelka, jejíž práci si rodiče dětí, 
které již třídou v prvním roce jejího 
fungování prošly, velice chválí, se 
jim může intenzivněji věnovat. 

Přípravná třída je určena dětem 
od 5 do 7 let a měla by jim usnad-
nit přechod od předškolního do zá-
kladního stupně vzdělávání. Výuka 
probíhá denně od 8 do 12 hodin  
a je bezplatná.

Redakce



Dne 5. března by se dožil 95 let pan Stanislav 
Česák z Mnichova Hradiště, dlouholetý vedoucí 
drogérie na náměstí (1921–2001). O den pozdě-
ji, 6. března, jsme si připomenuli 10 let od úmrtí 
jeho manželky Aleny Česákové, rozené Hovor-
kové (1924–2006).

Stanislav a Alena Česákovi spolu prožili té-
měř 55 let šťastného manželství. Spojovala je dobrosrdečnost, pracovitost, skrom-
nost a smysl pro rodinu. Na své rodiče s láskou vzpomínají dcery Alena Kyselová 
a Jana Nováková s rodinami.
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UHLÍ LEDVICE

● DOPRAVA DO VAŠÍ OBCE ZDARMA 
● UKLÁDKA PASEM ZDARMA

800 112 000
727 936 290

● NEJNIŽŠÍ CENY VE VAŠEM OKOLÍ

PRODEJ UHLÍ 

Kapacita Domova Modrý kámen
Domov Modrý kámen existuje v na-
šem městě už 16 let. Při jeho výstav-
bě a snad ani během těch dlouhých 
let po zahájení jeho činnosti vás dost 
možná ani nenapadlo, že ho snad 
jednou budete potřebovat. Všichni 
jsme však křehké nádoby, čas je ne-
úprosný a stát se může cokoliv.

Stále častěji se setkáváme se 
starostlivými rodinami z Mnichova 
Hradiště i blízkého okolí, které od 
nás potřebují urgentní pomoc, a my 
jim nemůžeme vyhovět z několika 
důvodů. Za prvé je z ekonomické-
ho hlediska nemyslitelné, abychom 
měli neobsazená lůžka. Za druhé se 
musíme řídit Zákonem o sociálních 
službách, který říká, že za určitých 
podmínek si může občan České 
republiky podat žádost o umístění 
do jakéhokoliv podobného zařízení 
bez ohledu na jeho trvalé bydliště 
a může oslovit i více poskytovatelů. 
Za třetí je naším zřizovatelem Stře-
dočeský kraj, a proto nemůžeme 
upřednostňovat obyvatele z Mnicho-
va Hradiště. Za čtvrté jsme nuceni 
vyvíjet větší úsilí k zajištění provozu 
i pomocí sponzorských darů, které 
nám okolní města poskytují. Parado-
xem je, že město Mnichovo Hradiště, 
na jehož území naše zařízení fungu-
je, nám dar doposud neposkytlo.

Žadatelům můžeme ve zce-

la výjimečných případech vyhovět  
i v kratší době, ale vždy jde o shodu 
několika náhod. Jednou z nich je sku-
tečnost, že podstatně méně žádostí 
přijímáme na obsazení mužského 
místa, což znamená, že muži čekají 
na umístění kratší dobu. Rozdílná 
je i poptávka po jednotlivých služ-
bách. Zatímco o místo v Domově se 
zvláštním režimem projevilo zájem 
82 klientů, kapacita činí pouhých 26 
lůžek.  Domov pro seniory má přija-
to 130 žádostí a kapacitu 75 lůžek.  
V rámci jednání o volném lůžku 
musí sociální pracovnice vždy vy-
cházet ze sociálního šetření, nalé-
havosti případu a v neposlední řadě  
i z charakteru lůžka, aby si v budouc-
nu klienti rozuměli. Pokoje máme  
v Domově Modrý kámen především 
dvoulůžkové.

Vás, čtenáře, a vaše rodiny by-
chom tímto článkem chtěli přimět  
k zamyšlení. Jak budete řešit situaci, 
až přijde čas a váš nejbližší bude 
potřebovat každodenní několikaho-
dinovou péči? Připravte si zázemí  
a podmínky, ať nejste zaskočeni ne-
příznivou situací.

Další informace o našem zaříze-
ní najdete na webových stránkách.

Marie Smutná, 
Domov Modrý kámen

Veleúspěšný první Restaurant Day: Domácí 
dobroty přilákaly pět set návštěvníků
První Restaurant Day se v  našem 
městě konal v neděli 21. února. Ten-
to gastronomický festival, jenž se 
zrodil ve Finsku, se ve světě slaví již 
pět let a v celkem 30 zemích světa 
se uskuteční vždy čtyřikrát do roka 
– v únoru, květnu, srpnu a listopadu.

„S přípravou hradišťského Re-
staurant Day jsme začali již v prosin-
ci loňského roku, krátce po návštěvě 
této akce v Liberci. Měli jsme prostě 
chuť uspořádat festival v našem 
městě, i s nejistým výsledkem,“ říká 
Dagmar Motlová, jedna z organizá-
torek. Skupina šesti nadšenců tak 
dala dohromady den plný zajíma-
vých jídel, jenž se těšil nečekaně 
velké pozornosti nadšených účastní-
ků i návštěvníků.

Ačkoliv akce měla vypuknout 
v  jedenáct hodin, první nedočkaví 
hosté přicházeli do sálu Klubu Mni-
chovo Hradiště už o chvilku dříve. 
Jako jedni z mála tak měli šanci roz-
hlédnout se a volně procházet mezi 
stánky. Během pár minut se totiž sál 
naplnil a oslava jídla propukla napl-
no. Prodávající příjemně zaskočeni 
obrovským zájmem nabízeli své 
gastronomické výtvory a málokdo 
by poznal, že se nejedná o přehlídku 
profesionálních kuchařů a cukrářů.

Vybrat jste si mohli třeba mezi 
několika variacemi na současný 
sladký hit jménem cupcake. Ano, 
jedná se o malý dortík tak precizně 
nazdobený, že je vám až líto se za-
kousnout, nakonec ale neodoláte. 
Nebo tradiční vietnamské jarní závit-
ky přímo z domácí kuchyně, paštiky 

s masem i bez, lahodné čokoládové 
pralinky, bramboráčky, rozličné sla-
né koláče, čerstvě lisované šťávy, 
netradiční druhy piv a mnoho další-
ho. Málokdo odcházel s  prázdnou. 
V žaludku místo zaručeně nebylo. 

„Je tu tolik dobrot a o žádnou 
nechceme přijít, tak nesu vzorky 
domů,“ smála se mladá žena Simo-
na, ověšená vonícími balíčky.

Skvělé jídlo doplňoval i perfektní 
servis a zázemí. Děti měly pro sebe 
krásný koutek s hračkami a vlastním 
programem, fotostěna s  rekvizitami 
v předsálí vybízela k tvorbě vtipných 
vzpomínek, k zhlédnutí byla výstava 
tematických prací žáků místní ZUŠ  
a ukázky historického nádobí a ná-
činí od pana Krejčího. Trefně roz-
místěné stoly tvořily ostrůvky pro 
setkávání a konverzaci, které během 
celého dne využilo pět set lidí.

„Dnes dopoledne jsme tu stáli 
nervózní a plní očekávání. Spousta 
skvělých lidí, kteří naší akci věnovali 
svůj čas a energii, uvařili a přišli si 
otevřít svou restauraci na jeden den. 
A Hradišťáci nám dokázali, že po-
dobné akce vítají a že se těšili stejně 
jako my. Je to krásný zážitek, ve kte-
rém chceme pokračovat,“ uzavřela 
festival pořadatelka Lucie Podařilová 
ze Spolku Meza.

Všem labužníkům nezbývá tedy 
nic jiného než počkat do 21. května 
na další, tentokrát venkovní, kolo 
přehlídky dobrot a úsměvů. Místo 
konání zatím pořadatelé vybírají.

Zuzana Morkusová

Tým organizátorů historicky prvního hradišťského Restaurant Day.
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Futsalisté Mnichova Hradiště už podeváté 
ovládli okresní futsalovou ligu

Anička je bronzová!
Obrovský sportovní úspěch zazna-
menala studentka mnichovohradišť-
ského gymnázia Anna Samešová 
(kvarta) v pražské Stromovce. Ve 
dnech 5. a 6. března se zúčastnila 
Halového mistrovství České republi-
ky žáků a žákyň v atletice, kde re-
prezentovala oddíl TJ LIAZ Jablonec 
nad Nisou na trati 800 metrů a skon-
čila na vynikajícím třetím místě. 

Po sobotních rozbězích se kva-
lifikovala osobním rekordem 2:22.05 
do nedělního finále, kde svůj rekord 
ještě vylepšila na 2:21.72. Ačkoli se 
na MČR kvalifikovala jako 13. ze 
čtyřiadvaceti žákyň, nakonec si vy-
bojovala bronzovou medaili. Svým 
výkonem potěšila nejen svého tre-
néra Martina Fořta, ale především 
všechny své nejbližší, kteří ji v atleti-
ce podporují. 

Nadějná sportovkyně dojíždí na 
tréninky pravidelně třikrát  týdně do 

Jablonce nad Nisou se svojí mamin-
kou a dědou. Tréninkové dávky do-
plňuje i běháním po našem městě.  
                                                                                                                                     

Lenka Samešová

Atletka Anna Samešová.

Potřetí v řadě a podeváté celkem 
získali mnichovohradišťští futsalisté 
pohár pro nejlepší tým okresu Mladá 
Boleslav. V letošní kvalitní konku-
renci odešli pouze jednou poraže-
ni ve smolném utkání s FK Mladá 
Boleslav. Celkem dvanáct vítězství, 
dvě remízy a jedna zmíněná prohra 
přinesly Hradišti 38 bodů při branko-
vém skóre 119:42. 

Mužstvo bylo v okresní soutěži 
složené ze zkušených hráčů, kteří  
v minulosti hráli první či druhou ligu, 
a doplněné o dravé mnichovohra-
dišťské mládí. Nejlepším střelcem 
týmu se stal s jednadvaceti branka-
mi Michal Šosvald, dále se střelec-
ky prosazovali Kraus se 14 zásahy  
a Janatka, který skóroval ve 13 pří-
padech. Deset a více branek mají 
na svém kontě ještě Hrdina, Zajíček, 
Bajer a Beran.

Futsalisté rovněž rozehráli v le-
tošním roce středočeský futsalový 
pohár a hned v jeho prvním kole  
v přeloučské hale deklasovali Startip 
Řečany 8:1 brankami Zajíčka (3x), 
Bajera (2x), Smetany a Hrdiny. V ne-
děli 28. března, tedy již po uzávěrce 

Sestava: hrající trenér Fencl, Lakatoš, Hofman, Šosvald, Špetlík, Beran M., Hrdina, Zajíček, Smetana, Knobloch, Kučera, 
Kraus, Bajer, Janatka, Beran ml., chybí Beran st.

tohoto vydání, je od 21 hodin čekal 
v mladoboleslavské sportovní hale 
souboj s Gunners Řepov o čtvrtfiná-
lovou účast. Vítěz souboje narazí na 
druholigový tým Malibu Mladá Bo-
leslav, se kterým si to rozdá o čest 

zahrát si s prvoligovým Benagem 
Zruč nad Sázavou. Za tento tým na-
stupuje ve futsalové 1. lize celá řada 
cizinců. 

Futsalisté z Mnichova Hradiště 
se pokusí dojít v poháru co nejdále 

a zároveň plánují v příštím roce zao-
krouhlit počet titulů v okresní futsalo-
vé lize na kulatou desítku.

Aleš Janatka,  
Mnichovohradišťský SK

Ligový bronz pro stolní tenisty Sokola je jejich historicky nejlepším výsledkem
Druhý březnový víkend vrcholila 
v mnichovohradišťské sokolovně 
dlouhodobá ligová soutěž ve stol-
ním tenise. Domácí před posledním 
dvojkolem mohli dosáhnout ještě na 
první dvě místa zaručující postup do 
finále soutěže, které je přímým sou-
bojem o postup do druhé ligy. 

V sobotu 12. března bylo soupe-
řem již jistě sestupující družstvo So-
kola Roztoky. Hosté dorazili pouze 
ve třech, a zápas se tak odehrávál 
víceméně formálně. Domácí od za-
čátku soupeře jasně přehrávali. Pou-
ze v osmém zápase podlehl Blažek 
Špačkovi 1:3. Po hodině a půl bylo 
rozhodnuto. Domácí si do tabulky 
připsali další tři body za výhru 10:1 
a dotáhli se bodově na druhé místo,  
o které se dělili s TJ Šanov.

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
TJ Sokol Roztoky 10:1 

(čtyřhry 1:0)
body domácích: Stránský Michal 
1:0, Košák Vojtěch 2:0, Blažek Jan 
2:1, Bukovský Radek 1:0, WO 3:0; 

body hostů: Zika Ondřej 0:3, Špaček 
Michal 1:1, Jirásek Jiří 0:2, WO 0:3

V neděli dopoledne se domácí 
střetli s toho času osmým Brandý-
sem nad Labem, který již měl zajiš-
těné udržení v soutěži, a dorazil tak 
bez svého nejlepšího hráče. Stejně 
jako v sobotu si domácí pohlídali 
průběh utkání a soupeře přehráli  
v poměru 10:2. 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
TTC Brandýs nad Labem 10:2 

(čtyřhry 1:1)
body domácích: Stránský Michal 
2:0, Košák Vojtěch 2:0, Blažek Jan 
2:1, Bukovský Radek 3:0; body hos-
tů: Chalupa Josef ml. 1:2, Zatřepá-
lek Pavel 0:3, Berger Miroslav 0:2, 
Mifka Alexius 0:2

Po tomto výsledku už se čekalo, 
zdali v posledním kole nezaváhají 
Čakovice nebo Šanov, což by zna-
menalo posun našich do první dvoj-
ky a možnost utkat se o postup do 

Hasičky z Veselé skončily 
vloni se stříbrnou medailí

druhé ligy. Bohužel se tak nestalo a 
A družstvo TJ Sokol Mnichovo Hradi-
ště skončilo s 55 body na třetí příčce 
dlouhodobé tabulky. Při stejném bo-
dovém zisku s TJ Šanov rozhodovaly 
o konečném umístění vzájemné zá-
pasy. V první půlce vyhrálo Hradiště 
10:8 a v odvetě zase Šanov stejným 
poměrem. Dalším kritériem je pak 

poměr setů ve vzájemných zápa-
sech – 74:67 ve prospěch Šanova.  
Finále a šance poprat se o postup 
tak utekly doopravdy jen o fous. Ale i 
tak se jedná o historicky nejlepší vý-
sledek hradišťského stolního tenisu.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

1. Papírník Pavel (1971) – TTC Brandýs nad Labem
2. Lukaščuk Josef (1974) – SKST Baník Most
3. Petřík Aleš (1975) – Avia Čakovice
4. Bukovský Radek (1977) – TJ Sokol Mnichovo Hradiště
5. Hrnčíř Jan (1991) – TTC Litoměřice B
16. Košák Vojtěch (1987) – TJ Sokol Mnichovo Hradiště
29. Blažek Jan (1989)  – TJ Sokol Mnichovo Hradiště
30. Stránský Michal (1973) – TJ Sokol Mnichovo Hradiště

 HRÁČI, KTEŘÍ ODEHRÁLI MÉNĚ NEŽ 42 ZÁPASŮ

12. Hoďák Václav (1990) – TJ Sokol Mnichovo Hradiště
36. Dusil Petr (1999) – TJ Sokol Mnichovo Hradiště

14
19
18
22
22
22
22
19

3
1

42:7
52:9
45:9
63:14
66:15
45:28
33:40
26:32

3:5
0:1

85.71%
85.25%
83.33%
81.82%
81.48%
61.64%
45.21%
44.83%

37.50%
0.00%

ÚSPĚŠNOST HRÁČŮ
HRÁČ, ROK NAROZENÍ, DRUŽSTVO P.U. SKÓRE ÚSP.

1. Avia Čakovice
2. TJ Šanov
3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště
4. KST Jirkov TECHNOLINE
5. SKST Baník Most
6. TTC Litoměřice B
7. TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L. C
8. TTC Bělá pod Bezdězem
9. TTC Brandýs nad Labem

KONEČNÁ TABULKA 3. LIGY SKUPINY B
10. Slovan KST Bohnice
11. TJ Sokol Roztoky
12. TTC Kladno

Chloubou Sboru dobrovolných ha-
sičů Veselá je už od svého vzniku 
v roce 1999 závodní družstvo žen, 
které letos poběží již svou 17. se-
zónu.

Podle pravidel požárního sportu 
musí mít každý tým vždy sedm sou-
těžících, ženy z Veselé mají ještě 
dvě náhradnice. Celá sestava se 
každoročně účastní Boleslavského 
poháru v požárním sportu, což je 
cyklus sedmi soutěží na různých 
místech celého okresu, ale i dalších 
závodů. V loňském roce ženy od-
běhaly celkem jedenáct sportovních 
klání a v závěru šesti z nich stanuly 
na stupních vítězů. Tu a tam však 
zažily i krušné chvíle.

„Vážíme si každého místa na 
stupních vítězů,“ konstatuje Jarmila 

Česáková, která stojí v čele týmu. 
„V roce 2007 jsme se umístily na  
2. místě v Boleslavském poháru. 
Největší úspěch jsme ale zazname-
naly v roce 2008, kdy jsme stanuly 
na nejvyšší příčce v této soutěži. Vá-
žíme si také stříbrného místa z roce 
2015,“ dodává.

Za zmínku rozhodně stojí věko-
vý průměr družstva, který je 36 let. 
Dámy kromě závodění podporují 
veselský mužský tým, jenž dobře 
reprezentuje obec v Jizerské lize,  
a zapojují se i do dalších akcí sboru.

Veselští hasiči se dosud neod-
hodlali k založení družstva dětí, ze-
jména z časových důvodů. Třeba se 
to ale v budoucnu změní.

Redakce

Starší žáci Sokola zvládli i třetí turnaj útěchy Českého poháru
Volejbaloví žáci Sokola Mnichovo 
Hradiště dohrávali krajský přebor 
o jarních prázdninách, kdy v po-
sledním turnaji kvůli nepřítomnosti 
hlavních opor týmu skončili až na 
třetím místě. Přesto se ale připravují 
na kvalifikace o finále Mistrovství ČR 
2016. V rámci přípravy se účastní 
i turnajů útěchy Českého poháru  
a jsou zatím stoprocentně úspěšní. 
První turnaj ve Svitavách vyhrá-
li, bez porážky pak zvládli i turnaj  
v Praze. Březnový turnaj této sou-
těže se pak konal ve sportovní hale  
v Mnichově Hradišti.

V prvním utkání se naši hráči 
utkali s ČZU Praha B a v prvním 
setu dokázali přehrát soupeře až  
v jeho druhé části. Druhá sada byla 
zato zcela jednoznačná a po výhře 
2:0 (14,8) se domácí tým připravil 
na dalšího soupeře. Tím byl tým TJ 
Svitavy, který nám byl v předchozích 
turnajích vždy vyrovnaným soupe-
řem. Tomu odpovídal i průběh tohoto 
třetího vzájemného utkání. V první  
i druhé sadě rozhodla až důraznější 

hra na síti v koncovce a lepší obrana 
našeho týmu. Vyznamenal se přede-
vším Filip Kováč v útoku a Jáchym 
Žahour na bloku, ale téměř bezchyb-
ní byli i Jakub Kováč na nahrávce  
a Milan Ponocný. Naši hráči doká-
zali ubránit hlavně svitavskou hru 
středem a vyhráli 2:0 (21,23).

Poté mělo naše družstvo krát-
kou přestávku a ve třetím zápase 
nastoupilo proti VK Kladno. Soupeř 
v předchozím zápase vybojoval se 
Svitavami vyrovnanou bitvu, ale naši 
hráči jeho ambice velmi brzy rozložili 
svou přesností a důrazem. Kvalitním 
podáním Kladnu neumožnili přesný 

přechod do útoku. Zahráli si i všichni 
mladší žáci, a přesto jsme soupeře 
přehráli jednoznačně 2:0 (11,15).  
V posledním zápase jsme měli za 
soupeře druhý tým průběžného po-
řadí soutěže, družstvo Slávie Libe-
rec.  Na začátku první sady se hrál 
vyrovnaný volejbal, ale pak se začali 
více prosazovat naši smečaři skvě-
le organizovaní Kubou Kováčem. 
Z jeho nahrávek se téměř nemýlili. 
Naopak soupeř, který se dostal pod 
tlak, začal hodně chybovat. Ve druhé 
sadě byl pak rozdíl ve hře ještě větší, 
když jsme soupeře přesnými servisy 
dostávali do zmatku a nepřesností.  

I poslední utkání turnaje hráči So-
kola Mnichovo Hradiště vyhráli 2:0 
(13,9), a přestože ani v tomto turnaji 
nebyl náš tým kompletní, předváděli 
jsme výbornou hru a zaslouženě 
přehráli všechny naše soupeře.

Turnaje se zúčastnilo družstvo 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště ve 
složení bratři Kováčové, Ponocný, 
Žahour, Bígl, Kysela, Hulínský a La-
katos pod vedením trenérů Skřivana 
a Maděry. Chyběli zranění Tvrzník  
a Pazour, kteří odpískali většinu zá-
pasů jako rozhodčí. Nyní se hráči 
Sokola Mnichovo Hradiště budou 
připravovat na dvou tréninkových 
kempech a poté ještě ve dvou tur-
najích. O třetím dubnovém víkendu 
pak budou muset v regionálním kole 
MČR prokázat, zda v letošním roce 
mnichovohradišťský volejbal projde 
až do finálového turnaje, nebo ni-
koli. Teprve tento turnaj rozhodne  
o úspěšnosti sezóny.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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Zápisky Františka Mendíka přenesly 
posluchače na rozhraní 19. a 20. století

Ve čtvrtek 3. března uspořádalo 
městské muzeum další podvečer 
volného cyklu setkávání se s pa-
měťmi a pamětníky. Celý cyklus 
zahájila už v roce 2014 městská 
knihovna čtením ukázek ze vzpomí-
nek MUDr. Ivana Šmídy. Od té doby 
měli zdejší občané možnost poznat 
například vzpomínky Jana Touše, 
seznámit se s ukázkami z rodinné 
kroniky Grindlových či vyslechnout 
vzpomínání pana Vendla. Tentokrát 
pracovníci muzea připravili ukázky 
ze Vzpomínek Františka Mendíka.

František Mendík žil v našem 
městě v letech 1867 až 1926. Prožil 
zde své dětství, mládí, věk zralosti  
i začátek stáří. O život ve městě se 
vždy velmi zajímal a pro město mno-
hé vykonal. Byl dlouholetým členem 
obecního zastupitelstva, městské 

rady, pracoval ve finanční a letopi-
secké komisi, byl členem dozorčí 
rady zdejší okresní pojišťovny. Také 
pracoval jako úředník okresního 
soudu, městského úřadu nebo Ob-
čanské záložny. Od roku 1897 byl 
zaměstnán v městské spořitelně, 
nejprve jako účetní, poté řadu let 
jako ředitel. Velmi aktivně se rov-
něž účastnil spolkového života. Byl 
jednatelem Sokola, Okrašlovacího 
spolku, Čtenářské besedy, pracoval 
v ochotnickém divadelním spolku 
Tyl, byl dobrovolným hasičem, čle-
nem muzejního spolku a řady dal-
ších. 

Své Vzpomínky začal psát  
v polovině 30. let, kdy už žil se svou 
ženou u syna v Praze. Podle svých 
slov „vzpomínky tyto napsal jsem pro 
sebe, abych pozdějším přečtením 

jich si minulé doby v paměti osvěžil“. 
Z původního záměru napsat něko-
lik útlých sešitků nakonec vzešlo 
celkem osm rukopisných vázaných 
knih. Před čtenářem vystupuje obraz 
malého městečka v poslední třetině 
19. a na počátku 20. století. Autor 
zachytil události politické, společen-
ské i běžný všední život obyvatel.  

Návštěvníci čtvrteční akce, kte-
rých bylo kolem třiceti, si vyslechli 
Mendíkovy vzpomínky na počátky 
činnosti mnichovohradišťského So-
kola, Okrašlovacího spolku a Čte-
nářské besedy, dozvěděli se, jak 
probíhala svatoanenská pouť a jak 
vypadalo koncem 19. století naše 
náměstí. Seznámili se s mnichovo-
hradišťskou kořenářkou Mrázovou  
a pobavili se u textu o mnichovohra-
dišťských „zubařích“. 

Mendíkovo vzpomínání bylo 
doplněno promítáním dobových te-
matických fotografií a dokumentů.  
Účastníkům akce se vzpomínky 
líbily, domluvili jsme se tedy na dal-
ším pokračování. Z výše uvedených 
Mendíkových aktiv vyplývá, že měl 
na co vzpomínat a my máme z čeho 
vybírat. 

Přáním pana Mendíka bylo, 
aby vzpomínky nebyly publikovány, 
měly sloužit studentům, badatelům 
a zájemcům o mnichovohradišťskou 
historii. Věřím, že veřejným čtením 
zápisků se jeho přání nezpronevě-
řujeme, naopak, že by měl radost, 
kdyby viděl, jak se návštěvníkům 
tento pořad líbil.

Jana Dumková, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

VZPOMÍNÁNÍ NA HRADIŠŤSKÉ KINO

Městské muzeum připravilo další akci pro pamětníky. Tentokrát se chceme věnovat bývalému letnímu kinu. Máme připraveno promítání dokumentárního 
filmu z výstavby a otevření kina, stejně tak fotografie z akcí tam pořádaných.  Přijďte si zavzpomínat ve středu 13. dubna v 17 hodin do Volnočasového 
centra. Pokud přinesete i své vlastní materiály, bude setkání jistě zajímavější.

Muzeum má ve svých fondech tento snímek ze stavby místního stadionu. 
Muž na fotografii je pan Karel Tejnil (1906-1982). Nepozná někdo děti, 
které mu pomáhají? Informaci by rád získal původní majitel fotografie. 
Prosíme, volejte na telefonní číslo 326 771 001, nebo pište na adresu  
muzeum@mnhradiste.cz. 

PROSBA O POMOC!

Předčítala Lenka Procházková. Předčítal Václav Holas. A posluchači se bavili, žasli a vzpomínali.

Nemáte ve svém archivu 
foto studánky na Horce?
Kdo by o ní od dříve narozených ne-
slyšel? A protože opět svitla naděje, 
že lávka přes dálnici na Horku vznik-
ne, oslovujeme vás, rodáci a pamět-
níci. Nemá některý z vás fotografie 
zmíněné studánky na Horce? 

Ocenili bychom je jak my, kteří 
ji nepamatujeme, tak ti, kteří budou 
případně připravovat její obnovu. 
Osobně nevěřím tomu, že by se ne-
zachovala ani jediná fotografie tak 
oblíbeného cíle výletů, jakým Horka 
bývala. 

Doba se sice změnila, postu-
pem let vyrostly nové vodojemy, ale 

například i taková studánka na Ko-
zákově, která je zdrojem vody pro 
vodovod, má i dnes přepad přístup-
ný kolemjdoucím.

Tradiční otevírání studánek pa-
třívalo ke krásným jarním zvykům. 
V mnoha obcích, které k Mnichovu 
Hradišti patří, určitě studánky stále 
jsou. Je s tou vaší spojena zajíma-
vá pověst? Zdobí ji obrázek? Je u ní 
lavička nebo květiny? Pochlubte se 
na stránkách Kamelotu, jak zdobí 
studánka právě vaši obec.

Daniela Břoušková

Setkání s historií Hradiště
„Baro a Budowa aneb o Václavu Bu-
dovcovi z Budova“ – tak zní název 
dalšího setkání s historií Mnichova 
Hradiště.  Volný cyklus přednášek  
o minulosti našeho města tak bude 
mít již své páté pokračování. Ten-
tokrát bude přednáška věnována 
osobnosti, která byla s Hradištěm 
úzce spjata téměř dvě desetiletí po-
čínajícího 17. století. 

Osudy této mimořádně význam-
né i zajímavé postavy českých dějin, 

rytířského rodu, ze kterého pochá-
zel, i jeho rodiny, vás provede Pavel 
Sosnovec z mladoboleslavského 
muzea. Dozvíte se, kde hledat Bu-
dov, jaký byl Budovec člověk, jaký 
byl jeho vztah k poddaným i vlastní 
rodině, i to, jak měl skončit jeho ži-
vot. To vše a mnohé další uslyšíte  
a uvidíte ve středu 6. dubna od 17:30  
v hradišťském Volnočasovém centru. 

Redakce

Spokojený domov letos oslaví již dvanácté narozeniny
Osmdesátiletý pan Jaroslav žije sám 
a již nezvládá úkony péče o vlastní 
osobu. Je pro něj obtížné si ohřát jíd-
lo, někdy se ani sám nenají. Když se 
chce jít osprchovat, musí mít dopo-
moc druhé osoby. Synové i vnuci jej 
navštěvují, ale jelikož jsou pracovně 
vytížení a žijí daleko, nemohou se 
mu věnovat každý den. Za běžných 
okolností by pan Jaroslav musel žít 
v domově pro seniory, léčebně dlou-
hodobě nemocných či jiném ústav-
ním zařízení. Díky pečovatelkám  
z obecně prospěšné společnosti 
Spokojený domov však může zůstat 
ve svém domácím prostředí.

Zakladatelkou Spokojeného do-
mova je Kamila Sedláková z Veselé, 
která v roce 1998 začala provozo-
vat nejprve nestátní zdravotnické 
zařízení Malyra poskytující domácí 
zdravotní péči a v návaznosti poté 

v roce 2004 založila občanské sdru-
žení Spokojený domov, poskytující 
sociální služby v domácnostech 
seniorů a handicapovaných. Spoko-
jený domov, který se později trans-
formoval z občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost, 
svými sociálními službami doplnil 
zdravotní služby Malyry, a vytvořil 

s ní tak komplexní péči o seniory  
a handicapované v domácím pro-
středí. Jako první v Mnichově Hradi-
šti začal poskytovat sociální služby 
v domácnostech 24 hodin denně, 
včetně víkendů a státních svátků.  
A nezůstal pouze na území Mnicho-
va Hradiště. 

V současné době poskytuje péči 
více než stovce lidí na území tří krajů 
(Středočeský, Liberecký a Králové-
hradecký) a 35 měst a obcí, včetně 
těch nejmenších vesniček. Své sídlo 
však má Spokojený domov dodnes  
v Mnichově Hradišti, a naše město 
se tak díky tomu z hlediska sociál-
ních služeb zapsalo do povědomí 
lidí v širokém regionu.

Na podzim loňského roku se 
stal Spokojený domov držitelem cer-
tifikátu „Značka kvality v sociálních 
službách“.

Letos na podzim oslaví Spoko-
jený domov dvanáct let své existen-
ce. Při příležitosti oslav tohoto výročí 
se chystá mimo jiné – vzhledem  
k symbolice číslovky dvanáct – vy-
dání kalendáře kresleného humoru 
Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou. 
Jiří Flekna je jedním z prvních klien-
tů Spokojeného domova. Více než 
třicet let je po těžkém úraze upoután 
na invalidní vozík a téměř stejně 
tak dlouho se zabývá tvorbou kres-
leného humoru. Má za sebou řadu 
výstav nejen v našem regionu, ale  
i na dalších místech v ČR.

O kalendáři i o dalších aktivi-
tách Spokojeného domova budeme 
informovat čtenáře v dalších číslech 
Kamelotu.

Petr Novák,
Spokojený domov

Spokojený domov poskytuje klientům 
péči v pohodlí jejich domovů.
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SÁL KLUBU
18. DUBNA, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města.

KINO

8. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA  
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

1. DUBNA, 20:00, NÁHRADNÍ FILMOVÁ PROJEKCE
DEADPOOL 
Akční sci-fi. Zábavná adaptace stejnojmenné komiksové předlohy.
1. DUBNA, 22:00, NOČNÍ HOROROVÁ PROJEKCE
ČARODĚJNICE
Horor. Divočina. 17. století. Jeden z nejděsivějších hororů posledních let.

2. DUBNA, 18:30 A 21:00, FILMOVÁ PROJEKCE/PŘEHLÍDKA
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pásmo dobrodružných dokumentárních filmů uváděné ve dvou blocích.

3. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Animovaný. Obyvatelé zvířecího velkoměsta řeší stejné problémy jako lidé.

6. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
Cestopisný dokument. Premiéra nového dobrodružného filmu D. Přibáně.

7. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Drama. Příběh československé vražedkyně popravené v roce 1975. 

9. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
TOTEM VLKA
Dobrodružný. Režisér J. J. Annaud a jeho nový film z mongolských stepí.

9. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA  
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

10. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŘACHANDA
Komedie. Pohádková komedie o rozmazlené princezně se natáčela v okolí.

13. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
Cestopisný dokument. Premiéra nového dobrodružného filmu D. Přibáně.

13. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POLEDNICE
Horor. Příběh o boji ženy se samotou, úředníky i vlastním šílenstvím…

14. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍBĚH LESA
Dokumentární. Život lesa natáčeli tvůrci čtyři roky. Výsledek je úžasný.

15. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPOTLIGHT
Drama. Oscarový film o vyšetřování zneužívání dětí v katolické církvi. 

KALENDÁR AKCÍˇ
KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

5. DUBNA, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle fantazie nebo pod vedením lektora. 
Děti do 6 let pouze s doprovodem rodičů. V ceně je materiál a dvakrát 
výpal. Výrobky si přijdeme naglazovat 19. dubna. Cena pro dospělé 150 
Kč, pro děti 80 Kč.

9. DUBNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz pro začínající i zkušenější švadlenky. Pod vedením lektorky se naučí-
me základní i pokročilejší techniky. Materiál (podle představ, co si budete 
chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si odpočinout a ušít si 
kabelku, halenku či šaty. Kurz je vhodný nejen pro děvčata a chlapce od 
12 let, ale i pro dospělé! Cena: 200 Kč. Přihlášky nejpozději do 6. dubna.

11. DUBNA AŽ 15. DUBNA, 9:00–17:00
BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Pondělí: 9 až 17 hodin výběr oblečení, úterý: 9 až 12 hodin výběr oblečení, 
12 až 17 hodin prodej, středa: 9 až 17 hodin prodej, čtvrtek: zavřeno, pátek: 
9 až 17 hodin výdej neprodaného. Manipulační poplatek: 2 Kč za kus. Přijí-
máme maximálně 80ks oblečení od jedné osoby.

12. DUBNA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – TEXTILNÍ TVORBA
Dílnička zaměřená na dekorování textilních tašek nebo polštářů. Vyzkouší-
me si různé techniky dekorování textilních předmětů. Přihlášky nejpozději 
do 8. dubna v Klubu dětí, emailem nebo telefonicky. Cena od 80 Kč.

22. AŽ 23. DUBNA, 18:00–9:00
TRÉNINK PRO MALÉ ČARODĚJE A ČARODĚJNICE
Vstupte s námi do školy čarodějů a čarodějnic. Nebudou chybět hry a noční 
lety čarodějnic. S sebou spacák, hygienické potřeby a kostým čarodějnice. 
V ceně je strava a pitný režim. Cena: 180 Kč.

KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
Klub Sluníčko (sejde se 5., 19. a 26. dubna) a klub Korálek (7., 21. a 28. ), to 
jsou hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu 
rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Kurzy trvají od 9 do 11 
hodin. Klubové předplatné: 10 návštěv za 400 Kč. Jednotlivě zhruba 50 Kč.

ROCK POSILOVNA 
9. DUBNA, 20:00, KONCERT
DISKANT S HOSTEM ZDEŇKEM JANČULOU
Rock Posilovna Mnichovo Hradiště uvádí legendární rockovou skupinu Dis-
kant s hostujícím Zdeňkem Jančulou v rámci programu Už na nás pískaj. 
Dále vystoupí hardrocková Adaptace z Turnova a heavymetalová sestava 
TixTide z Mladé Boleslavi. Předprodej probíhá v hospodě Na Hřišti.

21. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RUDÝ KAPITÁN
Akční krimi. V novém českém filmu ožívá atmosféra roku 1992.

16. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LÍDA BAAROVÁ
Drama. Životní příběh Lídy Baarové vypráví režisér Filip Renč.

16. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KOLONIE
Historické drama. Příběh z Chile roku 1973 po Pinochetově převratu.

17. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Animovaný. Obyvatelé zvířecího velkoměsta řeší stejné problémy jako lidé.

20. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÁNSKÁ DÍVKA
Drama. Příběh ženy a muže, jenž první na světě prošel změnou pohlaví.

22. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
Komedie. Štěpán Šafránek se vrací v dalším pokračování Básníků.

23. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný. Nová disneyovka, tentokrát jako hraný celovečerní velkofilm.

23. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KUNG FU PANDA 3
Animovaný. Slavný pandí bojovník se vrací a předává své umění vesnici!

27. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný. Nová disneyovka, tentokrát jako hraný celovečerní velkofilm.

24. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT VE FILMU
Animovaný. Dvojice nešikovných kutilů poprvé ve filmu a na plátnech kin.

28. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NIKDY NEJSME SAMI
Drama. Film P. Václava o tom, jak lidé podléhají době, jejímiž jsou tvůrci.

29. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
Nový film T. Svobody (Hodinový manžel) slibuje opět vtipnou podívanou!

1. KVĚTNA, 18:30, FILMOVÁ PROJEKCE S KOMENTÁŘEM
VÁLKA V OBRAZECH
Komentovaná projekce autorského filmu Petra Lazurka o prusko-rakouské 
válce 1866 v okolí Mnichova Hradiště. Vstupné dobrovolné.

Komiksového Deadpoola 1. dubna uvidí konečně také Mnichovo Hradiště.

VOLNOČAS. CENTRUM
6. DUBNA, 17:30, PŘEDNÁŠKA
BARO A BUDOWA aneb O Václavu Budovcovi z Budova
Historik Pavel Sosnovec přednese v rámci volného cyklu přednášek o histo-
rii Mnichova Hradiště svůj příspěvek o Václavu Budovcovi z Budova, přední 
osobnosti 17. století spjatou s Mnichovohradišťskem.

MUZEUM
9. DUBNA AŽ 19. ČERVNA, VÝSTAVA
VIA BELLI 1866
Výstavu věnovanou prusko-rakouské válce roku 1866 připravuje Muzeum 
města Mnichova Hradiště ve spolupráci s Komitétem pro udržování pamá-
tek z války roku 1866 a Muzeum Mladoboleslavska. V prostorách muzea 
na zámku vás čeká expozice sestávající ze zbraní, dokumentů, fotografií i 
uniforem a interaktivní program pro celou rodinu.

A DALŠÍ
4. A 18. DUBNA, 15:00–17:00
KONZULTACE VEŘEJNOSTI S ARCHITEKTEM MĚSTA
Architekt města MgA. Jakub Chuchlík je každé sudé pondělí k zastižení  
v 2. patře městského úřadu v místnosti č. 202 a je k dispozici veřejnosti.

16. DUBNA
UKLIĎME ČESKO
Největší dobrovolnická akce v České republice proběhne také v Mnichově 
Hradišti, tentokrát pod záštitou městského parlamentu dětí a mládeže. Stá-
le ještě je možné se registrovat na www.uklidmecesko.cz.

22. DUBNA, 13:30
PIKNIK
Městský parlament dětí a mládeže zve na svou první samostatnou akci, 
jejímž je iniciátorem i organizátorem. Přijďte posedět na travnatou plochu za 
budovou gymnázia. Čeká vás živá hudba, seznámení s fairtradem i veřejná 
knihovna a dobroty k jídlu a pití.

30. DUBNA, 15:00
STAVĚNÍ MÁJKY A ČARODĚJNICE
Seznamte se s historií májových tradic v regionu a přijďte pomoct ozdobit 
májku, jež bude vztyčena na Masarykově náměstí. Večer se zúčastněte 
průvodu z náměstí na čarodějnice u ZŠ Studentská (začátek v 17:30).

1. KVĚTNA
PŘIPOMÍNKA BITVY U MNICHOVA HRADIŠTĚ
Celodenní program na různých místech Mnichova Hradiště vyvrcholí rekon-
strukcí bitvy na louce u Jizery.

Rekonstrukce historické bitvy bude vrcholem prvomájového programu.

DIVADLO
2. DUBNA, 19:30, NOVÁ INSCENACE DS TYL MNICHOVO HRADIŠTĚ
RODINA JE ZÁKLAD – Ray Cooney
Doktor David Mortimore se připravuje na důležitou přednášku u Ponsobyho 
nadace, která může zásadně ovlivnit jeho kariérní postup. V téhle chvíli 
nepotřebuje víc než chvíli klidu. Jenže toho se mu v londýnské Nemocnici 
U Svatého Ondřeje zoufale nedostává. V nejméně příhodné chvíli se totiž 
objeví osoba, kterou ani v nejmenším nečekal…

15. DUBNA, 19:00, ABONENTNÍ KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
KYTAROVÝ KONCERT – Štěpán a Jan Matěj Rakovi
V ojedinělém projektu se setkávají dva známí kytaristé, otec a syn. S vel-
kým úspěchem se oba kytaristé představili v Mnichově Hradišti v roce 2013. 
Pro mimořádný ohlas tohoto vystoupení jej zařazujeme znovu jako skuteč-
ný vrchol letošní koncertní sezóny Kruhu přátel hudby. Koncert je přístupný 
i posluchačům mimo abonentní skupinu.

16. DUBNA, 15:00, INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO MENŠÍ DĚTI
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ II.
Krejčík Honza je známý tím, že nenechá děti jen tak sedět, ale rád je zapojí 
do hry. Společnost mu budou dělat Pošťák Tom, Jehelníček Puf a nezbedný 
Zavírací Špendlík Nesmyslík. Uvádí Divadlo Krejčíka Honzy.

19. DUBNA, 19:30, ABONENTNÍ DIVADELNÍ CYKLUS
ZAMILOVAT SE – Noel Coward
Hra „Zamilovat se“ není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní 
obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské touhy být milován 
v každém věku. V hlavních rolích Jana Paulová a Pavel Zedníček. Režie 
Jakub Novota. Uvádí Divadlo Kalich Praha.

24. DUBNA, 13:00
KULIČKIÁDA
První hradišťská kuličkiáda o ceny. V parku mezi nádražím a kinem zaklá-
dáme novou tradici. Jednotlivci i rodinné týmy se mohou přihlásit v Klubu.
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Zatímco článek v minulém čís-
le Kamelotu se zaměřil takřka 
výhradně na vojenskou strán-
ku prusko-rakouského střetnutí  
v okolí Mnichova Hradiště, ten-
to text by se měl věnovat spíše 
„válečnému prožitku“ tehdejšího 
civilního obyvatelstva a pruské 
okupaci.

Jak již víme, dohady o budou-
cí válce byly definitivně potvrzeny 
vyhlášením mobilizace rakouské 
armády na konci dubna 1866. Oby-
vatelé Mnichova Hradiště a okolí, 
na které se mobilizace vztahovala, 
náleželi nejčastěji do řad pěšího plu-
ku č. 36. Doplňovacím okrskem této 
jednotky bylo Mladoboleslavsko, kte-
ré však v tomto případě představo-
valo území sahající až na Liberecko 
a do Frýdlantského výběžku. Z této 
oblasti se však rekrutovali i přísluš-
níci některých mysliveckých pra-
porů, jezdeckých i dělostřeleckých  
a technických jednotek. 

Zmíněný pěší pluk č. 36 bo-
joval v roce 1866 proti Itálii a jeho 
4. prapor se jako součást posádky 
josefovské pevnosti zúčastnil bitvy  
u České Skalice. Ovšem v rámci 
mobilizace mohli být aktivovaní vo-
jáci zařazeni i do blíže se nachá-
zejících jednotek, které odpovídaly 
jejich „zbraňové příslušnosti“. To 
se například týkalo Franze Storcha  
z Bělé pod Bezdězem, který byl za-
řazen do praporu polních myslivců 
č. 32, jehož doplňovacím okresem 
byl východoslovenský Prešov, avšak 
mírovou posádkou dlel v Terezíně. 
V jeho řadách také Storch ve sráž-
ce u Kuřívod 26. června padl a byl 
pohřben na hřbitově u kostela sv. 
Václava v Dolní Krupé.

Ale vraťme se zpět do Mnichova 
Hradiště. Již od počátku června se  
v okolí města pohybovaly jednotky 
rakouského I. armádního sboru. 
Jeho velitel hrabě Eduard Clam-Ga-
llas se ubytoval na zámku, přičemž 
si hraběte Františka Arnošta z Vald-
štejna zvolil za jednoho ze svých 
pobočníků. Po vpádu pruských vojsk 
do severních Čech 22. a 23. června 
a prvních bojových střetnutích se  
v okolí Mnichova Hradiště shromáž-
dila takřka celá Jizerská skupina, 
kterou vedle zmíněného I. armád-
ního sboru tvořila ještě rakouská  
1. lehká jízdní divize a saský armád-
ní sbor – ve vojenských táborech ko-
lem města tak leželo takřka 60 tisíc 
mužů. Velká tábořiště se nacházela 
především v rovinatých terénech 
mezi Mnichovým Hradištěm a Březi-
nou, jezdecké oddíly našly útočiště u 
Dneboha. Vzhledem k tomu, že více 
jak polovina z nich se zde nacházela 
již zhruba od 10. června, příliš ne-
překvapí, že širší okolí města bylo již 
před bitvou doslova „vyjedeno“.

Místní obyvatelstvo přijímalo ar-
mádu spíše pozitivně, neboť věřilo, 
že jej ochrání před nepřítelem. Ra-
kouští vojáci totiž s nakažlivým op-
timismem tvrdili, že Prusy „utlučou 

čepicemi“. Na druhou stranu byly už 
v té době z města evakuovány státní 
úřady (okresní hejtmanství i okresní 
soud) a mezi lidmi se začala šířit 
zpráva, že Prusové zajímají mladé 
muže a zařazují je jako rekruty do 
své armády. Tuto smyšlenku způ-
sobila záměna slov rekrutýrovat  
a rekvírovat. Nelze se ovšem divit, 
že mnozí – zejména movitější – lidé 
uvažovali o odchodu do bezpečněj-
ších krajů.

Zazděné jmění cukráře Königa

Poměrně detailně jsme v tomto 
ohledu zpraveni o osudu tehdejšího 
mnichovohradišťského cukráře Fran-
tiška Königa. Ve sklepích, které měl 
vytesány ve skále za svým domem 
(č.p. 226 na rohu ulic Sokolovská  
a 1. máje) ukryl množství svého 
majetku i cenností svých sousedů. 
Sklep byl následně zazděn a Kö-
nig před něj ještě narovnal otopové 
dříví. V obavě, aby Prusové „ne-
sebrali“ do své armády jeho tehdy 
osmnáctiletého syna Josefa a pod 
dojmem zpráv o nepřátelských oddí-
lech směřujících k Mimoni, se König 
zřejmě 26. června 1866 rozhodl, 

že celá jeho rodina, manželé s pěti 
dětmi ve věkovém rozmezí od pěti 
do osmnácti let, odjede z Mnichova 
Hradiště. Do malého vozu složili ve 
třech bednách „prádlo a šatstvo a na 
vrch několik peřin“ a vyjeli nejprve  
k příbuzným do Dobrovice a později 
našli útočiště v Praze. Odtud se Kö-
nigovi vrátili až ve druhé polovině 
července, přičemž na sklepní úkryt 
Prusové během okupace nepřišli.

V Mnichově Hradišti však me-
zitím stoupala nervozita i strach  
z nepřítele. Ve dvě hodiny ráno již 
zmíněného 26. června se v kalu, 
který býval na náměstí mezi poš-
tou a „Klubem“, utopila „v pomatení 
smyslu ze strachu před vtrhnutím 
Prusů“ devětačtyřicetiletá Františka 
Tiefftrunková. Během téhož dne se 
ve městě dozvěděli o rakouské po-
rážce u Kuřívod a v noci pak vlakem 
i na vozech přiváželi raněné z boje 
o mosty ve Svijanech-Podolí, což 
ve městě způsobilo doslova paniku. 
Dne 27. června již bylo jasné, že 

boj se Mnichovu Hradišti nevyhne. 
Ostatně rakouské velení přikázalo, 
aby se ve městě pokud možno ni-
kdo nezdržoval, což způsobilo další 
útěk obyvatel především do blízkých 
úkrytů v lesích v okolí Mužského či 
Klokočky.

Prázdné ulice a zavřené dveře

Mnichovo Hradiště mělo v té 
době něco málo přes tři tisíce oby-
vatel, avšak 28. června ráno – tedy  
v den bitvy – se jich ve městě nachá-
zelo zhruba padesát. Město samot-
né, na rozdíl třeba od Kláštera Hra-
diště, bitvou příliš neutrpělo, neboť 
přímý boj v ulicích se mu naštěstí 
vyhnul. Vítězní Prusové město obsa-
dili a vzhledem k tomu, že tím skon-
čila i samotná bitva, začali se ihned 
shánět po jídle a pití. Jejich motivaci 
lze jednoznačně pochopit. Byli na 
nohou již od brzkého rána (v půl 
páté vyráželi z Kuřívod), pochodo-
vali a bojovali za skutečně horkého  
a dusného počasí a na jejich psychi-
ce se značným způsobem projevil  
i samotný boj. Na otřesné bitevní 
scény i ztráty kamarádů chtěli co nej-
dříve zapomenout a zároveň oslavit 
vítězství. Město však bylo doslova li-
duprázdné a mnohé domy zamčené. 
To Prusové považovali za „nezdvoři-
lost“ a do opuštěných domů se do-
stávali násilím a brali si, vše co mohli 
sníst či vypít, nebo využít pro denní 
potřebu. Mnoha vojákům přišly vhod 
i boty. O něco lepší byla situace, 
když se o „poskytnutí“ potravin mohli 
dohodnout s majitelem domu. Zde 
je nutné poznamenat, že Mnicho-
vohradišťští se skutečně ocitli v ne-
dobré situaci – rakouské velení je  
z města v obavě před bitvou doslova 
vykázalo, Prusové zase považovali 
za urážku, pokud v domě nezastihli 
jeho majitele.

Lihový incident a potyčky

Celkovou situaci ještě zhoršil 
tzv. lihový incident v Klášteře Hradi-
šti. V tamní vinopalně, kde Prusové 
slavili vítězství, totiž vypukl požár, je-
muž podlehlo údajně až 25 Prusů a 
dva civilisté. Prusové považovali tuto 
událost za sabotáž a při všeobec-
ném rekvírování v Klášteře Hradišti 
i Mnichově Hradišti se chtěli za tento 
„prohřešek“ také pomstít. Výsledky 
byly vskutku pozoruhodné! V budově 
radnice byla poničena klenba, dlaž-
ba na chodbách, rozmláceny skle-
něné tabule a „ovrhování [tj. omítky] 
dílem otlučeno, dílem ale pokáleno, 
takže pak otlučeno býti muselo“.  
V budově okresního soudu byl zni-
čen nábytek a roztrhány pozemkové 
knihy, v Občanské záložně chtěli 
Prusové vniknout do „ohnivzdorné 
pokladny“, což se jim sice nepodaři-
lo, ale pokladnu „shodili z podstavce, 
přičemž padla jednomu z vojínů na 
nohu tak, že musel býti odnesen“. 

Podobné excesy se jistě děly i v 
jiných domech. Mnohým problémům 

Žánrový obrázek uvozující kapitolu o mnichovohradišťské bitvě v knize pruského autora Theodora Fontane Der deut-
sche Krieg von 1866. Pohled do jihovýchodní části náměstí je doplněn pivním sudem a výhonky chmele, které odkazují 
na klášterský pivovar, jehož zásoby přišly pruským vojákům v červnovém parnu velmi vhod.

Pruská vozová kolona v jižní části mnichovohradišťského náměstí. Foto: 2x 
Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště.

však ještě dokázal včasným zása-
hem předejít tehdejší starosta Jan 
Knížek, který společně s městským 
tajemníkem Antonínem Čechem  
a strážníkem Františkem Bažantem 
po celou dobu okupace intenzivně 
jednal s pruskými důstojníky a sna-
žil se vyhovět jejich požadavkům  
v míře, která byla pro město únosná.

Již spíše úsměvný charak-
ter mělo zabrání rekvizit místního 
ochotnického souboru v městském 
divadle. Prusové totiž večer uspo-
řádali průvod masek, který za zvuku 
flašinetu procházel ulicemi města.  
V tom se zde objevil pruský princ 
Bedřich Karel, velitel 1. armády. 
Průvod se zastavil, flašinet utichl  
a všichni se postavili do vojenského 
pozdravu a na dotaz, co má ta maš-
karáda znamenat, se mu dostalo 
odpovědi, že to jsou hohenzollernští 
střelci. Na to jen princ odpověděl: 
„Vy máte jistě dobré zaopatření,“ ra-
dostně je pozdravil, odjel a rozjaření 
herci pokračovali dále v průvodu.

Večer po bitvě se okolí Mni-
chova Hradiště změnilo v jeden 
velký vojenský tábor. V prostoru 
mezi Březinou, Klášterem Hradiště, 
Veselou a Bosní tábořilo více jak 
70 tisíc pruských vojáků. Zmíněný 
princ Bedřich Karel a velitel Labské 
armády Herwarth von Bittenfeld, ja-
kož i další vyšší pruští důstojníci se 
ubytovali na zámku. Prusové v ná-
sledujících dnech odcházeli dále do 
východních Čech, byli však vystří-
dáni druhosledovými, okupačními 
jednotkami. Jejich chování, zvláště 
poté, co již bylo zřejmé, že Prusko 
ve válce zvítězilo, bylo již poměrně 
klidné a přátelské. To dokresluje  
i kuriozita, která se v této době udála 
při pohřbu jednoho ze členů místní-
ho Sokola. Když se pohřební průvod 

Osudy ostatků Albrechta z Valdštejna
Již v 19. století bylo relativně všeobecně známým faktem, že v mnicho-
vohradišťské kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky slavného vojevůdce Al-
brechta z Valdštejna. Nelze se tak divit, že pruští důstojníci měli velmi 
krátce po bitvě u Mnichova Hradiště požádat o prohlídku místa jeho po-
sledního odpočinku. To vedlo tehdejšího zámeckého lékaře Karla Mattuše 
k obavám, zda si Prusové nebudou chtít vévodovy ostatky odvézt. Proto 
se dohodl se zámeckým zahradníkem Hájkem a jeho pomocníkem Žitným 
a jedné noci odnesli Valdštejnovu rakev z kaple a zakopali ji v zámeckém 
skleníku. Dne 12. července si chtěli vévodovy ostatky prohlédnout další 
pruští důstojníci, avšak výklenek v kapli sv. Anny našli k překvapení všech 
přítomných prázdný. Rakev se na své místo vrátila zřejmě až po pruské 
okupaci, přičemž se z dnešního pohledu můžeme pouze konstatovat, že 
Mattušovy obavy byly zřejmě liché.

Nový pomník v Jiráskově ulici
V rámci vzpomínkové akce 1. května 2016 bude v Jiráskově ulici, kon-
krétně v „parčíku“ u křižovatky s Dvořákovou ulicí, odhalen a požehnán 
pomník připomínající místo posledního odpočinku dvou příslušníků ra-
kouského praporu polních myslivců č. 32, který se mj. podílel i na obraně 
mnichovohradišťského zámku. Tito vojáci zde byli pohřbeni krátce po bitvě 
zřejmě přímo na místě, kde padli, či podlehli svým zraněním. Jejich pů-
vodní hrob se podle staré dokumentace nacházel přibližně v lokalitě mezi 
„sklářskými domky“ a činžovním domem č.p. 923, přičemž zanikl zřejmě 
ve 20. letech 20. století. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 
se snaží nejen pečovat o stávající válečné hroby, ale rovněž usiluje o 
obnovu těch zaniklých. To je i případ tohoto nového pomníku, na jehož 
zřízení se zásadním způsobem podílelo město Mnichovo Hradiště a který 
bude symbolickou připomínkou oněch dvou padlých polních myslivců.

tvořený zejména členy tělocvičné 
jednoty ve stejnokrojích a s rozvinu-
tými prapory ubíral kolem radnice, 
u níž byla postavena hlavní pruská 
stráž, „volala tato do zbraně a vzda-
la zbraní čest“. Poslední pruští vojáci 
však město opustili až 13. září 1866.

Cholera

S pruskou armádou nepřišla do 
Čech pouze válka, ale také epidemie 
cholery. V Mnichově Hradišti si tato 
zákeřná choroba vyžádala 23 obě-
tí, tedy necelé procento tehdejšího 
obyvatelstva – v rámci širšího regio-
nu se jednalo o relativně průměrnou 
či spíše podprůměrnou hodnotu. 
Kdy přesně cholera ve městě pro-
pukla, nevíme, ovšem její první obě-
tí se stal 13. srpna nádeník Václav 
Štěpánek z cihelny, jako poslední na 
tuto nemoc zemřela 20. října Anna 
Ferklová z č.p. 22. Bylo přirozené, 
že mezi oběťmi nacházíme přede-
vším nižší sociální vrstvy, zejména 
nádeníky a jejich rodinné přísluš-
níky, avšak choleře podlehli také 
někteří řezníci, obuvníci či četnický 
závodčí Josef Roesler z č.p. 343.

Péče o vojenské hroby
 
Bitva za sebou pochopitelně 

zanechala množství mrtvých a ra-
něných. Ihned po skončení bojů bylo 
ve městě zřízeno několik provizor-
ních lazaretů, které byly umístěny na 
faře, ve škole (tehdy ještě v budově 
vedle fary) i na zámku. V polovině 
července pak byly všechny laza-
rety, i ty, které se dosud nacházely  
v Klášteře Hradišti, centralizovány 
na mnichovohradišťském zámku, 
kde zůstaly až do počátku září.

Ještě v den bitvy si své mrtvé 

stihli pochovat Prusové, 29. června 
pak byli k pohřbívání rakouských 
padlých povoláni místní obyvatelé. 
Vzhledem k obavám z rozšíření epi-
demií byli mrtví pochovávaní v těch 
místech, kde byli nalezeni, resp. kde 
padli. Právě z tohoto důvodu vzniklo 
na Mnichovohradišťsku více jak 70 
vojenských hrobů. Již rok po vál-
ce byly z pokynu Marie Leopoldiny  
z Valdštejna, manželky zmíněného 
Františka Arnošta, dosud provizorně 
označené hroby osazeny litinovými 
kříži. Z iniciativy téže hraběnky byl 
pak v roce 1893 zřízen „Spolek pro 
udržování pomníků a hrobů padlých 
vojínů v politickém okresu Mnichovo-
hradišťském“. Jeho členy byly mno-
hé z významných osobností regionu 
z přelomu 19. a 20. století, uvést lze 
např. ředitele valdštejnského panství 
Jana Kropáčka, klášterského mlyná-
ře a okresního starostu Josefa Dü-
richa, ředitele místní školy Františka 
Bablicha či ředitele klášterského pi-
vovaru Josefa Judla. 

Obdobné spolky existovaly na 
většině bojišť prusko-rakouské války, 
avšak jejich činnost byla nejpozději 
v polovině 20. století zakázána.  
V Mnichově Hradišti však místní spo-
lek již po roce 1918 takřka žádnou 
aktivitu nevyvíjel a oficiálně zanikl  
v roce 1937, přičemž již o 10 let dří-
ve převzal péči o místní pomníky ob-
dobný spolek z Jičína. V roce 1990 
byl jako nástupce všech místních 
spolků zřízen Komitét pro udržování 
památek z války roku 1866, který  
v současnosti pečuje o válečné 
hroby a pomníky z prusko-rakouské 
války na území celé České republiky 
(www.1866.cz).

Martin Barus, Komitét pro udržování
památek z války roku 1866

Jan Knížek, v letech 1861–1868 sta-
rosta v Mnichově Hradišti, který se 
významně zasloužil o eliminaci škod 
v době pruské okupace.
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Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první 
nebo s Kamelotem navázali 
dlouhodobou spolupráci, mají 
přednost. Takže neváhejte a pre-
zentujte své služby či svou firmu!

Pro inzerenty
Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu 
ve městě výhradu a chcete se 
o ni podělit s veřejností? Jste 
student hledající praxi? Kamelot 
je tu pro vás! Městský zpravodaj 
je od svého založení otevřen 
čtenářským příspěvkům a rozši-
řuje svou základnu přispěvatelů, 
kterým vděčí za to, že je stále 
zajímavější. Své články, názory 
i fotografie můžete zasílat na 
kamelot@mnhradiste.cz (pouze 
přílohy nesmí překročit 5 MB). 
Přivítáme je.

Pište s námi Kamelot

Mimoni na karnevalu 
vyhráli dort s mimoni
Klub dětí a mládeže i letos uspořádal 
v neděli 13. března v sokolovně tra-
diční Maškarní bál pro děti. 

V sokolovně se to hemžilo 
princeznami, vílami, piráty, šmouly, 
večerníčky, kovboji a dalšími po-
hádkovými postavičkami. Dětem 
byl nabídnut pestrý doprovodný 
program s úkoly u pohádkových po-
staviček, jako třeba sázení semínek  
s Křemílkem a Vochomůrkou, stří-
lení žaludů s loupežníkem Rum-
cajsem, skládání čepic z papíru  
s Večerníčkem nebo házení mrkví 
do klobouku králíků Boba a Bobka. 
S velkým zájmem se shledalo i tra-

diční malování na obličej. 
Tančení a zábava byla prolože-

na vystoupeními tanečních kroužků 
Orientálního tance pod vedením 
Petry Kašparové a taneční skupiny 
DC7 z Mladé Boleslavi pod vedením 
Jitky Jedličkové. Na závěr vybrala 
porota tři nejnápaditější masky. Le-
tos nejvíce zaujala skupinka mimo-
ňů, Večerníček a Ferda Mravenec, 
kteří byli odměněni velkým dortem 
opět s oblíbeným motivem animova-
ných mimoňů z cukrárny Za rohem.

Hana Skramuská, 
Klub dětí a mládeže

Vítězní mimoňové dobrovolně vyměnili banány za dort s vlastní podobiznou.

Na stanovišti u Večerníčka se děti učily skládat čepice z novinového papíru.

Kovboj v dešti konfet, to je k vidění jen v muzikálech a na karnevalech.

Proč čekat až na Velikonoce?
V Dnebohu se sešli už před nimi

První sluneční paprsky a přísliby 
hezkého počasí nalákaly maminky 
ze Dnebohu, aby uspořádaly předve-
likonoční akci pro děti. Pod záštitou 
místního osadního výboru se všichni 
sešli v neděli dvacátého března na 
hasičském hřišti. A nezůstalo jenom 
u dětí, přidaly se i místní babičky, 
které se po dlouhé zimě chtěly také 
sejít a poklábosit, napekly dobroty  
a v teple klubovny, místními nazýva-
né Domeček, se sedělo, povídalo a 
tvořilo až do pozdního odpoledne.

Velký dík patří dnebožským mu-
žům, kteří několik posledních sobot 
věnovali brigádám, během nichž 

připravili areál, vyrobili bránu a úplně 
nové lavičky. „Trošku nám ve vesnici 
chybí hřiště pro děti, na kterém by 
se scházely, tak pořádáme podobné 
akce, abychom se viděli,“ říká jedna 
z organizátorek, Radka Cucová. Děti 
si nabarvily vajíčka, zasely pšenici  
a vybarvily zajíce a slepičky, výzdo-
bu na Velikonoce tím měly připrave-
nou. 

Došlo i na plánování dalších 
akcí. Děti se můžou těšit na čaro-
dějnice, dětský den a snad i tréninky 
malých hasičů.

Zuzana Morkusová


