
PRÁCE VE MESTE 
NEUSTALY ANI V LÉTE

TANEČNÍ
Vedle tanečních lekcí pro 
mládež se v říjnu rozběh-
nou ve městě také první 
taneční pro dospělé. Máte 
zájem?
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SLAVNOST
Druhý ročník Sousedské 
slavnosti aneb Zažít Hradi-
ště jinak je tu. Co můžeme 
17. září na Masarykově ná-
městí zažít?
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Léto a období dovolených je za námi. Doufám, že jste si volné dny a pěk-
né počasí náležitě užili, že jste si vyčistili hlavu a načerpali ze slunce nové 
síly. Přestože vybírání dovolených probíhalo i na městském úřadě, přípra-
vu velkých projektů to rozhodně nezastavilo. Některé z nich už se začínají 
realizovat. A několik menších se povedlo provést i v letních měsících.

Například u Jizery vznikla vkusná dřevěná plata, která snad ještě po-
časí dovolí náležitě vyzkoušet, zahraniční dobrovolníci se pustili třeba do 
zvelebování školek a také školní chodby a třídy září už nyní novou výmal-
bou. Ze zdejších škol se však dočkalo největších novinek jednoznačně 
gymnázium. Oč konkrétně šlo, se dočtete v tomto vydání.

Na začátku léta se dostala do finále architektonická soutěž o návrh 
nové podoby náměstí. Komise doporučila vizi drážďanské projekční kan-
celáře Rehwaldt, jejíž dílčí úpravy proběhnou na podzim. Následně bude 
finální návrh veřejně prezentován. Také projekt komplexu, jenž vyroste  
v Mírové ulici, se dočká na podzim veřejného projednání. Už nyní se pra-
cuje na opravě části Jiráskovy ulice u čerpací stanice, opravách zdi na 
kostelním návrší u sv. Jakuba a co nevidět se začne pracovat na zídce v 
Arnoldově ulici pod zámkem. Všechny tyto práce si vyžádají dílčí dopravní 
komplikace. Ty největší však způsobí stavba kruhového objezdu u Lidlu 
v ulici Víta Nejedlého, která začíná v těchto dnech, kdy se Vám Kamelot 
dostává do rukou. Přestože k podobě objezdu mám osobně jisté výhrady, 
ve výsledku jde o velký úspěch. I o tom se však dočtete v tomto vydání.

Kalendář říká, že léto za pár dní skončí. Ať bude počasí jakékoliv, 
letní pohodu můžete ještě v září zažít rozhodně například na Sousedské 
slavnosti, oslavách 120 let obce baráčníků nebo na streetovém festivalu 
No Waves, který město opět podpořilo. Mějte se fajn!

Ondřej Lochman, starosta města

 ZÁŘÍ 2016

ČÁPI
Příběh čapí rodinky, kterou 
mohli zájemci v přímém 
přenosu od jara sledovat 
díky on-line kameře, se pro 
letošní rok chýlí ke konci.
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již 10 let
váš spolehlivý partner

team
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

INTERNET     TELEVIZE      TELEFON

... jsme tu pro Vás!

Kruhový objezd nebude 
stát město ani korunu

INZERCE

INZERCE INZERCE

BUDOUCNOST MÍROVÉ ULICE DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Klub dětí a mládeže, školní jídelna s kuchyní i kuchyně pro sousední 
mateřskou školu. Všechny tyto instituce najdou místo v nové budově, 
která vyroste v Mírové ulici. Jak je projekt daleko? ...2

Stavební ruch a dopravní komplika-
ce potrvají čtyři měsíce, odměnou 
za trpělivost však bude obyvatelům 
Mnichova Hradiště reprezentativní 
příjezd do města, plynulejší doprava 
a také úspora pro městskou poklad-
nu v řádu milionů korun. Čím to?

Společnost Lidl Česká republika 
zahájila na konci srpna modernizaci 
své provozovny v ulici Víta Nejedlé-
ho. Ta bude zdemolována a na jejím 
místě vyroste vzdušnější, moderně 
pojatý a ekologicky šetrnější ob-
chod, kterému dominuje čelní zcela 
prosklená stěna. Stavebním pracem 
předcházel rok intenzivního jednání 
mezi společností, městem, Středo-
českým krajem, Policií ČR, Krajskou 
správou a údržbou silnic, projektanty 
i architektem města.

Zástupci města i kraje se shod-
li, že výstavbě dají zelenou pouze  
v případě, že Lidl zafinancuje stav-
bu kruhového objezdu, s nímž se 
na frekventované křižovatce, kde 
se střetávají komunikace vedoucí 
z centra města, Veselé a Mimo-
ně, počítalo už v územním plánu.  
S podmínkou v hodnotě deseti milio-
nů korun obchodní řetězec souhlasil.

„Jedná se o velký zásah do ve-
řejného prostoru. Proto jsme si stáli 
za svým a pokusili se vytěžit z jedná-
ní maximum. To se podařilo a město 
tak ušetří nezanedbatelné finance 
na další projekty, které musí finan-
covat z vlastních zdrojů,“ komentuje 
výsledek jednání starosta Ondřej 
Lochman.

A co tedy bude výsledkem prací, 
které byly zahájeny v pondělí 29. srp-
na? Kruhový objezd ulehčí dopravě, 

včetně té mířící k Lidlu (k prodejně 
povede přímo z kruhového objezdu 
vlastní výjezd), a učiní ji bezpečněj-
ší. Nová prodejna bude vyšší – nový 
koncept počítá s patrovou budovou – 
bude však obehnána ze všech stran 
stromy. Okolí prodejny by vůbec 
mělo zůstat co možná nejzelenější, 
do velké vydlážděné plochy bude 
vysazeno několik stromů. Směrem  
k rodinným domům v okolí bude 
objekt prodejny odhlučněn stěnou  
u vjezdu pro zásobování.

Jelikož komunikace před Lidlem 
a Penny marketem patří Středočes-
kému kraji, nemohlo město přímo 
rozhodovat o podobě kruhového 
objezdu. Ten je nakonec větší, než 
si město přálo (v průměru bude mě-
řit 39 metrů), ale jeho větší rozměry 
požadovala policie i SÚS kvůli bez-
pečnosti a snazší údržbě. Velkou 
výhrou je rovněž vznik přechodu 
přes frekventovanou silnici mezi 
Penny marketem a čerpací stanicí 
a středového ostrůvku v místě, kde 
chodci navzdory neexistující zebře 
přecházejí.

Podoba kruhového objezdu by 
už příští rok na jaře měla být ozdo-
bou města. V centru objezdu bude 
instalován osvětlený znak města 
(pouze ten město financuje z vlastní-
ho) obklopený kvetoucími trvalkami 
a další zelení. Součástí projektu je i 
systém zavlažování). Stavba má být 
dokončena do konce letošního roku 
stejně jako nová prodejna Lidl. Infor-
mace o aktuálních dopravních ome-
zeních budou k nalezení na webu.

Redakce

Druhou zářijovou sobotu bude  
z Masarykova náměstí kráčet za 
zvuků hudby na zámek početný 
krojovaný průvod. Mnichovohra-
dišťská obec baráčníků si totiž 
letos připomíná 120. výročí své-
ho založení. Při této příležitostí 
chystá velkolepý program, na 
který přijala pozvání celá řada 
folklorních souborů. ...7

Baráčníci slaví

ˇ ˇ
ˇ
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Nový dům dětí v Mírové ulici bude dýchat. 
Jaký komplex vítězní architekti navrhují?
Podle autorů vítězného návrhu je 
Mírová ulice místem zaslíbeným 
dětem. „Dá se tu bezpečně běhat a 
skákat, hrát fotbálek a lelkovat bez 
dozoru. Auta tu nemají přednost. 
Není tu úřad ani obchody. Vysněná 
ulice „za školou“, hřiště i městský 
park. Vejít mohou všichni. Každý tu 
najde své místo. Dopoledne senioři 
a rodiče, na oběd děti, odpoledne 
všichni a večer mládež na „líbač-
ku“,“ komentuje kancelář Projektil 
architekti s.r.o., kterou komise vy-
hodnotila v prvním kole soutěže jako 
nejúspěšnější, zadání města.

V Mírové ulici se chystají velké 
změny. Na místě Klubu dětí a mlá-
deže vyroste multifunkční budova, 
která v sobě integruje právě klub  
a dále kuchyni a jídelnu pro sou-
sední základní školy a kuchyni pro 
mateřskou školu. Jak ji navrhlo nej-
úspěšnější studio?

Nový objekt by měl svým na-
pojením na okolní zástavbu ctít his-
torickou část města, v níž se bude 
nacházet. Kolem objektu zůstanou 
uličky, aby mohl celý vnitro blok 
dýchat a fasádu ozdobí variace na 
sgrafitová psaníčka z radnice. V pří-
zemí vznikne jídelna sestávající ze 
dvou oddělitelných prostor s vlastní-
mi vstupy z ulice, do které se celá 
jídelna otevírá prosklenými stěnami. 
V zadní části, která ponese těleso 

horního patra najde zázemí kuchy-
ně. Horní patro bude patřit Klubu 
dětí a mládeže, v zadní části na něj 
naváže pobytová terasa propojená 
schodištěm se školním hřištěm. Po-
čítá se rovněž s rovnou a přístupnou 
střechou osázenou zelení.

Po vybudování nového objektu 
bude stržena stará jídelna, na jejímž 
místě vznikne park. Ten ještě více 
otevře okolí různorodým aktivitám 
nejen pro děti.

Vybudování nové budovy při-
nese školní i předškolní mládeži 
podstatně vyšší komfort, díky inves-
tici dojde k obrovskému povznese-
ní celé lokality kolem Mírové ulice  
a vytvoření jedné společné kuchyně 
a zrušení té v MŠ Mírová umožní 
vytvořit v uprázdněných prostorách 
další třídu pro předškolní děti. To 
ocení zejména rodiče, pro jejichž 
ratolesti se zatím ne vždy podařilo 
místo v mnichovo hradišťských škol-
kách najít.

Město bude na projekt, jehož 
náklady se odhadují na 40 milionů 
korun (pouze budova, revitalizace 
ulice a parku bude znamenat další 
výdaje). Realizace by měla začít na 
jaře, na podzim 2017 by měla za-
čít výstavba. Další podrobnosti na 
webu města.

Redakce

Husova alej vedoucí na Horku se dočká 
péče, prořezy prodlouží stromům život
Během letošního podzimu bude pro-
vedena revitalizace části lipové aleje 
na Horku v úseku od Nákladní ulice 
k dálnici D10, kterou v průběhu let 
rozdělila výstavba na několik částí.

Projekt, který je podpořen  
z Operačního programu Životní 
prostředí, řeší obnovu lipové aleje 
v rozsahu 110 dřevin. Odborná fir-
ma provede ošetření formou zdra-
votních řezů a jednoúrovňových či 
dvouúrovňových vazeb. Budou také 
odfrézovány staré pařezy a dosaze-
no devatenáct nových stromů. 

Stávající stromy sice doznají 
radikálních změn a několik příštích 
let nebudou oku zrovna lahodit, ne-
kompromisní zásah je však nutný. 
Právě ošetření v takovém rozsahu 
dokáže dřevinám vysázeným v 10. 
letech 20. století prodloužit život. Se 

způsobem ošetření souhlasí i místní 
organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody.

Práce v hodnotě více jak 450 

Malebné lipové stromořadí na okraji města vysadil místní „Spolek země-
dělský pro okrašlování a ochranu domoviny v Mnichové Hradišti“ (do roku 
1911 „Zemědělský spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Mnicho-
vé Hradišti“). 

Jeho valná hromada právě v roce 1911 schválila koupi pozemku pod 
Horkou od manželů Josefa a Marie Patočkových. Jednalo se o parcely  
o výměře tři a půl korce, za které spolek zaplatil dva tisíce korun. Poze-
mek dovolila městská rada osázet, a tak v roce 1913 vznikla alej čítající 
212 lip v celkové délce 864 metrů. Osázení stálo 286 korun. 

Valná hromada z obavy, že by nemohla splatit dlužnou částku, předa-
la pozemek městu v roce 1915. Od roku 1923 získala alej jméno „Husovo 
stromořadí“.

STROMOŘADÍ VYSÁZEL OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Když dozněl zvonek a žáci, studenti 
i pedagogové v červnu opustili školy 
a školky, začalo naopak nejrušnější 
období pro údržbáře. Co vše se po-
dařilo během léta zvelebit?

Zdaleka největší investicí byla 
kompletní rekonstrukce sociálních 
zařízení na gymnáziu. Náklady se 
vyšplhaly sice na úctyhodných 1,2 
milionu korun, šlo však o generální 
výměnu sanity, obkladů i dílčí pře-
stavbu těchto prostor. Nové vyba-
vení nahradilo již historické zařízení  
z roku 1953!

Gymnázium však nebylo jedi-
nou institucí, která se dočkala no-
vých toalet a sociálního zařízení. 
Rekonstrukce proběhla i v Mateřské 
škole Mírová, úpravy také na půdě  

Léto ve znamení údržby, 
renovací a modernizace

Nové sociální zařízení v MŠ Mírová.Průběh rekonstrukce na gymnáziu.

Nová sociální zařízení nahradila ty z 50. let.

Zastupitelstvo města se sejde po prázdninách po-
prvé k jednání v pondělí 12. září 2016. V sále Klubu 
na Masarykově náměstí začne zasedání jako tra-
dičně v 17 hodin. 

Program, projednávaná témata i materiály pro 
jednání budou v dostatečném předstihu dostupné 
na webu města v sekci Zastupitelstvo.

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

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

INZERCE

3. základní školy ve Švermově ulici.
V Základní škole Sokolovská 

byly nataženy nové elektrické roz-
vody a dokončeny úpravy plochy 
hřiště, střecha Základní školy Stu-
dentská byla opatřena novými žlaby 
a upravena byla také terasa u písko-
viště v areálu Mateřské školy Mírová.

„Provedli jsme i další drobné 
úpravy. Například jsme upravili nátě-
ry a vymalovali ve sborovně a učeb-
nách 1. základní školy, v kuchyni, 
jídelně, třídách a sociální zařízení  
2. základní školy nebo na chodbách 
a sociální zařízení v hale BIOS,“ říká 
správce městských budov Zdeněk 
Sieber.

RedakceMěření rychlosti odhalilo od června přes dvě stě hříšníků

tisíc korun bude provádět odborná 
firma Jakub Tichý z Chomutova.

Redakce

Městská policie ve spolupráci se 
svými kolegy z Policie ČR zavedla 
letos v červnu pravidelná měření 
rychlosti. K těm dochází vždy čty-
ři dny v měsíci, a to na osmnácti 
předem vytipovaných místech, kde 
řidiči překračují maximální povole-
nou rychlost nejčastěji – na devíti 
místech ve městě, na devíti místech 
v místních částech. Přestože měření 
potrvají až do konce října, zeptali 
jsme se už nyní velitele městské 
policie Petra Koženého na aktuální 
bilanci.

„Za celé toto období jsme ulo-
žili 217 blokových pokut, což byly 
nejčastěji případy, kdy se jednalo 
o překročení maximální povolené 
rychlosti do 20 kilometrů v hodi-
ně, tj. do 70 km/h. Dále bylo deset 
přestupců dle zákona ohlášeno 
na odbor dopravy, jednalo se totiž  
o překročení rychlosti v obci o více 
než 40 kilometrů v hodině. K nim 
přibylo ještě malé procento přestup-

značnou toleranci.
Jako nejproblematičtější loka-

lity, kde řidiči povolenou rychlost 
nerespektují, se ukázala silnice u 
Vostrova, hlavní silnice procházející 
Veselou nebo ulice Turnovská přímo 
v Hradišti. Strážníci však zajížděli 
třeba i do jedné z místních částí, kde 
si měření vyžádali místní – hříšník 
na čtyřkolce tu totiž podle nich pro-
jíždí i devadesátkou obytnou zónou, 
kde je povolena dvacítka.

„Peníze vybrané na pokutách 
půjdou zpět do prevence. Již nyní 
nakupujeme a volně rozdáváme re-
flexní pásky dětem, na službeně si 
je může vyzvednout jakýkoliv občan. 
Na konci roku součet pokut zveřejní-
me a také budeme informovat, na co 
byly použity,“ dodává starosta Ond-
řej Lochman.

 Městská policie bude i nadále  
v měření rychlosti pokračovat.

Redakce

ců, kteří s přestupkem nesouhlasili,“ 
informoval nás Kožený a dodal, že 
zákon strážníkům neumožňuje řešit 
překračování maximální povolené 
rychlosti domluvou, ani kdyby chtěli. 
Vždy musí přijít sankce.

Strážníci se však shodují, že 
nejsou zdaleka tak přísní, jak by 

mohli být (pokutu za překročení 
povolené rychlosti lze uložit až do 
výše 2500 Kč). Například neměří 
hned na kraji obce (až na jednu 
výjimku, kterou si vyžádali ob-
čané), nečekají na rychlé jezdce  
u poslední stodoly ve vsi a navíc 
změřenou rychlost vyhodnocují se 

Kontrola motocyklisty, který si s povolenou rychlostí nedělal hlavu.

Vizualizace interiéru budoucí jídelny.
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Uprchlíci v Erzhausenu: setkání a debata 
se zástupcem našeho partnerského města

Zprávy o uprchlících plní stránky 
novin každý den už minimálně od 
loňského roku. Přímé zkušenosti  
s lidmi, kteří opustili svůj domov  
a vydali se hledat ho do Evropy, má 
však v Česku málokdo. V soused-

TELEGRAFICKY 
Z RADY MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

JIRÁSKOVA ULICE V ÚSEKU OD MOSTKU PŘES VESELKU 
PO VJEZD DO ČERPACÍ STANICE KM PRONA SE MĚNÍ
Rozsah opravy spočívá v odfrézování a následném položení nové as-
faltové vrstvy krytu vozovky v úseku od mostku přes Veselku po výjezd 
z čerpací stanice KM Prona, dále ve zpevnění krajnice na vnitřní hraně 
směrového oblouku, opravě přilehlých chodníků a vodorovném doprav-
ním značení, které jasně vymezí jízdní pruhy a průjezd křižovatkou v da-
ném úseku. Pokud budou vhodné klimatické podmínky, předpokládáme 
realizaci v době od září až do poloviny listopadu, v době realizace dojde 
k omezení provozu v Jiráskově ulici. Cena prací je zhruba 1,3 milionu Kč 
a dodavatelem stavby bude firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., 
Zbraslavice. (pak)

BLÍŽÍ SE VÝSTAVBA OČEKÁVANÉHO CHODNÍKU, 
KTERÝ POTĚŠÍ OBYVATELE DNEBOHA

V místní části Dneboh dojde v nejbližších týdnech k zahájení stavby chod-
níku na pravé straně při vjezdu do Dneboha od Hoškovic. Stavba, jejíž pří-
prava trvala několik let z důvodu zdlouhavého vypořádávání potřebných 
pozemků, je motivována zejména zajištěním bezpečnosti a zvýšením 
komfortu obyvatel v rozvíjející se části obce. Stavbu v hodnotě téměř dvou 
milionů korun bude realizovat společnost Eltro Šťastný, s.r.o. v termínu od 
září do jara příštího roku. (pak)

Zahrada Mnichova Hradiště ve Šli-
kově ulici naproti dětskému zdravot-
nímu středisku prožívá vrchol první 
pěstitelské sezony. Navštěvuje ji 
sedm aktivních zahradníků, aktu-
álně sklízí rajčata, cukety, papriky, 
hrášek, saláty a daří se také bylin-
kám.

Stále je možné se k nám připojit 
– stále máme volné záhony – a něco 
si vypěstovat, pěstitelská sezona 
zdaleka nekončí. Je možno vysévat 
salát, především pak polníček, který 
dává sklizeň až do prvních mrazíků. 
Pro podzimní sklizeň mladých lahod-
ných lístků můžete vysévat i špenát.

Kompostujeme. Můžete k nám 
tedy také přinášet různé slupky a od-
řezky. V obchůdku Farmářka z Ráje 

Ve Šlikově ulici pěstuje svou 
zeleninu sedm zahradníků

na Masarykově náměstí je možné 
vyzvednout si tzv. kompostovací taš-
ku, kterou po naplnění kuchyňským 
biologickým odpadem můžete při-
nést k nám na Zahradu.

Pokud nechcete pěstovat, 
přijďte se k nám třeba jen podívat a 
odpočinout si, nebo nám pomoci s 
natíráním plotu, stavbou zahradního 
domku či teepee pro děti.

Můžete se s námi také potkat 
na sousedské slavnosti Zažít Hra-
diště jinak, která se koná 17. září  
a kde budeme mít také své stanoviště  
s dílničkami a drobným občerstve-
ním. Těšíme se na Vás.

Lucie Podařilová, 
Spolek Meza

Volné záhonky v Zahradě Mnichovo Hradiště ještě najdete. Máte zájem?

ním Německu je situace naprosto 
odlišná – s přílivem uprchlíků se 
tam musí vyrovnat vedení i občané 
každého města. Nejinak je tomu  
v Erzhausenu, našem partnerském 
městě. Město, které je na tom po-
čtem obyvatel podobně jako Hradiš-
tě, poskytuje nyní zázemí více než 
stovce uprchlíků či žadatelů o azyl.

Co jejich přítomnost pro město 
znamená? Jaké problémy musí ně-
mecká samospráva řešit? S čím se 

musí vyrovnávat samotní uprchlíci? 
Kde bydlí, co dělají a jak se je daří 
integrovat? Jak se staví k situaci ob-
čané města? Kdo a jak se do pomoci 
uprchlíků zapojuje?

O těchto i dalších aktuálních 
(a ne vždy populárních) otázkách 
budeme mluvit se sympatickým 
starostou Erzhausenu Rainerem 
Seiboldem a dalšími hosty, kteří  
s uprchlíky přímo pracují. Debata se 
koná v sále Klubu ve čtvrtek 15. září  

od 17:30 hodin. Setkání bude záro-
veň příležitostí dozvědět se trošku 
víc o Erzhausenu samotném. Jazy-
kové bariéry se obávat nemusíte – 
tlumočení bude zajištěno. 

Debata je součástí projektu 
„Soused je ten, koho znám“, který je 
spolufinancován v rámci programu 
Evropské unie „Evropa pro občany“.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Čapí hnízdo brzy osiří. Letošní mládě se vydá na svou 
pouť do Afriky, kde dost možná stráví příští rok
Sledování života čápů v hnízdě na 
komíně u železničního přejezdu  
v Jiráskově ulici, které umožnila on-
-line kamera nainstalovaná letos  
v dubnu, se stalo oblíbenou činností 
stovek lidí nejen z Mnichova Hradiš-
tě. Pro letošní rok už se příběh čapí 
rodinky uzavírá a její členové svůj 
domov opouštějí. Nezbývá tedy než 
zrekapitulovat, čeho jsme letos moh-
li být svědkem.

Webová kamera byla do ostré-
ho provozu uvedena 28. dubna. Pár 
čápů, kteří se do Mnichova Hradiště 
v posledních letech vrací a kteří vy-
měnili Hradiště za dřívější hnízdiště 
v Kněžmostě, už tou dobou obsadil 
své místo a připravoval hnízdo pro 
příchod potomstva.

První vejce na sebe nenechala 
dlouho čekat. V prvních dvou květ-
nových týdnech pozorovatelé hlásili 
nejprve dvě, později tři a na konci 
měsíce dokonce čtyři vejce. Mláďata 
se vylíhla počátkem června. Radost-
né okamžiky však záhy vystřídaly 
těžší časy. Rodiče dvě z mláďat vy-
strčili z hnízda. V řadách příznivců 
čapí rodinky to vzbudilo lítost. Podle 
ornitologa Pavla Kverka šlo však  
o běžný proces, kdy čápi potomstvo 
záměrně redukují a nechávají pře-
žít pouze silnější mláďata, protože 
nejsou schopni obstarat dostatečné 
množství potravy pro všechny mla-
dé.

Přestože zaznívaly hlasy, že by 
měl čápům se sháněním potravy ně-
kdo pomoci, do života na hnízdě se 
záměrně vůbec nezasahovalo. To, 
že kamera bude pouze ke sledová-
ní a život opeřenců jinak neovlivní, 

byl ostatně jeden ze základních 
předpokladů, se kterými město jako 
jeho iniciátor k projektu přistupova-
lo. Divákům se tak naskytl pohled 
na život v  přírodě v celé jeho kráse  
i syrovosti.

V neděli 19. června se ukázalo, 
že život vyprchal i ze třetího mládě-
te, které dospělí čápi po oživovacích 
pokusech rovněž vystrčili z hnízda. 
Tím série smutných událostí skon-
čila. Poslední mládě rostlo doslova 
před očima, sílilo a v průběhu čer-
vence a srpna návštěvníci stránky 
www.mnhradiste.cz/capihnizdo čas-
tokrát sledovali záběry z kamery, ale 
žádného z čápů nezachytili. Štěstí 
mívali spíše ti, kteří k počítači usedli 
brzy ráno nebo večer.

„Mládě má nyní před sebou nej-
těžší fázi života. Nejvyšší mortalita 

u ptáků je totiž v prvním roce. Se 
skupinou stejně starých čápů zamíří 
k jihu na první zimu v Africe. Posled-
ní výzkumy ukazují, že někteří mla-
dí čápi se ze zimoviště ani nevrací  
a druhý rok života prožijí v Africe. 
Dospívají totiž jako řada jiných vel-
kých opeřenců, například orli nebo 
labutě, až třetím rokem nejdříve,“ 
říká Pavel Kverek.

Až se dospělý čáp, jenž přišel  
v Hradišti na svět, bude vracet na 
sever, možná se vrátí do svého rodi-
ště, možná ale zakotví někde zcela 
jinde. Kroužkování čápů již podalo 
důkazy, že dochází k oběma přípa-
dům. 

Tou dobou bude mladého 
samce čekat celá řada dalších ne-
bezpečí. Mladí výrostci, v nichž se 
projevuje touha zahnízdit, totiž často 

obtěžují již usazené páry a svádějí  
s jinými samci nelehké bitky. Ty ně-
kde končí smrtí.

To bychom ale velmi předbíha-
li. Aktuálně jsou mladí čápi na své 
cestě do zimovišť na jihu Afriky. Jak 
upozorňuje Pavel Kverek: „Čápi 
přes moře nelétají ani na sv. Řeho-
ře. Není tam termika, proto od nás 
někteří letí na jihovýchod k Bosporu, 
jiní k Gibraltaru na jihozápad. Pak 
dál Afrikou až na jih.“ A připomí-
ná další úskalí: „Nám jedno mládě  
v první zimě zabili kamenem v Mala-
wi při návratu domů.“

Letošní mláďata se již na svou 
cestu vydala, starší jedinci vyrazí na 
cestu o něco později v menších sku-
pinách. Zatím sbírají síly na dlouhý 
let. Všechny čekají velká nebezpečí 
– dravci, sucho, hlad, bouře i trávení 
kobylek ničících úrodu a podružné 
otravy. Nezbývá než jim držet palce, 
aby měli štěstí. Těm z Hradiště dvoj-
násob, vždyť kdo by se chtěl nechat 
připravit o opakování netradičních 
zážitků z letošní sezóny?

Za projekt mnichovohradišťské-
ho čapího hnízda patří dík měst-
skému úřadu, jenž instalaci webové 
kamery inicioval, společnosti ITBu-
siness zajišťující technickou stránku 
věci, pánům Donátovi, Brodskému  
a Edrovi, kteří umožnili instalovat ka-
meru v místě jejich podnikání, i všem 
pozorovatelům. Letošní pozorová-
ní jistě přivedlo nejednoho diváka  
k většímu zájmu o život elegantních 
ptáků i o přírodu obecně. Těšme se 
na příští rok!

Redakce

Dobrovolníci ze sedmi zemí v srpnu vzali za práci
Mladí dobrovolníci z Číny, Srbska, 
Ruska, Španělska, Turecka, Sloven-
ska a Čech stejně jako vloni zavítali 
o prázdninách do Mnichova Hradiš-
tě, aby pomáhali a seznámili se bě-
hem toho s českou kulturou.

„Díky zkušenostem z loňska se 
podařilo workcamp dobře připravit, 
vedly ho zkušené vedoucí a vše 
fungovalo,“ pochvaluje si projektová 
manažerka města Martina Kulíková, 
která projekt ve spolupráci se spol-
kem INEX-SDA, jenž se zabývá me-
zinárodním dobrovolnictvím, řešila.

Na místě četě velel zejména 
Václav Toman, pod jehož vedením 
dobrovolníci brousili a natírali nová 
dřevěná mola u Jizery, šrafovali ná-
pisy na poškozených náhrobcích na 
hřbitově pro potřeby muzea, brousili 
a natírali plot ve Veselé u školy, škol-
ky i hřiště nebo plot u školy na Masa-
rykově náměstí, ale užili si i kreativní 
práci, například tvorbu nové mozaiky  
v Kocmanově vile, kde byli ubyto-
váni, nebo zdobení venkovního pří-
stavku u veselské školky, kde děti 

Boj mladých čápů o život mohli Hradišťáci poprvé sledovat online letos. Na 
snímku je jediné mládě, které čapí rodiče letos vychovali. 

obědvají, obrázky. 
O volnočasový program pro 

dobrovolníky se postarali zejména 
členové spolku Žijeme pro Hradiště. 
Čekal je floristický workshop, cviče-
ní jógy, výlet do Českého ráje, pro-

cházka naučnou stezkou ve Veselé, 
výlet do boleslavského Škoda Mu-
zea i do závodu, posezení na faře, 
návštěva kostelní věže nebo piknik, 
který uspořádal Městský parlament 
dětí a mládeže.

Dobrovolníci se ve městě do-
čkali vřelého přijetí a řada místních 
je zásobovala zeleninou z vlastní 
zahrady nebo domácími moučníky.

Redakce

OPRAVA ZDI U KOSTELA SV. JAKUBA UŽ PROBÍHÁ, DALŠÍ 
POSTUP BUDE MĚSTO KONZULTOVAT S PAMÁTKÁŘI
V rámci již započaté opravy části zdi u kostela sv. Jakuba ve směru 
do ulice 1. máje a částečně do ulice Na Stupních je opravováno zdi-
vo, římsy a vstupní schodiště. Povrch zdi bude sjednocen, její finál-
ní vzhled nyní město konzultuje s památkáři. Dodavatelem zakázky 
je společnost H-Intes, s.r.o., cena díla je necelých 900 tisíc Kč. Po-
lovinu nákladů pokryje dotace z ministerstva kultury. Předpokláda-
né dokončení prací je v polovině října, v závislosti na koordinaci prací  
s orgány památkové péče. Opraveny budou ty části zdi a prostranství před 
kostelem, které jsou v majetku města. Přestože části patřící Středočeské-
mu kraji či děkanství se nyní opravovat nebudou, pohled z ulice 1. máje by 
už nyní měl oku lahodit. Budete-li se kolem staveniště pohybovat, dbejte 
zvýšené opatrnosti. (pak)
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Vážná hudba láká i mladé, přesvědčí vás o tom pět 
nádherných dam z Kalabis Quintetu
Klasická hudba není zážitkem jen 
pro zralé a konzervativní publikum. 
Přesvědčí vás o tom hned úvodní 
koncert v pořadí 45. koncertní se-
zóny Kruhu přátel hudby, v jehož 
rámci se ve čtvrtek 22. září v 19 
hodin sejde na pódiu městského di-
vadla hned pět půvabných mladých 
dam, jež si dohromady říkají Kalabis 
Quintet.

Soubor dechů, který nese hrdě 
v názvu jméno hudebního sklada-
tele Viktora Kalabise (1923–2006), 
manžela slavné české cembalistky 
prof. Zuzany Růžičkové, byl založen 
v roce 2012 nejprve jako kvartet stu-
dentkami HAMU pod pedagogickým 
vedením prof. Štěpána Koutníka. 
Brzy se dostavily mezinárodní úspě-
chy a vystoupení u našich jižních 
sousedů v Rakousku, kde se kvin-
tet objevil také na programu ORF, v 
polské Wroclawi či ve francouzském 
Marseille. Ryze dámský soubor hra-
je ve složení: Zuzana Bandúrová – 
flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Nela 
Durníková – klarinet, Denisa Beňov-
ská – fagot a Adéla Triebeneklová 
– lesní roh.

Mladší ročníky se v rámci kon-
certního cyklu Kruhu přátel hudby 

kromě jeviště, zatím bohužel spíš 
sporadicky, objevují také v publiku. 
Bude nám tedy ctí, když co nejvíce 
těch, jimž není hudba cizí, následuje 
příkladu hradišťského starosty, který 
se letos stává abonentem koncertů 
již podruhé. Výtečná dramaturgie 
hradišťského Kruhu přátel hudby 
je vyhlášená a minimálně v oblasti 
mezi Libercem a Prahou nemá ob-
doby. 

Jen v této sezóně máte příle-
žitost poznat patrně nejlepšího ev-

ropského hornistu Radka Baboráka 
(únor), vychutnat si s moderně in-
terpretujícím Sax Work Quartetem, 
jaká je to nádherná drzost, když 
saxofony převezmou třeba tradiční 
varhanní skladby včetně slavné Ave 
Maria (leden), zasnít se se zvoneč-
kem v ruce, který je neodmyslitel-
nou rekvizitou v rukou účastníků 
adventních koncertů, při svátečních 
předvánočních melodií s instrumen-
tálním tělesem Chairé (prosinec), 
anebo v závěru celého cyklu, při po-

sledním, osmém, dubnovém koncer-
tu zjistit, jak báječní operní zpěváci 
bydlí hned za humny Mnichova Hra-
diště. Řeč je o sólistech Státní opery 
a Národního divadla Praha Janě  
a Miloši Horákových

Počet těch, kteří si už zakou-
pili abonentku na letošní koncertní 
cyklus, se v závěru prázdnin blížil 
sto padesáti. V útulném hledišti ko-
morního městského divadla je tak 
ještě stovka volných míst. Pokud 
nezaplatíte symbolických 792 Kč za 
všech 8 koncertů a neobsadíte ně-
které z volných křesel přímo Vy, dost 
možná byste předplatným jako dár-
kem udělali radost někomu ze svých 
blízkých. Rozvažujte, pokud možno, 
jen do 22. září, ať o nic nepřijdete. 
Vstupné na koncerty je možné za-
koupit též jednotlivě. 

Tak přijďte 22. září třeba jen na 
zkoušku a staňte se pravidelným 
účastníkem a stálým abonentem až 
poté, co si ověříte, že tohle je velký, 
možná netušený zážitek jako dělaný 
přímo pro vás či pro někoho, na kom 
vám záleží.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště  

Kalabis Quintet odstartuje novou sezónu Kruhu přátel hudby.

Dvanáct rozhněvaných mužů na divadle 
doprovází hudba Ondřeje Brzobohatého
Je nám jasné, že léto si ještě pár 
zářijových týdnů bude chtít málo-
kdo nechat proklouznout mezi prsty, 
první divadelní představení nového 
abonentní sezóny se tak uskuteční 
až v závěru posledního zářijového 
týdne, v pondělí 26. září od 19:30 
hodin. Lahůdkou je, že scénickou 
hudbu k němu vytvořil multitalento-
vaný Ondřej Brzobohatý.

Publikum zhlédne na úvod se-
zóny představení, kterému by se 
v dobrém slova smyslu dalo říkat 
rodinný podnik. Drama Dvanáct 
rozhněvaných mužů, jež má přede-
vším bravurně vystavěný scénář se 
stupňovaným napětím, nastudovalo 
pražské Divadlo Radka Brzobo-
hatého ještě s tímto znamenitým 
a dlouholetým členem pražského 
Divadla na Vinohradech v jedné  
z klíčových rolí. Po jeho smrti na-
hradil Brzobohatého v kostýmu jeho 
postavy Miloslav Mejzlík, který na 
přelomu minulého a tohoto století 
získal renomé jako klíčový člen na 

intelektuální publikum zaměřeného 
pražského souboru Divadla Kome-
die. Svého manžela, vystřídaného 
později Miloslavem Mejzlíkem,  
a dalších jedenáct velmi dominant-
ních mužů režírovala neméně domi-
nantní Hana Gregorová, manželka 
Radka a matka Ondřeje Brzoboha-
tých.

Strhující hra amerického autora 

Reginalda Rose je především plná 
napětí. Dvanáct mužů tu v rolích 
soudců z lidu rozhoduje o vině a ne-
vině šestnáctiletého chlapce. Vraždil 
a je třeba ho za to potrestat? Co 
když je nevinný a tato porota spra-
vedlivých 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 Rose si prostřednic-

tvím argumentů nejpřesvědčivější 
z dvanácti mužských postav téhle 
hry hraje s diváky i s ostatními po-
stavami dramatu jako kočka s myší 
a během jediného večera několikrát 
změní názory a postoje diváků, které 
se předtím zdály být tak neochvějné. 
Příběh stále boduje mezi diváky také 
ve stejnojmenném filmu z roku 1957.

Tolik hereckých postav pohro-
madě na komorním jevišti hradišť-
ského divadla už dlouho nestálo.  
V onen zářijový večer uvidíte po 
boku zmíněného Miloslava Mejzlíka 
třeba místokrále českého dabingu 
Petra Olivu, nestora mnoha praž-
ských jevišť Antonína Hardta či že-
nami obletovaného Petra Vágnera.  
K prodeji nabízíme posledních něko-
lik kvalitních přístavků určených pro 
diváky mimo předplatné.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Ernesto Čekan a Petr Oliva jako členové dvanáctičlenné poroty soudců z lidu.

Ředitel ZOO odhalí zákulisí 
záchranných expedic za zvířaty
Vyrůstal v Mnichově Hradišti a vždy 
je tu váženým a vítaným hostem. 
Když jsme přemýšleli, jakou osob-
nost nechat zářit na titulní straně 
zbrusu nově koncipovaného kultur-
ního měsíčníku s pořady Klubu, zvo-
lili jsme jen po krátkém zvažování 
právě jeho. V pátek 30. září od 17 
hodin se z jeviště sálu Klubu podělí  
o své profesní zkušenosti, mezi 
nimiž není o dobrodružné zážitky 
nouze. Řeč je o Miroslavu Bobkovi, 
již sedmým rokem řediteli pražské 
ZOO.

Beseda s Miroslavem Bobkem, 
kterou podpořilo město z dotační-
ho titulu, se bude točit v první řadě 
kolem výprav do exotických krajin, 
jejichž smyslem je získávat z volné 
přírody vzácná zvířata pro odchov v 
ZOO. Iniciátorkou této akce je dlou-

holetá hradišťská pedagožka Zdeň-
ka Opálecká, které tímto děkujeme 
za zpestření zářijového programu 
Klubu. 

Program Na slovíčko s Mirosla-
vem Bobkem bude v poslední den 
posledního letního měsíce skuteč-
nou třešničkou na klubovém dortu. 

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Ředitel pražské ZOO M. Bobek.

V divadle budou brzy stavět 
kulisy pro další komediální hit
Mnichovohradišťský Tyl prvními re-
prízami své nejnovější inscenace 
Rodina je základ nažhavil bránice 
milovníků komedie tak, že jsou jistě 
ještě i po prázdninách lačné po dal-
ším úsměvném zážitku. Ten slibují 
neratovičtí ochotníci z DS Havlíček, 
kteří sklízí především na štacích  
v severních Čechách úspěch s fran-
couzskou komedií Odjezd nejistý. Ve 
čtvrtek 15. září od 19:30 hodin ji za-
hrají také v Mnichově Hradišti.

Asi každé manželství se čas 
od času ocitá na rozcestí důležitých 
životních rozhodnutí, na nichž by se 
každý z partnerů rád vydal jinou ces-
tou, aniž by ovšem chtěl ohrozit do-
savadní stabilitu vztahu. Do takové 
situace se na sklonku produktivního 
věku dostávají i padesátnice Odile 
a brzký šedesátník Jean, kteří celý 
svůj dosavadní život strávili v Paří-
ži. Jenže Jeanovi se rychlé obrátky 
života ve víru velkoměsta začínají 

zajídat. Má totiž novou posedlost – 
zamiloval se! Ne do jiné ženy, ale 
do domu na venkově, kam by se  
i s Odile rád natrvalo přestěhoval  
a přebudoval venkovské sídlo k ob-
razu svému. Jenže energické man-
želce se společenský život Paříže 
opouštět nechce. A tak se začne 
zaplétat do lží, které mají jediný cíl 
– znemožnit stěhování, nebo ho ale-
spoň významně posunout. Názorové 
rozdíly na způsob trávení podzimu 
života se ještě prohloubí poté, co 
rodina přijme do podnájmu mladou 
studentku herectví, která v Odile 
probudí starou, nenaplněnou touhu 
stát se herečkou…

Vstupenky na představení, je-
hož scénář spatřil světlo světa tepr-
ve před 12 lety, zakoupíte za obvyk-
lou stokorunu v infocentru.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Soubor z Neratovic přiveze v polovině září francouzskou komedii.

Pohádky jsou ze zámku opět 
zpátky pod střechou divadla
Nedělních pohádek si mohly děti 
během letních prázdnin užívat v are-
álu zámku, s pomalu odcházejícím 
létem se však pohádkové zážitky se 
živými herci vracejí zpátky pod stře-
chu divadla a také do svého zde ob-
vyklého, tedy sobotního načasování.

Novou sezónu, která nabídne 
od září až do května vždy jednu 
sobotní divadelní pohádku měsíčně 
– startuje se bez ohledu na roční 
období vždy v 15 hodin – zahájí 17. 
září tajuplný příběh O čarodějné krč-
mě. Jak už název napovídá, budou 
se děti trochu bát. Herci pražského 
divadla Andromeda, které je v Mni-
chově Hradišti častým hostem, se 
ale kromě toho postarají o slušnou 
dávku smíchu.

Kdybyste náhodou trávili se 
svými dětmi tento poslední letní ví-
kend mimo město, pak určitě neob-
cházejte divadlo obloukem alespoň  
v sobotu 8. října, kdy je na progra-

mu klasická česká pohádka Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. V divadle je 
dostatek míst, o volná křesla se tedy 
nemusíte bát ani v případě koupě 
vstupenek až před představením. 
Rádi přivítáme v divadle nové malé 
diváky a jejich rodiče či prarodiče.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

O čarodějné krčmě se hraje 17. září.

V září nabízí stálé kino sedm novinek a řadu opakování
Hitem zářijového programu bude 
česká letní komedie Prázdniny  
v Provence režiséra V. Michálka  
s K. Hádkem, V. Kotkem a J. Pracha-
řem v hlavních rolích. Film se ode-
hrává v krásné jižní Francii a slibuje 
příjemnou podívanou. Špionážní 
česko-rakouské drama Krycí jméno 
Holec bylo natočené podle povídky 
Jana Němce a odehrává se v roce 
1968. Opět v něm uvidíte známé 
herce K. Hádka, V. Kerekes či D. No-
votného. Do kin vstupují v září ještě 
další české filmy – thriller Taxi 121, 
volně natočený podle dosud neob-
jasněných vražd pražských taxikářů 
z roku 2014, a drama Zloději zele-
ných koní o partě ilegálních hledačů 
vltavínů.

V premiérových termínech  
v našem kině uvidíte také dva nové 
animované filmy, jeden pro dospělé  
a jeden pro děti. Film Buchty a klobá-
sy je animovaná komedie s přístup-
ností od 15 let (původně uvažovaná 
od 18 let) a je to příběh potravin ze 

supermarketu, které zjišťují, co se 
stane, když jsou vybráni kupujícími 
a opustí obchod. Druhý animova-
ný film byl natočen již v roce 2001  
v Japonsku, a má tedy obnovenou 
digitalizovanou premiéru. Jmenuje 
se Cesta do fantazie a jde o dojem-
ný a poutavý příběh s úchvatnou 
animací – vypráví o holčičce, která 
v opuštěném lunaparku zachraňuje 
své zakleté rodiče.

Pro fanoušky méně obvyklých 
žánrů promítáme horor Zhasni a ze-
mřeš či nové drama W. Allena Cafe 
Society.

K zahájení školního roku uvá-
díme ve čtvrtek 1. září od 17 hodin 
mimořádnou odpolední projekci pro 
děti – je to premiéra amerického ro-
dinného filmu Obr Dobr. Dopoledním 
filmem pro dospělé bude ve středu 
14. září komedie Seznamka. Státní 
svátek 28. září letos vychází také na 
středu, a proto budeme dopoledne 
promítat od 10 h odin pro děti animo-
vanou komedii Tajný život mazlíčků.

V září se opět vracíme k původ-
ní promítací době. Nedělní odpole-
dní projekce pro děti budou od 15 
hodin, ve středu a ve čtvrtek začíná-
me v 19 hodin a v pátek a sobotu ve 

20 hodin. Těšíme se na vás v kině  
a přejeme příjemné zážitky!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Také o letošních prázdninách pokračovaly filmové projekce pod širým ne-
bem u Jizery na Vostrově. Úspěch letního kina je ale vrtkavá záležitost. 
Nejisté počasí, nechuť diváků trávit večer venku, mnoho akcí v okolí, ne-
plánované změny programu či nepříliš lákavé filmy – to vše se promítlo do 
návštěvnosti. V červenci jsme odehráli sedm představení (promítání filmu 
Trabantem do posledního dechu, kterým jsme 2. července začínali, bylo 
zrušeno kvůli bouřce a dešti a česká komedie Dvojníci byla z programu 
také vyškrtnuta) a přišlo na ně celkem 211 diváků. Nejúspěšnější byly fil-
my Lída Baarová (64 lidí) a Jak básníci čekají na zázrak (45 lidí). Zároveň 
u těchto dvou projekcí bylo i nejpříjemnější počasí – jasno a teplo.

Srpen nebyl tak chladný a deštivý, ale na šest filmů přišlo pouze      
116 diváků (výsledky poslední projekce jsme se dozvěděli až po uzávěr-
ce tohoto vydání). Nejnavštěvovanější byly snímky Zootropolis (42 lidí) 
a Řachanda (24 lidí). Jen pro srovnání, loni jsme se radovali ze slušné 
návštěvnosti skoro 1000 diváků na 22 projekcích.

Děkujeme všem, kdo jste letos vyrazili do letního kina, a doufáme, že 
i příští rok budeme ve venkovních projekcích pokračovat.

JAKÉ BYLO LÉTO S FILMY U JIZERY?
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Král dechovky Josef Zíma  
zazpívá v divadle s Krajankou
Výjimečný zážitek slibuje středa 14. 
září, která bude v Mnichově Hradi-
šti zasvěcena především seniorům, 
ale i dalším příznivcům dechovky. 
V Městském divadle vystoupí od 17 
hodin letitý král žánru, zpěvák Josef 
Zíma, a to za doprovodu vyhlášené 
kapely Krajanka.

Tento hudební podvečer je 
spojen hned s několika dalšími 
překvapeními, které účastníky jistě 
potěší. Předně díky podpoře Stře-
dočeského kraje a města Mnichovo 
Hradiště se na tento koncert nevy-
bírá žádné vstupné. Kromě toho je 
tento kulturní zážitek spojen také  
s oblíbenou grilovačkou Signál rá-
dia, které vztyčí svůj voňavý stánek 
už před začátkem akce před radnicí. 
Ani na klobásku, či jiné pochoutky 

z grilu přitom nebudete potřebovat 
peněženku.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Proslulý zpěvák Josef Zíma.

Kurzy tance: Mládež startuje v polovině 
září, lekce pro dospělé začátkem října
Vloni na podzim měly v sále Klubu 
dočasný azyl děti z tehdy rekonstru-
ované mateřské školy Veselá a ta-
neční se výjimečně konaly v sále ZŠ 
Studentská, letos se však znovu vra-
cejí do svého tradičního působiště, 
tedy sálu Klubu v budově uprostřed 
Masarykova náměstí. Potěšil nás 
nárůst studentů, kteří si chtějí osvo-
jit taneční krok i základní pravidla 
společenského chování. Díky němu 
se počínaje sobotou 17. září budou 
účastníci kurzů pravidelně střídat ve 
dvou časech – od 16 a od 19 hodin.

Pokud snad někdo z dospíva-
jících a jejich rodičů na jaře sou-
středěně myslel jen na co nejlepší 
vysvědčení a následně na přípravu 
prázdninového programu, má nyní 
šanci vše dohnat a do kurzu se ještě 
do výše uvedeného termínu zaháje-
ní přihlásit. V kurzech je posledních 
osm volných míst, organizátoři a lek-
toři by v něm rádi přivítali především 
další mladé muže. 

Tak jako v předchozích dvou 
letech povedou i letos tyto veče-
ry taneční mistři Tereza Řípová  
a Martin Šimek, kteří byli léta spjati  
s oceňovaným bakovským Taneč-
ním klubem Rytmus.

Pokud máte v rodině odbojného 
teenagera, který má ke společen-
ského oděvu a vyšlapování v taneč-
ním rytmu odpor, dost možná by se 
vám ho podařilo zlomit, pokud mu 
půjdete sami příkladem. Jen o pár 
týdnů později, v pátek 7. října, se 
totiž s mladými, pro něž zůstanou 
až do poloviny prosince vyhrazeny 
soboty, začnou na parketu v Klubu 
střídat dospělí příznivci tance. V ten-
to a následujících sedm pátečních 
večerů se totiž, poprvé v sále Klubu, 

uskuteční taneční kurzy pro dospě-
lé. Přihlásit se do nich lze ještě do 
termínu zahajovací lekce, případně  
i lehce po ní, pokud vám nebude va-
dit, že přijdete o úvodní hodiny.

Učinit tak mohou jak jednotliv-
ci, kteří zaplatí 1 790 Kč, tak i páry, 
pro které je vypsáno zvýhodněné 
kurzovné 2 980 Kč. Zúčastnit se 
tak mohou všichni: ti, kteří chtějí po 
letech s partnerem společně sladit 
krok, ti, kteří mají pocit, že partne-
rovi či partnerce na parketu nestačí 
a chtěli by to změnit, nebo i ti, kteří 
se chystají na lov nového partnera či 
partnerky a v tanci k tomu spatřují 
jedinečnou příležitost.

Kurzy tance pro dospělé začí-
nají každý pátek v 18 hodin a pove-
dou je taneční mistři Lenka Jiráňová  
a David Kouba z českolipské taneční 
školy Enliven Centre. Oba se účast-
nili soutěží v tanci na mezinárodní 
úrovni, David Kouba kromě České 
republiky reprezentoval také Sloven-
sko. Jeho taneční partnerka navíc 

působí již více než deset let jako 
pedagog tance. A co vzkazují tito vy-
slovení sympaťáci svým budoucím 
žákům, kteří už odrostli ze školních 
lavic? „Nejraději máme valčík, ale 
kromě něj i hravý jive či salsu. Každý 
velký tanečník byl na počátku ama-
térem. Odhoďte stud a přijďte mezi 
nás,“ zvou svorně k lekcím tance pro 
dospělé v sále Klubu Lenka Jiráňová 
a David Kouba.

Kurzy tance pro mládež. Vedou 
taneční mistři Tereza Řípová  
a Martin Šimek. Sál Klubu.  
12 sobotních podvečerů ve dvou 
časech, 16:00 a 19:00 hod. Poprvé 
v sobotu 17. září. Kurzy tance pro 
dospělé – jednotlivci i páry. Ve-
dou taneční mistři Lenka Jiráňová  
a David Kouba. Sál Klubu. Osm 
pátečních podvečerů vždy od 
18:00 hod. Poprvé v pátek 7. října.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Taneční mistři Tereza Řípová a Martin Šimek.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Po krátké odmlce se na stránky Kamelotu opět vrací nabídka několika 
nejnovějších přírůstků knižního fondu městské knihovny. Které tituly stojí 
za přečtení? Necháte si doporučit?

FREDERIK BACKMAN: TADY BYLA BRITT-MARIE

Britt-Marie po čtyřiceti letech manželství opustila měs-
to a manžela, který ji podváděl, a přijela do Borgu – 
malé vesnice u silnice. Borg zasáhla finanční krize  
a ve vesnici zbyla jen stará pizzerie a fotbal. Když děti 
z fotbalového týmu potřebují trenéra tak zoufale, že se 
nakonec rozhodnou přijmout kohokoliv, tak je detail, že 
Britt-Marie opravdu trenéra dělat nechce, nezajímá...

EDO JAGANJAC: SARAJEVSKÁ PRINCEZNA

V létě 1993 celý svět napjatě sledoval osud malého 
děvčete, které BBC pojmenovalo „Sarajevská princez-
na“. Pětiletá Irma Hadžimuratovic byla těžce zraněna 
během bombardování Sarajeva. Děvče bylo převe-
zeno do nemocnice a dostalo se do rukou mladého 
chirurga, Edy Jaganjace, který bojoval ze všech sil  
o jeho přežití. Nejostřejší bitvu ale svedl s neochotou 
nezainteresovaných, někdy až zlomyslných byrokratů 
a mezinárodních úředníků, takzvaných mírových sil.

ROBERT FULGHUM: POPRASK V SÝROVÉ ULIČCE

Robert Fulghum tak, jak ho známe a máme rádi. Je 
čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani  
v nejmenším neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý 
den plný zázraků, které člověk vidí jen, když chodí po 
světě s otevřenýma očima i srdcem.

REGINA ANDRÁSOVÁ: ŘVOUCÍ ČTYŘICÍTKY

Kniha vypráví s humorným nadhledem o všedních  
i svátečních příhodách, partnerských vztazích a rodi-
nách tří současných čtyřicátnic. Vypravěčka Lada i její 
dvě kamarádky z dětských let - Jana a Soňa - vyrůstaly 
v předlistopadové době nedaleko Prahy a jejich osobní 
příběhy zaznamenávají i společenské změny posled-
ních třiceti let.

Knihovna děkuje účastníkům 
prázdninové soutěže
Začátkem července vyhlásila 
městská knihovna prázdninovou 
soutěž pro čtenáře. A když už šlo  
o prázdniny, tak se soutěž týkala 
cestování, a protože jsme knihovna, 
tak samozřejmě i knížek.

Požádali jsme čtenáře, aby nám 
poslali pohled z místa své dovole-
né a napsali nám, co zrovna čtou. 
Ze všech pohledů jsme měli velkou 
radost a utvrdili se v přesvědčení, 
že knihy prostě k prázdninám patří. 
Dostali jsme pohledy z nejrůzněj-
ších míst naší republiky a také ze 
zahraničí. Moc si všech pozdravů od 
čtenářů vážíme, protože koupit po-
hled, drahou známku a pak běhat po 
městě a hledat poštovní schránku je 
výkon ekonomický i sportovní.

Pohledy od našich čtenářů si 

můžou všichni zájemci prohlédnout 
a přečíst ve skleněných vitrínách  
v chodbě knihovny.

A jaká by to byla soutěž bez 
odměny? Proto zveme všechny 
účastníky soutěže k našemu stánku 
na zářijové sousedské slavnosti, kde 
budou ve 14 hodin vylosovány a pře-
dány ceny.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Světové bestsellery v anglickém jazyce 
najdete v regálech městské knihovny
Mnichovohradišťská knihovna na-
bízí svým čtenářům kromě knih  
v českém jazyce také několik dvojja-
zyčných titulů. Jedná se především 
o literaturu pro dospělé čtenáře,  
o klasickou literaturu a o knížky  
s tematikou určenou pro nejmen-
ší. Protože ve fondu chyběly tituly, 
které by přitáhly čtenáře přibližně 
od deseti let, rozhodli jsme se před 
koncem školního roku, že zkusíme 
mladým čtenářům nabídnout nové 
knihy v anglickém jazyce, které by je 
zaujmout mohly.

Řady titulů v naší knihovně tak 

obohatil například bestseller od ame-
rického spisovatele Johna Greena 
The fault in our stars (Hvězdy nám 
nepřály), Diary of a wimpy kid (Deník 
malého poseroutky) od Jeffa Kinney-
ho nebo Harry Potter autorky J. K. 
Rowlingové. České překlady těchto 

knížek jsou stálicemi na žebříčku 
oblíbenosti dětského oddělení mni-
chovohradišťské městské knihovny, 
a právě proto se jejich původní verze 
staly základem při budování naší za-
tím skromné „anglické knihovničky“. 
O tom, že šlo o správný výběr, není 
pochyb. O všechny tituly je (nejen) 
mezi dětmi velký zájem.

Dalším anglicky psaným pří-
růstkem je soubor pěti příběhů  
o prasátku Alexandrovi – Alexander 
Pig – jejichž autorkou je Mnichovo-
hradišťačka Iva Vyšohlídová. Dob-
rodružství hlavního hrdiny a jeho 

přátel doplňují ilustrace místní ro-
dačky Sáry Syslové. Každá z knížek 
je na konci navíc doplněna o „malé 
překvapení“ pro čtenáře a fanoušky 
svérázného Alexandra.

Vzhledem k dobrému ohlasu na 
zmíněné tituly budeme i nadále naši 
„anglickou knihovničku“ rozšiřovat,  
a to jednak o další bestsellerové titu-
ly pro děti a mládež, ale také o knihy 
určené pro začátečníky a mírně po-
kročilé studenty anglického jazyka.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Oblíbené postavičky ze série knih 
Deník malého poseroutky.
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Čeští studenti v Polsku
V rámci projektu Jesteśmy souse-
dé, který je garantován z evropské-
ho programu Erasmus+ Výměna 
mládeže, se letos v červnu vydala 
skupina 15 studentů z Gymnázia 
Mnichovo Hradiště strávit týden do 
polského města Zaháň. Za tento 
skvělý zážitek mohou studenti dě-
kovat organizátorům akce, kterými 
byly Lenka Sosnovcová, učitelka  
z gymnázia, Kasia Szajda a učitelka 
z polské strany Agata Słomka.

Celé to začalo minulé jaro, kdy 
se dvě skupinky studentů z Polska 
a Čech rozhodly pod vedením dvou 
zkušených učitelek pustit do pro-
jektu, jehož cílem bylo především 
poznávání sousedů, jejich kultury, 
jazyka a vytvoření pomocí různých 
aktivit nových přátelství. Navzdory 
těžkým začátkům jsme  dostali grant 
z programu Erasmus+ a mohli ko-
nečně naše plány uskutečnit. Začali 
jsme spolu komunikovat přes sociál-
ní sítě především v angličtině, jelikož 
právě tento jazyk byl naším společ-
ným komunikačním prostředkem, 
nakonec jsme se v červnu 2015 
sešli v německém Görlitzu a začali 
se pomalu seznamovat. 

Důležitější část přišla na pod-
zim, kdy polští studenti dorazili  
k nám do Mnichova Hradiště. Spolu 
jsme strávili týden ve Skokovech. V 
červnu 2016 byla realizována druhá 
fáze projektu a my se pod vedením 
Lenky Sosnovcové vydali na šesti-
hodinovou cestu do polské Zaháně. 
Po příjezdu jsme se spolu s našimi 
polskými kamarády ubytovali v krás-
ném hotelu, který vybrala polská 
učitelka Agata. Během prvních dnů 
jsme stihli nejen obnovit vztahy ze 
Skokov, ale také navštívit Vratislav, 
především slavnou Halu století. Nej-
důležitější činností pro nás však byly 
workshopy, do kterých jsme se roz-
dělili již na podzim a nyní jsme  volně 
navázali na své výtvory ze Skokov. 

Novináři měli možnost psát do 
místních novin, podívat se do redak-
ce a dokonce byli pozváni na inter-
view do místního rádia. Umělci se 
rozhodli vylepšit rádiovou místnost 
ve škole a měli též možnost uplatnit 

svou kreativitu, vytvořit pro celou 
skupinu účastníků trička s vlastním 
potiskem a nakonec všechny své 
výtvory prezentovat v místí škole. 
Fotografové dokumentovali celý pro-
jekt a učili se pracovat s programy, 
ve kterých nakonec vytvořili celé 
fotoalbum, a účastníci filmového 
workshopu vytvořili desetiminutový 
dokument o celých dvou letech toho-
to projektu. Několik českých studen-
tek se dokonce rozhodlo věnovat se 
dobrovolnickým aktivitám a pomoci  
v družině pro sociálně slabé děti. 

Program byl opravdu bohatý  
a my se ani chvíli nenudili. Worksho-
py ve skupinách byly zpestřeny 
například multikulturním večerem 
a grilováním nebo jazykovými ani-
macemi, díky kterým teď zvládáme 
docela rozumět polštině a ovládáme 
několik základních slovíček. 

Celý projekt nám dal spoustu 
skvělých zkušeností a zážitků, na 
které rozhodně jen tak nezapomene-
me. Po týdnu jsme se slzami v očích 
museli odjet zpět, avšak rozhodně 
tímto nechceme naše kontakty pře-
rušit a projekt definitivně ukončit. Již 
nyní totiž plánujeme další setkání, 
tentokrát na česko-polských hrani-
cích, na Sněžce. 

Tereza Cimrmanová, 
Gymnázium Mn. Hradiště

Rybářská stráž místní organizace spolupracuje s policií
Spolupráci s Policií ČR a jejím ob-
vodním oddělením v Mnichově 
Hradišti si chválí členové rybářské 
stráže (RS) místní rybářské organi-
zace. Od loňského roku bylo díky ní 
zjištěno hned několik přestupků. 

Ty menší byly řešeny ústní do-
mluvou a případně i záznamem do 
povolenky k lovu, za ty závažnější 
byly dokonce povolenky odebrány. 
K těm závažnějším patří bezesporu 
přisvojování si úlovku s jinou mož-
nou mírou, než je tomu v rybářský 
řádu (případně v dodatku pro daný 
revír), rybaření mimo stanovenou 
dobu lovu a v poslední řadě lov ryb 
na více udic, než povoluje řád. 

Všechny odebrané povolenky 
členů místní organizace Mnichovo 
Hradiště pak putují „na stůl“ předse-
dy dozorčí komise (DK), která si pak 
hříšníka předvolá ke kárnému řízení 
a určí trest. Trestem bývá nejčastěji 
odebrání povolenky k lovu na něko-
lik měsíců. Odebrané povolenky čle-
nů cizích místních organizací jsou 
posílány s protokolem o přestupku 
dané organizaci, kde by měl rybář 
podstoupit stejné kárné řízení.

Jak probíhá kontrola prováděná 
rybářskou stráží se součinností s 
Policií ČR? Taková akce proběhla 
11. srpna za účasti dvou porybných, 
tří policistů a poprvně i služebního 
psa z Milovic. Rybářská stráž spo-
lupracuje s mnichovohradišťským 
obvodním oddělením Policie ČR. O 

kontrole rozhodne vedoucí rybářské 
stráže, jenž následně osloví poryb-
né, kteří se kontroly též účastní. Ni-
kdo jiný nemá další informace. 

Většina kontrol probíhá o ví-
kendech a ve večerních hodinách, 
kdy je u vody nejvíce rybářů. Není 
ale problém uspořádat akci ve dne. 
Kontrolují se všechny revíry od Hu-
bálova – Jizera 6, Mohelka, Zábrd-
ka, RMV Veselá a chovná zařízení 
místní organizace. Jediným přestup-

kem z této akce bylo zjištění lovící-
ho, který se pohyboval zhruba 200 
metrů od svých nahozených prutů 
na řece Jizeře. S vysvětlením rybá-
ře, že jej dostihla „nutná potřeba“, se 
rybářská stráž nespokojila, ale celou 
věc vyřešila pouze domluvou a zá-
znamem do povolenky k lovu. 

Rybáři, kteří na našich revírech 
dodržují rybářský řád, vnímají spo-
lečné akce s Policií ČR velice pozi-
tivně. Sami porybní jsou zejména při 

večerních kontrolách více „v klidu“ 
a přítomnost členů Policie ČR budí 
větší respekt i u samotných rybářů. 
Tímto bychom chtěli poděkovat zdej-
šímu obvodnímu oddělení policie 
za pomoc při ochraně našich revírů  
a zapomenout nesmíme ani na naše 
porybné, kteří rovněž chrání náš 
společný majetek.

Český rybářský svaz, 
MO Mnichovo Hradiště

Zodpovědná práce sester  
v Domově Modrý kámen
Jak již víte z předchozích dílů toho-
to seriálu článků o životě v Domově 
Modrý kámen, staráme se tu o 101 
klientů z řad seniorů a poskytujeme 
jim ubytování, stravu a úkony zdra-
votnické a ošetřovatelské péče. Pro-
středí pro poskytování těchto služeb 
je důstojné, nadstandardní a odpo-
vídá individuálním potřebám našich 
uživatelů. Všichni zaměstnanci 
poskytují kvalitní a odbornou péči  
v dobře vybaveném zázemí.

Tentokrát se zmíníme právě  
o náročné práci našich všeobecných 
sestřiček a zajišťování ošetřovatel-
ské a zdravotnické péče. Službu  
o naše klienty zajišťuje šest všeo-
becných sester ve dvanáctihodinové 
směně, tedy denní a noční služba, 
a vedoucí sestra v jednosměnném 
provozu. 

Vedle nich k nám dochází jed-
nou týdně na vizitu paní doktorka 
MUDr. Dana Švábová a jednou 
měsíčně odborní lékaři z urologie  
a psychiatrie. Po dohodě k nám do 
domova přicházejí i jiní odborní léka-
ři jako například z chirurgické či oční 
ambulance, a tím zlepšují komfort 
klientů. Na další odborná vyšetření  
a kontroly jsou klienti odváženi sanit-
kami do ambulancí a nemocnic dle 
ordinace lékařů.

Bez nadsázky můžeme říct, že 
naše sestřičky jsou pravou rukou 
všech lékařů, kteří k nám přicházejí. 
Musí je detailně informovat o aktuál-
ním stavu, o chování klientů i jejich 
reakcích na různé podněty, napří-
klad novou medikaci.

Při náhlých nepříznivých zdra-
votních stavech v nočních hodinách 
a o víkendu se volá záchranná služ-
ba. Než všeobecná sestra zavolá 
záchrannou službu, musí sama zod-
povědně vyhodnotit situaci a aktuál-
ní zdravotní stav nemocného klienta.
Ona první posuzuje zdravotní potíže 
klientů a navrhuje další postup. Ona 
první uklidňuje a zmírňuje obavy 
klientů, což bývá někdy velmi nároč-
né na psychiku. Někteří naši klienti 
mají stařeckou demenci nebo alz-
heimerovu  nemoc, a tak nedokáží  
vyjádřit, co je bolí a jaké mají potíže. 
Je to práce s mimikou i emocemi  
a sestra pak musí z různých reakcí 
posoudit aktuální zdravotní stav.

Práce našich sestřiček je velmi 
odpovědná a vyžaduje velké sou-
středění a pečlivost. Řídí se har-
monogramem práce i danou situací 
v zařízení. Pracovní den sester za-
číná ústním i písemným převzetím 
služby, na ranní poradě následně 
dostanou další informace o klien-
tech. Podle ordinace lékaře prová-
dějí odběry biologického materiálu, 
aplikaci injekcí, přípravu a podávání 

léků, převazy, měření tlaku, teploty  
a tato práce se opakuje několikrát za 
den. Dále zajišťují výsledky odběrů 
z předchozího dne a informuji ob-
vodního lékaře, objednávají převozy 
klientů na vyšetření, doplňují léky  
a informují lékaře o potřebě doplnění 
receptů na léky, které chybí. 

Po příchodu sestřičky na noční 
službu začíná opět kolotoč úkonů, 
které musí vykonávat. Začíná to 
převzetím informací od kolegyně 
z denní služby, následují léčebné 
úkony dle ordinace lékaře, podání 
léků, aplikace injekcí. Připravuje 
se dokumentace na další den, jako 
je příprava na vizity, kompletují  
a kontrolují se předpisy stravy na 
příští den, doplňují léky do příruční 
lékárny. Sestřičky sledují a kontrolují 
klienty se zhoršeným zdravotním 
stavem, provádějí dezinfekci a úklid 
sesterny, doplňují materiál na převa-
zový vozík.

O víkendech, svátcích a noč-
ních službách se podílejí dokonce 
na řešení havarijních situacích  
v budově.

 Veškeré své počínání v prů-
běhu denní i noční služby zazna-
menávají do informačního systému  
v počítači, z kterého se na konci mě-
síce vygenerují data pro zdravotní 
pojišťovny.

V našem zařízení, jako v jed-
nom z mála v regionu, je také posky-
tována paliativní péče. Jejím cílem 
je doprovázet člověka trpícího nevy-
léčitelnou, pokročilou nebo chronic-
kou nemocí tak, aby pokud možno 
netrpěl bolestí, zdravotními obtížemi  
a mohl si až do konce života zacho-
vat jeho co nejvyšší kvalitu. Jsme 
v kontaktu s rodinami, se kterými 
spolupracujeme. Snažíme se pod-
porovat a pomáhat rodinám vyrovnat 
se se zátěží během nemoci blízké-
ho, vytváříme podmínky pro to, aby 
rodina měla po dohodě možnost se-
trvávat u svého blízkého přes den i 
v noci. Toto vše můžeme poskytovat 
v přímé spolupráci s naší paní dok-
torkou.

Samozřejmě nezapomínáme 
ani na další vzdělávání našich se-
střiček. Celoročně se zúčastňují 
odborných seminářů a školení, kde 
získávají nové informace a postupy 
pro léčbu a ošetřování klientů.

Veškerá pracovní činnost se-
ster se prolíná a zapadá do sebe 
jako ozubené kolečko s ostatními 
zaměstnanci našeho domova, bez  
kterých  by Domov Modrý kámen 
nebyl takovým domovem, jakým byl, 
je a bude.

Ivana Hanušová, vedoucí sestra, 
Domov Modrý kámen
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Společný projekt Hradiště, Erzhausenu a Chojnowa

„Soused je ten, koho znám“ je 
název projektu, na němž pracuje  
v září město Mnichovo Hradiště 
spolu se svými zahraničními partne-
ry – německým městem Erzhausen  

a polským městem Chojnow. Zatím-
co spolupráce s Erzhausenem nava-
zuje na již 19 let vzájemných setká-
vání, Chojnow je novým partnerem. 

V centru pozornosti projektu 
stojí „sousedství“ – ať už mezi jed-
notlivými městy nebo mezi občany. 
Díky projektu do Mnichova Hradiště 
zavítá ve dnech 14. – 18. září mini-
málně 25 zástupců z obou měst. Na 
programu bude společný workshop 

na téma týkající se zapojování obča-
nů do rozvoje města a podpory dob-
rovolnictví. Dále nás čeká 25. září 
veřejná debata o životě s uprchlíky  
v Erzhausenu. Poslední částí projek-
tu je aktivní účast zástupců partner-
ských měst na sousedské slavnosti 
Zažít město jinak. 

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Sousedská slavnost opět oživí 
hradišťské náměstí i jeho okolí
Třetí zářijovou sobotu bude v centru 
Hradiště opět živo. Po roce se sem 
totiž vrátí akce nazvaná Sousedská 
slavnost aneb Zažít Hradiště jinak. 
Loňský ročník sklidil spoustu pozi-
tivních ohlasů a pořadatelé se na 
něj letos pokusí navázat a připravit 
minimálně stejně zajímavý program 
jako před rokem.

V hlavní roli budou opět místní 
občané, ostatně to už prozrazuje 
Sousedská slavnost ve svém názvu. 
Obyvatelé Mnichova Hradiště a okolí 
se představí během akce v mnoha 
rolích – jako vystupující na hlavním 
pódiu, přednášející na malé scé-
ně, představující svou organizaci či 
živnost v jednom z mnoha stánků, 
prezentující vlastní tvorbu nebo po-
máhající celý den zorganizovat tak, 
aby vše šlo jako na drátkách.

Slavnost opět nabídne program, 
v němž si na své přijde každý. Děti 
se zabaví při rozličných aktivitách  
u stánků místních škol, organizací  
a spolků, chybět nebude ani oblíbe-
né Štěpánovo divadlo. Na hlavním 
pódiu zahájí celou událost dětský 
pěvecký sbor Zvonky, po němž bu-
dou následovat místní kapely od Ma-
muta, přes Janovec Jazz Band až po 
Nastarýkolena.

Vedle zábavy nabídne akce 
také poučení. Malá scéna – improvi-
zovaný prostor před podloubím – se 
po úvodním vystoupení kněžmost-
ského pěveckého sboru zaměří na 
přednášky a besedy k nejrůznějším 
tématům, samozřejmě realizované 
místními odborníky. O regionální 
historii promluví Lenka Křížová (His-
torický ústav Akademie věd ČR), 
Filip Procházka (Klub vojenské his-
torie 276th Sqdn (reenacted) RAF), 
Pavel Sosnovec (Muzeum Mladobo-
leslavska), o tom, jak pomoci bližním 
v nouzi, vás poučí zdravotní sestra 
Michala Mydlářová a jak na zdra-
vou výživu poradí Monika Šimíková  
z Jídelny Mateřídouška. A v pozdním 
odpoledni si ještě můžete popovídat 
se starostou Ondřejem Lochmanem, 
jak jde život na radnici. A aby vám 
chutnala kávička se zákuskem, kte-
rou si v mezičase dáte vedle u stán-
ku, zahrají vám v době mezi bese-
dami a přednáškami mladí klavíristé, 
studenti místního gymnázia.

Zapojí se také základní umě-
lecká škola, která otevře svá vrata a 
nabídne umělecké aktivity na dvorku 
před konírnou. Děti z místních škol a 
školek se představí v řadě různých 
vystoupení. Prezentovat se budou 

i naše partnerská města: polský 
Chojnów a německý Erzhausen.

Postaráno bude i o plná břicha 
návštěvníků. Stánky profesionálů 
nasytí každého od masožravců po 
vegany, nabídku doplní občerstvení 
od osadních výborů. Stejně jako loni 
nebude chybět kulinářská soutěž – 
tentokrát o nejlepší cuketovou dob-
rotu. Svůj soutěžní výtvor může při-
nést společně s receptem kdokoliv, 
na vítěze čeká odměna. Nemusíte 
mít obavy ani o dodržování pitného 
režimu. S ním pomohou stánky na-
bízející piva známých pivovarů, ale 
i čím dál oblíbenější pivní speciály. 
Škálu nápojů doplní třeba točená 
malinovka, míchané drinky nebo 
skvělá káva.

A stánků i dalšího programu 
bude ještě mnohem víc, byla by ale 
škoda všechno prozradit předem. 
Nejlépe uděláte, když se přijdete 17. 
září přesvědčit sami na vlastní oči, 
jakou akci Hradišťáci Hradišťákům 
připravili tentokrát. Program i letos 
potrvá po celý den od desíti do de-
síti. Do té doby jsou vítány jakékoliv 
nápady, jak akci ještě vylepšit.

Kristýna Motlová, 
Lenka Sosnovcová

Život v sadu a říjnové Jablkobraní v Sychrově

Prostě žijeme v sadu. Vstáváme, 
pracujeme, jíme, usínáme. Dojíždí-
me. Stavíme, budujeme, pěstujeme, 
vaříme a pečeme. Zveme se na 
oběd, večerní grilování i jen tak na 
kafe. Pereme a věšíme. Jdeme na 
pivo, povídáme si a hádáme se. Zpí-
váme, staráme se, sekáme, sázíme, 
opravujeme, vymýšlíme a plánuje-
me… Někdy sami, někdy spolu. Je 
pořád co dělat, nenudíme se.

Necháváme naše děti společně 
běhat po sadu a dělat lumpárny. Je 
nás pár rodin, pár obydlí, snažíme 
se být si dobrými sousedy. Žít je pro-
stě to nejdůležitější a v sadu se nám 
žije dobře.

Staráme se o sad. Máme pro-
najatý starý zarostlý jabloňový sad. 
Tušili jsme, že není malý. Naivně 
jsme se na něj vrhli s křovinořezy  
a sekačkami. Jak v pohádce o Šíp-
kové Růžence bojujeme s šípkovými 

keři. Čím víc práce v sadu uděláme, 
tím víc se zvětšuje. Pomalu a jistě 
začínáme chápat, co to je 5,5 hek-
taru sadu. Že by výzva a čas pořídit 
pořádný stroj?

Nemáme v úmyslu obnovit 
produkční sad, budeme sázet dal-
ší druhy nejen ovocných stromů  
a keřů, rozmanitost nás láká. Zkusí-
me založit jako za starých dobrých 
časů extenzivní sad s většími stro-
my, bramborovým políčkem, oveč-
kami… tak trochu ekologická a kraji-
nářská funkce, možnosti nedozírné.

Zveme do sadu. Není sad jako 
sad. Nemohl by náš sad být i mís-
tem setkávání se lidí z blízka i z dáli? 
Nechceme se v sadu uzavírat, vždyť 
ani tolik jablek sami nesníme. A pro-
to přijďte si jich pár sami nasbírat  
a vylisovat si vlastní mošt.

Jindra Kelíšek

Jablkobraní  
a moštování 2016

Sobota 8. října od 10 hodin sa-
mosběr, od 14 hodin program pro 
velké i malé. 

Dobré pivo Bernard bude 
téct proudem. Děti se budou 
prohánět mezi jabloněmi a zkou-
mat slámový hrad. Na ohni se 
bude rožnit beránek. Živé kapely 
bude vyhrávat do ouška česky  
i francouzsky. Spousta dobrot  
a ručních výrobků k prohlédnutí  
i ke koupi. Více informací na zi-
votvsadu.cz.

Kontaktní osoba: Jindra Kelí-
šek,  tel. 739 829 833, jindra.
kelisek@g.mail.com.
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Do letní přípravy fotbalového A-týmu
se zapojili také nadějní dorostenci
Letní příprava mnichovohradišťské-
ho áčka probíhala od 14. července 
vesměs v domácích podmínkách. 
Tréninkové jednotky na hřišti byly 
proloženy cyklistickými výšlapy po 
okolí Mnichova Hradiště. 

V rámci letní přípravy však bylo 
naplánováno i pět přípravných zá-
pasů, z nichž ten v Semilech, jenž 
měl být sveden s tamním týmem, byl 
kvůli nepříznivému počasí zrušen. 
Z nových tváří se v přípravě objevi-
li dva hráči – jeden z Jablonce nad 
Jizerou, druhý ze Železného Brodu 
– oba ale zůstávají i nadále ve svých 
klubech. A tak bylo do přípravy za-
pojeno i sedm končících dorostenců, 
kteří se v přípravě ukázali v dobrém 
světle a snad budou do budoucna 
platnými členy prvního týmu.

Poslední zápas v Sedmihorkách 

se nám nepovedl hlavně kvůli nedo-
statečné efektivitě v zakončeních. 
Neproměnili jsme minimálně tři tuto-
vé šance a soupeř nám v posledních 
pěti minutách důrazného zápasu 

vsítil dvě slepené branky. Ale jak se 
říká, nepodařená generálka, úspěš-
ná premiéra.

Druhým rokem došlo v postu-
pech a sestupech v krajském pře-
boru k velkým přesunům. Z našeho 
krajského přeboru nejenže postoupi-
ly do divize první dva týmy – Ostrá  
a Hostouň – ale postup do divize 
byl nabídnut i třetím Velvarům, které 
přijaly, a zároveň čtvrtému Poříčí, jež 
nabídku nevzalo. A tak se do divize 
podívá až pátý tým přeboru, Dobříš. 
Z přeboru sestoupila dvě mužstva – 
Sázava a Vraný.

Těchto šest týmů nahradí nejen 
vítězové dvou skupin 1.A třídy, což 
byl Brandýs nad Labem a Zbuzany 
1953, ale i další družstva z druhých 
a třetích míst 1.A třídy – Slaný, Po-
říčany, Hvozdnice a taktéž Nové 

Strašecí, které se sice zachránilo  
v divizi, ale místní funkcionáři přihlá-
sili „pouze“ krajský přebor.

V tomto ročníku krajského pře-
boru se máme tedy nač těšit. Bude-
me doufat, že pro MSK bude druhý 
rok v přeboru ještě lepší než minulý 
premiérový, a vyvrátíme tak pověru, 
že druhé roky bývají vždy kompliko-
vanější.

S nováčkem krajského přeboru 
SK Hvozdnice se utkalo A mužstvo 
Mnichovohradišťského SK i v úvod-
ním kole soutěže, kdy v domácím 
prostředí zvítězilo po bezbrankové 
remíze až na pokutové kopy. Třemi 
chycenými penaltami se blýskl do-
mácí gólman Kroupa.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Nový Bor (divize) – MSK 
2:2 (1:0). Branky: Jíra, Zajíček

MSK – SG Motor Cunewalde 
(Německo) 5:1 (2:1). Branky: 3x 
Havel, Zajíček, Tomašov

MSK – FK Turnov (divize) 
2:4 (0:1). Branky: 2x Jíra

FK Sedmihorky (KP) – MSK  
4:0 (1:0).

VÝSLEDKY
PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ

Dřevěný muž 2016
V sobotu 25. června odstartoval na malém písečáku v Ploukonicích již  
34. ročník Dřevěného muže, tzv. „Dřevěňáka“. Celý závod se skládá  z pla-
vání (jeden kilometr v Písečáku Ploukonice), jízdy na kole (104 kilometrů 
po trase  Doubrava, Žďár, Zakopaná, Branžež, Kněžmost, Boseň, Zásadka, 
Dneboh, Olšina, Doubrava – jede se čtyřikrát a cíl je na louce za autokem-
pem v Příhrazích) a běhu (12,5 kilometru po žluté turistické značce z auto-
kempu v Příhrazích do Žehrova, Skokov až na rozcestí pod Vyskeří a zpět). 

Za již tradiční velké účasti sportovců z širokého okolí (prezentováno bylo 
celkem 134 závodníků) se ze 104 závodníků, kteří závod dokončili, nejvíce 
dařilo P. Soukupovi, druhý celkově skončil D. Zeman z Liberce a třetí byl  
R. Cogan. Z žen se nejvíc dařilo N. Benešové na celkově 64. místě. Nejlepší 
z Hradišťáků se umístili na 20., 21. a 23. místě – J. Kurzweil,  P. Podhaiský 
a T. Janata.

„Kdo nemohl letos, může  se přijít podívat nebo zkusit své síly příští rok,“ 
vzkazuje duchovní otec, horolezecký nestor a zároveň nejstarší účastník Dře-
věňáka, sedmdesátiletý Honza Patočka. 

Ladislav Fanta

Nová soutěžní sezóna 2016/2017 
startuje pro stolní tenisty TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště již v září. 

Hned druhý víkend vyšle místní 
oddíl své zástupce na republikové 
turnaje mladších a nejmladších žáků 
v Praze. O víkendu 17. a 18. září 
pak v místní sokolovně přivítá Áčko 
soupeře v druhé fázi Českého pohá-
ru a uskuteční se zde i 5. ročník Tur-
naje o hradišťské štěně. Následující 
víkend bude sokolovna patřit rovněž 
stolním tenistům. V sobotu 24. září 
od 14 hodin se utká místní Áčko  
v rámci 1. kola 3. ligy s družstvem 

Volejbal v Sokole úspěšný díky práci s mládeží!
V sezóně 2015/16 se čtyři mlá-
dežnické týmy Sokola Mnichovo 
Hradiště dostaly na mistrovství ČR 
ve volejbale a Karolína Javůrková  
a Matouš Kratochvíl se stali mistry 
ČR ve volejbale. Junioři navíc udrže-
li v Mnichově Hradišti 1. ligu juniorů!

V loňské sezóně se krajských 
přeborů Libereckého kraje úspěš-
ně zúčastnily týmy mladších žákyň  
i žáků a také starších žákyň a žáků. 
Všechny tyto týmy se kvalifikova-
ly do základního kola mistrovství 
České republiky. Postup do finále 
unikl těsně mladším žákům, kteří 
skončili ve skupině na čtvrtém místě  
a k postupu do finálových bojů jim 
chybělo pouze jedno vítězství. Mlad-
ší žákyně skončily na pátém místě, 
stejně jako starší žáci. Starší žákyně 
odeslal los až na Moravu a i přes 
získané čtyři body skončily holky 
na osmém místě. Ostudu ale žádný  
z týmů oddílu volejbalu ani našemu 
městu neudělal. Dva již zmiňovaní 
volejbalisté našeho oddílu se jako 
hostující hráči stali mistry ČR. Ka-
rolína Javůrková, hostující v Dukle 
Liberec, se stala mistryní České 
republiky mladších žákyň, Matouš 
Kratochvíl, hostující v ČZU Praha, 
se stal mistrem ČR kadetů.

Naše juniorské družstvo jako 
nováček v 1. lize juniorů na začátku 
soutěže platilo často za nezkuše-
nost a soupeřům odevzdávalo větši-
nu bodů. V jarní části dokázali naši 
hráči přehrát kromě dvou nejlepších 
týmů ligy a Hronova, který byl pro 
nás zakletým soupeřem, ostatní 
týmy alespoň v jednom utkání a za-
jistili si osmé místo a jistotu účasti  
v lize i pro letošní sezónu. 

Těchto úspěchů v mládežnic-
kých kategoriích dosahujeme hlav-

ně díky dobré práci našich trenérů  
s mládeží. Nejmladší děti zapoju-
jeme do přípravky a předpřípravky, 
kde mají děti možnost účastnit se 
soutěží v minivolejbale. Ve školním 
roce 2016/17 bychom chtěli nabíd-
nout možnost seznámit se s mini-
volejbalem ještě většímu počtu dětí. 
Nabídli jsme proto základním ško-
lám v Mnichově Hradišti spolupráci 
a kroužky minivolejbalu pro děti  
z prvního stupně základních škol. 
Doufáme, že se nám tak povede 

získat pro volejbal ještě víc mladých 
talentů a rozšířit základnu volejbalu, 
který je historicky nejúspěšnějším 
sportem v Mnichově Hradišti, aby 
nebyla úspěšná jen historie, ale také 
budoucnost.

Pokud budete mít zájem o zapo-
jení právě vašeho dítěte v kroužcích 
minivolejbalu, v přípravce nebo tý-
mech Sokola Mnichovo Hradiště, na-
leznete více informací na stránkách 
volejbalu Sokola Mnichovo Hradiště 
nebo na telefonním čísle 603 374 
624 (předseda oddílu volejbalu  
a vedoucí trenér mládeže chlap-
ců Jiří Skřivan). Vedoucím dívčích 
složek je zkušený trenér Miroslav 
Herbst. 

V kroužcích minivolejbalu se 
děti naučí pohybové základy, volej-
balové prvky a ovládání míče. Krouž-
ky doplníme o míčové a pohybové 
hry a díky finanční podpoře oddílu 
a získaného grantu od Škoda Auto 
budeme moci kroužky nabídnout za 
minimální spoluúčasti rodičů.

Na vaše děti se v kroužcích mi-
nivolejbalu nebo přípravce volejbalo-
vého oddílu těšíme.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Stolním tenistům Sokola 
začíná nová sezóna

KMST Liberec a v neděli 25. září od 
10 hodin bude domácím soupeřem 
tým SKST Liberec C. 

Minulý víkend se do krajských 
soutěží zapojila další tři mnichovo-
hradišťská družstva. Posílené Béčko 
bude nastupovat v krajské soutěži I. 
třídy, Céčko a postoupivší Déčko bu-
dou bojovat v KS 2. třídy. Na přelomu 
září a října pak rozehrají svá utkání 
družstva E a F v rámci regionálních 
soutěží okresu Mladá Boleslav.

Jan Mareš, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Na prvním MH open se 
dařilo nejmenším tenistům
Ve dnech 13. a 14. srpna se na kur-
tech v areálu TK Mnichovo Hradiště 
konaly dětské celostátní turnaje. 
Soutěžilo se v kategoriích: mladší 
žáci, mladší žákyně a babytenisté. 
Celkem se zúčastnilo 54 hráčů. 

Děti sváděly těžké boje a sem 
tam ukápla i nějaká slzička. Naopak 
vítězné pokřiky a hecování mladých 
tenistů muselo být slyšet na kilome-
try daleko. Hradišťákům se nejlépe 
vedlo v kategorii babytenisu, kde 
domácí hráč Jakub Rašín dokázal 
projít do finále a vyhrát proti borci  
z LTK Liberec 6:4. První ročník ,,MH 

open,, se povedl a už se těšíme na 
další sérii turnajů v příštím roce!

Pavel Hron,
Tenisový klub Mnichovo Hradiště

INZERCE
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KINO

10. ZÁŘÍ, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný. Copak asi dělají vaši mazlíčci, když právě nejste doma?

2. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Drama. Dojemný a působivý příběh dívky pečující o invalidu.
3. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie. Pokračování „Básníků“ v režii Dušana Kleina.
4. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný. Pokračování oblíbené série nás tentokrát zavede i do vesmíru!

7. ZÁŘÍ, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
STRAŠIDLA
Komedie. Rodinka hejkalů má být vystěhována, a proto musí začít pracovat!

8. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný. Neobvyklý námět z prostředí supermarketu.
9. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZHASNI A ZEMŘEŠ
Horor. Strach ze tmy, stupňující se napětí a intenzivní zážitky!

10. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM STROM
Drama. Příběh ilegálních hledačů vltavínů, kteří žijí na hranici zákona.

11. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OBR DOBR 3D
Nejnovější film S. Spielberga o dívence, která se dostane do země obrů.

14. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
SEZNAMKA
Komedie. Záletník J. Langmajer umí využít seznamování přes internet.

14. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
UČITELKA
Drama J. Hřebejka o učitelce, která přes žáky ovládá jejich rodiče.

15. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN
Vtipný i dojemný příběh o tom, že přes smůlu lze zažít šťastné chvíle!

16. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Svérázný otec V. Mortensen v neobvyklém příběhu početné rodiny. 

17. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRÁZDNINY V PROVENCE
Film V. Michálka o muzikantech, kteří si přijeli užívat do slunné jižní Francie!

KALENDÁR AKCÍˇ

24. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Rok 1968 staví hrdiny před volbu mezi kolaborací a hrdinstvím.

18. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CESTA DO FANTAZIE
Obnovená digitalizovaná premiéra japonské animované pohádky.

21. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM STROM
Drama. Příběh ilegálních hledačů vltavínů, kteří žijí na hranici zákona.

22. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

23. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SEZNAMKA
Komedie. Záletník J. Langmajer umí využít seznamování přes internet.

25. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D
Drak z pohádek skutečně existuje a přátelí se s malým chlapcem.

28. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRÁZDNINY V PROVENCE
Film V. Michálka o muzikantech, kteří si přijeli užívat do slunné jižní Francie!

28. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný. Copak asi dělají vaši mazlíčci, když právě nejste doma?

30. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAXI 121
Thriller. Vraždy pražských taxikářů z roku 2014 jako námět českého filmu.

29. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAFE SOCIETY
Film W. Allena o osudové lásce se odehrává v New Yorku v roce 1930.

MUZEUM

9. ZÁŘÍ, 17:00, VERNISÁŽ VÝSTAVY
VÝSTAVA OBRAZŮ J. KORČÁKA A J. PROCHÁZKY
Od 9. září do 30. října mohou zájemci v prostorách městského muzea na-
vštívit výstavu obrazů dvou umělců, kterým učaroval zdejší region.

10. ZÁŘÍ, 9:30
120 LET OBCE BARÁČNÍKŮ V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Průvod městem a dobová slavnost na zámku konané na počest 120. výročí 
zdejší baráčnické obce, výročí Václava Budovce z Budova a v rámci Dnů 
evropského dědictví.

ZÁMEK

1. ZÁŘÍ, 17:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OBR DOBR
Nejnovější film S. Spielberga o dívence, která se dostane do země obrů.

SKOKOVY
26. ZÁŘÍ, PENZION ESPERO
TÝDENNÍ SEMINÁŘ ESPERANTA
Přijměte přátelské pozvání na tradiční týdenní seminář pořádaný esperant-
ským kroužkem Dr. Hradila v Českém ráji mezi lidi zdravé, tělesně postiže-
né, mladší i starší, kteří mají rádi esperanto, a třeba se o něj ani nezajímají, 
ale chtějí si užít čistou přírodu, procvičit si trochu tělo a ducha, vyrobit si 
suvenýry a ještě něco víc... Prostředí je bezbariérové, pokoje 2-5 lůžkové, 
sprchy a WC na chodbě, v pokojích umyvadlo. Neesperantisté jsou vítáni. 
Pobyt je možný i na kratší dobu. Cena za jeden den 420 Kč.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
5. A 19. ZÁŘÍ, 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.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. ZÁŘÍ, 13:00–16:00
OPEN PARTY ANEB DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zajímá vás, jak to u nás chodí, co nabízíme a co se u nás můžete naučit? 
Přijďte nahlédnout do prostor Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti, 
kde pro vás budou připravené tvořivé dílničky, ukázky z tvoření dětí z našich 
zájmových útvarů, hry a spousta dalších aktivit. Chybět nebude ani malová-
ní na obličej, malé občerstvení je zajištěno na místě.

13. ZÁŘÍ, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně 2x výpal a materiál.
Výrobky si přijdeme naglazovat 18. října. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

20. A 27. ZÁŘÍ, 9:00–11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Cena: 50 Kč.

22. A 29. ZÁŘÍ, 9:00–11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Cena: 50 Kč.

22. ZÁŘÍ, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – VÍLÍ DOMEČKY
Jak asi žijí víly, mají své domečky? Zkusme se společně vydat do světa víl  
a vyrobit si vílí domeček. Dílnička bude zaměřená na práci s přírodními 
materiály. Přihlášky předem, nejpozději však do 16. září v Klubu dětí a mlá-
deže, telefonicky či emailem. Cena: 100 Kč na osobu.

1. ŘÍJNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Přichází podzim a s ním se pomalu vrací chuť opět zasednout k šicímu 
stroji. Proto jsme si pro vás připravili oblíbený kurz šití, který bude probíhat 
vždy jednu sobotu v měsíci v Klubu dětí a mládeže. Kurz je určen pro různě 
pokročilé švadlenky ve věkových kategoriích děti, ale i dospělí. Je veden 
zkušenou lektorkou Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si bude-
te chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si zarelaxovat a ušít si 
originální kabelku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 26. září osobně 
v Klubu dětí a mládeže, telefonicky či emailem. Cena 200 Kč na osobu  
(v ceně je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

KLUB MN. HRADIŠTĚ

12. ZÁŘÍ, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města.

15. SRPNA AŽ 14. ZÁŘÍ, VÝSTAVA
BOJOVALI JSME ZA ČESKOSLOVENSKO
Výstava o československých válečných letcích v řadách RAF. 

30. ZÁŘÍ, 17:00, BESEDA
BESEDA S MIROSLAVEM BOBKEM
Setkání s hradišťským rodákem a ředitelem ZOO Praha.

3. ZÁŘÍ, 13:00–17:00
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Rozloučit s prázdninami se lze i vesele, hrou, a ještě je možné naučit se 
něco, co se bude nejen ve školním roce hodit. I proto zveme nejen děti na 
pohádku Jak had ztratil nožičky, pro ně i jejich rodiče bude pak připravena 
ukázka všelijakého kejklování a hlavně jeho škola a na závěr několik desko-
vých her nezvyklé velikosti a nepříliš obvyklých, které si rádi zahrají všichni 
přítomní. Těšíme se na Vás. DrobNé změny vyhrazeny.

FARSKÁ ZAHRADA

17. ZÁŘÍ, 8:00
BLEŠÍ TRHY
Spolek Žijeme pro Hradiště Vás zve na další bleší trhy, které budou probí-
hat zároveň se Sousedskou slavností. Zájemci o prodejní místo se mohou 
hlásit v obchodě Framářka z Ráje.

NÁMĚSTÍ
17. ZÁŘÍ, 10:00
SOUSEDSKÁ SLAVNOST „ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK“
Velká akce, jejíž první ročník se setkal s nadšeným přijetím. Celé Hradiště 
ukáže, co v něm je, jací tu žijou muzikanti, kuchaři, pekaři a cukráři, umělci, 
řemeslníci, odborníci a lidé vůbec!

DIVADLO
17. ZÁŘÍ, 15:00, POHÁDKA PRO DĚTI
O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
Pohádka pro děti. Uvádí Divadlo Andromeda Praha.

22. ZÁŘÍ, 19:00, KONCERTNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
KALABIS QUINTET
348. abonentní koncert Kruhu přátel hudby Mnichovo Hradiště.

26. ZÁŘÍ, 19:30, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Nestárnoucí drama v podání Divadla Radka Brzobohatého.

10. ZÁŘÍ, 13:00–24:00, STREETOVÝ FESTIVAL
NO WAVES #3
Kapely, DJs, skateboardy, malba, slackline a spousta dobrého jídla a pití.

SKATEPARK

Klub dětí o prázdninách nezahálel
O letních prázdninách jsme pro 
děti z Hradiště a okolí připravili dva 
příměstské tábory, které se konaly  
v prostorách Klubu dětí a mládeže  
v Mírové ulici. Tyto tábory pořá-
dáme již několik let a snažíme se 
nabízet pestrý a zajímavý program 
na celý týden. Pokaždé se společ-
ně vydáme i na celodenní výlet a 
uspořádáme společné přespání v 
Klubu dětí. 

Každý z táborů byl jinak tema-
ticky zaměřený. V červenci jsme 
se s dětmi vydali na plavbu po moři  
s piráty za ukrytým pokladem kapi-
tána Jacka Bonneta na Ostrov po-
kladů. Děti musely projít pirátskými 
zkouškami, aby mohly vyplout na 
moře, při jejichž skládání si vyzkou-
šely třeba střelbu na cíl, orientaci  
v mapě, vázání uzlů, luštění šifry. 
Při plavbě se malí piráti setkali s 
různými překážkami, třeba s epi-
demií na lodi či s lidojedy. Nakonec 
úspěšně dopluli na Ostrov pokladů 
a podařilo se jim ukrytý poklad, 
který si následně společně rozdě-
lili, nalézt.

V polovině srpna jsme se s 
další skupinou dětí sešli na pří-
městském táboře Cesta do pra-
věku, který byl zaměřen na život v 

této době. Děti si vyzkoušely, jaké 
to bylo žít v kmenu, jaké obydlí 
naši předci obývali, jak si obsta-
rávali potravu, vyráběli zbraně, 
pomůcky či nádobí ke každodenní 
potřebě. Přiblížili jsme si společně  
i faunu, která v těchto časech obý-
vala planetu. Vyráběli jsme také 
starověké hudební nástroje, které 
jsme využili ke společnému nácvi-
ku kmenového pokřiku a tance.

A co plánujeme na příští letní 
prázdniny? Více se dozvíte v lednu 
2017 na webu Domu dětí a mláde-
že v sekci tábory (http://ddm-mb.
cz/tabory).

Hana Skramuská,  
Klub dětí a mládeže
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Muzeum pozve na podzim na výstavy, 
přednášky i další čtení z pamětí
Ač spolu s prázdninami končí hlavní 
turistická sezóna, městské muzeum 
připravilo i na podzimní období zají-
mavé akce. Především to budou dvě 
výstavy.  O té první – Obrazy Jaro-
slava Korčáka a Jaroslava Procház-
ky – píšeme na vedlejší straně. Tou 
druhou bude už tradiční výstava ad-
ventní, tentokrát zaměřená na další 
známé a neznámé adventní postavy 
a málo známé vánoční zvyky. Pro 
školy bude opět doplněna doprovod-
ným programem. 

Po loňských zkušenostech 
chceme i letos připravit také ad-
ventní muzejní noc s řadou scének  

a vyprávěním o adventu a vánočních 
svátcích.

V měsíci září se bude muzeum 
opět účastnit místní Sousedské slav-
nosti. Tentokrát chceme návštěvní-
kům nabídnout tradiční jídla našich 
prababiček. 

Na počátku října si připome-
neme letošní 700. výročí narození 
Karla IV. Podařilo se nám domluvit 
vystoupení odborníka na slovo vza-
tého. Přednášku na téma „Narození 
a mládí Karla IV. (1316–1346)“ při-
praví historička umění PhDr. Klára 
Benešovská, CSc., vedoucí Odděle-
ní středověkého umění Ústavu dějin 

umění Akademie věd ČR. 
V posledních říjnových dnech 

opět zavzpomínáme na významné 
osobnosti našeho města. Chystáme 
tedy druhou procházku po místním 
hřbitově s názvem Významní zesnu-
lí, zastavíme se u míst posledního 
odpočinku bývalých místních úřed-
níků, umělců i sportovců.  

V listopadu budeme na přání 
účastníků prvního setkání pokračo-
vat ve čtení ze Vzpomínek  Františka 
Mendíka a čeká nás také další ne-
méně zajímavé přednáškové téma. 
Botanička Ing. Milena Roudná, 
CSc. bude hovořit na téma Památné  

a vzácné stromy – ochrana a opatře-
ní: Vybrané stromy Mnichovohradišť-
ska. Snad už teď můžeme prozradit, 
že paní Milena Roudná připravuje 
publikaci o památných stromech  
v našem okolí a uvítá jakékoliv tipy 
na zajímavé stromy či příběhy s nimi 
spjaté.

Konkrétní termíny, případně  
i místa konání jednotlivých akcí bu-
dou včas upřesněny. Na všechny 
akce vás, milí čtenáři Kamelotu, ale 
už teď srdečně zveme.

Jana Dumková,  
Muzeum města Mn. Hradiště

Mnichovo Hradiště má 
další patronku, sestru Věru.
Její hrob na zdejším hřbitově byl 
mnoho let prostým rámečkem plným 
květin, bez pomníčku. Kolemjdoucí 
netušili, kdo tam odpočívá. I dnes 
je to tajemstvím, protože nedávno 
obnovený hrob zdobí jen foto dívky v 
šatu družičky bez jména i dat a nápis 
„Rodina Strakova a Šelemberkova“.

Šťastnou náhodou jsem na 
hřbitově potkala sestru pochova-
né, paní Strakovou, od které jsem 
se dověděla, že dívka na fotografii 
byla řádovou sestrou – karmelit-
kou (ty chodívaly z Prahy na pouť 
do Staré Boleslavi, a to, jak bylo  
dříve obvyklé, bosy, což se právě 
dívce z fotografie stalo osudným). 

Sestra Věra zemřela v 27 letech na 
tuberkulózu stejně jako svatá Tere-
zie z Liseux (1873–1897), karme-
litka, jejímž atributem na obrazech 
jsou růže v náručí. Tato světice slíbi-
la, že po své smrti sešle „déšť růží“, 
tedy déšť milostí, zázraků a uzdrave-
ní, jak se také stalo.

Zastavme se i my u hrobu ses-
try Věry, který se nachází nedaleko 
hřbitovní kaple při cestě k malému 
vchodu na hřbitov ze sídliště Lidická, 
a vzpomeňme její památky. Vždyť  
i ona může seslat „déšť růží” naše-
mu městu a nemocným.

Daniela Břoušková

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (1. díl)
Nahlédnout do šestice poutavých městských kronik lze v městském muzeu

Při letošní muzejní noci věnované 
150. výročí prusko-rakouské vál-
ky jsme vystavili městskou kro-
niku se zápisem o této události. 
Kronika vyvolala zájem návštěvní-
ků a někteří z nich projevili přání 
seznámit se i s dalšími zápisy. To 
nás přivedlo k myšlence předsta-
vit kroniku hradišťským občanům 
i na stránkách Kamelotu.

Podívejme se nejprve do historie. 
Vedení pamětních knih a kronik 
ve všech městech, městysích, vý-
znamnějších vesnicích a také na 
farách a u jiných církevních a svět-
ských korporací nařizoval dekret 
českého zemského gubernia z 31. 
srpna 1835. V Mnichově Hradišti se 
rozhodli využít pro vedení kroniky 
knihu, kterou městu daroval v roce 
1834 zdejší rodák František Reitter, 
v té době knihař v Liberci. Jedná se 
o knihu s 570 listy ručního papíru, 
vázanou v kůži, nyní označovanou 
jako kronika I. Už v roce 1834 do 
ní byl učiněn nám neznámým auto-
rem první zápis – opis Budovcových 
privilegií udělených městu Hradiště. 
Další zápisy do knihy však pokra-
čovaly až v 90. letech 19. století  
a najdeme je na listu 106. 

Tehdejší tajemník městského 
úřadu Václav Kejklíček započal 

ny v Mnichově Hradišti a autor dvou 
spisků o městě a okolí, vydaných  
v roce 1894. 

Po Františku Jandlovi byl 12. lis-
topadu 1924 kronikářem jmenován 
odborný učitel Jaroslav Mencl. Kro-
niku vedl do roku 1927, kdy byl vy-
střídán bývalým řídícím učitelem Jo-
sefem Hořejším. Oba dva se vedle 
zápisů současného dění vracejí do 
minulosti a všímají si významných 
událostí 19. století. Najdeme zde 
zápisy o setkání panovníků v roce 
1833, o událostech let 1848 nebo 
1866, ale také například o stavbě 
vodovodu. 

Dne 29. května 1930 byl na 
schůzi zastupitelstva města zvolen 
kronikářem Václav Pařík, hodinář 
(Václav Pařík uvádí v jednom zá-
znamu rok 1929, což je s největší 
pravděpodobností chybné, protože 
kronikářem byl zvolen za Bedřicha 
Ženíška jmenovaného v březnu 
1930, který však už 15. května 1930 
zemřel, a své práce se tedy nesta-
čil ujmout). Jak sám Václav Pařík 
píše, vyrostl v prostředí zámku, kde 
byl jeho otec zaměstnán, což zapů-
sobilo na jeho „písmácké sklony“. 
Kroniku vedl více než 20 let, svou 
činnost ukončil 31. prosince 1950. 
Zaznamenal události pohnuté doby 
30. a 40. let, věnoval se podrobně 
životu ve městě, doplnil i ilustrace. 
Svými zápisy dopsal první knihu, 
která bývá po dlouholetém zapisova-
teli nazývána „kronikou Paříkovou“.

V současné době se kronikář-
ské zápisy píšou už do VI. knihy.  

dnem 29. října 1893 zaznamenávat 
některé významné události ve měs-
tě. Věnoval se především stavbě  
a otevření nové radnice. Jeho zá-
znamy však končí rokem 1900.  
Z roku 1908 se zachoval v kroni-
ce záznam o návštěvě anglických 
žurnalistů z pera Stanislava Vlásty.  
V zápisech se poté pokračovalo až 
od roku 1919 popisem událostí svě-
tové války a vyhlášení samostatné 
Československé republiky. Teprve 
poté následují kronikářské záznamy 
v pravém slova smyslu, zachycující 
plynule dění ve městě v následují-
cích letech.

První knihu mnichovohradišť-
ské kroniky můžeme tedy rozdělit 
na tři části. První část, cca 70 lis-
tů, byla zapsána ve 20. letech 20. 
století. Dne 30. ledna 1920 vešel  
v platnost zákon č. 80, který ukládal 
obcím povinnost vést pamětní knihy. 
Na základě tohoto zákona měla být  
v každé obci zřízena komise k vede-
ní pamětní knihy a obecní zastupitel-
stvo mělo ustanovit kronikáře i jeho 
přiměřenou odměnu. V Mnichově 
Hradišti městské zastupitelstvo na 
své schůzi 20. srpna 1921 zvolilo 
kronikářem Františka Jandla, býva-
lého řídícího učitele. Byl to tedy zřej-
mě on, kdo na prvních stranách kro-
niky vylíčil dějiny města (uvádí, že 

vychází z díla J. V. Šimáka Dějinné 
paměti okresu mnichovohradišťské-
ho) od jeho založení do roku 1620.

Po těchto zhruba 140 stranách 
následuje v kronice část druhá, kte-
rá je věnována pamětním zápisům. 
Jedná se o podpisy významných 
účastníků městských slavností. Prv-
ní zápis se váže k 22. únoru 1934, 
kdy byl v kapli sv. Anny odhalen 
náhrobek Albrechta z Valdštejna, 
další událostí byla oslava 100. výro-
čí narození Karla Mattuše 21. květ-
na 1936, dále pak např. odhalení 
Budovcova pomníku 17. července 
1938, státní pohřeb Jana Švermy 
11. listopadu 1945, Svatoanenská 
pouť 27. července 1947 s návštěvou 
kardinála Berana či položení základ-
ního kamene ke stavbě nové školy  
9. května 1948.

Teprve třetí část knihy, zhruba 
od listu 118, je tedy vlastní kronikou. 
Nevíme, proč je kniha takto neob-
vykle uspořádána, můžeme se jen 
domnívat, že pisatel zápisů z 90. let 
předpokládal, že jeho záznamům 
bude předcházet historicko-geogra-
fický úvod o městě. Na základě ně-
kolika odkazů se nabízí domněnka, 
že Václav Kejklíček chtěl využít již 
existující spis s názvem Město Mni-
chovo Hradiště  –  jeho dějiny, popis, 
obyvatelstvo. Tento text v rozsahu 
68 stran byl sepsán pro jubilejní vý-
stavu konanou v Praze v roce 1891, 
na níž získal stříbrnou medaili. Za-
chycuje dějiny města do roku 1860. 
Jeho autorem je František Kysela, 
účetní okresní nemocenské poklad-

II. kniha obsahuje zápisy z let 1951–
1963, III. kniha z let 1964–1976, IV. 
kniha od 1. ledna 1977 po část roku 
1995, V. kniha dokončuje rok 1995 
a je vedena do konce roku 2006. 
Současná, VI., kniha je tedy psána 
od roku 2007.

Václava Paříka vystřídal ve ve-
dení kroniky v roce 1950 Jan Touš, 
pracovník zdejšího muzea. Zapsal  
i část událostí roku 1973, po jeho ná-
hlé smrti dopsal rok 1973 a rok 1974 
jeho syn Jan Touš ml., profesor gym-
názia v Turnově. Od roku 1975 vedla 
kroniku Iva Štěpánová, profesorka 
gymnázia v Mnichově Hradišti, která 
ukončila tuto činnost rokem 1992. 
Události roku 1993 zapsala Hana 
Báčková, ředitelka městského mu-
zea, rok 1994 student David Bartoň. 
Od roku 1995 psala kroniku znovu 
Hana Báčková. Léta 2005–2007 
zapsala Martina Bachová, v té době 
vydavatelka měsíčku Zpravodaj. Od 
roku 2008 je mnichovohradišťskou 
kronikářkou Miroslava Rydvalová. 
Jan Touš i Iva Štěpánová pořizova-
li ke kronikářským záznamům také 
fotografické přílohy. Do kroniky totiž 
není dovoleno vlepovat fotografie 
či jiné dokumenty, aby se neničila 
knižní vazba. Ne vždy však bylo toto 
pravidlo dodrženo. V současné době 
již pořizování fotodokumentace není 
součástí práce kronikáře, zabývá se 
jí pracovník muzea.

Mnichovohradišťská kronika se 
tedy píše bez přerušení již téměř 
100 let. Je psána ručně, perem, do 
knih speciálně pro kroniku zhotove-

ných, s emblémem Mnichova Hra-
diště na titulní straně. Není úkolem 
tohoto textu zabývat se charakterem 
zápisů. Spokojme se s konstatová-
ním, že každý z kronikářů přistoupil 
ke své práci osobitým způsobem. 
V určitých obdobích byly zápisy 
schvalovány a kontrolovány vede-
ním města, v jiných dobách byl jejich 
obsah zcela ponechán na kronikáři. 
Ukázalo se, že to nebylo šťastné 
řešení, proto je v posledních letech 
obsah zápisů znovu schvalován ra-
dou města. 

Na závěr ještě jedna poznámka. 
Málokdo si dokáže představit, jak 
náročná je práce kronikáře. Musí 
po celý rok shromažďovat informace  
o událostech v zahraničí i v naší re-
publice, zachytit dění ve městě v ob-
lasti politiky, výstavby, zdravotnictví, 
školství, kultury i sportu, zazname-
nat činnost spolků, institucí i podniků 
ve městě a v neposlední řadě poři-
zovat záznamy o počasí. Celý text, 
který obsahuje většinou více než 40 
stran formátu A4, zapsat v elektro-
nické podobě a po jeho schválení 
ručně přepsat do kroniky. 

Snad může být tento článek 
chápán jako alespoň malé podě-
kování všem mnichovohradišťským 
kronikářům za jejich obětavou práci. 
A všem čtenářům Kamelotu infor-
mací, že všech šest knih kroniky 
je možné si v městském muzeu po 
předchozím objednání prohlédnout.

Jana Dumková,  
Muzeum města Mn. Hradiště
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Sedm pohledů na horu Mužský
Díl třetí: Pohled do světa Slovanů a temna středověku
Slovanská pevnost na Hradech  
a Klamorně

Počátky slovanského osídle-
ní na Hradech jsou datovány do  
7. století.  Nejstarší podoba výšinné-
ho (tehdy ještě zřejmě neopevněné-
ho) sídliště není známa. Opevnění, 
tedy uměle vybudované hradby ze 
dřeva, hlíny a kamenů, vyrostlo ně-
kdy kolem roku 800. Vzniklo tak v té 
době nejpevnější hradiště Pojizeří, 
opravdová pevnost. Kromě obrany 
v případě nebezpečí sloužila Hrada 
jako strážní bod na obchodní stezce 
z Čech do Slezska a Lužice a byla 
i centrem obchodu. Jméno vládce 
hradiště není známo, byl jím však 
jistě velmi mocný a majetný kníže.

Jedinou konkrétní historickou 
osobou, se kterou je raně středo-
věká Hrada někdy spojována, je 
kněžna Drahomíra. Ta zde měla 
najít útočiště po roce 921, kdy došlo  
k uškrcení sv. Ludmily. Tato infor-
mace je však spíše romantickým 
přáním místních patriotů z konce 19. 
století nežli historickým faktem. Je 
pravděpodobné, že nejvyšší spole-
čenská elita v čele s knížetem a jeho 
rodinou žila na nejlépe chráněném 
místě hradiště – na Klamorně. 

Archeologické výzkumy nazna-
čují, že hradiště zaniklo násilně. Do-
šlo k tomu někdy před polovinou 10. 
století v rámci (často krvavého) sjed-
nocování Čech rodem Přemyslovců.

 
Hroby pohanů na Mužském

A jak to bylo s pohřbíváním? 
Zdálo by se, že kolem tak rozsáh-
lého sídla musela zákonitě vznikat 
také velmi rozsáhlá pohřebiště. 
Vždyť za dobu fungování hradiště  
v raném středověku (tedy zhruba za 
300 let) zde musely žít a zemřít tisí-
ce lidí. Není tomu tak. 

V bližším okolí Hrad známe jen 
malé mohylové pohřebiště Hrázka  
s pouhými sedmi mohylami. Zkou-
mal je v roce 1953 archeolog Miloš 
Šolle. Ojedinělé nálezy naznačují, že 
také některé z mohylových hrobů na 
pohřebišti z mladší doby bronzové  
u Dneboha mohou patřit Slovanům. 
Poslední raně středověký kostrový 
hrob se nalezl v Bosni při kopání 
sklepa u domu čp. 19, je však dato-
ván až do doby po zániku hradiště. 
To je vše, další slovanská pohřebiště 
neznáme. Kde odpočívají ostatní 
obyvatelé Hrad zkrátka nikdo neví. 
Většina z nich byla pohřbena tak, 
že se jejich hroby nepodařilo (za-
tím) objevit. Jedinou „vlaštovkou“ je 
snad nedávný nález postříbřeného 
šperku pod skalami nedaleko Olšiny.  

V tomto případě však také může jít jen  
o náhodně ztracený předmět.

Příhrazské skály ve středověku

Věnovat se dostatečně všem 
vrcholně středověkým památkám 
v okolí vrchu Mužský není v tomto 
krátkém příspěvku možno. Každá 
z nich by vydala na knihu. Zmiňme 
známý hrad Valečov s unikátními 
archeologickými nálezy v podobě 
kovových hradních dvěří, torza hu-
sitské palné zbraně nebo gotickými 
kachly s rozličnými motivy, proslulé 
Drábské světničky s kaplí vytesa-
nou do skály, skalní hrad Klamornu, 
zbytky hradu neznámého majitele 
na Starých Hradech, nebo ve ska-
lách ukrytou Hynštu, opevněné 
středověké sídlo a později (po roce 
1621) tajnou modlitebnu členů Jed-
noty bratrské. Přestože byly při vý-
zkumech těchto památek objeveny 
tisíce archeologických nálezů, stále 
kolem nich existuje řada nejasností 
a záhad. O těch však někdy jindy.

Jaký je původ názvu Mužský?

Na závěr dnešního dílu seriálu 
o Mužském si položíme otázku, proč 
se vrch vlastně jmenuje právě takto. 
Jedna ze starších hypotéz říká, že 
dle pověsti patřilo opevněné sídlo 
na Hradech slovanskému kmenu 
Lemuzů (ve skutečnosti to však byli 
spíše Charváti). Zkomoleninou slova 
Lemuzi mělo vzniknout dnešní po-
jmenování Mužský. Pravděpodob-

Výzva pro čtenáře
Máte doma nějakou zajímavost 
k hoře Mužský? Třeba fotografie 
či dokumenty, které jste ochotni 
poskytnout pro pořízení kopií? 
Napište nám na email filip.kras-
ny@seznam.cz, děkujeme!

Obraz J. Panušky, který trávil letní měsíce ve Dnebohu, zachycuje pohanský rituál Slovanů. Nepřipomíná vám výhled 
do kraje z Příhrazských skal? Foto: Archiv autora

Slovanský šperk - stříbrem plátovaná záušnice, nalezená letos pod skalami u 
Olšiny. Foto: Filip Krásný

Výstava v městském muzeu
Městské muzeum připravilo na mě-
síce září a říjen 2016 výstavu obra-
zů Jaroslava Korčáka a Jaroslava 
Procházky, malířů spjatých s naším 
městem a krajem.

Jaroslav Korčák se narodil v 
Mnichově Hradišti v roce 1912, zde 
žil a pracoval jako úředník. Byl nad-
šeným horolezcem a také výborným 
muzikantem. Obrazy maloval pro 
své potěšení a rozdával svým přáte-
lům. Zemřel v roce 1959 a odpočívá 
na místním hřbitově.

Jaroslav Procházka se narodil 
v roce 1960. V Mnichově Hradišti 
prožil dětství a mládí, zde se začal 
věnovat sportu, hudbě i malování.  
V současnosti žije s rodinou v Pra-
ze, kde pracuje jako ředitel základní 
školy, do našeho kraje se však pra-
videlně vrací. 

Ač každý patří k jiné generaci, 

oba malíři mají hodně společného. 
Ve své výtvarné tvorbě se nechali 
inspirovat krajinou Drábských svět-
niček, Valečova a Žabakoru. Každý 
z nich zachytil tento kraj svým způ-
sobem, svým viděním. Na výstavě, 
jejíž vernisáž proběhne v městském 
muzeu 9. září v 17 hodin, budou 
představeny především olejomal-
by, ale také kresby a další výtvarné 
techniky. Kromě motivů z Českého 
ráje návštěvníka jistě potěší také 
scenérie Vysokých Tater i jiné pří-
rodní náměty. 

Výstavu zahájí pan Jaroslav Ko-
loc, připraveno je i hudební vystou-
pení Jaroslava Procházky. Přijďte se 
podívat i vy, vystavené obrazy vás 
určitě osloví a zaujmou.

Jana Dumková,  
Muzeum města Mn. Hradiště

Říjnová pouť na Klokočce
V dobách našich babiček se říkáva-
lo: Za novokněžským požehnáním 
třeba i přes hory jít... Tím více to pla-
tí v současnosti, kdy je novokněžích 
jako šafránu. Jen pro zajímavost, za-
tím posledním rodákem z Mnichova 
Hradiště, který se stal knězem, byl  
P. Jaroslav Dostálek (10. 9. 1906 – 
26. 7. 1996), jehož hrob se nachází 
na zdejším hřbitově vlevo od kaple.

Je hezkým zvykem, že kněz, 
který přijal v tomto roce svěcení, 
tedy novokněz, žehná po mši svaté 
každému jednotlivě. Obvykle vkládá 
ruce na hlavu žehnanému, modlí se 

za něho, a tím přemáhá vše zápor-
né, co v něm natropily stresy, obno-
vuje pokoj v jeho duši. Požehnání 
novokněze může přijmout každý, 
proto si nenechte ujít vzácnou příle-
žitost prožít jej o pouti na Klokočce  
v sobotu 1. října ve 14 hodin za 
účasti novokněze z Jablonce nad 
Nisou  P.Víta Machka.

Komu se termín pouti nehodí, 
ten nemusí zoufat a do jabloneckých 
kostelů může zavítat jindy. Vždyť ne-
jsou za horami, jen v horách.

Daniela Břoušková

Pamětní deska připomene 
osudy veterána a letce RAF
Už v minulém vydání Kamelotu se 
mohli pravidelní čtenáři seznámit  
s životním příběhem Karla Stanisla-
va Otty, rodáka z Mnichova Hradiště 
a souseda vašich rodičů či prarodi-
čů, který strávil celou druhou světo-
vou válku bojem proti nacistickému 
Německu a v letošním roce by osla-
vil 95. narozeniny.

Také osudy Karla Otty připomí-
ná aktuální výstava Bojovali jsme 
za Československo v sále Klubu. Ta 
je věnovaná známým i neznámým 
příběhům československých letců  
v řadách britského královského le-
tectva RAF, jehož členem byl také 
Otta, a čerpá v mnoha případech  
z rodinných archivů. Nabízí tak ex-
kluzivní dokumenty či informace, 
které mnohdy dosud nebyly zveřej-
něny.  Výstava bude otevřená až do 
16. září. 

Přístupná je v době, kdy je v 
provozu infocentrum, tedy v pracov-
ních dnech od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin, lze však domluvit i návštěvu  
v jiném čase (na telefonním čísle 777 
220 517 nebo na e-mailu kultura.
slavnosti@mnhradiste.cz). Autor vý-
stavy Filip Procházka prosí sousedy 
Karla Otty, jeho spolužáky z let studií 

na měšťance v letech 1932–1936,  
z obecné školy, z mladoboleslavské 
Škodovky, popřípadě jejich rodinné 
příslušníky, o jakoukoliv vzpomínku 
na Karla Stanislava Ottu, aby jeho 
životní osudy mohly být co nejlépe 
zkompletovány.

Hlavní přípomínka Ottova výro-
čí se však teprve chystá. V prvních 
zářijových dnech, konkrétně 2. září 
v 17 hodin, bude této nepříliš zná-
mé mnichovohradišťské osobnosti 
odhalena na jeho rodném domě  
v Podskalské ulici čp. 213 pamětní 
deska. Za touto iniciativou stojí Klub 
vojenské historie 276th Sqdn (ree-
nacted) RAF.

Na úvod setkání bude zrekapi-
tulován Ottův životní příběh, násled-
ně bude deska za přítomnosti čest-
né stráže odhalena, zazní projevy 
starosty města, jenž nad její instalací 
převzal záštitu, a zástupce Armády 
ČR, na závěr také státní hymna. Po 
skončení programu se zájemci pře-
sunou do Klubu, kde v 17:40 hodin 
proběhne komentovaná prohlídka 
výstavy Bojovali jsme za Českoslo-
vensko.

Redakce

nější teorie hledá původ názvu ve 
starých mapách, kde je prý uváděn 
Mnišský vrch. Mužský i s okolím totiž 
až do počátku 15. století patřil k ma-
jetku mnichů cisterciáků z nedale-
kého Kláštera Hradiště. Potvrzením 
je i nejstarší dochovaná písemná 
zmínka o obci Mužský, která k roku 
1400 zmiňuje „villu Muzssky, monii 
Hradisst“.

Tímto se uzavírá další díl naše-
ho seriálu. V tom příštím opustíme 
slovanské předky i temný středověk 
a ocitneme se na bojišti prusko-
-raskouské války roku 1866, která se 

do dějin kraje pod Mužským zapsala 
písmem krvavým.

Mgr. Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Zřejmě nejstarší fotografický snímek hradu Valečova pořízený v roce 1915. 
Foto: Archiv autora (výřez)

Hrad Valečov z ptačí perspektivy. Snímek byl pořízen dálkově ovládaným 
dronem. Foto: Filip Krásný
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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!

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 (přílohy 
nesmí překročit 5 MB). Uzávěrka 
je vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi Kamelot

Společnost MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o., výrobce chladících modulů                            
a klimatizačních jednotek, významný zaměstnavatel  v automobilovém průmyslu 

Vás srdečně zve na 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
10. září 2016  

 
Od 09:30 do 15:00 hod  

Víta Nejedlého 1471 
 

Máme pro Vás připravené prohlídky závodu a program pro děti i dospělé  
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 
 

Prohlídky závodu MAHLE Behr  
Ruské kolo 

Wipe out – obří koule, Pit stop simulátor (výměna kola na F1) 
Dětské aktivní centrum bagr, Malování na obličej 

Zkušební jízdy s vozy OPEL – soutěž o Astru na víkend s plnou nádrží 
STILL - výstava a jízdy s manipulační technikou  

Vystoupení dětí MŠ Mírová 
a další 

 
Reprodukovaná hudba během celého dne 

 
 

Od 13:00 koncert: Luboš Odháněl a hosté 
 

Občerstvení po dobu akce zajištěno  
 

Těšíme se na Vás 
 

INZERCE

INZERCE


