
bezpecné
mesto

CHOJNOW
Rýsuje se spolupráce s 
polským městem, které je 
od Hradiště vzdálené pou-
hé dvě hodiny. První setká-
ní už mají města za sebou.
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DIVADLO
Klub Mnichovo Hradiště 
láká na divadelní abonent-
ní sezónu a uvažuje o za-
vedení druhé předplatitel-
ské skupiny.
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V rámci příprav strategického plánu probíhají ve městě veřejné diskuze 
a sběr celé řady dat. Jedním z bodů, které se v rámci těchto setkávání 
objevovaly často, byl nízký pocit bezpečí v některých částech města. Roz-
hodli jsme se proto na toto zjištění reagovat a po vzoru města Kolín se 
zapojujeme do projektu „Bezpečného města“. 

Co to znamená v praxi? V první řadě pravidelné setkávání zástup-
ců městské policie, Policie ČR a samosprávy, na nichž si tito lidé kaž-
dý týden vyměňují informace, které mají být nápomocné v předcházení 
trestným činům a současně mají sloužit k rychlejšímu řešení  trestných 
činů a přestupků. Vedle této aktivity dojde rovněž k digitalizaci městského 
kamerového systému, který je nyní již zastaralý. Podařilo se získat dotaci  
z ministerstva vnitra ve výši 350 tisíc korun, která pokryje zhruba 30 pro-
cent celkové digitalizace. A dokonce jeden nový kamerový bod přibude  
v okolí vlakového nádraží – shlížet bude na park u nádraží. 

Počet městských strážníků se v červenci ustálí na devíti mužích  
a muži zákona získají do výbavy několik jízdních kol – vytvoří cyklohlídky, 
jež se dovedou rychleji pohybovat po rajónech a zároveň být v bezpro-
středním kontaktu s občany. Městská police vyzbrojená detektory kovu 
bude také provádět kontroly pískovišť a jejich okolí. 

Naše město v posledních měsících již patří k místům s velmi nízkou 
kriminalitou. Věřím však, že tyto kroky povedou k tomu, že se vy, občané, 
budete cítit ještě bezpečněji a že díky této preventivní činnosti a spoluprá-
ci s Policií ČR bude bezpečnost v našem městě dlouhodobě patřit mezi ty 
nejnižší ve Středočeském kraji.

Ondřej Lochman, starosta města

ČERVEN 2016

ROZHOVOR
O skateboardingové kultu-
ře, desetiletém výročí zdej-
šího skateparku i závodu 
Day 4 Skate si s námi po-
vídal Roman Bíbrlík.
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tel 315 810 620
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budoucnost komunikace 

gigabit internet chytrá televize výhodné volání
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

ˇ
ˇ

Bitva u Mnichova Hradiště přilákala tisíce lidí

INZERCE

INZERCE INZERCE

O prázdninách opět spouštíme letní kino
Podívat se na film pod širým nebem 
má své nezaměnitelné kouzlo, a tak 
se po roce opět vrací letní filmové 
projekce do příjemného venkovního 
areálu u Jizery, do Vostrov Open Air 
Clubu. Během července a srpna 
vám nabídneme 16 filmů různých 
žánrů. Promítací dny budou úterý 
a pátek, případně sobota, a filmy 
budou rozličné – těšit se můžete na 
komedie, filmy pro celou rodinu, do-
kumenty a zastoupen je i horor a je-
den titul z kategorie „pro pamětníky“.

Letošní dramaturgie je na rozdíl 
od té loňské zaměřená na co nejno-
vější snímky, a to především české. 

Objeví se ale i starší tituly. Těšit se 
můžete třeba na poslední Trabanty, 
Lídu Baarovou, české komedie Pa-
desátka, Život je život, Dvojníci, Jak 
básníci čekají na zázrak a skvělou 
Teorii tygra, která bude posledním 
filmem naší letní nabídky. Nabídne-
me vám také úspěšné zahraniční 
filmy Revenant: Zmrtvýchvstání  
a Everest, v programu budou i dva 
výborné hudební dokumenty: Amy o 
britské zpěvačce Amy Winehouse a 
Lemmy, o rovněž britském rockovém 
hudebníkovi Lemmym Kilmisterovi. 

Vynikajícím a dodnes vysoce 
hodnoceným českým filmem z roku 

1968 Nebeští jezdci si připomeneme 
95. výročí narození Karla Otty, čes-
kého letce působícího v jednotkách 
britské RAF za 2. světové války  
a mnichovohradišťského rodáka, 
který zemřel v USA v roce 1997.

Stejně jako loni budeme v čer-
venci začínat kolem 21:30 a v srpnu 
kolem 20:30 hodin. Jednotné vstup-
né bude činit 80 Kč. Přejme si, aby 
počasí bylo vlídné, návštěvnost hoj-
ná a diváci spokojení! Těšíme se na 
vás v létě v kině u Jizery!

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Velká připomínka bitvy, k níž došlo  
v červnu roku 1866 u Mnichova Hra-
diště, přilákala do města 1. května 
odhadem městské policie 3,5 tisíce 
návštěvníků. Ty přilákal jarmark, 
koncerty, dobová módní přehlídka, 
živé obrazy ze života civilistů v době 
prusko-rakouské války, ale přede-
vším bojová ukázka, kterou zajistili 
členové Komitétu pro udržování pa-
mátek z války roku 1866 a příznivci 
vojenské historie.

Město ve spolupráci s muzeem 
uspořádalo tuto akci na louce za 
bývalou likérkou u Jizery, která se 
ukázala jako ideální místo. Rovinatý 
terén vytvořil ideální podmínky pro 
bezpečný pohyb koní, protipovod-
ňový val posloužil jako tribuna a dva 
majestátní duby vysázené zde ještě 
v časech Valdštejnů byly půvabnou 
kulisou pro nadcházející podívanou.

Připomeňme si tuto podařenou 
událost v objemné fotogalerii. ...11

STARŠÍ VYDÁNÍ
SHÁNÍTE STARŠÍ ČÍSLA 
KAMELOTU? NAJDETE JE V 
ARCHIVU NA WEBU MĚSTA.
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Architektonická soutěž o návrh nové 
podoby Masarykova náměstí má vítěze

První rok Kamelotu: jak zpravodaj vlastně vzniká?

Zápisy do školek: převis by
měl být příští rok minimální
V dubnu proběhly ve všech třech 
mnichovohradišťských mateřských 
školách zápisy. Kolik dětí se přihlá-
silo? Kolik jich z kapacitních důvodů 
nebylo přijato? A jaká opatření vede-
ní města připravuje, aby se situace 
příští rok již neopakovala?

Školky v Mírové ulici, Jaselské 
ulici a v místní části Veselá mají do-
hromady 253 míst. Toto číslo však 
tentokrát opět nestačilo k uspoko-
jení všech žádostí. Těch ředitelka 
Alena Volfová přijala 130. Místa ve 
školkách od září nově najde 81 dětí,  
49 dětí přijato nebylo.

Mezi přijatými je 78 dětí z Mni-
chova Hradiště, tři děti mají trvalé 
bydliště jinde, ale nastoupí ve městě 
do posledního ročníku před zaháje-
ním povinné školní docházky. Mezi 
nepřijatými je 40 dětí z Mnichova 
Hradiště a devět přespolních.

Město už v minulém roce pod-
niklo první velký krok ke zmírnění 
převisu, který každoročně půso-
bí vrásky na čelech rodičů, když  
s 1. základní školou spolupraco-
valo na otevření přípravné třídy, 
kde se děti těší větší pozornosti 
než v běžných mateřských školách  
a kde se na školní docházku připra-
vují především ty děti, které vyžadují 

zvláštní péči. Několik volných míst 
ještě zbývá.

Přestože ve školkách se míst 
stále nedostává, rodiče, jejichž ra-
tolesti nebyly přijaty do městských 
školek, mohli navštívit Mateřské 
centrum Kohoutek, kde funguje rov-
něž mateřská škola. Volných tu bylo  
14 míst a školkovné se oproti loňské-
mu roku snížilo z 2500 Kč měsíčně 
na 1500 Kč díky dotaci. Další mož-
ností byla bakovská soukromá Ma-
teřská škola Tymiška, kde bylo vol-
ných dalších 16 míst. Vedení města 
rovněž domluvilo možnost žádat  
o umístění dětí do školy v Březině.

„Ke konci dubna jsme požádali 
o dotaci na rozšíření školky v Jasel-
ské ulici o jednu třídu, kde bychom 
přístavbou chtěli získat dalších 25 
míst a novou kuchyni, a připravuje-
me také projekt rekonstrukce vnitř-
ních prostor a vybudování kuchyně 
ve školce v Mírové ulici, kde by mělo 
vzniknout 20 nových míst,“ vyjme-
novává kroky, které město podniká, 
místostarosta Jiří Bína. Starosta On-
dřej Lochman dodává: „Doufáme, že 
příští rok budeme mít hotovo a všem 
rodičům tak budeme moci vyhovět.“

Redakce

Na nezájem ze strany architektů si 
architektonická soutěž o návrh nové 
podoby Masarykova náměstí v Mni-
chově Hradišti nemohla stěžovat. 
Odborná porota se od března zabý-
vala celkem 19 soutěžními návrhy,  
z nichž sedm poslala do druhého 
kola. Jako nejzdařilejší vybrala návrh 
Josefa Hlavatého a Lenky Hlavaté, 
který obsadil 2. místo, na sdíleném  
3. místě skončily návrhy Tilla Reh-
waldta a Elišky Vaňkové a Atelieru 
111 architekti, tedy Veroniky Indro-
vé, Barbory Weinzettlové a Jiřího 
Weinzettla.

„Porota složená z renomova-
ných architektů a zástupců vedení 
města diskutovala nad návrhy řadu 
hodin. Do druhého kola postoupilo 
několik velmi kvalitních a profesio-
nálních návrhů, ale všechny budou 
ještě potřebovat změny. Hledat 
budeme zejména ideální řešení 
dopravy a zeleně. Protože porota 
neshledala žádný z návrhů jako de-
finitivní, rozhodla se neudělit první 
cenu. Byla udělena jedna druhá  
a dvě třetí ceny,“ okomentoval vý-
sledky architekt města Jakub Chuch-
lík, jenž na základě veřejných setká-

ní s občany města uskutečněných  
v závěru minulého roku zformuloval 
velmi přesné zadání soutěže, která 
byla vyhlášena 5. ledna 2016.

Na nejlépe hodnoceném ná-
vrhu Josefa Hlavatého a Lenky 
Hlavaté (2. místo) porota ocenila 
zejména posílení pobytové i repre-
zentační funkce náměstí, potlačení 
silničního charakteru jižní části, 
výsadbu stromů po obou stranách 
radničního bloku, bezbariérovost, 
komfortní řešení cyklodopravy  
i odchýlení krajské komunikace, kte-
ré však patrně z důvodu nedávné 
rekonstrukce ulice Palackého nebu-
de možné. Doporučila však zvolit 
zejména jiný materiál k dláždění než 
pískovec, vyřešit prázdný prostor 
kolem morového sloupu, nahradit 
navrhovanou pěší zónu v severní  
a východní části náměstí zónou 
obytnou a po jejím obvodu doprojek-
tovat chybějící parkovací místa.

Z návrhu Tilla Rehwaldta  
a Elišky Vaňkové (3. místo) vyzdvihli 
porotci odlišný charakter jednotli-
vých částí náměstí (reprezentativní 
prostor před radnicí na východě, 
rekreační část na místě přesunutého 

autobusového nádraží na severu, 
západní část s dominantou morové-
ho sloupu a jižní část sloužící dopra-
vě). Výhrady měli naopak k velkému 
důrazu na linie, jenž upřednostňuje 
formu nad reálnou potřebou obyva-
tel. Rovněž kritizovali trojřadou alej 
v severní části pro její velikost, která 
by snížila univerzální charakter plo-
chy náměstí.

Návrh Atelieru architekti 111  
(3. místo) si vysloužil chválu za 
respektování finančních možností 
města a sympatické řešení bezba-
riérového přístupu, dočkal se však 
také kritiky kvůli nepřesvědčivě 
provedené vizualizaci, nedostatku 
stromů a zavedení striktně pěší zóny  
v severní a východní části jako ná-
vrh, jenž se umístil na 2. místě.

„V tuto chvíli ještě není jasné, 
který návrh se dočká realizace. Zá-
stupci města budou teprve jednat se 
třemi oceněnými týmy a vybraný ná-
vrh ještě projde nutnými změnami na 
základě připomínek poroty,“ doplnil 
starosta Ondřej Lochman. K vlastní 
realizaci povede ještě dlouhá cesta.

Představení výsledků architek-
tonické soutěže a vernisáž soutěž-

ních návrhů proběhne 26. května 
od 17:30 do 19:30 v Kině Mnichovo 
Hradiště za účasti zástupců tří oce-
něných návrhů. Ti budou své návrhy 
prezentovat a následně bude vyhra-
zen prostor i pro diskuzi a otázky 
občanů. Vystaveny budou všechny 
návrhy přihlášené do soutěže, a to 
až do konce června.

O výsledcích rozhodovala 
odborná porota, v níž kromě zá-
stupců města zasedla architektka 
Jitka Ressová ze zlínského ateliéru 
Ellement, krajinný architekt Vladimír 
Sitta z australského ateliéru Terra-
gram, architektka Markéta Zdebská 
z pražského ateliéru By architects 
a Jakub Adamec z libereckého ate-
liéru Anuk architekti. Přizvaným od-
borným znalcem poroty byl dopravní 
urbanista Tomáš Cach, odborníci na 
památkovou péči i Pavel Král z od-
boru investic městského úřadu, jenž 
posuzoval návrhy z hlediska nákladů 
na realizaci a údržbu.

Podrobnosti o soutěži i jednot-
livých návrzích mohou zájemci najít 
na www.mnhradiste.cz/namesti.

Redakce

První čtenáři se do Kamelotu: zpra-
vodaje města Mnichovo Hradiště 
mohli začíst v květnu 2015. Od té 
doby toto periodikum urazilo značný 
kus cesty. Jak si vede dnes a jakým 
způsobem vlastně vzniká?

Už během prvního roku jeho 
existence došlo k zásadní úpravě 
původního nastavení a zpravodaj 
přestal být distribuován za zavádě-
cích 15 Kč prostřednictvím několika 
trafik a dalších odběrných míst. Ke 
všem Hradišťákům se začal dostá-
vat zdarma v adventním čase roku 
2015, vlastně jako dárek. V redakční 
radě byla tato otázka hojně diskuto-
vána a oba způsoby distribuce měly 
své příznivce i odpůrce. Nakonec 
bylo rozhodnuto ve prospěch bez-
úplatného šíření. 

Jako mávnutím kouzelného 
proutku rapidně stoupl počet čtenářů 
(náklad vzrostl z 600 kusů na 3500 
kusů), ale také přispěvatelů. Zpravo-

Pietní akt v parku u nádraží 
připomněl výročí osvobození

Také Mnichovo Hradiště si v neděli 
8. května připomnělo Den vítězství 
a konec 2. světové války. Tradičního 
setkání u pomníku obětem 1. a 2. 
světové války a komunismu v parku 
u nádraží se zúčastnil 1. skautský 
oddíl Mnichovo Hradiště, členové 
Obce baráčníků, starosta města 
i zástupci veřejnosti. Po úvodním 
proslovu Ondřeje Lochmana, který 
připomněl zejména nebezpečí, jímž 
by bylo vnímání naší svobody jako 
samozřejmosti, následovalo polože-
ní věnce a květin k patě pomníku.

„Trápí mě, že na pietní vzpomín-
ky přichází stále méně a méně lidí,“ 
dodal starosta později a doplnil, že 
už 28. října se pokusí další důležitý 
svátek více dostat do povědomí ob-
čanů. „V neděli odpoledne jsem se 
setkal se starostou Turnova, který 
občany vyzývá k tomu, aby vyvě-
šovali alespoň v historickém centru 

města o státních svátcích vlajky. Po 
diskuzi jsem se rozhodl tuto sympa-
tickou kampaň podpořit a pokusit se 
založit novou tradici také u nás.“

Město po vzoru Turnova ome-
zené množství vlajek rovněž připraví 
pro případné zájemce, kteří si je bu-
dou moci vyzvednout na městském 
úřadě. Třeba se touto nenásilnou 
formou svátky a ideje, které jsou  
s nimi spojeny, dostanou do širšího 
povědomí.

Vlastní připomínku státního 
svátku měla také místní část Ve-
selá, kde u sochy T. G. Masaryka 
nechyběli zástupci SDH Veselá  
a baráčníků.

Skautům, baráčníkům, hasičům 
i všem ostatním, kteří dorazili, patří 
za nedělní důstojnou připomínku  
8. května upřímný dík.

Redakce

INZERCE

Skauti drží stráž u pomníku v parku u nádraží.

Sophiina hazardní volba
Zastupitelstvo města se na svém 
dubnovém jednání po několika mě-
sících opět vrátilo k tématu hazardu. 
Předmětem diskuze tentokrát nebyla 
platná pravidla, ale žádost o povole-
ní nové provozovny na území naše-
ho města, o které musí rozhodnout 
přímo zastupitelé. 

Špatná regulace

Této situaci předcházelo vydá-
ní obecně závazné vyhlášky ze 13. 
dubna 2015, kterou těsná většina 
dvanácti zastupitelů podpořila místní 
a časovou regulaci hazardu. V této 
souvislosti byla nahodile stanove-
na nová pravidla fungování a počet 
provozoven byl zredukován na čtyři. 
Jedním z problémů tohoto přístu-
pu je skutečnost, že o povolení či 
zákazu určité herny musí vždy roz-
hodnout zastupitelstvo města. Nee-
xistuje tedy záruka, že s jednotlivými 
žadateli bude zacházeno stejně, bez 
ohledu na to, zda jsou staří či noví, 

malí či velcí, známí či neznámí. 
Zastupitelé tak (ne)vědomě vytvo-
řili rozsáhlý prostor pro nejrůznější 
ovlivňování a nerovné zacházení, 
jehož důsledky můžeme pozorovat 
na řadě míst České republiky.   

Nelehké rozhodování 

Tento problém se naplno pro-
jevil na posledním jednání zastu-
pitelstva, které mělo rozhodnout  
o povolení nové provozovny v ulici 
Víta Nejedlého. Zastupitelé si dle 
mého názoru mohli vybírat pouze 
ze dvou zcela špatných možností. 
Buď bylo možné žádosti vyhovět,  
a tak dát zcela jasný signál veřej-
nosti a celé podnikatelské sféře, že 
naše město je, navzdory celorepub-
likovému trendu, hazardu otevřeno  
a připraveno umožnit jeho další 
rozvoj. Nebo žádost zamítnout,  
a tak dát všem najevo, že pravidla 
platí pouze pro některé a že teze  
o rovném a spravedlivém zacházení 

jsou věcí čisté teorie. Zastupitelé se 
nakonec přiklonili ke druhé variantě, 
která je však pro naše město stejně 
smutnou zprávou jako ta první. Od-
povědnost za nastalý stav a veškeré 
jeho konsekvence je třeba hledat 
právě u těch zastupitelů, kteří svým 
rozhodnutím před více než rokem 
takovýto způsob regulace umožnili. 

Nejasné vyhlídky

Tento dlouhodobě neudržitelný 
stav však má velmi jednoduché ře-
šení, a to zrušit účelovou regulaci  
a zaujmout jasný postoj k tomuto 
typu hazardu. Pokud jsme přesvěd-
čeni, že jde o podnikání jako které-
koliv jiné a daňové příjmy z něj ply-
noucí jsou dostatečně výhodné, pak 
by měla být zajištěna volná soutěž 
podnikatelských subjektů, do které 
by město vůbec nemělo zasahovat. 
V případě, že provoz elektronických 
herních zařízení vnímáme jako jed-
nu z nejnebezpečnějších forem ha-

zardu, jejíž morální a etická rovina 
je značně diskutabilní a náklady s ní 
spojené vysoce převyšují odvody do 
městského rozpočtu, pak je na čase 
využít zákonných možností a toto 
podnikání na území města zakázat. 
Přestože jsem se zasazoval o druhý 
přístup, považuji oba názory za zce-
la legitimní. Je však nezbytné, aby 
každý zastupitel zaujal k této proble-
matice jasné stanovisko, které bude 
schopen a ochoten před občany  
a voliči hájit. 

Velmi nešťastným řešením by 
bylo schválení nové provozovny na 
některém z příštích jednáních zastu-
pitelstva. Bohužel by se tak naplnila 
předpověď jednoho z kolegů, podle 
kterého někteří zastupitelé ještě 
dostanou v této věci rozum. Pevně 
věřím, že se tak nestane. Vzniklo 
by totiž mnoho oprávněných otázek, 
které by bylo nutné zodpovědět.  

Václav Haas,
zastupitel města za ČSSD

NÁZORY A KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

daj vstoupil do širokého povědomí. 
Rozhodnutí v neposlední řadě zna-
menalo příliv inzerentů, které zaujal 
podstatně větší inzertní potenciál. 
Od začátku roku 2016 tak výdaje na 
zpravodaj z rozpočtu města díky pří-
jmům z inzerce stabilně klesají.

Aktuálně má zpravodaj několik 
desítek spolupracovníků, kteří zasí-
lají redakci články i fotografie. Jim 
vděčíme za to, že jsou stránky Ka-
melotu pestrou společenskou kroni-
kou a upřímně jim děkujeme. I dnes 
však přivítáme příspěvky od dalších 
občanů, zástupců spolků i zastupite-
lů. Jen vězte, že uzávěrka materiálů 
včetně inzertních podkladů je vždy 
k 15. dni měsíce předcházejícího 
vydání nového čísla a že přílohy  
e-mailu by neměly přesáhnout 5 MB. 
V opačném případě se k nám nedo-
stanou.

A co se děje dál? Po uzávěrce 
jsou podklady redakcí zpracovány  

a vzniká pracovní verze, kterou do-
stává k připomínkování redakční 
rada. Ta aktuálně sestává ze staros-
ty Ondřeje Lochmana, místostarosty 
Jiřího Bíny, tajemnice městského 
úřadu Kamily Galetkové, vedoucí 
muzea Jany Dumkové, jednatele 
Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. Jiřího 
Senohrábka, pedagožky Lenky Sos-
novcové, Martiny Bachové z Obce 
baráčnické a zastupitele Eduarda 
Havránka.

Redakční rada se schází několik 
dní před odesláním vydání do tisku, 
probírá sporná místa, doplňuje infor-
mace, které by ve vydání měly za-
znít, a navrhuje též témata do příš-
tího čísla. Teoreticky by měla rovněž 
posuzovat vhodnost příspěvků  
a vyřazovat materiály nevyhovující. 
V uplynulém roce však k ničemu ta-
kovému nedošlo. Ze zasedání bývá 
vypracován zápis.

V momentě, kdy jsou všechny 

připomínky zapracovány, míří tisko-
vé materiály přes internet do tiskár-
ny. Zpravodaj je vytištěn, zabalen  
a expedován na městský úřad. Část 
výtisků zde zůstává, část určenou 
pro distribuci si přebírá Česká poš-
ta, která zajišťuje roznos. Putování 
končí ve vašich schránkách. A my-
sleli jsme ještě dál – zpravodaj je 
tištěn na recyklovatelný papír, takže 
zájemci, kteří si jej nehodlají archivo-
vat, se s ním mohou rozloučit napří-
klad u táboráku.

V každém vydání také upozor-
ňujeme na otevřenost Kamelotu  
a na ochotu otevírat polemiku nad 
aktuálními tématy týkajícími se 
města. Budeme rádi, pokud naším 
prostřednictvím začnete život ve 
městě a třeba i zpravodaj samotný 
komentovat, a pomůžete tak oboje 
zlepšovat.

Redakce
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Mnichovo Hradiště má oficiálně 
dvě partnerská města. Spolupráce 
s tím italským, Incisa in Val d‘Ar-
no, je aktuálně bohužel na mrtvém 
bodě, partnerství s německým Er-
zhausenem však vzkvétá. A podle 
posledních zpráv to vypadá, že na 
dobré cestě je nové partnerství. O to 
projevil zájem polský Chojnow, který 
má jednu nespornou výhodu – od 
našeho města je vzdálen pouhé dvě 
hodiny cesty!

Město ležící v Dolnoslezském 
vojvodství má přibližně čtrnáct tisíc 
obyvatel a leží padesát kilometrů 
severně od příhraniční Jelení Hory. 
Pochlubit se může zámkem původ-
ně ze 13. století, dvěma historickými 
kostely, zbytkem středověkých hra-
deb či moderním kulturním domem. 
Většina města však lehla popelem  

v průběhu druhé světové války.
„V případném partnerství vidím 

potenciál zejména v geografické  
i jazykové blízkosti. Nabízí se přinej-

Mnichovohradišťská delegace v Chojnowě.
menším spolupráce základních škol 
a sportovních spolků,“ nechal se sly-
šet starosta Ondřej Lochman, který 
byl členem české delegace, která do 

Chojnowa zamířila v dubnu.
Mnichovo Hradiště na této 

cestě reprezentoval vedle starosty 
také místostarosta Jiří Bína, rad-
ní Jan Mareš, za sbor dobrovol-
ných hasičů Josef Forst, ředitelka  
1. základní školy Eva Hajzlerová, za 
Mnichovohradišťský sportovní klub 
Ondřej Knobloch, za farnost farář 
Pavel Mach a za spolek Veselá ves-
nice Katarzyna Szajda, která rovněž 
pomohla, pokud si tu a tam Češi  
a Poláci přece jen nerozuměli.

Výprava v Chojnowě navštívila 
čtyři místní školy, zdejší muzeum 
sídlící na zámku, fotbalový klub  
a základnu hasičů. Na závěr pozva-
la své polské protějšky do Mnichova 
Hradiště.

Redakce

Česko-polské námluvy: o partnerství 
projevilo zájem polské město Chojnow

INZERCE

Už během návštěvy mnichovohra-
dišťské delegace v polském městě 
Chojnow, s nímž město jedná o na-
vázání partnerského vztahu, zazně-
la možnost, že by se polská školní 
výprava mohla v Mnichově Hradišti 
zastavit během plánovaného výletu 
do Prahy. Přestože to zprvu byl pou-
ze nápad, 9. května polští školáci 
skutečně zavítali do Mnichova Hra-
diště, kde v tělocvičně 1. základní 
školy dokonce sehráli přátelské fot-
balové utkání. A byl to mač napínavý 
až do samotného konce.

Za mohutné podpory svých 
spolužáků svedl výběr obou škol zá-
pas, který se vyznačoval obrovským 
nasazením i sportovním chováním. 
Přestože to vypadalo, že závěrečné 
skóre bude přece jen výhrou všech  
a sudí zápas zastaví za vyrovnané-
ho stavu 5:5, když vypršel stanove-
ný čas, nestalo se tak a došlo na 
penalty. Štěstí více přálo Polákům, 
kteří se nakonec radovali z vítězství. 
Potlesk si však za strhující výkony 
zasloužily oba týmy. Malá sladká 
odměna také čekala všechny hráče. 
Ti si na závěr podali ruce a společně 
se vyfotografovali.

Právě sport je jednou ze spo-
lečných aktivit, které by žáci obou 

škol mohli v budoucnu provozovat 
společně. Žáci z chojnowské ško-
ly se věnují zejména fotbalu (a to  
i dívčímu), volejbalu, cykloturistice, 
vodáctví i klasické turistice. Oblíbe-
né jsou například výlety do přírody 
spojené se vzděláváním. „Snažíme 
se především dostat děti od počíta-
čů a tabletů,“ pojmenovala klasický 
problém ředitelka školy.

„Spolupráce se zahraničím je 
pro nás důležitá,“ podotkla před 

První setkání už za sebou mají čeští a polští školáci

koncem návštěvy také ředitelka  
1. základní školy Eva Hajzlerová. 
„Už ta nejzákladnější forma spolu-
práce – vzájemné dopisování v ang-
ličtině – pomůže rozvíjet komunikač-
ní dovednosti. A kdyby si snad děti 
nerozuměly, čeština a polština jsou 
jazyky příbuzné. Už nyní uvažujeme 
o společném pobytu, kdy by měli 
žáci společný program a příležitost 
navázat prvotní přátelství,“ dodala 
ředitelka.

Poláci na Mnichově Hradišti 
ocenili zejména jeho malebnost, 
krásný zámek, radnici tyčící se  
v centru města (v Chojnowě původní 
radnice vyhořela, a ze srdce města 
se tak přesunula směrem k okraji) a 
velmi je zaujala májka na Masaryko-
vě náměstí, jejíž vztyčení zorganizo-
val letos poprvé Městský parlament 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště.

Redakce

Společné foto na závěr fotbalového utkání, které skončilo ve prospěch Poláků až na penalty. Foto: Redakce

Dubnové pozvání Polákům zástupci 
Mnichova Hradiště oplatili v pondělí 
23. května. Přestože času nebylo 
mnoho, zvládli jim ukázat podstat-
nou část města: školy, zámek, mu-
zeum, některá sportoviště nebo pláž 
u Jizery.

„Jako velmi důležité vnímám, že 
jsou obě naše města podobně velká 
a že mají podobný charakter. Ideální 
partnerství je totiž mezi dvěma rov-
nými,“ podotkl podobně jako staros-
ta Ondřej Lochman rovněž starosta 
Chojnowa Jan Serkies.

Rada města už vyjádřila s navá-

Polská delegace na návštěvě ocenila podobný charakter obou měst

Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 20. června 
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.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zvonky přivezly z Litomyšle
velký úspěch: stříbro
Mnichovohradišťský dětský pěvecký 
sbor Zvonky se předposlední květ-
novou sobotu v noci vrátil z ústřed-
ního kola soutěže žáků základních 
uměleckých škol ve sborovém zpě-
vu, kde vybojoval stříbrné pásmo.

V Litomyšli se utkaly nejlepší 
sbory všech krajů ČR – soutěž pě-
veckých sborů ze základních umě-

leckých škol se totiž konala poprvé 
po více než 30 letech. Už samotná 
účast v republikovém finále byla při-
tom pro Zvonky velkým úspěchem, 
žáci naší umělecké školy se v systé-
mu soutěží základních uměleckých 
škol probojovali do finále poprvé. 

Dětský pěvecký sbor Zvonky

Rákosníčkovo hřiště, které si oby-
vatelé města a další podporovate-
lé „vysoutěžili“, bude vybudováno  
v  průběhu června. Z celé řady zva-
žovaných míst, do jejichž výběru se 
mnozí z vás rovněž zapojili, bylo 
zvoleno volné prostranství vedle 
domu č. 1003 v Lidické ulici. 

Děti i jejich rodiče se už nyní 
můžou těšit na různé druhy houpa-

Rákosníčkovo hřiště bude
nakonec stát v Lidické ulici

ček, kolotoč, klouzačku, pískoviště 
nebo domeček. 

Hřiště bude slavnostně otevřeno 
v sobotu 2. července. V této souvis-
losti do Mnichova Hradiště zavítá ob-
líbený Michal Nesvatba z Kouzelné 
školky a celá řada dalších atrakcí, 
které předání hřiště zpříjemní.

Redakce

Místní ochotnický soubor, který se 
nedávno prezentoval divácky úspěš-
nou hrou Rodina je základ, rád přiví-
tá nové členy. Krom zkušených her-
ců totiž potřebuje i začínající novice, 
z kterých by se po čase stali zkušení 
herci a kteří by do budoucna táhli tu 
Thespidovu káru v našem městě dál.

Protože ne každý si troufá hned 
na nějakou větší roli, otvírá Tyl ja-
kousi přípravku, kde by se mohli 
herečtí adepti seznámit s prací se 
scénářem – se správnou divadelní 
dikcí a s rozpoznávání charakterů 
postav a vztahů mezi nimi. Formou 
etud si pak mohou vyzkoušet i jevišt-

Tyláci by v souboru rádi
přivítali mladé posily

ní pohyb, a pokud půjde vše dobře, 
mohou nacvičit i kratší divadelní hru. 
A také poznat, jestli je to doopravdy 
baví a jestli chtějí této nádherné čin-
nosti věnovat svůj čas a úsilí.

Chodí-li tedy po městě nebo 
okolí zájemci nebo zájemkyně  
o amatérské divadlo, nechť se bez 
ostychu přihlásí na e-mailu rvizek@
volny.cz. V DS Tyl už kujeme plány, 
jak zapojit mladé herce do nového 
představení, které brzy začneme 
chystat. Tyl se těší na nové Josefy 
a Kajetánky!

Rudolf Vízek, DS Tyl

záním oficiálního partnerstvím sou-
hlas a koncept vzájemné spolupráce 
nyní starosta Mnichova Hradiště 
představí 4. června na městských 
slavnostech v Chojnowě tamním za-
stupitelům i veřejnosti. 

Během návštěvy bylo rovněž na 
září domluveno společné sportov-
ní soustředění školáků z Hradiště  
i Chojnowa v Mukařově, účast Hra-
diště na srpnovém fotbalovém turnaji  
v Polsku nebo zapojení Poláků do 
zářijové sousedské slavnosti.

Redakce 

Baráčnice hostí starostu Jana Serkiese chlebem a solí. Foto: Jiří Senohrábek Obhlídka sportovního areálu MSK a tenisového klubu.

V horkém dni delegace ocenila zastávku v muzeu na zámku. Foto: 2x Redakce
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Kuličkiádě o svatojiřské neděli 24. dubna nepřálo počasí. V chladný den, 
kdy občas i sprchlo, vylezli zpoza kamen jen ti nejotužilejší. Klub jako 
pořadatel sázel na soutěž dětí a trochu se bál, zda se obsadí kategorie ro-
dinných týmů. Hradišťáci ale překvapili, cvrnkaly celé rodiny. Součástí jed-
noho týmu bylo jako posila dokonce i kočárkové batole. Vyhráli Šnajdrovi, 
druzí byli Junkovi, třetí Havlíkovi. Z hliněných kuliček, které dnes jen tak  
v nějakém hračkářství neseženete, se stal následně po akci hradišťský su-
venýr v turistickém balení, který zakoupíte v místním infocentru. V jednom 
balení se kuličky dokoulejí z Mnichova Hradiště dokonce až do Řecka. A 
to díky jisté hradišťské babičce, která je hodlá přivézt na Balkán jako dárek 
svým vnukům vzešlým z česko-řeckého manželství.  Foto: Tereza Šímová

Z reakcí starších školáků přímo na představení i zpětné vazby pedagogů 
víme, že dopoledne v divadle mělo 25. dubna následně ve třídách a na 
chodbách obou hradišťských základních škol bujarou odezvu. Ve vtipném, 
písničkami prošpikovaném představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek 
nezvedej dostával nevychovaný floutek v podání seriálového idolu dívek, 
mladého herce Ladislava Ondřeje, lekce slušného chování od učitelky eti-
kety Michaely Dolinové. Školu hrou 21. století, kdy si žáci druhého stupně 
osvojovali společenská pravidla jaksi podprahově, pod rouškou zábavy, 
ocenili i progresivní pedagogové. Interakce mezi jevištěm a hledištěm byla 
nebývalá, reakce pubescentů alespoň na prvním ze dvou představení, u 
něhož byl autor této fotografie, bouřlivé. Foto: Jiří Senohrábek

Bakováci jsou asi jedinými přespolními ochotníky, kteří najdou v Mnichově 
Hradišti vždy spolehlivou diváckou základnu. Přesně z poloviny zaplněné 
divadlo se při představení Manželství až za hrob ve čtvrtek 28. dubna 
smálo milostným propletencům a zatajovalo dech v přítmí při insceno-
vaných seancích, kdy se mezi jevištními vyvolávači duchů nadzvedával 
spiritistický stolek. Zároveň ale bylo potěšující zjištění, že při reprízách 
poslední domácí tylácké komedie Rodina je základ je smíchu v publiku 
ještě o poznání víc. Hradišťští ochotníci po několika remízách i prohraných 
bitvách v disciplíně jménem vyvolání smíchu aktuálně své bakovské přá-
tele porážejí. Foto: Jiří Senohrábek

Válka v obrazech, jak přednášející Petr Lazurko nazval svoji podvečerní 
komentovanou projekci v městském kině, příjemně a sofistikovaně završi-
la prvomájovou neděli, která k připomínce prusko-rakouské války 1866 po 
150 letech vylákala do ulic města a především na rozlehlou louku u Jizery 
tisíce návštěvníků. Přednášející předstoupil před diváky kina stylově, totiž 
v uniformě rakouské pěchoty, a před samotnou projekcí představil pár do-
bových zbraní. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že legendární zadovka 
rozhodně nebyla, jak tvrdí četné mýty, rozhodujícím prvkem, který by snad 
Prusům vyhrál válku. Důležitější byla vyzrálá bojová taktika Prusů vychá-
zející z rozvětveného pochodu jednotek a jejich následného společného 
útoku. Díky této superexkurzi nad obrázky odešlo 52 hostů kina s význam-
ným informačním bonusem. Foto: Jiří Senohrábek

Divadlo přichází s novým abonentním cyklem, 
přijede Kolářová, Synková, Cibulková i Zounar
Když jsme připravovali program 
pro divadelní sezónu 2016/2017, 
měli jsme jeden základní cíl: bude 
to sezóna rozmanitosti. Jsme pře-
svědčeni, že hradišťský divák do-
sud neměl možnost vidět v jediném 
roce tolik různých žánrů a stylů, jako 
tomu bude v nadcházející sezóně. 
Stěžejní zůstávají komedie, ovšem 
nepůjde jen o oblíbený bulvár, ale 
i jiné veseloherní přístupy. Kromě 
nich pak přijde ke slovu také poezie, 
pohybové divadlo či ryze moderní 
drama. Na jaké ústřední hodnoty se 
jako publikum můžete v nadcházejí-
cích měsících těšit?

Záři bude ve znamení napětí. 
V režii Hany Gregorové, manželky 
dnes již zesnulého Radoslava Brzo-
bohatého, pod hudební kulisou jeho 
syna Ondřeje a v podání souboru, 
který nese jeho jméno, se na scéně 
objeví Dvanáct rozhněvaných mužů. 
Látka je známá ze stejnojmenného 
filmu. V říjnu naplno rozbalíme čer-
ný humor. Herečky Nela Boudová  
a Ilona Svobodová se v komedii Žena, 
která uvařila svého manžela utkají  
o srdce muže, jenž má rozhodnout, 

zda je pro život cennější partnerkou 
dobrá milenka, či kuchařka. V listo-
padu se divák poučí z historie. In-
scenace Švandova divadla Pankrác 
´45 je konfrontací lidských postojů 
pěti různorodých žen, které se kvůli 
zcela rozličným proviněním sejdou 
těsně po skončení války v ženské 
věznici na Pankráci. Jsou mezi nimi  
i herečky Lída Baarová a Adina Man-
dlová. První z nich hraje Eva Josefí-
ková, známá z filmů především pro 
mladé publikum, druhou pak Klára 
Cibulková. V prosinci přijede Diva-
delní společnost Háta, která pobaví  
komedií Do ložnice vstupujte jednot-
livě s Lukášem Vaculíkem v hlavní 
roli. 

První čtvrtletí roku 2017 přinese 
tři dramaturgické lahůdky a největší 
odchylky od dosavadního kurzu hra-
dišťských abonentních představení. 
Na romantickou strunu bude hrát  
v lednu veršovaná Manon Lescaut. 
Veselé skoky, pohybové divadlo slo-
žené ze třicátníků, jeden z nejpro-
gresivnějších divadelních souborů 
u nás, uvede představení sestave-
né ze skečů a nazvané Na hlavu.  

V březnu je na programu Midsum-
mer, moderní vztahová komedie pro 
otrlé. Jitka Ježková, jejíž jméno je 
známé především z dabingu, se tu  
v netradičním mileneckém vztahu 
utká s Ondřejem Kavanem. Cyk-
lus pak v dubnu zakončí čtyři velké 
dámy českého divadla, Daniela Ko-
lářová, Jana Synková, Dana Černá 
a Máša Málková, které na půdorysu 
hry Commedia finita o Emě Des-
tinnové ukáží českou lidovou malost, 
jež cizopasí na národních veliká-
nech, místo aby si jich vážila.

Nabídka v uměřeném poměru 
míchá sázky na jistotu cílící na větši-
nového diváka s odvážnějšími kusy. 
Předplatné osmi divadelních večerů 
stojí 2160 Kč. Přihlášky s podrob-
ným programem jsou k vyzvednutí 
v Klubu, kam je prosím též ode-
vzdávejte. Míst v hledišti stávající 
abonenti tradičně neuvolní mnoho,  
s vyplněním přihlášky si tedy po-
spěšte. Jsme připraveni nabíd-
nout ještě od října narychlo druhý 
abonentní cyklus, pokud poptávka 
opravdu výrazně překročí nabídku.

Velkým dramaturgickým snem 

je do budoucna nabídnout dvě abo-
nentní skupiny, jednu pro publikum, 
které od divadla očekává především 
zábavu, a druhou pro diváka, který 
touží víc než humor hledat v divadle 
pravé zrcadlo světa, zamyslet se  
a prožít vpravdě umělecký večer.

Aby také tato druhá, drama-
turgicky odvážnější předplatitelská 
řada byla možná i ve městě s pouhý-
mi osmi tisíci obyvateli, potřebujeme 
aktivovat právě onen druhý typ divá-
ků, který se patrně jezdí umělecky 
ukojit do Prahy či Mladé Boleslavi 
a o divadlo ve vlastním městě za-
tím neprojevil zájem. Pokud takové 
publikum zůstane pasivní a nedá  
o sobě vědět – nejlépe zasláním 
kontaktních údajů, pak Klub ni-
kdy nezíská nezbytný přehled 
o tom, jak početná je skupina 
prahnoucí po intelektuálnějším  
či modernějším divadle. Sen se 
může realizovat až s dvěma stov-
kami potenciálních zájemců o jeho 
naplnění, jinak zůstane utopií… 

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Strhující hra amerického autora je především plná napětí. Dvanáct mužů 
tu v rolích soudců z lidu rozhoduje o vině a nevině šestnáctiletého chlap-
ce. Vraždil a je třeba ho za to potrestat? Co když je nevinný a tahle porota 
spravedlivých mu jediným rozhodnutím zkazí celý život? Neměli bychom 
si na věc dělat předem jasný názor jen na základě zdání, důležité je pře-
mýšlet, pochybovat a naslouchat. Dramatik Reginald Rose si prostřed-
nictvím argumentů nejpřesvědčivější z dvanácti mužských postav této 
hry hraje s diváky i s ostatními postavami dramatu jako kočka s myší.  
A během jediného večera několikrát změní vaše názory a postoje, které 
se předtím zdály být tak neochvějné… Drama podtrhává hudba talen-
tovaného Ondřeje Brzobohatého. Tolik hereckých postav pohromadě na 
komorním jevišti hradišťského divadla už dlouho nestálo. Příběh stále bo-
duje mezi diváky také ve stejnojmenném filmu z roku 1957.
Režie: H. Gregorová. Hrají: E. Čekan, M. Mejzlík, P. Oliva, A. Hardt,  
P. Vágner, K. Hábl, V. Hájek ad.

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA
Dvanáct rozhněvaných mužů (R. Rose)
26. ZÁRÍ 2016

Konec léta 1945, válka je minulostí. A teď je třeba vypořádat se s těmi, 
kteří v protektorátu napomáhali nenáviděným okupantům. V honu na ča-
rodějnice a zloduchy, který je mnohdy hnán víc zjitřenými emocemi než 
závažností provinění, se v jedné cele pankrácké ženské věznice sejde 
neuvěřitelně různorodá společnost: odbojářka Hana Krupková, která po-
máhala slavné síti parašutistů Silver A, filmové hvězdy Adina Mandlová 
a Lída Baarová, židovka Julie, jež přežila Osvětim, a neznámá žena za-
halená tajemstvím. Čím se provinily? Kdo z nich bude odsouzen? A za 
co vlastně? Inscenace patří k tomu nejlepšímu, co je v současné době k 
vidění v českých divadlech, což dokazuje nominace na cenu divadelní kri-
tiky v kategorii Nejlepší původní česká hra roku 2015. A poučený hradišť-
ský divák má příležitost vidět herečky, které přesně před rokem excelovaly 
v současné komedii Cry Baby Cry ve zcela odlišných hereckých úlohách.
Režie: M. Kinská. Hrají: K. Cibulková, E. Josefíková, R. Dérzsi,  
A. Buršová, B. Pavlíková

ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA
Pankrác ´45 (M. Kinská)
11. LISTOPADU 2016

I luxusní, veskrze prostorná kruhová ložnice může být rázem velmi těsná, 
když se v ní sejde najednou příliš žhavých adeptů na milostná dobrodruž-
ství. Všichni chtějí ten večer zhřešit, mnozí tak hodlají oplatit nevěru své-
mu protějšku. Jenže proč se to všechno má odehrát na jediném manžel-
ském letišti? Třeskutá komedie těží ze situační komiky milostných pletek 
a intrik a následných zastíracích manévrů. Známý plzeňský veseloherní 
režisér Antonín Procházka, kterého možná znáte jako letitého moderátora 
Cen Thálie, si vybral text broadwayského hitmakera Raye Cooneyho, jenž 
v Hradišti naposledy zaujal zkraje jara jako autor poslední úspěšné in-
scenace místních ochotníků Rodina je základ. Divadelní společnost Háta 
rozechvívá bránice vděčného hradišťského publika už několik sezón. Ani 
letos jsme vás nemohli ochudit o humor, který se bláznivě šíří do hlediště. 
Dámy, prosím pozor, spolu s takřka desítkou dalších herců vás bude roze-
smívat také Lukáš Vaculík, který ve své roli nemá alternaci!
Režie: A. Procházka. Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová/K. Špráchalová, 
M. Zounar/P. Nečas, M. Absolonová/A. Gondíková/K. Lojdová ad.

DIVADELNÍ SPOLECNOST HÁTA PRAHA
Do ložnice vstupujte jednotlivě! (R. Cooney)
14. PROSINCE 2016

Velká láska je hnacím motorem života i literatury. Manon Lescaut by si v 
rozpuku svých sladkých šestnácti let ráda užívala rozkoší svého mladého 
života, rodiče ji však nutí zasvětit v klášteře život Bohu. Než se tak stane, 
dojde ale k jejímu osudovému setkání se třemi muži: rytířem Des Grieux a 
otcem a synem Duvalovými. Čisté lásce se staví do cesty nečisté myšlen-
ky. Kdo tu koho vlastně svádí k hříchu? Má takový příběh šanci na šťastný 
konec? V tomto nestárnoucím, srdceryvném příběhu vás vrátíme k moc-
né síle vybroušeného jazyka a poezie. Pokud jste diváky mladoboleslav-
ského divadla, které v posledních čtyřech letech sklidilo hned tři Ceny 
Thálie, uvidíte tu ve hře, jež se uvádí mimo Mladou Boleslav, nejčastěji 
v pražském Divadle v Celetné, jeho významné minulé i současné členy.
Režie: P. Khek. Hrají: A. Suchánková/S. Milková, F. Tomsa, P. Mikes-
ka (Cena Thálie 2013) a I. Theimer

DIVADLO ANFAS PRAHA
Manon Lescaut (V. Nezval)
23. LEDNA 2017

Jestliže lednové představení bylo založeno na síle slova, bude v únorové 
hře jazyk naopak umlčen a ke slovu přijde řeč těla, síla gest a mimiky. 
Méně známou činností herce Miroslava Hanuše, který aktuálně exceluje 
v rolích podrazáků v televizních seriálech Ulice či Případy prvního od-
dělení, je divadelní režie. Vedle kolegů z Divadla v Dlouhé s obrovským 
zaujetím kočíruje spolek neposedných mladých herců a hereček, kteří 
si dohromady říkají Veselé skoky a mají svá klasická angažmá v jiných 
pražských divadlech. Taneční skeče Veselých skoků jsou vždy plné hu-
moru, nakažlivého elánu, ale i něhy. V tomto představení předvádí osm 
protagonistů s energickou nadsázkou hned několik poněkud vyšinutých 
lidských typů – od nymfomanky přes kleptomana až po hysterku. Zkrátka 
všichni jsou tu více či méně Na hlavu! A tak není divu, že místem děje 
je blázinec… Inscenace získala 1. cenu a také speciální cenu poroty na 
mezinárodním festivalu Teatarfest Sarajevo.
Režie: M. Hanuš. Hrají: V. Jílek/O. Kavan, J. Meduna/R. Madeja (Cena 
Thálie 2015), B. Janatková/L. Pernetová, E. Leimbergerová ad.

THEATRE VESELÉ SKOKY PRAHA
Na hlavu! (M. Pacek)
13. ÚNORA 2017

Pěvkyni Emu Destinno-
vou vybral český národ 
pár desítek let po její 
smrti jako osobnost pro 
bankovku s druhou nej-
vyšší hodnotou a posta-
vil ji na piedestal. Budou  
o ní ale s podobnou všeo-
becnou úctou mluvit také 
její současnice, jmenovitě 
její společnice, komorná, 
uklízečka a sokyně v ka-
riéře? Nesmírně vtipná 
veselohra o kořenech našeho posuzování ostatních, jimž obvykle nesa-
háme ani po kotníky, nám nastavuje zrcadlo způsobem, jakým to divadlo 
jako stále pevnější součást zábavního průmyslu dělá dnes již jen zřídka. 
Jen zkušená režisérka, jakou je Lída Engelová, dokázala předvídat, jak 
úžasně budou vedle sebe na jevišti koexistovat ženy tak rozličných lid-
ských i hereckých naturelů, jakými jsou racionální intelektuálka Daniela 
Kolářová, uštěpačná žena z lidu Jana Synková, temperamentní Dana 
Černá a éterická Máša Málková. Dana Černá, známá nejen jako dabérka, 
ale také jako přední členka Činoherního klubu, se za roli v této hře objevila 
v širších nominacích na Cenu Thálie 2015.
Režie: L. Engelová. Hrají: D. Kolářová, J. Synková, D. Černá a M. Mál-
ková

DIVADLO VIOLA PRAHA
Commedia finita (V. Hradská)
DUBEN 2017

Už 16. října přiveze Iveta Svobodová, Nela Boudová a Otmar Brancuz-
ský komedii Žena, která uvařila svého manžela o netradičním milostném 
trojúhelníku, v němž se hledá odpověď na otázku, zda je víc dobrá mi-
lenka nebo dobrá kuchařka. Režie Petr Kracik. V březnu roku 2017 uve-
de Divadlo v Řeznické Praha peprnou hru Midsummer plnou sarkasmu  
a živé hudby, v níž exceluje Jitka Ježková a Ondřej Kavan. Režie Lukáš 
Pečenka. 

CO JESTE VÁS CEKÁ V SEZÓNE 2016/2017?
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Pátek 6. května byl velkým dnem zpěváka a herce Tomáše Vaňka (na 
fotografii uprostřed). Ačkoli si tento rodák z Jiviny zahrál v úspěšném te-
levizním seriálu, několika filmech, v činohrách a především muzikálech, 
kde nejnověji vysloveně září ve Fantomu opery, v uvedený den zažil  
v Městském divadle v Mnichově Hradišti svůj vůbec první sólový koncert. 
Tomáš ho pojal jako chronologickou pouť po svých hudebních úspěších  
a na jeviště vstoupil vskutku netradičně. Nezapřel vystudovaného herce  
a před diváky sehrál způsobem, že mnozí tápali, zda je to hra či realita, 
ještě jednou onoho ztrémovaného třináctiletého kluka, který dorazil na 
svůj první muzikálový konkurz do Městského divadla v Mladé Boleslavi.  
V záři o něco barevnějšího světelného parku, než svítí v městském divadle 
při jeho obvyklých produkcích, ho podpořili velcí profesní a osobní přátelé, 
zpěváci Monika Sommerová, jež nadchla svým operně školeným hlasem, 
a rozený showman Roman Tomeš. Tato trojice zopakovala koncert v sobo-
tu 14. května v pražském Theatre Royal. Foto: Jiří Senohrábek

Levnější vstupné a skvělý scénář o stárnoucím muži pod pantoflem, který 
se krátce před důchodem vzepře ubíjející opatrovnické péči své ženy, na-
plnily při dopolední projekci 11. května kino k prasknutí. Podruhé v tomto 
roce se na některé diváky kina nedostalo. Opět se potvrzuje, že české fil-
my u návštěvníků kin vedou. Teorie tygra s Jiřím Bartoškou v hlavní roli se 
v tuto chvíli dostala zájmem hradišťských diváků na úroveň snímku Lída 
Baarová režiséra Filipa Renče, a protože se na programu kina v květnu  
a červnu objevuje ještě ve třech dalších reprízách, je zcela jasné, že Lídu 
Baarovou ještě překoná a stane průběžně na postu divácky nejúspěšněj-
šího filmu tohoto roku. Není divu, že tímto snímkem završí v pátek 26. 
srpna svoji letošní sezónu letní kino na Vostrově, jež bude po loňském 
obnovení i letos promítat v režii Klubu. Foto: Logline Production

V pondělí 16. května byli diváci kina ve společnosti záhadologa Milana 
Doležala podruhé V jiném světě. Téma si diváci při úvodní talk show vy-
brali sami: Tajemná místa v okolí Mnichova Hradiště. Budiž Milanu Dole-
žalovi ke cti, že zůstal po celou dobu skutečně ve městě, kde se tato akce 
konala, a za jeho humny. Diváci se tak dozvěděli o přízracích v domech  
v Budovcově a Hluboké ulici, o hledání tajemných disků husitskými voj-
sky, o dvou význačných alchymistech působících při klášteře kapucínů, 
o souboru okultních knih v zámecké knihovně či o nevysvětlitelném svě-
télkování nad hrobkou Albrechta z Valdštejna. Z města pak vzal Doležal 
posluchače třeba do dnes opuštěné hospody na Dobré Vodě, kde nega-
tivní energie pramenící patrně z existence pohanského obětiště na tomto 
místě způsobovala sebevraždy či záhadná úmrtí tamních hospodských, 
do Dneboha, kde prý sesuvu půdy v roce 1926 předcházelo podivné na-
zelenalé zabarvení nebe, či na ostrůvek v rybníku Žabakor, kde podle 
svědectví K. H. Máchy stával dříve tajemný menhir. Foto: Jiří Senohrábek

Cestovatelské diashow Dana Přibáně už se staly po celé republice vyhle-
dávanou značkou, jakou byly ve východním bloku před sametovou revo-
lucí trabanty, jež Přibáň velmi netradičně zvolil jako dopravní prostředky 
na svých expedicích po světě. Tady není vůbec co dodávat, kino bylo ve 
čtvrtek 19. května ještě narvanější, než pár dní předtím při projekci filmu 
Teorie tygra či při záhadologické talk show Milana Doležala. Foto: Tereza 
Šímová

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Co se děje za knihovnou
Ve středu 11. května zahájil svou 
první sezónu čtenářský dvorek za 
městskou knihovnou. V odpoledních 
hodinách se v nově zrekonstruo-
vaném prostoru sešla skupina dětí  
a jejich rodičů, aby strávili společ-
né chvíle při dalším setkání z cyklu 
Dneska čte ...

Tentokrát přišel představit svou 
oblíbenou knížku Pohádky přednos-
ty Drahoráda pan Daniel Přibík, tatí-
nek Toníka, Viktora a Čendy, pravi-
delných návštěvníků naší knihovny. 
Pan Přibík jako zkušený pedagog  
a tatínek dobře ví, jak zaujmout děti, 
ale i dospělé. Své čtení velmi živě 
prokládal záludnými otázkami, na 
něž mu přítomní odpovídali. Ukázalo 
se, že daleko bystřejšími posluchači 
jsou děti, které nás dospělé svými 
odpověďmi nechávaly daleko za 
sebou.

Celé odpoledne probíhalo ve 

velmi příjemné a přátelské atmosfé-
ře. Pokračování již tradiční akce se 
tak stala povedeným křtem nového 
čtenářského dvorku, který je nyní 
opět k dispozici všem čtenářům v 
době výpůjční doby knihovny, ať už 

ke čtení knih, novin, časopisů nebo 
jen k příjemnému posezení v hez-
kém prostředí.

Kateřina Vítová, 
městská knihovna

Informace z knihovny
Knihovna upozorňuje své čtená-
ře, že Česká pošta zdražila od 
neděle 1. května 2016 většinu 
svých základních služeb, a proto 
musela i naše knihovna zdražit 
některé své služby. Týká se to 
hlavně MVS (meziknihovní vý-
půjční služby), kdy se cena poš-
tovného za zaslání jedné knihy  
z jiné knihovny zvýšila na 110 Kč 
a za zaslání dvou a více knih na 
200 Kč. Dále se zvýšilo poštov-
né za zasílání upomínek. Druhá 
upomínka přijde čtenáře na 16 
Kč, třetí na 32 Kč a čtvrtá na 48 
Kč. Příjemnější informací však je 
skutečnost, že od 12. května je 
přístupný čtenářům a veřejnosti 
ve výpůjční době knihovny zre-
konstruovaný a upravený dvorek 
za knihovnou, který vybízí k pří-
jemnému posezení. (min)

Program kina v červnu? Opět pestrý a kvalitní
Na první červnový den, který je Me-
zinárodním dnem dětí, jsme dětem 
připravili jako dárek předpremiéru 
nového filmu Želvy Ninja 2, ve kte-
rém pokračují dobrodružství želvích 
bojovníků. A co dalšího je na pro-
gramu?

Stejně jako minulý měsíc vám  
i v červnu nabídneme dvě středeční 
dopolední představení za zvýhodně-
né vstupné – budou to české kome-
die Teorie tygra, kterou hrajeme pro 
velký úspěch v dopoledním termínu 
podruhé, a Jak básníci čekají na zá-
zrak. Před Teorií tygra vám zástup-
kyně mnichovohradišťského zdravot-
nického zařízení Malyra představí 
projekt s názvem Domácí a paliativní 

péče. Tato akce se koná ve středu  
8. června od 9:30 hodin (projekce 
bude začínat v 10:15).

V premiérových termínech uve-
deme tři očekávané tituly – War-
craft: První střet, V zajetí démonů 2  
a animovanou komedii Hledá se 
Dory. Dále vás upozorňujeme na 
filmy Tajemství divadla Sklep aneb 
Manuál na záchranu světa, doku-
ment ke 45. výročí existence divadla, 
a válečný snímek Boj, který zaujme 
nejen tématem, ale i nesmírnou 
hereckou přesvědčivostí hlavních 
hrdinů. 

Asijských filmů nebývá v naší 
nabídce mnoho, a tak vám přináší-
me čínsko-tchajwanské akční drama 

Assassin, odehrávající se v 9. sto-
letí ve středověké Číně. Zveme vás 
také na noční promítání v sobotu  
18. června, kdy uvidíte kultovní ho-
ror Noc oživlých mrtvol z roku 1968.

Ani v létě vás neochudíme  
o filmové zážitky. Stálé kino bude 
sice v červenci zavřené, ale můžete 
přijít stejně jako vloni na Vostrov k Ji-
zeře na projekce pod širým nebem. 
Hrát se bude letos pouze v úterý  
a pátek, případně v sobotu. V srpnu 
bude promítat vedle letního i stálé 
kino.

Na závěr vám přinášíme také 
jednu novinku – kategorii Film na 
přání. Hlasovat pro jeden nebo dva 
vybrané filmy (Bohové Egypta, Sou-

sedi 2, My tři, nebo nikdo, The Boy, 
Lovec: Zimní válka, Mikrob a Gasoil) 
můžete do 15. července formou  
e-mailu zaslaného na adresu kino@
mnhradiste.cz. Vítězný film bude 
uveden v srpnovém programu.

Více informací o programu letní-
ho kina, o podmínkách hlasování pro 
Film na přání a informace o nabíze-
ných filmech najdete v samostatných 
článcích na našich internetových 
stránkách http://kino.mnhradiste.cz 
a během několika příštích týdnů také 
na Facebooku.

Přejeme vám krásné léto!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Houslista Jaroslav Svěcený vnese před oltář 
odvážně temperamentní tango
Velkou odvahu projevili vůči městu 
a Klubu jako pořadatelům exkluziv-
ního koncertu, jehož hlavní hvězdou 
bude ve středu 15. června od 19 
hodin houslista Jaroslav Svěcený, 
dramaturgové Dvořákova festivalu,  
v jehož rámci se koncert koná,  
a také místní farář Pavel Mach, 
když posvětili možnost konání ryze 
světského koncertu nazvaného Ve 
znamení tanga v kostele sv. Jakuba.

Po houslistovi Ivanu Ženatém  
a kytaristovi Štěpánu Rakovi vystou-
pí v Mnichově Hradišti v jediné sezó-
ně již třetí osobnost klasické hudby 
s mezinárodním renomé. Jak už 
název koncertu napovídá, na reper-
toáru budou velmi temperamentní 
iberské rytmy komponované světo-
vými skladateli 19. a hlavně 20. sto-
letí – jmenovitě kupř. Argentincem 

Astorem Piazzollou, Italem Maurem 
Giulianim, Španělem Isaacem Albe-
nizem nebo ryze současným fran-
couzským akordeonistou Richardem 
Gallianem.

Jaroslava Svěceného budou 
na koncertě v důstojném prostředí 
barokního kostela sv. Jakuba dopro-
vázet akordeonista Ladislav Horák  
a kytarista Miloslav Klaus. Nenechte 

si ujít tento jedinečný hudební svá-
tek na prahu léta. 

Do Dvořákova festivalu jsou 
zapojeny také okolní obce velmi 
různorodé velikosti – Libercem, Jab-
loncem či Mladou Boleslaví počínaje  
a Kosmonosy nebo Sychrovem kon-
če. Mnichovo Hradiště se mezi tato 
tradiční dějiště vrací po mnohaleté 
odmlce s velkou pompou, koncer-
tem, který i sami dramaturgové 
festivalu bez jakékoli profanace ono-
ho termínu označili za exkluzivní. 
Vstupenky za 290 Kč jsou k dostání  
v Klubu. I při pozdějším vyzvednutí 
máte šanci na nejlepší sezení, místa 
totiž nejsou číslována a obsazována 
budou podle příchodu diváků.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště 

Josef Brož učí odhalovat perly, které nás obklopují
„Dirigent Mužský na pódiu rodného 
kraje v koncertní síni Českého ráje 
řídí filharmonii Drábských světniček 
a za potlesku našich srdcí hraje 
Smetanovu Mou vlast. Jsem city 
zaplaven jak v tůni oblázek. Alšova 
luneta? Mánesův obrázek?“

Netradiční úvodní odstavec 
článku berte prosím jako pozvánku 
na hudebně-literární podvečer na-
zvaný Krajina básníkova srdce, který 
naplní poezií sál Klubu již v pondělí 
6. června od 18:30 hodin a o němž 
se zmiňoval již květnový Kamelot. 
Verše jubilanta, pětadevadesátileté-
ho básníka Josefa Brože ze Lhotic, 
přednesou František Skřípek a Josef 
Kettner, někdejší dlouholetý vedoucí 
tandem Městského divadla Mladá 

Boleslav, a to za doprovodu sopra-
nistky Veroniky Vildmanové a hous-
listky Jitky Koláčné Břízové.

Vážený pane Broži, těším se 
první červnové pondělí na přítom-
nost Vašich veršů i Vás samotného. 
Nemohu se dočkat, až spolu s další-
mi diváky vyskočíme zhruba na ho-
dinku a půl z divoce jedoucího vlaku 
uspěchané současnosti a Vaše ver-
še nám dovolí skutečně se zastavit, 
otevřít svá srdce a vnímat to, co nás 
obklopuje s všímavostí a pokorou. 
Doufám, že Hradišťáků schopných 
oddat se Vašemu poetickému vidění 
světa přijde co nejvíce.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Piknik ve znamení Dne Země

V pátek 22. dubna si Městský parla-
ment dětí a mládeže Mnichovo Hra-
diště nachystal nejen pro studenty 
piknik za budovou 2. základní ško-
ly. Účelem celé akce nebylo pouze 
vytvoření příjemného odpoledne 

pro obyvatele Mnichovohradišťska, 
ale také upozornění na místo, které 
dosud bohužel zůstávalo poněkud 
pozapomenuto. Právě proto i v bu-
doucnu plánujeme další využití těch-
to prostor. 

Mléčný den a čarodějnice ve školce

Během tohoto školního roku se děti 
z Mateřské školy Jaselská pomocí 
edukačního programu Pyramidáček 
vzdělávají v oblasti správné výživy  
s podporou pohybové aktivity.  
V dubnu proto proběhl tematický 
Mléčný den. Děti se tak dozvěděly, 
proč je mléko zdravé pro zuby a kos-
ti, zjistily, které potraviny jsou z mlé-
ka vyrobeny, nejrůznější mléčné vý-

robky ochutnaly a dokonce si mohly  
i vyzkoušet podojit kravičku.

Vedle toho je konec měsíce dub-
na neodmyslitelně spjatý s oslavou 
čarodějnic. Jinak tomu nebylo ani v 
naší školce. Děti přišly poslední dub-
nový den převlečené za nejrůznější 
čarodějnice a čaroděje, od rána se 
kouzlilo, vařily se lektvary, tvořilo se, 
létalo se na koštěti a všelijak řádilo. 

Před koncem školního roku již 
tradičně nejstarší děti navštěvují 
pana starostu a strážnici městské 
policie. Mohou si tak nejen prohléd-
nout, kde pánové působí, ale také 
se seznámit s jejich prací. S měst-
kou policií se však setkaly všechny 
děti už při jejich návštěvě u nás ve 
školce, kdy strážníci dětem předsta-
vili svoji práci a každému předali re-

flexní pásek, aby byly děti ve městě 
dobře vidět.

Školní rok se sice už blíží ke 
svému konci, ale ve školce se ještě 
máme na co těšit. Čekají nás výlety, 
zdravý piknik, Školní akademie v di-
vadle a spaní „školáčků“ ve školce.

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská

Vlastík  2016  aneb Domov je místo v srdci
Ve dnech 5. a 6. května se čtyři žáci 
ZŠ Mnichovo Hradiště Sokolovská 
zúčastnili v Tatobitech devátého 
ročníku regionální vlastivědné sou-
těže Vlastík 2016. Naši žáci, Karo-
lína Blažková, Jana Stránská, Pavel  
a Jakub Šrytrovi, se umístili na 
krásném 4. místě z celkového počtu 
dvanácti soutěžních týmů (čtyřčlen-
ný tým byl složený vždy z jednoho 
druháka, třeťáka, čtvrťáka a páťáka). 
Blahopřejeme! 

Po dva dny jednotlivé týmy 
plnily různé úkoly z prvouky, vlasti-
vědy a přírodovědy. Letos si navíc 
každý tým musel připravit divadelní 
představení na aktuální téma Karel 
IV. a jeho současníci. Úkolem bylo 
připravit si tříminutový výstup, ve 
kterém každý tým představil danou 
osobnost (náš tým představil Elišku 

Přemyslovnu), ale nesměl ji jmeno-
vat. Ostatní týmy měly pak za úkol 
danou osobnost poznat a zodpo-
vědět otázku, která z vystoupení 
vyplynula. Všechna vystoupení byla 
zodpovědně připravená a vždy kon-
čila velikým potleskem. 

Čtvrteční večer patřil vlasti-

vědné procházce po Tatobitech. 
Od školy se žáci vydali kolem Ne-
rudova kříže k Tisícileté lípě, která 
zvítězila v soutěži Strom roku 2015  
a v zahraniční soutěži Evropský 
strom roku 2016 získala krásné dru-
hé místo. Procházku po Tatobitech 
jsme zakončili v Dědinově zahradě. 

Večer všichni padli na karimatky  
a zachumláni do spacáku se uložili 
ke spánku, aby načerpali síly na dal-
ší soutěžní den. 

Druhý den se děti dozvěděly 
průběžné výsledky a opět se vrhly 
do soutěžení. Po dobrém obědě na 
všechny čekalo slavnostní zakonče-
ní a oznámení výsledků. Následně 
se všechny týmy rozloučily a rozjely 
do svých domovů s tím, že se na 
příštím desátém ročníku určitě opět 
setkají ….

Poděkování za výbornou at-
mosféru a za vzornou reprezentaci 
školy patří nejen našim dětem a pe-
dagogům, ale také všem, kteří se na 
přípravě této soutěže podíleli. 
 

Nina Ryplová,
Základní škola Sokolovská

Základní škola Sokolovská odměnila svoje žáky
Blíží se konec školního roku a řada 
žáků naší školy má studijní výsledky 
velmi dobré, ba dokonce i výborné. 
Vedení školy se společně s učiteli 
rozhodlo odměnit tyto žáky, a proto 
oslovilo Aquapalace Praha: Aqua-
park Čestlice, a ten umožnil dětem 
tříhodinový pobyt ve vodním světě 
zcela zdarma. 

Ve středu 11. května byl tedy vy-
praven autobus a vybraní žáci ze 3. 
až 9. tříd vyjeli za odměnu do bazé-
nu. Na místě děti nejvíce zaujal Pa-
lác dobrodružství – zde vyzkoušely 
všech dvanáct tobogánů a nikdo si 
také nenechal ujít jízdu na pneumati-

ce na Hypogánu. Palác pokladů více 
lákal mladší žáky, kteří zde prozkou-
mávali pirátskou loď s klouzačkami. 
V Korálovém dómu jsme pozorovali 
podmořský svět – pestrobarevné 
rybičky, mořské ježky a hvězdice. 
Zábava byla nakonec zakončena 
vlnobitím – spuštěním mořského pří-
boje v jednom z bazénů. 

Děkujeme sponzoru Aquapa-
lace Praha: Aquapark Čestlice, že 
umožnil našim žákům prožít neopa-
kovatelné příjemné dopoledne.

Marcela Zahrádková,
Základní škola Sokolovská

Rozvíjení čtenářské gramotnosti
V průběhu jarních měsíců se v Zá-
kladní škole Sokolovská uskutečnil 
zajímavý projekt – společné čtenář-
ské dílny žáků prvních a druhých 
ročníků a také zástupců osmého 
ročníku. 

Jde o účinnou metodu práce 
ve věkově různorodých skupinách 
a veškeré společné aktivity směřují  
k rozvoji čtenářství. Tato forma výu-
ky poskytuje i prostor pro rozvoj so-
ciálních dovedností. Mladší děti se 
učí od starších spolužáků, pro starší 
žáky představuje tato činnost mož-
nost komunikace s mladšími spolu-
žáky z pozice zodpovědné osoby. 

Učí je srozumitelně vyjadřovat své 
myšlenky a naslouchat.

Vše samozřejmě probíhalo po 
důkladné společné přípravě osmáků 
– Soni Kanderálové, Gábiny Jánové 
a Tomáše Bartoše s paní učitelkou 
Hanou Kneidlovou, kteří si stanovili 
strukturu hodiny a způsob realizace. 

Z hodin bylo znát, že společné 
čtenářské dílny představovaly pro 
žáky obou ročníků zpestření výuky 
a pomohly zábavnou formou získat 
počáteční vztah k literatuře.

                                                                                                                                     
Svatava Bukvičková,  

Základní škola Sokolovská

Na strážnici: kdo nám 
pomáhá a kdo nás chrání?

Společná spolupráce Základní školy 
v Sokolovské ulici a Městské policie 
Mnichovo Hradiště dala vzniknout 
zajímavému programu, kterého se 
žáci účastnili po celý měsíc duben. 

Po seznámení s novým náčel-
níkem policie, Petrem Koženým, 
začalo ve třídách poodhalování tajů 
práce městského policisty. Děti se 
seznámily například s fungováním, 
umístěním a významem kamerové-
ho systému v našem městě nebo 
vybavením správného strážníka. 
Některé z pomůcek si mohly dokon-
ce samy vyzkoušet: vzít si do ruky 
zbraň, naučit se správně zacházet s 
obuškem nebo nasadit pouta, to vše 
zanechalo v dětech silný zážitek. 
Zajímavé bylo i dozvědět se, jak vy-

padá běžný den na služebně. 
Program vždy zakončilo připo-

menutí nového zákona o nutnosti 
nosit za snížené viditelnosti na vo-
zovkách, kde nejsou chodníky, re-
flexní prvky na oblečení. Děti ozna-
čeny reflexní páskou s kontaktem na 
městskou policii služebnu opouštěly 
jen nerady. 

Na všetečné a zvídavé dotazy 
pan Kožený vždy po celou dobu tr-
pělivě odpovídal. Přesto cestou do 
školy děti ještě napadalo mnoho 
dalších otázek. A tak si přejme více 
podobných akcí. Na další spolupráci 
se těší děti a učitelé pátých tříd.

Yvona Nedomová, 
Základní škola Sokolovská

Mladí lidé podporují tradice
Stavění máje (či májky) je tradice 
rozšířená již několik staletí nejen  
v Čechách, ale v celé Evropě. Tra-
dičně je v předvečer prvního máje 
nebo v noci postaven na návsi vyso-
ký strom, obvykle ozdoben pentlemi  
a zbavený spodní části kůry a větví. 
A právě o zavedení této tradice, ač  
v městském prostředí, se letos poku-
sil Městský parlament dětí a mláde-
že Mnichovo Hradiště. 

Posledního dubna se sešly téměř 
dvě stovky diváků při stavění máje 
před budovou Klubu na Masarykově 
náměstí. V rámci akce se předvedly 
děti z Kláštera Hradiště nad Jizerou  
a Obec baráčníků se svými vystou-
peními. Pak už byla díky pomoci 
od firmy Těžex, která nám darovala 

májku, a sboru dobrovolných hasičů 
májka postavena. 

Jak už to tak bývá, mezi obcemi 
vzniká s postavením máje rivalita  
a sousedi se mnohdy snaží ukrást 
či alespoň podříznout máj sousední 
obce. Pokud se to podaří, je to pro 

danou obec velká potupa. My jsme 
však optimističtí a doufáme, že máj-
ka vydrží. Každopádně tuto tradici 
budeme příští rok opakovat.

Tereza Cimrmanová, 
Městský parlament dětí a mládeže MH

Jak už to chodí na pikniku, sa-
mozřejmě nesměla chybět spousta 
jídla od Farmářky z Ráje a paní Pro-
kopové, které se opravdu překonaly. 
Tak dobré jídlo bychom si dali líbit 
třeba každý den. A tak krásné poča-
sí rovněž. 

Mimo jídla také nechyběla sli-
bovaná hudební vložka. Zahrály 
nám studentky gymnázia Daniela  
a Tereza Semlerovy a Klára Buri-
ánková. Rovněž byla na zmiňované 
prostranství umístěna malá veřejná 
knihovnička, která bude za budovou 
školy přístupná veřejnosti od teď už 
pořád.

Tereza Cimrmanová, 
Městský parlament dětí a mládeže MH
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Je evidentní, že skateboarding
v Mnichově Hradišti prostě dýchá
Roman Bíbrlík je ústřední posta-
vou skateboardingové kultury  
v Mnichově Hradišti. Se svými 
přáteli se stará o zdejší skatepark, 
vede bar Velkej Cajk, kde se schá-
zejí skejťáci z celého okolí, a také 
organizuje závody Day 4 Skate ve 
skateboardingu. A právě v sobotu 
4. června se uskuteční jedenácté 
pokračování této série.

Letos je tomu 10 let od vzniku 
mnichovohradišťského skatepar-
ku. Za jakých okolností vznikal? 
Přece jenom zdaleka ne každé 
město velikosti Mnichova Hradi-
ště takový areál má. Předpoklá-
dám, že zde musela být značně 
velká komunita skejťáků...

Parta kolem mého kamaráda 
Houby, která v té době dost aktivně 
skejtovala, se prostě rozhodla, že 
to už dál nejde, dala se dohroma-
dy, sepsala žádost a začala jednat  
s tehdejším vedením města o vzniku 
skateparku. Jejich přání a touhy byly 
vyslyšeny, a tak se začalo řešit místo 
na stavbu nového skateparku. Proto-
že se podařilo sehnat grant, v roce 
2006 zbrusu nový skatepark stál. 
Jak jednoduché, že? Kluci se prostě 
nenechali odbýt. Názor veřejnosti se 
tenkrát až tak neřešil, což v tomto 
případě pokládám za velké plus. 
Veřejnost tomuto sportu ještě moc 
nerozumí a nevidí to celkově. 

Jak to myslíte?
Je třeba si uvědomit, že kolem 

Hradiště jsou daleko větší města, 
která dodnes skatepark nemají,  
i když parky rostou v ČR jako houby 
po dešti. Hradiště bylo ale vždycky 
tak nějak napřed, třebaže jde o malé 
město. Navíc tu vždy panovala cel-
kově dobrá atmosféra, což naštěstí 
trvá dodnes. Komunita skejťáků tu  
v době vzniku parku nebyla nijak 
velká – stále se bavíme o alterna-
tivním a dost okrajovém sportu – 
doba se ale mění a máme děti, což 
znamená, že rosteme. Nyní je také 
hodně aktivní parta v čele s Pavlem 
Bučkem. Pokud to jen trochu půjde, 
budeme držet skateboarding v Mni-
chově Hradišti nad vodou. 

Slouží skatepark pouze vám nebo 
sem nacházejí cestu i jiné skupiny 
obyvatel?

Kromě skateboardistů je ote-
vřen třeba koloběžkám, kolům i ji-
ným sportům, jejichž vyznavači mají 
rádi překážky, radiusy, skoky a raily. 
Bývalé letní kino je pro tyto účely 
ideálním místem, lepší být nemohlo. 
Osobně si myslím, že si tento prostor 
zaslouží další budování.

Mění se nějak tento areál? Potře-
boval by nějakou větší údržbu, 
nebo jste schopni si veškeré opra-
vy a inovace zařídit sami?

Až na malé drobnosti se areál 
nijak nemění, čas od času dají uměl-
ci nový nádech zdi, která skatepark 
lemuje, a město provede nezbytně 
nutnou údržbu překážek. Dá se říct, 
že park patří k jedněm z prvních, 
které se v ČR stavěly, přesto je jeho 
povrch asfaltový, překážky plechové 
a konstrukci překážek zpevňuje dře-
vo. Areál má za sebou však deset 
let fungování a jeho povrch je dosti 
zašlý a hodně děravý. Do budoucna 
bych doporučil betonový povrch, ten 
je takřka nezničitelný a nic jiného 
se v ČR momentálně nestaví. Do 
budoucna chceme s městem jednat 
právě o výstavbě betonového parku. 
Budeme doufat v kladné vyřízení. 

NA SLOVÍČKO. DNES SE SKATEBOARDEREM ROMANEM BÍBRLÍKEM

Roman Bíbrlík, hlavní organizátor závodů Day 4 Skate.

Nyní je otázkou času, kdy materiál 
doslouží. Na opravy by bylo lepší 
oslovit odbornou firmu, nežli to plá-
cat svépomocí.

V Mnichově Hradišti už byla state-
boardingová tradice před vznikem 
skateparku? Kam se chodívalo 
jezdit dřív?

Dá se říci, že jsme tento sport 
v Mnichově Hradišti dost razantně 
ovlivnili. Naše parta jezdila na bý-
valém dopravním hřišti, což je hned 
nad nynějším skateparkem. To se 
psaly roky 1996 až 2000, překážky, 
které nám donekonečna stále někdo 
rozbíjel, jsme si dělali doma z ma-
teriálu od táty a podmínky pro tento 
sport byly opravdu hodně mizerné. 
Byli jsme takoví průkopníci, a to má 
nezapomenutelný význam i dnes.

Jaké popularitě se skateboarding 
těší v Mnichově Hradišti a jeho 
okolí právě dnes?

Řekl bych, že čím dál tím větší. 
Díky aktivním jezdcům nejen z Hra-
diště, ale i těm, kteří sem dojíždějí, je 
zcela evidentní, že tento sport v Mni-
chově Hradišti prostě dýchá. Dívejte 
se kolem sebe – sami uvidíte. Celko-
vě je popularita skateboardingu na 
vzestupu. V nedalekém Turnově se 
po zhruba 20 letech dočkali opravdu 
kvalitního betonového parku, který 
se otevřel 20. května, naopak třeba v 
Mladé Boleslavi nemají doposud nic, 
a proto kluci jezdí k nám. Snažíme 
se být aktivní, abychom udrželi spo-

jitost mezi všemi lidmi z této branže 
a ti se do Hradiště rádi vraceli.

Vedete také skate bar Velkej Cajk. 
Jak se mu daří prosperovat?

To je pravda, už 15 let. Právě ve 
Velkým Cajku se zaměřujeme ne-
jen na skateboarding, ale i na další 
odnože této subkultury. Přes zimu, 
když jsou podmínky venku nevy-
hovující, věnujeme jezdcům každý 
čtvrtek a pravidelně jezdíme celou 
zimu na překážkách vlastní výroby. 
Také zde každý listopad a březen 
pořádáme závody na zahájení a 
ukončení zimní skatové sezóny. Vel-
kej Cajk nám slouží jako zimní spor-
toviště. Zatím nemáme registrovaný 
skateboardový klub a musíme se na 
rozdíl od jiných sportovních klubů  
a dalších uskupení obejít bez nároku 
na příspěvky. Do budoucna přemýš-
líme o skateboardingové škole pro 
děti, ale to je ještě otevřená věc.

Máte dva syny. Jaký je jejich vztah 
k prknu? Vedete je k němu?

Vincent i mladší Oliver k tomu 
přišli tak nějak samovolně. Doma 
prostě leží prkna a nyní je díky 
klukům využíváme čím dál častěji. 
Rozhodujícím bodem byla v tomto 
ohledu návštěva místního skatepar-
ku a dětského skate campu v Klad-
ně, kam letos vyrážíme již po druhé. 
Kluky to dost vzalo, což nás těší.  
U nás doma máme vůbec dobrý 
vztah k boardům všeho druhu, jako 
rodina si v tomhle rozumíme.

Na wikipedii jsem se dočetl, že 
celosvětově tvoří 85 procent skej-
ťáků lidé mladší osmnácti let. Jak 
na vás, starší a zkušenější, hledí 
veřejnost? Nemá vás za chuligá-
ny?

Myslím, že to není pravda. Věk 
nerozhoduje. Čím dřív se s tímto 
sportem začne, tím dřív člověk zjistí, 
jestli v něm má smysl pokračovat. 
Někdo v sobě objeví talent, někdo to 
má vydřené, někoho to odradí, ně-
komu stačí dívat se, ale je to přede-
vším o svobodě a celkové atmosféře 
kolem skateboardingu. Jakmile vás 
prkno osloví a začnete cítit ty vibra-
ce kolem něj, už se toho nezbavíte. 
Jezdíme na spousty závodů, kde 
jsou závodníci spíše starší 18 let. 
Jak na nás hledí veřejnost, neřeším. 
To člověka spíše brzdí. Chuligáni 
nejsme, ve spojitosti s lidmi kolem 
skateboardingu jde spíše o předsu-
dek. Nechci nějak obecně komen-
tovat veřejnost, takže doporučuji 
vypnout televizi, navštívit skatepark 
a seznámit se s námi osobně. 

V nabídce rozhovoru jste se zmínil 
o skateboardingové kultuře. Kdo 
vlastně jsou dnešní skejťáci?

Ke skateboardingu a dalším po-
dobným sportům vždy patřila určitá 
nezávislost, jiný pohled na svět, který 
není až tak konzumní. Patří k němu 
hudba, tanec, grafitti, určitá volnost, 
rebelství. Jde spíše o alternativní 
záležitost, která se mainstreamu 
vyhýbá obloukem. Jedním slovem 
nevšednost. Co se týče dnešních 
skejťáků, jde o pestrou skupinu. 
Záleží na každém, jaká forma mu 
vyhovuje. Je na výběr. Skateboar-
ding se na druhou stranu brzy stane 
olympijskou disciplínou, což zname-
ná, že již není až tak okrajový jako  
v minulosti a je třeba jej brát víc váž-
ně. Právě tato skutečnost by mohla 
zásadně změnit pohled veřejnosti 
na skateboarding obecně. Stále se 
ale bavíme o sportu, skateboarding 
je tedy v první řadě především velká 
dřina, a pokud chcete výsledky, hra-
ničí to s akrobacií.

A teď co se týče závodu připra-
vovaného na 4. června. O jakou 
akci jde? Kdo přijede závodit? Co 
bude k vidění?

Závod s názvem Day 4 Skate 
se pojede v sobotu 4. června již po 
jedenácté. Pořádám ho s kamará-
dem a skejťákem od narození, tur-
novským Sváťou Vorlem, a dalšími 
kamarády. První Day 4 Skate se 
uskutečnil v roce 2007 na podporu 
místního skateparku a tuto tradici 
držíme dodnes. Myslím, že dvakrát 
jsme stihli uspořádat závod na jaře 
a koncem léta. Nyní se zaměřujeme 
na jeden závod ročně vždycky z jara.  
Co se týče disciplín, jezdí se u nás 
street, minirampa, hippie jump a de-
ath race v kategoriích kluci do 15 let, 
holky a kluci nad 15 let. Účastní se 
závodníci ze širokého okolí. K vidění 
bude skateboarding na profesionální 
úrovni, byť je závod spíše lokální. 
Jeho obliba ale stále roste a sahá 
už daleko za hranice Středočeské-
ho kraje. Závod začíná v 11 hodin  
a končí kolem 19. hodiny, vše se ale 
odvíjí od počtu závodníků. Doporu-
čujeme sledovat facebookový profil 
Day 4 Skate. Ještě bych rád dodal, 
že to děláme rádi a s láskou, což je 
na závodu opravdu znát. Dorazte 
závodit i fandit, opravdu to stojí za 
to. Těšíme se na vás.

Redakce

Sedmatřicetiletého rodáka z Mnichova Hradiště oslovil skateboarding za-
čátkem druhé poloviny 90. let. Studoval tehdy v Mladé Boleslavi a skejťá-
ky začal vyhledávat nejen kvůli „prkýnkům“, ale také kvůli vytříbenému 
hudebnímu vkusu a smyslu pro vizáž. V počátečním nadšení si společně 
s kamarádem Pihou koupil první prkno. Následovaly tři roky intenzivního 
ježdění, kde se dalo, a bylo zaděláno na celoživotní vášeň.

Dnes je Roman Bíbrlík ve skateboardingové komunitě respektovanou 
postavou, každoročně pořádá v Mnichově Hradišti závody a provozuje 
bar Velkej Cajk, kde se skejťáci scházejí. Rovněž je otcem dvou synů – 
sedmiletého Vincenta a čtyřletého Olivera, kteří na prknech sbírají první 
zkušenosti.

Kdo je Roman Bíbrlík

Jakub „Droždí“ Drešer v akci.

Veselá pouť: Veseláci 
právě dokončují přípravy

Bude tomu už pět let od chvíle, kdy 
jsme obnovili tradici veselské pouti  
a dali jí podobu festivalu: Veselá 
pouť – festival humoru, řemesel  
a kouzel. 

První obnovený ročník proběhl  
v roce 2012 po více než třicetileté pře-
stávce. Opět jsme do Veselé pozvali 
hudebníky všelijakých žánrů, prodej-
ce tradičních výrobků, divadelníky  
a kejklíře z Česka a zahraničí a sa-
mozřejmě i kolotoče a další atrakce. 

Veselská pouť je největší sou-
sedskou akcí v místní části Veselá. 
Do její přípravy se rok co rok připo-
juje přes 40 sousedů, kteří s radostí 
vítají místní i přespolní na veselské 
návsi vždy (už tradičně) v předpo-
slední červnovou sobotu.

V letošním roce se můžete těšit 
na kapely, které pro vás připravily 
žánrově pestrá vystoupení od lido-

vek přes folk a rock až po jazz nebo 
dokonce ska. Z regionu přislíbila 
účast celá řada prodejců tradičních 
výrobků, takže by neměl chybět 
třeba takový trdelník nebo další vý-
borné občerstvení a samozřejmě ani 
tradiční pouťové koláče, které nape-
čou naše veselské kuchařky. 

Pro nejmenší budou ve spo-
lupráci s Klubem dětí a mládeže  
a Spolkem Meza připraveny tvořivé 
dílny, děti ze školky a školy ve Ve-
selé nám tak jako každý rok připraví 
své vystoupení, malé překvapení 
nachystají účastníci veselského 
projektu Můj příběh a samozřejmě si 
malí i velcí budou moci dosyta užít 
pouťové atrakce.

Pro ty, které zajímá historie, bu-
dou k poslechu připraveny příběhy  
z historie Veselé, které byly nahrané 
v rámci příprav naučné stezky Živá 
paměť veselská, a k prodeji budou 
také pamětní pohlednice a mince. 

Detailní program najdete již brzy 
na internetové stránce www.vesela-
pout.cz, na Facebooku v události 
Veselá pouť 2016 a na plakátech, 
které už brzy uvidíte v Mnichově 
Hradišti a okolí. Všichni jste srdečně 
zváni, moc rádi vás u nás ve Veselé 
uvidíme. 

Tým spolku Veselá vesnice

Čarodějnice v Kruhách
Každý rok o Filipojakubské noci 
vzplanou po celé republice menší 
či větší ohně. Tak tomu bylo i v Kru-
hách. Než jsme ale oheň zapálili, ka-
ždá rodina si vyrobila svoji čarodějni-
ci. Všechny naše výrobky jsme poté 
odnesli na přichystanou hranici a vy-
dali se na lampionový průvod okolo 
Kruhů. Řeklo by se, takové klasické 
pálení čarodějnic. Ale tentokrát se 
přeci jen stalo něco zvláštního.

V tento den se do jedné z budov 
starého prasečáku v Kruhách nastě-
hovaly dvě čarodějnice. Jedna mla-
dá a hodná – Elvíra – a druhá stará, 
protivná a s hrbem – Želmíra. Ta 
byla tak zlá, že děti chtěla dokonce 
posadit na lopatu a v kotli uvařit. Na-
konec, když zjistila, že u nás máme 
ty nejhodnější děti, a také po domlu-
vě hodné Elvíry, se ale umoudřila. 

Do kotle nakonec žádné z dětí ne-
hodila. Jen tak ale čarodějnice děti 
stejně nepustily. 

Elvíra si vzala stranou menší 
děti, které musely uhádnout, co je  
v kouzelné krabici za věc, Želmíra 
zas dávala ochutnávat starším dě-
tem různé pochutiny, které navařila, 
a děti musely uhádnout, co jedí. Ka-
ždé dítko za uhodnutí dostalo pitíčko 
a diplom.

S velkou úlevou, že jsme 
toto setkání všichni ve zdraví pře-
žili, jsme se odebrali na hřiště, 
kde po chvíli vzplála veliká vatra.                                                         
Druhý den ráno zbyla po ježibabách 
už jen pošlapaná tráva a vyhaslé 
ohniště. Tak uvidíme za rok, jestli se 
zase ukážou.

Martina Dvořáková
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PŘEJEZD RYBNÍKA 

LHOTICE 
25.6.16 

12h  OTEVŘENÍ AREÁLU 

13h  REGISTRACE JEZDCŮ 

13h  ŠTĚPÁNOVO LOUTKOVÉ DIVADLO 

14h  KAYA MYSTICAL FOLK a kontrabas Petr Ivan 

15h  PŘEJEZD RYBNÍKA 

16h  ŠTĚPÁNOVO LOUTKOVÉ DIVADLO 

17h  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDÁNÍ CEN 

18h  PAVEL HRÁLA a akustické trio 

19h  ACROPOLE akrobacie na tyči 

20h  FUK rock 

22h  DJ DŽEDŽEJ 

PO CELÝ DEN DOPROVODNÝ PROGRAM A POUŤOVÉ ATRAKCE 
OBČERSTVENÍ A POHODOVÁ ZÁBAVA DO RÁNA… 

V úterý 17. května spolupořádal 
mnichovohradišťský fotbalový klub 
okresní kolo již 19. ročníku populár-
ního McDonald‘s Cupu v kopané za 
účasti dvanácti nejlepších fotbalo-
vých školních týmů okresu. 

Ve dvou věkových kategoriích 
se rozhodovalo o postupujících do 
krajského kola, které se uskuteční 
v úterý 24. června v Neratovicích. 
Z Mnichova Hradiště se do tohoto 
krajského klání probojovaly ve starší 
kategorii obě naše základní školy. 
Lépe si vedli fotbalisté 2. základní 
školy, kteří obsadili 3. místo. Zástup-
ci 1. základní školy se umístili hned 
za nimi a prezentovali se rovněž 
bojovným výkonem. V konkurenci 
sportovních škol z Mladé Boleslavi 
je umístění mnichovohradišťských 
žáků velmi kvalitní.

Chtěl bych tímto poděkovat klu-
bu MSK za umožnění konání tohoto 
kvalifikačního turnaje a 1. základní 
škole za uvolnění čtyř žáků do týmu 
zajišťujícího organizaci turnaje. Ně-
kteří z nich si tak mohli připomenout, 
jak před dvěma lety také procházeli 

těmito kvalifikačními koly až do ce-
lorepublikového finále, kde se jim 
podařilo dosáhnout obrovského 
úspěchu. Ve finálovém turnaji 17. 
ročníku v Uherském Hradišti našli 
přemožitele až v posledním utká-
ní, kde je pokořila sportovní škola 
Marjánka, která je fotbalovou školou 
Sparty Praha. Skončili na fantas-
tickém 2. místě, když právě s touto 
školou prohráli ve finálovém utkání 
po urputném boji 3:1. 

Přeji všem postupujícím dal-
ší úspěchy a těším se zase někdy 
příště...

Ondřej Knobloch 
za organizátory turnaje

Svátek fotbaluTým gymnázia získal postup na republiku
Naše gymnázium se letos dokázalo 
poprvé dostat do republikového finá-
le ve volejbale chlapců v kategorii 
základních škol a víceletých gym-
názií.

Jako vítěz okresního kola jsme 
se v dubnu zúčastnili krajského 
turnaje v Neratovicích, kde jsme 
ve skupině postupně porazili Zruč 
nad Sázavou, Rakovník i Kladno.  
V semifinále jsme si pak hladce 
poradili s Benešovem a ve finále na-
razili na volejbalovou základní školu  
z Příbrami. V krásném utkání jsme 
byli na konci obou setů vždy o pět 

bodů horší, přesto jsme se jako dru-
hý tým Středočeského kraje dostali 
do republikové kvalifikace, která se 
konala 17. května v Jičíně. 

Zde jsme narazili na vítěze Libe-
reckého a Královehradeckého kraje, 
konkrétně na základní školy ze Se-
mil a Hradce Králové. Oba zápasy 
jsme suverénně vyhráli, a tak jsme 
si vybojovali postup na závěrečný 
turnaj, kde se sejde šest nejlepších 
týmů z celé České republiky. 

Toto republikové finále se ode-
hraje na začátku června v Brně, a ať 
už to dopadne jakkoli, už samotná 

účast na takovém turnaji patří mezi 
naše největší sportovní úspěchy. 

Irena v Kanadě
Naše studentka, Irena Palatiniusová, 
se v květnu zúčastnila mistrovství 
světa juniorek ve florbale, které le-
tos hostila Kanada. Kromě celé řady 
zážitků si odváží i čtvrté místo, které 
český národní tým vybojoval, když v 
boji o bronz podlehl o gól Švýcarkám. 
Ireně moc gratulujeme a přejeme 
hlavně pevné zdraví a spoustu dal-
ších sportovních úspěchů.

Tým ve složení Jáchym Ža-
hour, Filip a Jakub Kováčové, Mi-
lan Ponocný, Tadeáš Kysela, Vojta 
Bígl, Jirka Pazour a Ondra Hulín-
ský se tak bude moci utkat o titul 
mistra České republiky v jednom 
z našich nejpopulárnějších spor-
tů, za což samozřejmě patří velké 
díky místnímu volejbalovému od-
dílu TJ Sokol Mnichovo Hradiště,  
v jehož týmech všichni kluci nastu-
pují.

Lukáš Umáčený, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Volejbaloví Sokoli vytěžili ve Vídni cenné kovy
V sobotu 14. května se výprava 
složená z mladších žákyň a žáků 
s trenéry oddílu volejbalu TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště vydala na po-
zvání pořádajícího VC Simmering 
do Vídně na mezinárodní turnaj ve 
čtyřkovém minivolejbale. V katego-
rii chlapců byla letos pouze jedna 
šestičlenná skupina, zato děvčat se 
přihlásilo 12 týmů, a tak hned po za-
hájení nastoupily naše týmy ke svým 
prvním zápasům. 

Kluci v zahajovacím utkání 
zdolali loňské vítěze MVE Dabronc 
a děvčata si poradila s B týmem po-
řádajícího VC Simmering. Také další 
sobotní utkání naše týmy zvládly. 
Děvčata přehrála německé Tigers 
Friedrichshafen a moravskou Nivnici 
a kluci B tým českého Lanškrouna. 

V úspěšné hře pokračovali naši 
hráči i v neděli. Děvčata si výhrami 
nad Leopoldstadtem a těsnou po-
rážkou s UWW Wien 1:2 v tie-bre-
aku zajistila druhé postupové místo 
do čtvrtfinále ve své skupině. Kluci 
porazili první tým Lanškrouna, ale  
v tie-breaku podlehli Hotvolleys 
Wien A. S B družstvem stejného od-

dílu si ale poměrně hladce poradili 
a postoupili přímo do semifinále. To 
děvčata musela nejprve ve čtvrtfiná-
le zdolat chorvatský tým OK Noval-
ja. Ve večerních semifinále pak kluci 
zdolali 2:0 Dabronc a děvčata po 
velkém boji podlehla Hotvolleys sice 
0:2, ale podala velmi dobrý bojovný 
výkon. V obou setech holky bojovaly 
až do úplného konce. Na výkonu se 
podepsala i velká únava klíčových 
hráček. Večer si ovšem ani ti neju-
navenější členové výpravy nenechali 
ujít výlet do zábavního parku Pratr. 

V nedělním zápase si naše týmy 

role vyměnily. Dívky po výborném 
výkonu zdolaly první tým VC Sim-
mering 2:0 a zaslouženě se radovaly 
z třetí příčky. Kluci ve svém finále sa-
hali po vítězství, když v první sadě 
vedli i rozdílem šesti bodů, pak ale 
zmatky a nepřesnosti zapisovatelky 
náš tým trochu rozhodily a výborná 
hra soupeřů z Hotvolleys I dílo zkázy 
dokonala. Prohráli jsme první sadu 
25:27 a ve druhé se nedařilo vůbec 
nic. Kazili jsme podání, přihrávky  
i jasné pozice v útoku a poskytli jsme 
soupeři luxusní náskok 12 bodů, 
v závěru jsme ještě několika bloky 

stav korigovali, ale na víc než důstoj-
né skóre to už nestačilo. Proto jsme 
i v letošním roce zůstali těsně před 
branami absolutního úspěchu a mu-
seli jsme pogratulovat soupeři k lep-
ší hře ve finále i celkovému triumfu.

S odstupem času se i druhé 
místo jeví jako úspěch, ale hráči  
i my trenéři víme, jak blízko letos 
byla výhra. Při vyhlášení si ještě pro 
cenu pro nejlepšího hráče a další 
pohár do naší letošní vídeňské sbír-
ky došel Jirka Pazour. Pak už děvča-
ta brala bronz a kluci stříbro.

Na vystoupení ve Vídni se po-
dílely hráčky: Markéta Choutková, 
Bára a Aneta Mařanovy, Martina 
Pazourová, Lucie Tvrzníková a Lucie 
Zvěřinová a ve družstvu chlapců Voj-
ta Bígl, Jakub Dvořák, Ondřej Hulin-
ský, Tadeáš Kysela, Lukáš Lakatos a 
Jirka Pazour, z trenérů Dana Chout-
ková, Pavla Mařanová a Jiří Skřivan. 
Všichni účastníci si z Vídně odvezli 
pěkné sportovní zážitky a vzpomín-
ky na příjemné sportovní dny.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mn. Hradiště

Malyra díky projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce 
zkvalitňuje péči o umírající v domácím prostředí

Již od roku 1998 působí na Mlado-
boleslavsku nestátní zdravotnické 
zařízení Malyra, které poskytuje 
mimo jiné domácí paliativní péči. 
Jedná se o všestrannou, odbornou 
ošetřovatelskou péči poskytovanou 
nevyléčitelně nemocným lidem na 
konci jejich života ve vlastním soci-
álním prostředí, tedy doma, v kruhu 
svých nejbližších.

„V současné době spolupracu-

jeme s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR na projektu „Domácí a paliativní 
péče – důstojný a kvalitní život až do 
konce“, který je podpořen z Progra-
mu švýcarsko-české spolupráce,“ 
říká ředitelka nestátního zdravotnic-
kého zařízení Malyra Kamila Sedlá-
ková. Díky tomuto projektu plánuje 
Malyra docílit ještě větší profesiona-
lity a odbornosti v oblasti paliativní 
péče.

„Paliativní péči zajišťujeme pro-
střednictvím odborně proškolených, 
registrovaných sester, které komu-
nikují s pacientem, jeho rodinou  
a praktickým lékařem. Ošetřovatel-
skou péči poskytují prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu, v rámci 
kterého aktivně vyhledávají a uspo-
kojují biologické, psychologické, so-
ciální a spirituální potřeby pacienta. 
Provádí ordinace lékaře a zaměřují 

se na léčbu bolesti,“ vyjmenovává 
Kamila Sedláková.

Vzdělávání sester
V rámci výše zmíněného pro-

jektu, který trvá od září 2015, jsou 
sestry neustále odborně vzdělávány 
a proškolovány pro práci s nevylé-
čitelně nemocnými pacienty a jejich 
rodinami prostřednictvím specializo-
vaných seminářů. Jedním z témat 
proběhlého školení byla „geriatrická 
péče z psychologického hlediska“.

„Vzdělávání sester v této oblasti 
je velmi důležité. Sestry se učí lépe 
porozumět vlastním i pacientovým 
pocitům. Učí se zvládat zátěžové si-
tuace, spolupráci s pacientem i rodi-
nou a poskytovat psychickou pomoc 
a podporu,“ upřesňuje Sedláková.

Přístroj pro tišení bolesti

Z dotačních prostředků byl také 
v nedávné době zakoupen injekční 
přenosný dávkovač pro nepřetrži-
tou aplikaci léků k tišení chronické 
bolesti. „Bolest u člověka velmi 
ovlivňuje jeho náladu a prožitky. 
Při bolesti člověk nemá radost ze 
života a ztrácí motivaci k životu. Pře-
nosný dávkovač je velmi důležitou  
a v některých případech i nezbytnou 
pomůckou ke zvládání ošetřování 
onkologicky nemocných pacientů  
v domácí paliativní péči,“ říká vedou-
cí sestra domácí péče Milada Föhle-
rová. Přesnou dávku analgeticky 
působících opiátů určí lékař, sestra 
poté přístroj obsluhuje. Pacient ho 
má neustále u sebe, bolest by se pro 
něj měla stát snesitelnější a umožnit 
mu co nejkvalitnější život.

Petr Novák

Ve městě vzniká taneční klub
V aule gymnázia a 2. základní školy 
začal trénovat nový taneční spolek 
TK Dance Mnichovo Hradiště. Ta-
neční klub je zaměřený na výuku 
společenského tance pro všechny 
věkové kategorie a probíhá v něm 
výuka standardních i latinskoame-
rických tanců na soutěžní úrovni. 
Výuka probíhá pod vedením profesi-
onální tanečnice Terezy Řípové, kte-
rá dosáhla v kategorii standardních 
i latinskoamerických tanců nejvyšší 
mezinárodní třídy M. 

V dnešní době vedeme příprav-
né taneční kurzy pro děti různého 
věku. Dětské taneční páry se účast-
ní vystoupení a některé reprezentují 

Mnichovo Hradiště na soutěžích po 
celé republice. Například naši taneč-
níci Matěj Retych a Karolína Kolma-
nová soutěží v kategorii Junior II-E. 
Tento pár úspěšně absolvoval již 
mnoho tanečních soutěží. Novým 
soutěžním párem kategorie Děti II-E 
je Adam Folprecht a Veronika Pod-
hajská, kteří s úspěchem absolvovali 
svou druhou soutěž.

Koncem srpna pořádáme ta-
neční soustředění pro všechny členy 
klubu a od září 2016 nabíráme nové 
zájemce o společenský tanec. Již 
nyní můžete své děti přihlásit. Na-
bídka platí i pro mladistvé taneční 
páry a jednotlivce, kteří již absolvo-

vali klasické taneční kurzy. 
Kontaktovat nás můžete pro-

střednictvím e-mailu na adrese 
tkdancemh@seznam.cz nebo tele-

fonicky na čísle 724 189 145.

Tanečníci TK Dance 
Mnichovo Hradiště
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Jak se vaří pro Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti?
Každý nový klient domova má nej-
větší starost o to, kde bude spát  
a co bude k jídlu. O ubytování jste si 
mohli přečíst v minulém čísle a nyní 
je na řadě strava. 

Stravování je u nás smluvně 
zajištěno Sdružením zdravotnických 
zařízení Mladá Boleslav – pracovi-
štěm Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných v Mnichově Hradišti (dále jen 
LDN) a to tabletovým systémem Ab-
ner pro výdej naporcovaného jídla. 
Sestava obsahuje plastový podnos, 
izolovanou plastovou mísu pro por-
celánový talíř, kryt na talíř a izolo-
vanou polévkovou misku s víčkem  
z tvrzeného plastu.

Přibližně v roce 1994, kdy se 
stavba domova začal plánovat, bylo 
z důvodu úspor nešťastně rozhod-
nuto, že nebude mít vlastní kuchyň. 
Proč nešťastně? Protože tak přichá-
zíme o svobodu při volbě jídelníčku, 
nemůžeme nabídnout výběr z více 
hlavních jídel, nemůžeme operativ-
ně vyhovět klientům při zdravotních 
indispozicích, jsme omezeni smluv-
ními cenami. Strava z LDN je přece 

jenom dietnější. Není tak domácí, 
jak bychom si přáli, aby se naši kli-
enti opravdu cítili jako doma. Za stá-
vající situace jim nejsme například 
schopni připravit narozeninový oběd 
na přání. Nicméně nutriční terapeut-
ka LDN nám v rámci svých možností 
vychází vstříc. Například nyní vy-
hověla prosbě klientů a zařadila do 
jídelníčku bramborové placky s jabl-
ky. Kuchyň si za to vysloužila samou 
chválu od spokojených strávníků.

Pouze 50% klientů má základ-
ní – racionální stravu, 6% má dietní 
stravu s omezením tuků a 44% dia-
betickou stravu. Z toho se ještě 28% 
porcí připravuje v mleté formě a 15% 
v kašovité konzistenci. 

Cena celodenní stravy je 160 
Kč. Z toho na snídani připadá 20 
Kč, na dopolední svačinu 5 Kč, na 
oběd 75 Kč, na odpolední svačinu 
10 Kč a na večeři 50 Kč. U diabe-
tické stravy připadá na oběd 70 Kč 
a 5 Kč na druhou večeři. Klienti se 
mohou individuálně rozhodnout, zda 
budou jíst v pokoji nebo v jídelně ve 
společnosti ostatních klientů přísluš-

ného patra. Někomu to neumožňuje 
jeho zdravotní stav a někdo jí raději 
v soukromí. 

Ve stravovacím provozu se 
střídají dvě pracovnice ve čtrnácti-
denním režimu. Jídlo přivážejí ráno,  
v poledne a večer v pěti izolovaných 
skříních pro rozvoz tabletů. S vozíky 
pomáhá i údržbář a pracovnice re-
cepce. V domově jsou pouze tři běž-
né myčky nádobí pro domácnost, ve 
kterých se myjí hrnečky a příbory. 
Ostatní nádobí se myje v kuchyni 
LDN.

Spokojenost klientů i jejich rodin 
nejen se stravou průběžně zjišťuje-
me také s pomocí dotazníkových 
šetření. Z nich vyplývá, že převážná 
část klientů je se stravou spokojená. 
Jednou měsíčně se schází stra-
vovací komise ve složení zástup-
ce ředitelky, vedoucí zdravotního  
a ošetřovatelského úseku a pra-
covnice stravovacího provozu, kte-
rá průběžně sleduje kvalitu stravy  
a požadavky klientů. Získané po-
znatky se pak předávají dietní sestře 
LDN, která se snaží na požadavky 

Stanice hasičů přivítaly 
stovky návštěvníků

Září zpestří druhý ročník sousedské 
slavnosti, přijďte opět Zažít Hradiště jinak

reagovat. Jedním z posledních bylo 
zvýšení pestrosti druhů polévek. 
Někteří klienti sami navrhli polévky, 
které postrádají. Nejraději však mají 
obyčejná jídla. Kromě již zmíněných 
placek jsou to lívance, bramboráky 
či brambory s tvarohem. Naopak 
nemají v oblibě pomazánky, čín-
skou masovou směs a z příloh rýži 
a těstoviny. Odmítají mléko. Zeleni-
nu přijímají lépe tepelně upravenou 
s ohledem na problémy s kousáním 
a trávením, stejně tak některé druhy 
ovoce. My bychom přitom bychom 

měli splnit všeobecně známé zása-
dy stravování seniorů. 

Zabránit dehydrataci, tak čas-
té u seniorů, se snažíme nabídkou 
pitného režimu a zajištěním dodávky 
minerálních vod.

V domově je také kavárnička, 
kde v rámci zájmové činnosti někte-
ří zájemci s aktivizační pracovnicí 
příležitostně pečou moučníky se 
sezónním ovocem, jablečné záviny, 
koláče i křupavé bramboráky. Pomá-
hají s loupáním i krájením ovoce a 
brambor, mísí těsto a zdobí koláčky, 
zkrátka dělají, co je právě potřeba.

Závěrem lze říci, že zavděčit se 
101 strávníkům nemůže být jedno-
duché. Jejich spokojenost nezáleží 
jen na kvalitě a složení stravy, ale z 
velké části i na našich usměvavých a 
ochotných pracovnicích stravovací-
ho provozu. Jsme my Češi národ ve-
selý, a jak řekl pan Jaroslav Hašek: 
„Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s 
jakou láskou se to dává dohromady.“

Iveta Čermáková,
Domov Modrý kámen

Dne 4. května si připomínáme pa-
mátku svatého Floriána. Jelikož byl 
tento světec umučen ve vodě, stal 
se patronem profesí, které souvisejí 
s ohněm, především hasičů. U pří-
ležitosti svátku hasičského patrona 
otevřeli jako každý rok své stanice 
veřejnosti i hasiči z územního odbo-
ru Mladá Boleslav.

V rámci dne otevřených dve-
ří si mohli malí i velcí návštěvníci 
prohlédnout vybavení hasičů, jejich 
výstroj a zázemí. Děti s nadšením 
využily možnost posadit se do auto-
mobilové cisterny či do člunu. Samo-
zřejmostí byla neustálá přítomnost 
hasičů, kteří ochotně zodpovídali 
zvídavé otázky dětí i dospělých. 

Slunečné počasí přispělo  
k velké, téměř rekordní, návštěvnosti  
a tak byly stanice návštěvníky do-
slova zaplněny. Stanici v Benátkách 
nad Jizerou navštívilo 400 lidí, do 
Bělé pod Bezdězem se vypravilo 
více než 340 návštěvníků. Hasiči  
v Mnichově Hradišti čelili náporu 250 
dětí a 50 dospělých osob. Věříme, 
že lidé odcházeli spokojení a že si 
čas zde strávený náležitě užili. 

Mateřské a základní školy vyu-
žívají možnosti přijít se na stanice po 
předchozí domluvě podívat během 
celého roku.

Světlana Beránková, 
HZS, územní odbor Ml. Boleslav

Děti už vědí, že ve vodě nežijí jen vodníci
Rybáři z Mnichova Hradiště ve spo-
lupráci se Středočeským rybářským 
svazem připravili pro všechny holky 
a kluky z nedalekého okolí zajímavé 
sobotní odpoledne. Akce s názvem 
„Ve vodě nežijí jen vodníci“ se ko-
nala na RMV Veselá při příležitosti 
rybářského závodu Ouklej cup Ve-
selá. Pro všechny příchozí děti bylo 
připraveno pěkné zázemí a odpole-
dní program. I když nebylo zrovna 
slunečné a teplé počasí, nakonec 
jich dorazilo 31! 

Po přivítání a představení reví-
ru následovalo povídání o rybách, 
rybářském vybavení pro začínající 
rybáře, rybářském kroužku a o ry-
bařině celkově. Bylo úžasné, jak se 
všichni malí posluchači bez zábran 
okamžitě zapojili do diskuze a celý 
tento blok si vlastně řídili sami. Vědě-
li také o našich nejznámějších slad-
kovodních rybách a na plakátech je 
dokázali rozpoznat, znali rybářské 
náčiní, které si sami vyzkoušeli,  

a rukama jim prošlo i pár nástrah 
jako rohlík, kolínka, masní červi 
nebo voňavé boilie. Mezi tyto rybí 
dobroty se organizátorům připletl  
i polystyren, ale na děcka si nepřišli. 

Následně se všichni přesunuli 
k vodě, kde v jezírku čekal kapřík. 
Opět krátké povídání o naší nej-
známější sladkovodní rybě a šup  
s ním… kam jinam než zpět do vody.

V dalším bloku rybáři zůstali 
ještě na břehu pískovny. Děti zaví-
taly mezi dospělé rybáře, kteří měli 
zrovna políčeno. Cestu k nim orga-
nizátoři „vyšperkovali“ pohozenými 
PET lahvemi, polystyrenem, sklem 
a papírovými kapesníčky. Zkrátka 
vším, co po sobě často zanechávají 
venku nejen rybáři, ale v přírodě to 
nemá co dělat. Pro děti nebylo těžké 
rozpoznat tyto odpadky. 

Přímo na místě měla výprava 
i to štěstí, že se dočkala záběru , 
slyšela hlásič v akci a viděla i sa-
motné zdolávání úlovku. Opět si 

celá skupina prohlédla rybářské 
vybavení dospělého rybáře, které je  
o trochu větší, než to, co bylo prezen-
továno na začátku akce. Čas ukázek 
a povídání tak skončil a následova-
la volná zábava. Kolem stanu bylo 
připraveno několik stanovišť. Lovily 
se ryby, házelo se s pruty na terče,  
s tenisáky na desku, na pruty se lovi-
li medvědi za ucho, s kobrou se „za-
krmovala“ nedaleká Jizera nebo byly 
k dispozici omalovánky a prostě se 
jenom malovalo. Ve finále děti obdr-

žely hned několik připravených cen 
od partnerů akce s kontakty na ry-
bářský kroužek v Mnichově Hradišti 
a třešničkou na dortu bylo loutkové 
představení herce Štěpána Tučka, 
které opět upoutalo pozornost a bylo 
dokonalým ukončením celého odpo-
ledne.

Velké plus na „Vodníkovi“ je  
v tom, že s dětmi přišli i rodiče  
a mohli tak spolu strávit příjemné 
odpoledne venku v přírodě. Sami 
viděli, v čem spočívá kouzlo dnešní 
rybařiny a náročnost na vybavení 
začínajícího rybáře. 

Velké poděkování patří firmám 
Dino Toys a Kofola, které ozdobily 
akci svými výrobky, dále středočes-
kému rybářskému svazu za pro-
pagační materiály a samozřejmě 
členům Ouklej teamu za organizaci 
celé akce.

Rybáři 
z MO Českého rybářského svazu

Dřímá ve vás zahradník?
Bydlíte v panelovém domě nebo v 
domku bez zahrádky? Rádi zahrad-
ničíte a pěstujete zeleninu, bylinky 
či květiny? Máte rádi společnosti lidí  
a chuť něco společně vytvářet? Prá-
vě pro vás je tedy určen nový projekt 
Komunitní zahrada vznikající pod 
taktovkou Spolku Meza, který je prá-
vě realizován ve Šlikově ulici naproti 
dětskému zdravotnímu středisku.

Zde si můžete pronajmout vy-
výšený záhon a pustit se směle do 
pěstování vámi vybraných druhů ze-
leniny či bylinek nebo se prostě při-
pojit ke spolku lidí, kteří tento prostor 
mění na příjemné místo, kde můžete 
nejen s dětmi trávit volný čas. Zahra-
da bude nyní ve zkušební provozní 
době otevřena každé úterý, po doho-
dě pak kterýkoliv den v týdnu. 

Cena za pronájem vyvýšeného 
záhonu včetně zeminy, kompostu 
či substrátu, vody na zálivku a pří-
padně také sazenic na sezonu 2016 
činí 500 Kč. Protože nás čeká ještě 

spoustu práce s úpravou prostoru, 
uvítáme další pomocné ruce. Na 
zahradě je také možné komunitní 
kompostování.

Projekt je realizován díky dotaci 
Nadace Via, programu Města z jiné-
ho těsta a také z dotačního progra-
mu 5x5 města Mnichova Hradiště.

Zájemci, kontaktujte Spolek 
Meza: spolekmeza@seznam.cz, tel. 
775 313 228 nebo Zahrada Mnicho-
va Hradiště na Facebooku.

Lucie Podařilová, 
Spolek Meza

Na letošní rok se chystá druhý roč-
ník sousedské slavnosti Zažít Hradi-
ště jinak! Jaký byl ten loňský? Premi-
érový, zato velice slibný. 

Prostory náměstí a Palackého 
ulice byly uzavřeny autům a oživeny. 
Zaplnily je asi čtyři desítky stánků, 
prezentovalo se několik školních 
zařízení, dvacítka místních prodejců  
a služeb, řada zájmových a kultur-
ních organizací, několik místních 
částí a na deset stánků s občer-
stvením, které doplnily sousedské 
dobroty. Na velké scéně vystoupilo 
pět kapel, malá scéna u piana patřila 
přednáškám a besedám věnovaným 
tématům od historie přes herectví až 
po zdravou výživu. Pro děti byl při-
chystán bohatý interaktivní program, 
řada dílniček nebo loutkové divadlo, 
sportovci si mohli užít netradiční fot-
balpool, pekařky zase předvést své 
dovednosti v soutěži Jablkohraní. 
Během dne se zároveň konaly ble-
ší trhy, byla zpřístupněna kostelní 
věž a řada obchodů kolem náměstí 
využila venkovní prostor a nabídla 
příjemné posezení. Akce přilákala 
nejméně tři tisíce Hradišťáků.

Minulý rok ukázal, jak velký 
máme ve městě potenciál, kolik je 

tu skvělých lidí a možností. I druhý 
ročník se proto chystá v duchu hesla 
„Hradišťáci Hradišťákům“. Akce se 
uskuteční 17. září od desíti do desíti 
a uspořádá ji město a Klub Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci se spolky Ži-
jeme pro Hradiště a Tvoříme místo. 
Aby měla slavnost skutečnou sou-
sedskou myšlenku, je vítáno zapoje-
ní každého, kdo zde žije. 

Možností je spousta, můžete 
představit služby nebo produkty, kte-
ré prodáváte či vyrábíte, udělat před-
nášku či besedu na zajímavé téma, 
prezentovat vaši organizaci, instituci, 
místní část či zájmovou skupinu, za-
hrát na hudební nástroj nebo zazpí-
vat, předvést ostatním své nadání 
(tanec, sport či výtvarné umění), 
zabavit originální aktivitou nejmlad-
ší účastníky, připravit pro ostatní 
workshop či dílnu, zprovoznit na ná-
městí dočasnou mini kavárnu nebo 
obývák nebo uspořádat zajímavou 
sousedskou soutěž o ceny. Způsob 
zapojení záleží jen na vaší kreativitě, 
tak neváhejte a připojte se. 

Organizátory kontaktujte na 
mailu dagmar.motlova@seznam.
cz, telefonu 732 167 581 či osobně  
v obchodě Farmářka z Ráje. Podělit 

se můžete i o připomínky, co a jak 
zlepšit nebo co byste na akci uvítali. 
Záleží na nás všech, jaká nakonec 

druhá sousedská slavnost bude. 

Kristýna Motlová

Svátek fotbalu
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KINO

8. ČERVNA, 9:30, PŘEDNÁŠKA
PŘEDNÁŠKA ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ MALYRA
Seznámení s projektem domácí a paliativní péče s následnou besedou.

1. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽELVY NINJA 2
Akční. Čtyři želví kamarádi jsou opět tady a jejich příběhy pokračují.
2. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ DIVADLA SVĚT aneb Manuál na záchranu světa
Dokumentární. Divadlo Sklep slaví 45 let existence. Jaký je jeho příběh? 

3. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
X-MEN: APOKALYPSA
Akční sci-fi. Nejsilnější z mutantů, Apocalypse, chce nastolit nový řád…
4. ČERVNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný. Tropický ptačí ráj je narušen cizími vetřelci.
4. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie. Pokračování „Básníků“ v režii Dušana Kleina.
5. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Animovaný. Robinson ztroskotá, ale n aostrově se seznámí se zvířátky.

8. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.
8. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružný. Nová disneyovka, tentokrát jako hraný celovečerní velkofilm.
9. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEBE A LED
Dokumentární. O polárníkovi, jenž popsal teorii o globálním oteplování.
10. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy. Příběh o boji mezi lidmi a orky podle známé počítačové hry.
11. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy. Příběh o boji mezi lidmi a orky podle známé počítačové hry.
12. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný. Tropický ptačí ráj je narušen cizími vetřelci.
15. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Dobrodružný. Alenka se vrací do Říše divů za přáteli a dobrodružstvím.

KALENDÁR AKCÍˇ

19. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HLEDÁ SE DORY
Animovaný. Rybka Dory se vydává s kamarády hledat své rodiče.

16. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Komedie. Další výprava středověkého rytíře a jeho sluhy cestujících časem.
17. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ASSASSIN
Akční drama. Čínský středověký epos odehrávající se v 9. století.
18. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.
18. ČERVNA, 22:00, NOČNÍ HOROROVÁ PROJEKCE
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
Horor. Klasika z roku 1968, která položila základ zombie hororům.

22. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie. Pokračování „Básníků“ v režii Dušana Kleina.

29. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Katastrofický. R. Emmerich natočil po 20 letech pokračování svého filmu.
30. ČERVNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HLEDÁ SE DORY 3D
Animovaný. Rybka Dory se vydává s kamarády hledat své rodiče.

23. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOJ
Válečný. Důstojník na zahraniční misi obviněn ze zločinu v krizové situaci.

22. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PODFUKÁŘI 2
Komedie. Příběh čtyř iluzionistů včetně M. Freemana a D. Radcliffa.

25. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Horor. Režisér J. Wan a pokračování jeho filmu o paranormálních jevech.

24. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy. Příběh o boji mezi lidmi a orky podle známé počítačové hry.

26. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HLEDÁ SE DORY
Animovaný. Rybka Dory se vydává s kamarády hledat své rodiče.

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.
3. ČERVNA, 18:00–20:00
MUZEJNÍ NOC
Muzejní noc tentokrát na téma ohlasů války 1866 v Mnichově Hradišti. 
Přeneste se do minulosti a žasněte nad tím, jak prusko-rakouskou válku 
prožívali místní.

4. ČERVNA, 13:00
DĚTSKÝ DEN
Druhý ročník dětského dne v areálu Mnichovohradišťského sportovního klu-
bu se připravuje na 4.6.2016 od 13 hodin. V jednání je účast jednotlivých 
místních spolků, které mají co dětem nabídnout, tak jako v minulém roce.

AREÁL MSK

DIVADLO
4. ČERVNA, 19:30
MORT (TERRY PRATCHETT)
Legendární Úžasná Zeměplocha, jež ožila také 
ve filmové podobě a dokonce i formou počítačo-
vých her, se objevuje i na divadle. Zveme přede-
vším teenagerovské publikum, pro které Městské 
divadlo zatím nehraje tak často. Příběh z bájné 
Zeměplochy vypráví o mladíkovi jménem Mort, 
kterého se jeho otec snaží dát do učení. Ačkoli 
je to milý mládenec, nikdo ho jako svého žáka 
nechce. Protože – jak to jen říct: Přemýšlení mu zkrátka moc nevoní. Na 
poslední chvíli se ale objeví tajemný muž s kosou, který ho k sobě do učení 
vezme… Uvádí DS Lázně Toušeň.

8. ČERVNA, 18:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Představí se žáci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru.

5. ČERVNA, 10:00
MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ PĚTADVACÍTKA
26. ročník memoriálu Ing. Josefa Hrona. Propozice a přihlášky na www.
behej.stranky1.cz.

SPORT

SÁL KLUBU
6. ČERVNA, 18:30
KRAJINA BÁSNÍKOVA SRDCE
Pocta básníku Josefu Brožovi. Letošní laureát Ceny města Mnichovo Hra-
diště za celoživotní přínos se v roce 2016 dožívá úctyhodných 95 let. V 
hudebně – poetickém pásmu vystoupí František Skřípek a Josef Kettner, 
někdejšího dlouholeté vedení Městského divadla Mladá Boleslav a zname-
nití recitátoři, hudební múzy bude zastupovat Jitka Koláčná Břízová (hous-
le) a Veronika Vildmanová (zpěv).
15. ČERVNA, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání nejvyššího orgánu města.

VESELÁ

KOSTEL SV. JAKUBA
15. ČERVNA, 19:00
VE ZNAMENÍ TANGA
Jedinečným, dynamickým vystoupením houslisty Jaroslava Svěceného a 
jeho kolegů z branže (Ladislav Horák – akordeon, Miloslav Klaus – kyta-
ra) v atraktivním prostředí barokního farního kostela se Mnichovo Hradiště 
zapojuje do Dvořákova festivalu, který již po několikáté hostí mnohé obce 
v Českém ráji a Podještědí na čele s Turnovem, Libercem či Sychrovem.

8. ČERVNA, 18:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Představí se žáci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru.

ZUŠ

26. KVĚTNA AŽ 30. ČERVNA, VÝSTAVA
VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ REVITALIZACE NÁMĚSTÍ
Nejen ty nejúspěšnější, ale všechny návrhy revitalizace Masarykova ná-
městí můžete zhlédnout až do konce června ve vestibulu muzea.

18. ČERVNA, 12:00
VESELÁ POUŤ 2016
již 5. ročník Veselské pouti, opět nás čeká mnoho kapel, tradiční řemesla, 
lokální produkty a spoustu dalšího.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
13. A 27. ČERVNA, 15:00–17:00, MĚSTSKÝ ÚŘAD
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.

KORYTA
25. ČERVNA, 19:00, LETNÍ AMFITÉÁTR
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ + KONCERT PUTNY
V úspěšné komedii Šárky Fenykové a ochotnického spolku Dobrovít z Dob-
rovice se dozvíte jak to dopadne, když žádáte o adopci, která je kladně 
vyřízena až za 18 let. Po divadle zahraje coutry kapela Putna, vystoupí 
ochotníci z Koryt a proběhne tombola. Vstupenky k zakoupení na místě.

17. ČERVNA, 18:00
SBOROVÝ KONCERT
Každoroční koncert pěveckých sborů ZUŠ tentokrát na sále Základní školy 
Studentská. Zazpívají pěvecké sbory Koťata, Zvonečky, Zvonky a Continuo.

ZŠ STUDENTSKÁ

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
17. ČERVNA, 14:00–17:00
ROZLUČKOVÁ PARTY
Přijďte si užít zábavnou párty na rozloučení se školním rokem. Můžete se 
těšit na hry, malování na obličej, hudbu, výstavu fotografií dětí z fotografic-
kého kroužku a ochutnávku sladkých dobrot od děvčat z kroužku netradič-
ního pečení. Vstupné: 10 Kč, pro děti ze zájmových útvarů zdarma.
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Křest knihy Zmizelé 
Mnichovo Hradiště

Počítačový dávnověk: výstava 
pro pamětníky i pro mladé
Od 23. června do 31. srpna bude 
možné v městském muzeu zhléd-
nout výstavu Počítačový dávnověk. 
Na návštěvníky čekají osobní počí-
tače ze 70. –  90. let minulého století. 

Počítačů bude několik desí-
tek,  včetně nejznámějších typů 
jako Sinclair ZX Spectrum, Didaktik 
Gama, Atari 800XL nebo Apple Ma-

cintosh. Návštěvníci si budou moci 
vyzkoušet i videohry a spoustu další 
techniky z „dávné“ doby. Výstava 
bude otevřena denně kromě pondělí 
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Jana Dumková, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Ve středu 4. května proběhl ve Vol-
nočasovém centru křest knihy Len-
ky Procházkové Zmizelé Mnichovo 
Hradiště. Podívat se přišlo více 
než 60 lidí, nejen Hradišťáků, přijeli 
i milovníci Hradiště z Prahy a dva 
Čechokanaďané. Autorka pohovoři-
la o práci na knize a promítla také 
několik historických fotografií, které  

v publikaci uveřejněny nebyly. Sta-
rosta města Ondřej Lochman jako 
kmotr knížky popřál hodně spoko-
jených čtenářů a také vyslovil přání, 
aby měla knížka sourozence. Uvidí-
me, možná se jeho přání brzy vyplní!

Jana Dumková, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Klub Jednoty bratrské připravil soutěž v posílání 
povzbuzujících „dopisů” vojákovi na frontu. Kdo 
správně postavil řadu a domino efektem psaní 
doručil, byl odměněn. S naším vojínem se vyfotil 
nejen pan starosta, ale i spolubojovníci z Komitétu. 
Sice měl Pepík Fošna prkenný výraz, zato jako je-
diný uměl práskat kníry. Foto: Jednota bratrská MH

INZERCE

Noci kostelů se zúčastní 
také Jednota bratrská
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji 
pozvat na premiérové zapojení Jed-
noty bratrské v Mnichově Hradišti 
do Noci kostelů. Budete si moci vy-
zkoušet stolní hry, soutěže známé z 
jarmarků nebo zhlédnout krátké pro-
mítání fotografií z našich akcí. Kdo 
nebude po celém týdnu ještě příliš 
unaven, bude moci přiložit ruku k 
dílu při tvorbě betlému, jehož dokon-
čení se blíží, a kdo unaven bude, ten 
může posedět u šálku dobré kávy. 

Těšíme se na vás v pátek 10. 
června mezi 19. a 23. hodinou ve 
Volnočasovém centru v Mnichově 
Hradišti. Drobné občerstvení je za-
jištěno, Volnočasové centrum má 
bezbariérový přístup.

Více o Noci kostelů naleznete 
na internetových stránkách www.
nockostelu.cz.

Dana Nováková,
Jednota bratrská Mn. Hradiště

Třetí ročník bleších trhů zahájen 
V sobotu 14. května se ve farní za-
hradě konaly letošní první bleší trhy, 
a to už jejich 3. ročník. Počasí na-
vzdory předpovědi přálo, a tak byla 
celková atmosféra velice příjemná  
a poklidná. 

Kromě velké spousty rozličných 
pokladů ke koupi se tentokrát od 
rána podávaly domácí bramboráky 
a jako vždy bylo k dispozici i další 
drobné občerstvení včetně tradič-
ních pochoutek Farmářky z Ráje. 
Na bleším trhu seženete opravdu 
všechno – od starožitností přes ob-
lečení až po věci, u kterých málokdo 
pozná, k čemu vlastně slouží, a o to 
více úsměvných situací vzniká, když 
přemýšlíte společně s prodávajícím, 
na co by se vám daný poklad mohl 
hodit. Co se ale nehodí jednomu, 
může udělat velkou radost druhému. 
Bleší trhy se pomalu stávají tradicí 
jak pro místní, tak i pro přespolní.

Další bleší trhy proběhnou už 

11. června od 8 do 12 hodin, kdy 
budete i vy mít opět možnost přijít 
prodat, vyměnit nebo nakoupit po-
klady, které se objevily při jarním 
úklidu. Kdo by se chtěl na příště stát 
prodejcem, může se hlásit v krámku 
Farmářka z Ráje nebo na e-mailu 
blesak.mh@gmail.com. 

Přijďte nasát příjemnou sou-

sedskou atmosféru, ochutnat něco 
dobrého a společně strávit hezké 
dopoledne. Nebude chybět ani dob-
rovolný šatník, kde si můžete vybrat 
oblečení, které se vám líbí, za dob-
rovolný příspěvek.

Vendula Šeflová,
Žijeme pro Hradiště

Součástí vzpomínky na rok 1866 byla také dobová 
módní přehlídka, která se stala protiváhou krvavé 
bitvy a povětšinou neveselého vojenského života. 
Dámy a pánové tak mohli žasnout nad zdobnými 
modely, které pánové a dámy oblékali při běžných 
i slavnostních příležitostech a dozvěděli se také 
mimo jiné o tajích šněrovaček a korzetů. 

Pruské pickelhaubny (přilbice se specifickou jehlicí) 
procházejí městem jako součást průvodu, který 
mířil z Masarykova náměstí na louku u Jizery. Tam 
se Prusové bězprostředně před zahájením ukázky 
ukryli v mlází, následně vyslali své průzkumné 
jednotky a poté nekompromisně převálcovali ra-
kouské obránce. Foto: 6x Jiří Senohrábek

Civilisté opouštějí město se všemi svými cennostmi.

Slavnostní odhalení obnoveného pomníčku.

Pod pruskou jízdou se třesla zem. Vojáci v průběhu ukázky ohložili kopí a vyměnili je za šavle.

Baráčnice čekají na zahájení bojové ukázky.

Rakouské dělostřelectvo ztížilo postup Prušáků, ale nakonec bylo jízdním oddílem pobito.
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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? 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). 
Uzávěrka je vždy 15. den v mě-
síci předcházejícím vydání.

Pište s námi Kamelot

tel.: +420 777 112 396 
email.: info@nativis.cz

Poříčská 16, Mnichovo Hradiště

www.nativis.cz

 Péče o Vaši pleť
Biokosmetika  

Nobilis Tilia, Saloos

Zdraví, krása, vitalita,  
svěžest a přirozený vzhled,  

regenerace, pružnost,  
zjemnění pleti,  

ultrazvuková špachtle...

KOSMETICKÝ SALÓN

`' ˆ

P Ř I R O Z E N Á  K R Á S A

INZERCE

Chytré kroužky pro děti  
i ve vašem městě

Odměna až 250 Kč/hod.

STAŇTE SE 
NAŠÍM LEKTOREM

Více info:  
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

Věda nás baví o.p.s.

INZERCE

INZERCE

V areálu MSK se bude opět konat velký 
dětský den s bohatým programem
Přípravy druhého ročníku dětského 
dne v areálu Mnichovohradišťského 
sportovního klubu finišují. Pořadate-
lé by rádi navázali na úspěšný minu-
lý ročník, kdy na akci dorazily téměř 
čtyři stovky dětí z Mnichova Hradiště 
a okolí, a tak připravují ještě bohatší 
program pro všechny věkové kate-
gorie dětí i pro jejich rodiče a dospě-
lé návštěvníky.

Organizační tým se i letos po-
kusí propojit spolkovou činnost míst-
ních organizací na jedné společné 
akci a nabídnout návštěvníkům 
různorodé společenské vyžití. Pro 
děti a jejich doprovod bude i letos 
nachystána celá řada zajímavých 
stanovišť. Stejně jako v minulém 
roce si svůj program pro děti připraví 
fotbalisté, modeláři a rybáři. Mnicho-
vohradišťský Sokol předvede popu-
lárního pingpongového robota, Liga 
lesní moudrosti postaví stejně jako 
vloni své teepee, spolek Žijeme pro 
Hradiště otevře střelnici a Klub dětí 
a mládeže chystá dětské dílničky  
a různé hry. Nově představí své ak-
tivity pro děti místní skauti a Jednota 
bratrská.

Pod taktovkou zkušeného mo-
derátora rádia Kiss Delta „Štěpo“ 
Štěpánka, který bude akci dopro-
vázet hudbou a mluveným slovem, 
bude probíhat bohatý program, ve 
kterém se představí například se 
svým loutkovým divadlem Štěpán 
Tuček, s ukázkou fitness step ae-
robiku vystoupí mladší a starší žá-
kyně Soni Šimůnkové, vystoupení 
na trampolínách připraví Sabina 
Lacinová a proběhne také ukázka 
letního biatlonu. 

Dětem bude rovněž k dispozici, 
tak jako v minulém roce, celá řada 
atrakcí od dětského koutku po tram-
políny a skákací hrad. K zapůjčení 
budou šlapadla pro nejmenší, starší 

děti budou moci opět vyzkoušet mo-
derní provazochodectví, slackline. 
Připraven bude rovněž oblíbený obří 
bublifuk a malování na obličej.

V sektoru věnovaném integrova-
nému záchrannému systému budou 
na dětské dotazy připraveni odpoví-
dat policisté – státní i městští, rovněž 
v minulém roce vyhledávaní zástup-
ci Českého červeného kříže a své 
umění výcviku psů předvedou kyno-
logové. V rámci programu proběhne 
ukázka techniky a dovedností hasi-
čů mladoboleslavské automobilky 
při simulovaném zásahu u dopravní 
nehody. Ani mnichovohradišťští ha-
siči nezůstanou pozadu a představí 
dětem své veteránské vozy.

Novinkou letošního ročníku 
bude dále představení legendární 
dakarské liazky, která bude k vidě-
ní v sektoru motorizované techniky. 
U příležitosti této vzácné návštěvy 
pořadatelé připravili ve spolupráci  
s Klubem Mnichovo Hradiště před-
stavení nové turistické známky prá-
vě s motivem liazky, výstavu modelů 
závodních vozů a komentovanou 
besedu z účastníky známého závo-
du rallye Paříž – Dakar.

Další novinkou je zajištění fo-
tokombajnu, kde si budou moci 
návštěvníci za symbolickou cenu 
zhotovit fotografii z dětského dne 
včetně tisku a odnést si vzpomínku 
na tuto akci. 

Nezbývá než se těšit na 4. čer-
ven, kdy bude ve 13 hodin v areálu 
Mnichovohradišťského sportovního 
klubu zahájen druhý ročník dětské-
ho dne, na který jste všichni srdečně 
zváni. Občerstvení včetně točené 
zmrzliny bude zajištěno. Díky pod-
poře sponzorů je i v letošním roce 
vstupné zcela zdarma a dětské ná-
vštěvníky čeká celá řada drobných 
dárků.

Za podporu akce děkujeme 
sponzorům: Ecco-glass Mnichovo 
Hradiště, Montana Mladá Boleslav, 
město Mnichovo Hradiště, Stavby 
Nohynek s.r.o, Kofola CS a.s., KM 
Prona a.s., Auto MH, Rambousek 
Mnichovo Hradiště, Josef Zikán-
-finanční poradenství, Zdravotní 
pojišťovna Škoda, Linde Materiál 
Handling ČR s.r.o a Kiss Delta.

Aleš Janatka,
MSK a Žijeme pro Hradiště

V průběhu příprav květnového 
vydání Kamelotu zaúřadoval tis-
kařský šotek a dopustil se dvou 
faktických pochybení, za které 
bychom se nyní rádi omluvili.  
V rozhovoru s ředitelkou Základ-
ní školy Sokolovská Evou Haj-
zlerovou jsme chybně uvedli, že  
v čele školy stojí druhým rokem 
(ve skutečnosti zastává post 
ředitelky teprve od září 2015)  
a rovněž jsme v upoutávce roz-
hovoru na titulní straně uvedli 
chybné označení ZŠ Sokolovská 
– jedná se o 1. základní školu. 
Děkujeme za pochopení. (red)

Oprava TAKÉ KLUB ZVE NA DĚTSKÝ DEN


