
hradište ve znamení
slavností

SLAVNOST
Sousedské slavnosti Zažít 
Hradiště jinak se zúčastni-
lo málem celé město. Za-
vzpomínejte na tuto akci  
u pestré fotogalerie.

str. 7

HISTORIE
Starou fabriku v podzámčí 
znají dnes všichni jako Be-
nešovku, v minulosti se tu 
však šily boty. Tehdy se to-
várně říkalo Kompertovka.
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Rok se s rokem sešel a místní i přespolní si v Hradišti opět připravili skvělé 
a výsostně kulturní září. 

Zatímco vloni slavili 130 let od založení svého sboru hasiči, letos pat-
řilo jubileum baráčníkům. Oslavili 120 let. Jak bylo ve městě vidět, tradice 
Pojizeří jsou stále silné, a já se k oslavám rád připojil v tradičním kroji. 
Jak průvod, tak oslavy v zámeckém areálu byly krásné a připomněly nám 
bohatství našich dějin i tradic. V tentýž den jsem v kroji vyrazil také na 
posvícení do Sychrova, na den otevřených dveří do firmy Mahle i na třetí 
ročník festivalu No Waves, který patří především alternativní scéně pro 
mladé. Zde kroj vzbudil největší ohlas a mnozí se vyptávali na jeho původ.

Velký palec nahoru patří také všem organizátorům, stánkařům a vy-
stupujícím, kteří se podíleli na sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
Hradišťáci opět ukázali, že svůj domov mají rádi a dokážou se podělit  
s ostatními o svůj um, výsledky své práce či koníčky. Děkuji všem, kteří 
pomohli s organizací nebo vystoupili zdarma, pouze pro radost ostatních. 

Mě osobně druhý ročník slavnosti potěšil velmi a dvojnásob proto, že 
se jej zúčastnili naši přátelé z partnerských měst. Z Erzhausenu dorazilo 
23 osob a o své typické dobroty se s námi podělili ve svém stánku, novým 
partnerským městem se oficiálně stal i polský Chojnow, který na slavnos-
ti reprezentovalo přes 60 osob včetně dětského sboru, týmu mažoretek  
a taneční skupiny. Díky partnerským městům se podařilo dostat Evropu 
do Hradiště, a to je dobře.

Po velkých oslavách nyní přicházejí dny poklidnější i chladnější. 
Každé roční období má však něco do sebe. Užívejte si pestrobarevné 
listy stromů i sychravé dny strávené v teple domova se svými nejbližšími. 
Vždyť Vánoce se blíží a brzy po nich opět přijde jaro.

Ondřej Lochman, starosta města
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PŘÁTELÉ
Na Sousedské slavnosti 
bylo stvrzeno nové přá-
telství Mnichova Hradiště  
s polským partnerským 
městem Chojnow.
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tel 315 810 620
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

INTERNET     TELEVIZE      TELEFON

... jsme tu pro Vás!

Obec baráčníků oslavila 120. výročí založení, 
poblahopřál jí i Václav Budovec z Budova

INZERCE

INZERCE INZERCE

ˇ

Druhá záříjová sobota patřila v Mni-
chově Hradišti krojům a folklóru. Se-
šli jsme se v hojném počtu, abychom 
si připomněli již 120. výročí založení 
Staroslavné vlastenecko-dobro-
činné sdružené obce baráčníků v 
Mnichově Hradišti. A to ne právě 
akcí dvakrát skromnou, ale rovnou 
celodenním historickým a folklórním 
programem.

Historický podtext oslavy získa-
ly díky návaznosti na výročí Václava 
Budovce z Budova (1551-1621), 
jenž je patronem celé mladobole-
slavské baráčnické V. Župy, která 
nese jeho jméno. Připomínali jsme 
si 465. výročí jeho narození, 395. 
výročí úmrtí, 410. výročí zahájení 
stavby tzv. Budovcova křídla mni-
chovohradišťského zámku, jehož byl 
vlastníkem, i 60 let od zahradní slav-
nosti s rozvinutím župního praporu, 
která se odehrála 15.července 1956 
právě v zahradách zámku v Mnicho-
vě Hradišti.

Dopolední úvod akce obstaral 
na Masarykově náměstí již v 9:30 
hodin Bělský dechový orchestr Vác-
lava Hašlara. Před 10. hodinou se 
zde pak seřadil tradiční průvod, který 
do ulic města vyslal starosta města 
Ondřej Lochman (pro ten den „sou-
sed“ v kroji zapůjčeném od souboru 
Furiant). 

A šlo a jelo se. V čele tradiční 
prapory – baráčnické obce Mnicho-
va Hradiště, mladoboleslavské V. 
Župy a Veleobce pražské, a tento-
kráte i slavnostní prapory městské, 
včetně státní vlajky. V průvodu dále 
jela historická šlechta, doprovázena 

vojáky a hudebníky. Nechyběl také 
sám Václav Budovec z Budova před-
stavovaný bývalým ředitelem mla-
doboleslavského divadla a hercem 
Františkem Skřípkem s ozbrojenou 
gardou a šlechtickým doprovodem. 
Následovaly baráčnické prapory žup 
a obcí, krojovaní, skupina s májkou, 
účastníci ve svérázu a další. 

Průvod prošel kolem kostela sv. 
Jakuba a došel až do areálu zámku, 
kde ještě před začátkem slavnostní-

ho zasedání došlo na poklonu čes-
kému pánu Václavu Budovci z Bu-
dova u jeho pomníku. Tam zástupci 
města, V. Župy i mnichovohradišťské 
baráčnické obce položili kytice a vy-
slechli si krátký, ale výstižný proslov 
z úst kazatele Jednoty bratrské Ja-
roslava Zajíčka, jenž přiblížil zajíma-
vou osobnost Budovcovu.

Poté se účastníci akce rozdělili 
na „zasedající“, účinkující a diváky 
a bohatý program pokračoval. ...12

Baráčnických slavností se zúčastnili stovky baráčníků z celé ČR. Foto: Redakce
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Leitmotivem návštěvy z Erzhausenu 
a Chojnowa bylo téma „sousedství“

Listopadový program divadla zpestří 
koncert písničkářky Lenky Filipové

Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 7. listo-
padu 2016. V sále Klubu na Masarykově náměstí 
začne zasedání jako tradičně 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

Sportovní aktivity pro obyvatele města rozšíří do konce října nové workoutové hřiště, které vznikne vedle tělocvičny 2. základní školy. Půjde o několik 
hrazd, žebřin, bradel a lavic, které jistě nebudou zahálet a přilákají jak mladé siláky, tak starší sportovce, kteří se chtějí pouze udržovat v kondici. Podobná 
sportovní hřiště pod širým nebem, kam je vstup zdarma, jsou v poslední době stále populárnější. Toto, v hodnotě 400 tisíc korun, vznikne navíc díky 
sponzorskému daru. (red)

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ BUDE HOTOVÉ DO KONCE ŘÍJNA

Málokterá zpěvačka si léta drží svůj 
styl podobně důsledně, jako Lenka 
Filipová, písničkářka, ke které ne-
odmyslitelně patří kytara. V pondělí 
14. listopadu od 19 hodin přesvědčí 
v městském divadle i Hradišťáky, že 
vůbec nestárne. A na svůj koncert 
přijede i minimálně se dvěma hosty.

Když se objevila v osmdesátých 
letech na televizních obrazovkách, 
byla jiná než všechny ostatní zpě-
vačky. Romantická štíhlá žena s 
dlouhými, lehce zvlněnými vlasy v 
sobě měla, a stále má, francouzský 
šarm. Však také francouzština je 
jejím oblíbeným jazykem, v němž 
tu a tam na svých koncertech rov-
něž ráda zazpívá. Svou tvorbou 
rozbourala představu o tradičním 
popu: místo skotačivých diskohrátek 
tu byla půvabná dáma stoicky sedící 

za kytarou. Mnohé její písničky mají 
až šansonový nádech. Už před kon-
certem můžeme potvrdit, že na něm 
Lenka nevynechá jediný svůj velký 
hit. Zazní Věnování, Zamilovaná, Za 
všechno může čas, Jenom blázni 
se radujou, Málo mám, Prý se tomu 
říká láska i V šálku čaje na Srí Lan-
ku. Hudbu k většině těchto písní si 
napsala sama, právem obdivované 
texty mají takřka výhradně na svě-
domí dva její dvorní autoři, dnes už 
bohužel zesnulý Zdeněk Rytíř a Gá-
bina Osvaldová.

Sympatická je Lenka Filipová 
také svými výlety za klasikou. Máme 
jako organizátoři k dispozici play list 
koncertu a víme, že zpěvačka i bě-
hem svého hradišťského vystoupení 
sáhne několikrát po klasické kytaře. 
Asi se to nemá, ale předem odtajní-

me jméno alespoň jednoho zpěvač-
čina hosta. Je nám potěšením, že na 
pódiu městského divadla vystoupí 
po boku Lenky Filipové také irský 
harfenista Sean Barry.

Loni v prosinci zaznamenal 
bouřlivý ohlas koncert Dashy a její 
doprovodné kapely Pajky Pajk Mila-
na Kumžáka. Jsme rádi, že po ne-
celém roce budeme moci v Hradišti 
přivítat další kvalitní popovou zpě-
vačku. Interpretka předem slíbila, 
že svůj koncert zakončí autogrami-
ádou, kde budete moci, třeba jako 
pěkný vánoční dárek, koupit i její 
CD. Vstupenky na koncert zakoupíte 
v Klubu, sídlícím uprostřed Masary-
kova náměstí.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

„Soused je ten, koho znám“ je ná-
zev projektu, v rámci kterého k nám 
na přelomu září dorazila početná 
skupina návštěvníků ze sousední-
ho Německa a Polska, konkrétně 
z partnerských měst Erzhausen 
a Chojnow. 

S Erzhausenskými se setkává-
me při nejrůznějších příležitostech 
již hodně dlouho – od podpisu part-
nerské dohody uběhlo letos 19 let. 
S Chojnowskými jsme navázali vzta-
hy tento rok a právě na sousedské 
slavnosti byla ofi ciálně podepsána 
partnerská smlouva mezi našimi 
městy.

Chtěli jsme ale především, aby 
se lidé z partnerských měst měli 
možnost potkat s Hradišťáky a na-
opak. Součástí návštěvy proto byla 
veřejná debata na aktuální téma 
„Uprchlíci v Erzhausenu“, díky které 
se více než 50 účastníků mělo mož-
nost dozvědět, jak vedení němec-
kého města a jeho občané zvládají 
práci s více než 180 uprchlíky, které 
aktuálně ve městě mají. Další akcí 
bylo česko-německo-polské setkání, 
v rámci kterého byly sdíleny zkuše-
nosti s vytvářením dobrých soused-
ských vztahů. 

Vyvrcholením celého projektu 
byla účast delegací i dalších zástup-
ců obou měst na sousedské slav-
nosti Zažít Hradiště jinak. Obě měs-
ta se prezentovala vlastním stánkem 
s lokálními produkty, erzhausenští 
tenisté spolu s hradišťskými hráli s 

dětmi na ulici tenis a z Chojnowa 
v sobotu ráno přijel dokonce autobus 
s mažoretkami, pěveckým sborem, 
orchestrem a taneční skupinou. 

Skupina dvaadvaceti zástupců 
z Erzhausenu byla velmi pestrá – byli 
v ní pracovníci tamní radnice, členo-
vé vedení města, zástupci knihovny, 
škol a školek, sociálního odboru 
a nejrůznějších spolků a iniciativ. 
Z Chojnowa nás přijelo navštívit šest 
zástupců především z radnice, škol, 
knihovny a muzea, ve výsledku však 
včetně vystupujících dorazilo Poláků 
šest desítek

Na ty, kteří v Mnichově Hradišti 

trávili čas od středy 14. do neděle 
18. září, čekal kromě již zmíněných 
aktivit doprovodný program, v rámci 
kterého navštívili školu a školku ve 
Veselé, nedávno vybudovaný Dům 
Ludmila, Gymnázium Mnichovo Hra-
diště, Základní školu Sokolovská, 
Dům pod Skalami v Kurovodicích, 
městskou knihovnu a muzeum. Dě-
kujeme zástupcům všech institucí 
za milé přijetí a čas, který návštěvě 
věnovali. 

S oběma městy máme již nyní 
plány na další rok – a budeme rádi, 
pokud se do spolupráce postupně 
zapojí i další spolky či jednotlivci.

Za sponzorskou podporu setká-
ní patří poděkování fi rmám Uzenář-
ství Stejskal, Řeznictví a uzenářství 
Dvořák, Květinka Mrázovi, Kofola, 
Pivovar Svijany, Pekárna a cukrárna 
Mikula, Aauto MH a dále Římskoka-
tolické farnosti Mnichovo Hradiště a 
školní jídelně ZŠ Studentská za po-
skytnuté zázemí. 

Projekt „Soused je ten, koho 
znám“ je spolufi nancován v rámci 
programu Evropské unie „Evropa 
pro občany“.

Martina Kulíková, 
projektová manažerka města

Zástupci polského města Chojnow a starosta Ondřej Lochman právě podepsali smlouvu o partnerství obou měst.

Nový projekt: školy 
a školky pro kluky a holky
„Moje nejmilejší paní učitelka je Mar-
cela D., protože nám peče dobroty,” 
zapsal školou povinný návštěvník 
sousedské slavnosti na naši nástěn-
ku. Ptali jsme se nejen na nejlepšího 
či nejmilejší ho pana učitele či paní 
učitelku, ale také na to, co koho ve 
škole zajímá a baví. Nejčastěji se 
objevovaly odpovědi jako tělocvik, 
výtvarka („protože něco vyrábíme“), 
matematika („s panem učitelem 
Umáčeným“) a též „cokoli, na co 
jsme měli dobrého kantora, protože 
dobrý kantor udělá každý předmět 
zajímavým“. Ve škole snů by prý 
měli učit nejen paní učitelky, ale také 
páni učitelé, a třikrát (!) zaznělo Ko-
menského „škola hrou“ nejen jako 
ideální forma výuky pro žáky, ale též 
pro pedagogy. 

Kdo se zastavil u stánku „Ško-
ly a školky pro kluky a holky aneb 
MAP – místní akční plán vzdělává-
ní pro Mnichovohradišťsko“, mohl 
si vyzkoušet také dnes už vymizelé 
klečení na hrachu (a našli se i pa-
mětníci, kteří ještě zažili tento způ-
sob trestání) a vybarvovat omalo-
vánky. Zejména jsme si ale povídali 
o vzdělávání a výchově dětí a žáků 
do 15 let. 

V diskusích, seminářích, v rámci 
neformálních setkání i na studijních 
cestách hodláme toto téma dál roz-
víjet a zveme k účasti všechny, komu 
vzdělávání dětí a žáků v ORP Mni-
chovo Hradiště leží na srdci. Více 
najdete na www.map-mh.cz.

Katarzyna Szajda

Půlhodinové parkování
na náměstí zcela zdarma
V centru města došlo od 
1. září k úpravě parkova-
cího režimu. Změny se 
týkají zpoplatněných par-
kovišť na náměstí. 

Doba pro parkování 
s poplatkem se zkrátila 
o hodinu na dobu od 8 do 
17 hodin, zároveň je nově 
první půlhodina parkování zdarma 
(je ale nutné si přesto vyzvednout 
v parkovacím automatu lístek). Na-
opak dlouhodobější stání se prodra-
ží, hodina stojí 20 korun. Snahou je 
zvýhodnit ty, kteří si na náměstí po-
třebují něco vyřídit či nakoupit, oproti 
dlouhodobě parkujícím. Automobily 
mohou jejich vlastníci zaparkovat 

například na parkovištích 
v Lidické nebo Sokolovské 
ulici. 

Následně – po 
vydání příslušné-
ho povolení – dojde 
k úpravě režimu parko-
vání také v Mírové ulici 
u školky. Zde bude 

stání regulováno formou par-
kovacích kotoučových hodin. 
Parkovací kotoučky budou 
v nejbližší době k zakoupení v Klubu 
Mnichovo Hradiště a případně i na 
dalších místech ve městě.

Pavel Král, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ
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V Akademii třetího věku studenti od září 
pronikají do tajů dějin umění
V polovině září usedli ve Volnočaso-
vém centru v Zámecké ulici poprvé 
do lavic účastníci již třetího ročníku 
Akademie třetího věku, kterou v Mni-
chově Hradišti zaštiťuje Vzdělávací 
institut Středočeského kraje. Leit-
motivem tohoto akademického roku 
jsou dějiny umění a studenti, z nichž 
nejmladším je 55 let, získají zevrub-
né povědomí o vývoji výtvarného 
umění od pravěku po současnost.  

Studenty ve dvou semestrech 
čeká série přednášek, které plynule 
navazují na starší studijní programy 
Historie a kultura a Svět literatury, 
které už mnozí frekventanti absol-
vovali. Ve výsledku tak získají kom-
plexní znalosti, které mohou předá-
vat dál mezi své přátele, potomky 
nebo vnoučata.

Na první přednášku Mgr. Pavla 
Krále, Ph.D. právě o dějinách umě-
ní v éře pravěku a starověku dora-
zil také starosta Ondřej Lochman, 
aby studenty pozdravil a popřál jim 
studijní úspěchy a samé jedničky. 

„Jsem rád, že vás Akademie třetího 
věku baví a že jste se rozhodli dále 
vzdělávat,” podotkl starosta.

Vedle kurzů Akademie třetího 
věku, na jejichž pořádání se město 

podílí (a studentům dotuje polo-
vinu kurzovného ve výši 850 Kč), 
uspořádalo v poslední době také 
pro seniory koncert dechové hudby 
Krajanka s Josefem Zímou, s jehož 

opakováním se počítá i na příští rok. 
A na Vánoce už je nyní naplánované 
tradiční setkání s vedením města...

Redakce

Tajemství hřbitovní kaple
Hřbitovní kapli v Mnichově Hradišti 
zdobí dvě pamětní desky zemřelých 
kněží, P. Františka Nigrina a P. Anto-
nína Píče, obě začínající slovy „zde 
odpočívá“. A návštěvníci hřbitova si 
kladou otázku – je hřbitovní kaple 
hrobkou?

Nový městský hřbitov byl za-
ložen roku 1827, ale kaple posta-
vena až o tři desetiletí později, 
v roce 1859, jak se dovídáme z knihy 
o našem městě „Můj dům, můj hrad“. 
P. František Nigrin zemřel 14. května 
1843, to znamená, že dokonce mohl 
být pohřben ještě na starém hřbitově 
u kostela sv. Jakuba. Starý hřbitov 
totiž sloužil svému účelu až do roku 
1866. 

Po zrušení starého hřbitova roku 
1887 byly odtud náhrobní desky pře-
neseny na hřbitov současný. Proto-
že P. František Nigrin byl významnou 
osobností dějin našeho města, oz-
dobila jeho náhrobní deska hřbitovní 
kapli (může se nacházet pod novou 

smaltovanou pamětní deskou). 
P. Antonín Píč zemřel 25. srpna 
1888. Teprve kroniky snad jednou 
dají odpověď, kde je  skutečné místo 
jejich posledního odpočinku.

Další z tajemství hřbitovní 
kaple, která můžete pomoci vyře-
šit vy, milí čtenáři Kamelotu, je její 
neznámé zasvěcení. Byly z ní také 
vypravovány pohřby, a třeba právě 
ve vašem albu se proto nachází foto 
jejího interiéru s původním oltářním 
obrazem od akademického malíře 
Josefa Žáka ze Žehrova. 

Dnes už původní obraz v kapli 
k nalezení není. Místo něj je tu umís-
těn zhruba pět let obraz novodobý. 
Kaple je pravidelně veřejnosti pří-
stupná o svátku Památky zesnulých, 
tedy na Dušičky. Letos ve středu 
2. listopadu zde opět bude v odpo-
ledních hodinách sloužena mše za 
zesnulé.

Daniela Břoušková

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
Z MNICHOVA HRADIŠTĚ A JEHO OKOLÍ
SOU HUBÁLOV OTEVŘE SVÉ BRÁNY V POLOVINĚ ŘÍJNA
Střední odborné učiliště Hubálov srdečně zve širokou veřejnost na tra-
diční den otevřených dveří, který se letos koná v sobotu 15. října od 9 
hodin v hubálovském areálu. Je připraven program pro všechny genera-
ce. Zájemci o studium si mohou prohlédnout školu, dílny, internát, jídelnu, 
bývalí absolventi zase přicházejí zavzpomínat na svá školní léta. Bude 
také vystavena starší i moderní zemědělská technika a pro malé i větší 
děti připraveny ukázky odborného výcviku, střelba z luku i ze vzduchovky, 
jízda traktorem či na koni nebo dovednostní a poznávací soutěže. Občer-
stvení je zajištěno u venkovních stánků a ve školní jídelně. (kom)

PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE ZVE NA PODZIMNÍ PIKNIK
Městský parlament dětí a mládeže vás s radostí zve na Podzimní piknik, 
který se uskuteční 7. října od 14 hodin na travnaté ploše za budovou 
2. základní školy. Zapojte se do přípravy této malé, ale zato zábavné akce 
tím, že s sebou jednoduše přibalíte pár kuchařských kousků s podzimní 
tématikou z vaší kuchyně. Vše s jablky, dýněmi a dalšími typickými suro-
vinami je vřele vítáno! Bude zde také samozřejmě živý hudební doprovod 
a rozhodně i zábava pro vaše ratolesti. Budeme se na vás těšit a doufá-
me, že si s námi piknik užijete, jak se patří. (cit)

PŘEDNÁŠKA O SICÍLII A LIPARSKÝCH OSTROVECH
Lidé většinou cestují rádi, pro mnohé je cestování životní láskou a všichni 
si z výletů uchováváme vzpomínky, fotografi e, fi lmy či jiné suvenýry. Jsme 
proto rádi, že k nám do kina se o ně přijde podělit paní Pavla Bičíková 
z nedalekého Kozákova v Českém ráji, která u nás ve městě již dvakrát 
a s velkým úspěchem přednášela ve Volnočasovém centru. Pavla Bičíko-
vá již od dětství velmi ráda cestuje. Procestovala Himálaje, Island, Lapon-
sko a mnoho dalších zemí. Podle svého zájmu si vyhledala i zaměstnání 
– pracovala jako průvodkyně jedné pražské outdoorové cestovní kance-
láře, dosud vytváří turistické nabídky pro region Českého ráje a již tři roky 
jezdí po Česku s cestopisnými přednáškami a promítáním. Její přednáška 
s dataprojekcí na téma Sicílie a Liparské ostrovy se bude konat v kině 
v úterý 25. října od 18:30 hodin. Vstupenky za 90 Kč jsou v předprodeji 
v kanceláři Klubu a Infocentra na náměstí a u pokladny kina v době provo-
zu. Na vstupenkách nebudou označená místa, přijďte proto na přednášku 
včas, abyste si sedli podle svého přání. (maj)

KNĚŽMOST OSLAVIL 700 LET A POKŘTIL KNIHU O OBCI
Součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o obci Kněžmost byl rov-
něž křest zajímavé regionální publikace, která se věnuje historii, geologii 
i architektuře Kněžmostu a jeho okolí. Publikace je barevná, obsahuje 
řadu ilustrací a je výsledkem práce celé řady autorů. Například mnicho-
vohradišťská historička Lenka Křížová je autorkou kapitoly o 19. století, 
Pavel Sosnovec zase popsal založení a nejstarší budování obce. A ani 
další jména autorů nebudou milovníkům regionální historie neznámá: do 
publikace se zájemcům podepisovala třeba Jana Dumková, Filip Krásný, 
Václav Holas, Jan Juřena, Theodor Honický, Pavel Kverek či Martin Ba-
rus. Kniha je v prodeji také v Mnichově Hradišti. (red)

INZERCE

Během sousedské slavnosti byly oceněny mladé osobnosti města
Ocenění a symbolický šek v hodnotě 
10 tisíc korun z rukou starosty pře-
vzal v rámci programu sousedské 
slavnosti jeden spolek a dva jednot-
livci.

Jako první se z prestižního oce-
nění těšil dobře známý Dětský pěvec-
ký sbor Zvonky. Renomovaný sou-
bor, který opakovaně vozí ocenění 
z domácích i mezinárodních soutěží, 
byl oceněn za dlouhodobou a kvalit-
ní práci manželů Hejlových, vedou-
cích sboru, a talent a píli mladých 
pěvců i pěvkyň.

Individuální cenu si odnesli stu-
denti gymnázia Pavel Rak a Anna 
Samešová. Pavel byl oceněn za 

mimořádné studijní výsledky, když 
zvítězil v rámci okresu ve všech ma-
tematických soutěžích, Anna si své 

ocenění za mimořádné sportovní 
úspěchy vysloužila mimo jiné třetím 
místem na Mistrovství ČR v běhu na 

800 metrů v kategorii žákyň.
Cena města Mnichova Hradiště 

pro mládež byla letos udělena popr-
vé a navázala tak na ocenění výji-
mečných osobností, které proběhlo 
během plesu města na začátku 
března. Cena pro mládež je určena 
těm mladým lidem, kteří výjimeč-
ně reprezentují město. O ocenění 
rozhodla rada města na základě 
nominací od občanů a doporučení 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
a Komise pro sport a zájmovou čin-
nost. 

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení MÚ

Nová dětská hřiště v Kruhách 
a Sychrově rozhodně nezáhalejí
V místní části Kruhy vyrostlo nové 
dětské hřiště už během letních prázd-
nin. Díky sedmdesátitisícové investici 
z rozpočtu města sestává z několika 
herních prvků, které rozhodně ocení 
všechny děti. Jeho součástí je rov-
něž hřiště na plážový volejbal, které 
již nějaký čas slouží těm odrostlej-
ším. S realizací významně pomohl 

zdejší osadní výbor, kterému vedení 
města děkuje.

Nové hřiště děti pokřtily v září 
také v Sychrově. Tamní areál přišel 
na sto tisíc a slavnostně předán do 
užívání byl v rámci Sychrovského 
posvícení.

Redakce

Dětské hřiště v Kruhách vyrostlo vedle staršího hřiště na plážový volejbal.

U Orlické brány je už zámecká zeď opravená a vypadá jako kdysi
Oprava zámecké zdi pokračuje a již 
jsou znát výsledky prvního úseku 
od Orlické brány k zámecké jízdár-
ně. Firma Loučka Pardubice pod 
přísným památkovým dohledem 
opravila první část zdi, která zůsta-
la zachována, a nad kořeny stromů 
zasahujícími do samotné zdi byly vy-
tvořeny klenby, aby mohly být stromy 
ponechány. 

Druhá část prvního úseku 
musela být kvůli statice zbourána 
a dílem z původního kameniva zno-

vu vyzděna. Tato část by měla být 
dokončena do konce října. Pak po-
dle povětrnostních podmínek začne 
náročnější část oprav části zámecké 
zdi od kočárovny ke křižovatce ulice 
V Lipách a Zámecké, která zasahu-
je do okružní cesty parkem pod zdí 
zámku. Úplné zahrazení této cesty, 
z důvodu opravy ohradní zdi zámku,  
je povoleno do června roku 2017.

Soňa Švábová,
Státní zámek Mnichovo Hradiště

Zvonky přebírají ocenění. Foto: Dita Niesnerová
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V říjnu kino nabídne výborné české i zahraniční filmy
Tento měsíc je nabitý žhavými novin-
kami a filmy, které uvádíme poprvé. 

V premiérovém termínu uvidíte 
například britsko-český historic-
ký film Anthropoid pojednávající  
o atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Snímek byl 
velmi úspěšný na letošním MFF Kar-
lovy Vary. V celosvětové premiéře 
zahajoval celý festival a ve všech 
třech projekcích byl beznadějně vy-
prodán. Při jeho repríze ve čtvrtek 
27. října bude projekce v našem 
kině doplněna besedou s odborným 
vojenským poradcem a účastníkem 
natáčení, Pavlem Kmochem.

Dalším zajímavým filmem, ten-
tokrát z žánru fantasy, je Sirotčinec 
slečny Peregrinové pro podivné 
děti. Jeho režisérem je Tim Burton 
a vypráví o dětech se zvláštními 
schopnostmi, které se kvůli nim skrý-
vají na opuštěném ostrově. Pro děti  
a mládež je také určený dobrodružný 
animovaný snímek Kubo a kouzelný 
meč o chlapci, který v magické sa-
murajské zbroji zažene záhrobní dé-
mony. Pro náročné diváky uvádíme 
vítězný film letošního karlovarského 
festivalu Rodinné štěstí a poslední 
film Jana Němce Vlk z Královských 
Vinohrad.

Premiéry tří českých filmů při-

nesou dobrou zábavu a věříme, 
že i kvalitu. Jsou to české komedie 
Instalatér z Tuchlovic (režie Tomáš 
Vorel), Bezva ženská na krku (au-
torská dvojice Hoffman – Vejdělek)  
a animovaný film Lichožrouti o po-
stavičkách, které se živí ponožkami, 
a proto lidem neustále jedna chybí…

Thriller Smrt ve tmě (v originále 
Nedýchej) je film, u kterého diváci 
opravdu napětím nedýchají. Podob-
ně jako v hororu Zhasni a zemřeš  
i nyní přináší tma smrt, ale tentokrát 
z rukou agresivního slepce s vynika-
jícím sluchem. Podobně napínavé je 

mrazivé mysteriózní drama Dívka ve 
vlaku, často srovnávané s úspěšným 
krimifilmem Zmizelá z roku 2014.  
V tomto filmu však po zmizelé ženě 
nepátrá její muž, ale dívka z vlaku. 

V našem kině uvidíte také 
poslední zfilmovaný román Dana 
Browna, Inferno, který stejně jako 
Šifra Mistra Leonarda a Andělé  
a démoni přináší akci, strhující děj  
a neustálé napětí. V hlavní roli Ro-
berta Langdona bude opět Tom 
Hanks. Remake známého westernu 
Sedm statečných s novými herci, ale 
stejnou zápletkou, bude drsnější než 

nejslavnější verze z roku 1960, ale 
věříme, že nadchne diváky podob-
ně. Až poslední novinka přinese tro-
chu klidu a uvolnění – bude to fran-
couzsko-čínská komedie Já, kocour 
o muži, který si teprve v kůži kocoura 
uvědomuje, jakou cenu má pro něj 
láska jeho rodiny.

V říjnu vás pozveme do kina 
také na cestopisnou přednášku 
Pavly Bičíkové s názvem Sicílie  
a Liparské ostrovy. Paní Pavla žije  
s rodinou na Kozákově, miluje Český 
ráj a ráda putuje nejen po naší vlas-
ti, ale i po celém světě. Procestovala 
Himálaj, Island, Laponsko a mnoho 
dalších zemí. U nás v Mnichově Hra-
dišti bude vyprávět o jižní Evropě. 
Přednáška se koná v úterý 25. října 
2016 od 18:30 hodin.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 bu-
dou v Česku probíhat volby do kraj-
ských zastupitelstev a do jedné třeti-
ny Senátu. Kino v Mnichově Hradišti 
je volebním místem, a proto v pátek 
7. října 2016 nebudeme promítat. 

Přejeme příjemný podzim  
a věříme, že prodlužující se večery 
a naše filmová nabídka vás přilákají 
do kina!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Po boku Cilliana Murphyho a Jamieho Dornana si v Anthropoidu zahraje také 
řada českých herců, například Aňa Geislerová.

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Výstavu Bojovali jsme za Československo, která byla v sále Klubu přístup-
ná od poloviny srpna do poloviny září, si na sklonku prázdnin prohlédlo ně-
kolik desítek jednotlivců, převážně turistů. V prvních zářijových týdnech na 
ni pak skupinově dorazilo několik tříd nejprve ze ZŠ Sokolovská a posléze 
z místního gymnázia. Unikátem expozice byla série osobních předmětů 
z běžné výbavy válečných letců. První návštěvníky výstavy zaujal nejvíc 
kovový výlisek se záhadnými otvory určený na čištění knoflíků vojenských 
uniforem, útěková mapa na hedvábném šátku, jíž byl vybaven každý le-
tec v případě operace v neznámém prostředí, reflexní pokrývka hlavy pro 
nutnost nouzového přistání nebo malé lahvičky s chemickými přípravky na 
čištění vody. Foto: Jiří Senohrábek

Romantické a poklidné prostředí farské zahrady se v sobotu 3. září stalo 
dějištěm příjemné komorní akce Rozloučení s prázdninami. Cestu si sem 
našlo celkem 37 jedinců, převážně dětí v doprovodu maminek. Lákadlem 
bylo nejen divadelní představení, ale především možnost vyzkoušet čin-
nosti, které byly pro většinu dětí nové: žonglovat s talíři a míčky, zahrát si 
společenskou hru se záhadným názvem Le passe trappe, které dominují 
velké dřevěné kameny, poskládat kousek od kostela z dřevěných kostek 
stavbu, která by kostelu mohla aspoň trochu konkurovat. Ovšem největší 
atrakcí byl jistě had škrtič – ti hodně odvážní dětští účastníci odpoledne 
si ho dali na krk, méně odvážní alespoň pohladili. Foto: Filip Procházka

Takřka do posledního místa zaplněné městské divadlo tleskalo ve středu 
14. září v podvečer králi dechovky Josefu Zímovi a dalším třem sólistům. 
Dvěma zářijovými koncerty v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti oslavila 
uznávaná dechová kapela Krajanka kapelníka Václava Hlaváčka čtvrtsto-
letí na hudební scéně. Ačkoli v publiku seděli takřka výhradně senioři, 
reakce diváků si svou bouřlivostí nezadaly s atmosférou rockových kon-
certů. Díky štědré podpoře Středočeského kraje i města se za koncert ne-
vybíralo vstupné. Příjemnou tečkou byla následná grilovačka Signál rádia 
před radnicí. Ani za klobásu a pivo se neplatilo. „Za sebe a za všechny ná-
vštěvníky, kteří byli na Josefu Zímovi a Krajance, bych ráda poděkovala za 
krásný zážitek. Určite bych se přimlouvala za častější podobná vystoupení 
dechovek v Hradišti,“ vzkázala Dana Lochmanová. Foto: Jiří Senohrábek

O to, jak se v Erzhausenu, německém partnerském městě, vypořádávají s 
přílivem uprchlíků, se ve čtvrtek 15. září zajímalo v sále Klubu na šest de-
sítek příchozích hostů, mezi nimiž sedělo i jedenadvacet erzhausenských 
občanů a také oba předchozí starostové Mnichova Hradiště, Arnošt Vajzr 
a Jaroslav Myška. O své zkušenosti se v přátelské a věcné atmosféře po 
boku současného starosty Ondřeje Lochmana a jednatele Klubu Jiřího 
Senohrábka podělili starosta Erzhausenu Rainer Seibold a vedoucí tam-
ního sociálního odboru Eva Kirchenkamp. Přítomní Hradišťáci zaslouží 
obdiv. Nejen za účast, ale především za aktivní zájem prokázaný mnoha 
věcně a hbitě formulovanými otázkami, z nichž nebylo cítit ani radikální 
odpor k uprchlíkům, ani servilní naivismus. Foto: Michal Václavek

Poznejte osobně muže, který hraje první housle
Je primáriem České filharmonie. Tak 
se říká hudebníkovi, který v orches-
tru hraje první housle. V součas-
nosti zastává v České filharmonii, 
nejprestižnějším českém orchestru, 
tento post Jiří Vodička. Spolu s kla-
víristkou Jitkou Čechovou a violon-
cellistou Janem Páleníčkem tvoří 
Smetanovo trio. Na koncert tohoto 
komorního tělesa můžete přijít v úte-
rý 18. října od 19 hodin do městské-
ho divadla, ať už vlastníte abonentku 
Kruhu přátel hudby či nikoli. Pokud 
o koupi předplatného se zpožděním 
uvažujete, ještě máte šanci. Ačkoli je 
úvodní zářijové vystoupení Kalabis 
Quintetu již za námi, koupě abonent-
ky na nadcházejících sedm koncertů 
za 792 Kč se stále ještě vyplatí a je 
možná.

Ačkoli v diskografii Smetano-
va tria jasně převažují kompozice 
nejznámějších českých klasiků  

A. Dvořáka, B. Smetany a B. Marti-
nů, v programu hradišťského koncer-
tu se objeví pouze díla posledního 
ze jmenovaných. Skladby Bohusla-
va Martinů doplní na programu zdej-

šího vystoupení díla Beethovena  
a Mendelssohna – Bartholdyho.

Počátky Smetanova tria sahají 
až do meziválečné éry. V roce 1934 
bylo založeno legendárním čes-

kým klavíristou prof. Josefem Pá-
leníčkem, aby jeho značku vzkřísil  
v kulatém roce 2000 zakladatelův 
potomek, violoncellista Jan Pálení-
ček. 

Trio si za krátkou dobu své ob-
novené existence získalo meziná-
rodní renomé a v Evropě je doma 
všude. Poznali ho ale také poslu-
chači v Japonsku, Spojených stá-
tech, Brazílii či Egyptě. V domácím 
prostředí často spolupracuje s před-
ními orchestry (Symfonický orchestr 
Hlavního města Prahy FOK, Praž-
ská komorní filharmonie, Moravská 
filharmonie Olomouc) a dirigenty 
(Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Stani-
slav Vavřínek). Trio se objevilo také 
mezi účinkujícími prestižních festi-
valů Pražské jaro či Janáčkův Máj.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

Smetanovo trio: Jiří Vodička, Jitka Čechová a Jan Páleníček.

Sebeironie je silnou zbraní herečky Evy 
Holubové, přesvědčí vás o tom jako Hvězda
Talent v ní byl od počátku, ale svůj 
herecký rozpuk, nejlepší věk, kdy 
se jiné herečky oblékají do kostýmů 
Julií a Desdemon, strávila ve sklepě. 
Ačkoli to byl Sklep s velkým S, i tak 
o ní tehdy věděla jen hrstka zasvě-
cených. Sláva přišla až v pozdějším 
věku. Přesně jako u oblastní hereč-
ky, která je hlavní hrdinkou Hvězdy, 
nakažlivě vtipné hry pro jedinou 
jevištní aktérku, kterou uvádí mimo 
předplatné městské divadlo v pon-
dělí 31. října od 19.30 hodin.

Hvězda je komedií o fiktivní he-
rečce zapadlého oblastního divadla, 
která se díky účinkování v seriálu 
stane přes noc slavnou. Sledujeme 
ji během nejdivočejšího týdne jejího 
dosud poklidného života. Scénář s 
nadsázkou odkrývá zákulisí malé-
ho českého showbyznysu, dělá si 
šprťouchlata z takzvaných celebrit 
a s nadhledem líčí osobní problémy 
neznámé herečky, která se po 35 
letech poctivé, ale více méně nevidi-
telné služby u divadla stává díky roli 
v jediném televizním seriálu zářivou 
hrdinkou titulních stránek novin.

Autorem Hvězdy je režisér  
a scénárista Patrik Hartl, úhlavní 
spolupracovník pražského Studia 
Dva, nacházejícího se jen na skok od 
Václavského náměstí. Tohoto muže 

budete jistě znát jako věčně roz-
chechtaného chlápka z televizních 
talk show od Všechnopárty Karla 
Šípa až po Show Jana Krause. Svoji 
neutuchající dobrou náladu se snaží 

prodat ve svých hrách, které píše  
i pro další herce s prokazatelným 
komediálním talentem – třeba Boba 
Klepla či Ivanu Chýlkovou.

Žena touží být z podstaty svého 
pohlaví především krásná a odušev-
nělá, touží se líbit nejen mužům, ale 
i dalším ženám, jež jsou jí sokyněmi. 
Humor často vyžaduje schopnost 
obracet vtipnou munici proti sobě 
samému. Tohle je mezi dámami 
vzácná vlastnost – a proto je tak 
málo dobrých ženských komiků. Ti 
nejlepší – v našich kotlinách dámy 
Janžurová, Bohdalová, Zázvorková 
či Růžičková – touto vzácnou vlast-
ností disponovaly měrou vrchovatou. 
A mám neklamný dojem, že humor 
na vlastní účet rozhodně není cizí 
ani Evě Holubové. Přijďte se o tom 
přesvědčit v poslední říjnový den, 
kdy tato svérázná interpretka celých 
sto minut nebude k tomu, aby Vás 
pobavila, potřebovat jediného herec-
kého partnera.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště
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Památka válečného veterána pocházejícího 
z Mnichova Hradiště není zapomenuta
Od 2. září můžete na domě čp. 213 v 
Podskalské ulici vidět novou pamět-
ní desku, která zde byla odhalena na 
paměť Karla Stanislava Otty, který 
se v tomto domě narodil a který za 
druhé světové války bojoval u Tobru-
ku a jako palubní střelec v rámci 
Royal Air Force. 

Tato deska, vyrobená z imitace 
bronzu, připomíná jak místo naro-
zení, tak zejména data narození a 
úmrtí, do dnešních dnů i pro mnohé 
Mnichovohradišťáky neznámé osob-
nosti. Odhalena byla ve výroční den 
konce Druhé světové války a v roce 

95. výročí narození tohoto rodáka. 
Slavnostního ceremoniálu se 

mimo jiné zúčastnil náměstek hejt-
mana Středočeského kraje Karel 
Hořčička, starosta města Mnichovo 
Hradiště Ondřej Lochman, místosta-
rosta Jiří Bína, členové rodiny Karla 
Stanislava Otty, děkan v Mnichově 
Hradišti Pavel Mach a velitel Měst-
ské policie Mnichovo Hradiště Petr 
Kožený. 

Kromě této trvalé památky na 
osobu zdejšího rodáka se s osudy 
Karla Stanislava Otty mohli seznámit 
též návštěvníci Sálu Klubu Mnichovo 

Hradiště, kde byla až do 22. září vý-
stava doposud známých dokumentů  
o jeho životě. Ty byly doplněny pane-
lovou výstavou o československých 
letcích a jejich perutích v rámci brit-
ské Royal Air Force. Návštěvníci, 
zejména z řad žáků a studentů škol 
z Mnichova Hradiště, měli výstavu 
doplněnou o výklad iniciátora všech 
aktivit, které se k 95. výročí narození 
Karla Stanislava Otty konaly. 

Informace nejen o životě tohoto 
válečného veterána si mohli zájem-
ci vyslechnout také na přednášce, 
která se konala v rámci akce Zažít 

Hradiště jinak, případně si vzít jeho 
sepsaný životopis na stánku Klubu 
vojenské historie 276th Sqdn (ree-
nacted) RAF. 

Tyto vzpomínkové akce inicio-
vané KVH 276th Sqdn (reenacted) 
RAF by se nemohly konat bez spo-
lupráce s městem Mnichovo Hradi-
ště, Středočeským krajem, které se 
na nich finančně podílely, ale ani bez 
dalších jednotlivců a organizací, kte-
rým ještě jednou děkujeme. 

Filip Procházka, KVH 276t Sqdn 
(reenacted) RAF, Klub Mn. Hradiště

Filip Procházka se zdraví s příbuznými Karla Stanislava Otty.Ondřej Lochman a Karel Horčička odhalují pamětní desku.

Příběh O čarodějné krčmě otevřel v sobotu 17. září podzimní sérii pohá-
dek v městském divadle. Těm, kdo to ještě netuší, by Klub rád připomněl, 
že pohádkám pro nejmenší s živými herci je zasvěceno od podzimu do 
jara každý měsíc jedno sobotní odpoledne. Hraje se vždy od 15 hodin, 
vstupné činí 75 korun. Už v sobotu 8. října přiveze Hálkovo divadlo Nym-
burk svoji opravdu netradičně vypointovanou verzi Dlouhého, Širokého a 
Bystrozrakého. Do klasické pohádky K. J. Erbena se tak dostane i odlesk 
ryzí současnosti, který jistě pobaví nejen děti. Foto: Jiří Senohrábek

Na kulturní události neskutečně bohaté sobotě 17. září předcházela  
u mnoha citlivějších patnácti až šestnáctiletých slečen a mladíků bezesná 
noc. V podvečer je čekaly první taneční. Mládeže, která touží naučit se 
pohybu po parketu, je letos víc, a tak se po dvouleté pauze opět otevřely 
hned dva kurzy, které vedou potřetí v řadě taneční mistři Tereza Řípová 
a Martin Šimek. U zahájení nechyběl po boku jednatele Klubu Jiřího Se-
nohrábka starosta Ondřej Lochman, který nejprve ulevil mnoha mladíkům 
přiznáním, že ani jemu se do tanečních poprvé moc nechtělo, a pak při-
znal, že se mu zkušenosti nabyté v hradišťských tanečních mnohokrát 
zúročily nejen v soukromém, ale i profesním životě. Foto: Jiří Senohrábek

A do třetice sobota 17. září. V rámci druhého ročníku velké komunitní se-
šlosti pod širým nebem nazvané Zažít Hradiště jinak bychom rádi vypíchli 
jednu premiéru. Prodejna JTX uspořádala pod vedením Hany Vignerové 
pod širým nebem poprvé v historii přehlídku svých prodejních modelů, 
které se v rolích modelek zúčastnilo po boku tří poloprofesionálek také 
sedm místních žen rozličných povolání – knihovnice Jana Jedličková, tra-
fikantka Ivana Šosvaldová, zdravotní sestra Helena Pekárková, provozní 
tanečního sálu Martina Neubauerová, učitelka Helena Kaluhová, novinář-
ka Jana Macková a vedoucí prodejny Lenka Pacltová. A na poslední chvíli 
také náhodný zákazník Jaroslav Pulda. Tréma spadla po prvním převlé-
kání. Dámy, slušelo Vám to! Foto: Jiří Senohrábek 

Pětice půvabných hudebnic, které si říkají Kalabis Quintet, otevřela ve 
čtvrtek 22. září již v pořadí 45. sezónu Kruhu přátel hudby. Počet abo-
nentů je srovnatelný s loňskem – předplatné si zakoupilo 155 milovníků 
klasické hudby. Potěšili nás mj. Budínovi, dva noví předplatitelé, kteří se 
odhodlali po jejich slovy úchvatném dubnovém koncertu kytaristů Štěpána 
a Matěje Jana Rakových vyrážet do Hradiště měsíc co měsíc za zážitky 
až z Prahy. V divadle s 270 regulérními místy je tak nadále dostatek vol-
ných míst i pro jednorázové návštěvníky. Díky nerovnoměrnému rozložení 
abonentů dokonce i v předních řadách. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Název říjnové komedie 
zavání kanibalismem
Divadelní abonentní sezóna začala 
letos předplatitelům poněkud váž-
něji, představením Dvanáct rozhně-
vaných mužů, v němž se v napjaté 
atmosféře rozhodovalo při lidovém 
soudu o osudu mladého muže.  
V říjnu je čas si vydechnout nad dob-
rou komedií. Hraje se v pondělí 17. 
října tradičně od 19:30 hodin a hra 
má, pravda, poněkud brutální název: 
Žena, která uvařila svého manžela.

Asi příliš nepřekvapí, že pod 
zmíněným titulem, z něhož čiší až 
bojovný postoj vůči mužům, je po-
depsána žena – Angličanka Debbie 
Issit. Tímto textem z počátku deva-
desátých let, zabývajícím se velmi 
netradičně jinak víc než tradičním 
tématem manželského trojúhelníku, 
dobyla nejprve mnohá anglická di-
vadla a posléze si začala připisovat 
tučné tantiémy za uvedení svého 
textu v Austrálii, Izraeli, Španělsku, 
Řecku, Turecku, Itálii, Polsku a ko-
nečně i České republice.  

Autorka – žena tu barvitě vy-
kresluje především ženské postavy, 

kterých se s grácií a vtipem ujaly 
Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
Muž je tu jen karikaturou, ovlivňo-
vanou svým testosteronem. A po 
prvních dnech vzplanutí k jiné ženě 
se u každé takové karikatury nutně 
dostaví otázka, kdo je víc pro trvalý 
vztah. Dobrá milenka, nebo dobrá 
hospodyně? 

Inscenaci připravil Petr Kracik, 
jeden z nejlepších českých režisérů 
přelomu 20. a 21. století, donedávna 
dlouholetý ředitel pražského Divadla 
pod Palmovkou. Ještě 15 vstupenek 
je volných pro neabonenty.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

V Klubu se v říjnu vyučuje 
dějepis, zeměpis i literatura
Být pedagogem nebo rodičem  
alespoň o něco starších děti, než 
momentálně mám, ani nevím, kam 
bych v říjnu posílal své ratolesti roz-
šířit si obzory mimo budovu školy 
dříve. 

V neděli 9. října mají mladí, ale 
pochopitelně i starší, díky průvodci 
komponovaného večera, herci Da-
vidu Vejražkovi, příležitost seznámit 
se při koncertu Vivat Mozart nejen 
s nejznámějšími, často velmi roz-
vernými operními áriemi Wolfganga 
Amadea Mozarta, ale také s život-
ními osudy tohoto skladatele. Akci 
spolupořádá Klub v kostele sv. Jaku-
ba, začíná v 19 hodin.

V pondělí 17. října od 17:30 ho-
din se v sále Klubu uskuteční z ini-
ciativy Muzea města Mnichovo Hra-
diště přednáška o Karlu IV. Protože 
se přednášející Klára Benešovská 
soustředí výhradně na prvních třicet 
let Karlova života, mohlo by být toto 
téma právě mladým velmi blízké. 
Jaké bylo rodinné zázemí, vzdělá-
ní a mladistvé tužby nejslavnějšího 

českého politika nosícího na hlavě 
královskou korunu?

Do třetice bude něco z dědictví 
kulturní klasiky oživeno v neděli 23. 
října. V 18 hodin zahrají ochotníci  
z Lomnice v městském divadle Stra-
konického dudáka, nejslavnější hru 
Josefa Kajetána Tyla. Pokud máte 
dítě už na druhém stupni nebo do-
konce na střední škole, vezměte 
ho s sebou. Ušetříte mu tak starost  
s povinnou četbou.

Konečně koho víc než dějepis, 
hudební výchova a literatura zajímá 
zeměpis, neměl by si v úterý 25. říj-
na od 18.30 hodin nechat ujít zbrusu 
novou diashow sympatické turnov-
ské cestovatelky Pavly Bičíkové, kte-
rá vás protentokrát vezme na Sicílii 
a Liparské ostrovy. Buďte v kině, kde 
se tato cestovatelská beseda s pro-
mítání koná, načas.

A pak že se toho v Hradišti tak 
moc neděje… 

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

U Jakuba zazní nejslavnější mozartovské árie
Dobré nápady občas kápnou na 
úrodnou půdu a získají veřejnou fi-
nanční podporu. To je případ menší 
série koncertů Vivat Mozart, která 
se zrodila jako záměr v Kněžmostě  
a finančně jí pomohl k realizaci Stře-
dočeský kraj. Díky jeho grantu si tak 
koncert s ryze mozartovským, a tedy 
velmi svižným a radostným reper-
toárem, užijí také posluchači, kteří 
zajdou v neděli 9. října v 19 hodin 
do mnichovohradišťského farního 
kostela sv. Jakuba. Vstupné na tento 
hudební zážitek bude pouze dobro-
volné.

V programu zazní árie z Mo-
zartových nejznámějších oper Fi-
garova svatba, Don Giovanni, Cosi 
fan tutte a Kouzelná flétna, a to  
v podání tří zkušených a tempera-
mentních hudebníků, z nichž do-
slova čiší moderní způsob života  

a již jsou na hony vzdáleni strnulé-
mu akademismu, s nímž je tradičně 
vážná hudba neprávem spojována.

Klavíristka Jana Holmannová 
je korepetitorkou pražské konzerva-
toře a členkou ryze dámského tria  
s vtipně dvojsmyslným, ba trojsmy-
slným názvem ArteMiss. Barytonis-
ta Jan Morávek je sólistou opavské 
opery. Na vystoupení do Mnichova 
Hradiště si ale odskočí z mateřské 
dovolené. Když ve volných chvílích 
potkáte třetí vystupující, sopranistku, 
divadelní ochotnici a v současnosti 
především zasloužilou čtyřnásobnou 
matku Elišku Josifovou, možná vám 
bude s nadšením vyprávět o svých 
hodinách zpěvu u slavné operní 
pěvkyně Libuše Márové. Musíte ale 
dávat sakra pozor, abyste stíhali její 
raketovou kadenci slov. 

Trojici hudebníků doprovodí 

mluveným slovem David Vejražka, 
potomek slavného českého herecké-
ho rodu. V několika výstupech vám 
představí celý složitý a mimořádný 
život velkého skladatele. Od naroze-
ní Wolfganga Amadea Mozarta letos 
v lednu uplynulo 260 let, v prosinci si 
pak kulturní Evropa připomene 225 
let od jeho úmrtí.

Program koncertu zahrnuje sku-
tečně vrcholná díla pro mnohé nej-
většího skladatele světových dějin 
hudby a seznamuje i s jeho životními 
osudy. Eliška Josifová v něm proto 
vidí ideální prostředek, jak přiblížit 
klasickou hudbu a osudy jednoho 
z jejích ústředních tvůrců mladému 
publiku. 

Z předchozí vlastní sondáže 
vím, že se pedagogové bojí zahr-
nout návštěvu koncertu vážné hudby 
do školní náplně, protože očekávají 

u dnešní klipovitě vnímající mládeže 
milující ostré střihy a neustálou změ-
nu nesoustředěnost a trestuhodný 
nezájem. Pokud se však stará hud-
ba, jejíž hodnoty prověřil čas, před-
staví současnému člověku ryze sou-
časným způsobem, pak by mohly 
být veškeré obavy zcela liché. Eliška 
Josifová si k tomu třeba u menších 
dětí dopomáhá loutkami. 

Pokud jste učitelem a čtení těch-
to řádků vás vyprovokovalo ke kapce 
osobní statečnosti, díky níž byste  
i nevyzpytatelnou bandu teenagerů 
rádi dovedli za částečně nevážným 
zážitkem z vážné hudby, budeme 
vděční, pokud se ohlásíte buď pří-
mo Elišce Josifové, nebo některému  
z pracovníků Klubu.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště
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Po mysliveckém chodníčku
Dětskému dni v Kruhách vyšel letoš-
ní ročník na jedničku. Téma dne pl-
ného her, zábavy i poznání bylo „Co 
se děje u vody“, což bylo vzhledem 
k teplotám držících se nad třicítkou 
velmi příhodné. Většina stanovišť se 
soutěžními úkoly totiž obsahovala 
vodu a z některých ani soutěžící ne-
vyšli suchou nohou.

Akci odstartoval Myslivecký 
chodníček? Víte, oč jde? O žádný 
lov, jak by se z názvu mohlo zdát, 
ale o zábavně vzdělávací program 
pro dětské i rodinné týmy, který My-
slivecký spolek U Obůrky v Podolí 
ve spolupráci se Sportovním klubem 
Kruhy v rámci dětského dne již mno-
ho let poslední prázdninovou sobotu 
pořádá. Letošní ročník se opět vy-
dařil. Dětí sice dorazilo trochu méně 
než v minulých letech, ale kdo by 
se při té meteorologické předpově-
di vydal jinam než k vodě? Jenom 
blázni. A ti opravdu přišli. Napočítali 
jsem jich přes šedesát. S vervou 
procházeli celou trasu, která vedla 
částečně polními cestami, částečně 
lesem, a absolvovali všech devět 
stanovišť, která pro ně na trase byla 
připravena. 

Samostatně nebo týmově, 
jak kdo uvážil, prováděli náročné  
i humorné testy a odpovídali na 
záludné otázky nebo plnili náročné 
úkoly, například řezali pilou, stříleli 
lukem na cíl, pojmenovávali dřevi-
ny i byliny, ryby i zvěř, která na ně 
doslova nehnutě zírala ze křoví,  
a výsledky si nechávali zapisovat do 
bodovací tabulky. Na druhou stranu 
měli také stanoviště pozorovací, kde 
mohli sledovat práci loveckého psa 
při vyhledávání a přinášení zvěře, 
v tomto případě divoké kachny. 
Oba ohaři, Aticus i Piko, pracovali 
navzdory vedru vzorně a úporné 
hlazení od dětí i dospělých jim bylo 
dostatečnou odměnou. 

„Jsme rádi, že lidé mají o pří-
rodu zájem. Letos jsme chodníček 
rozšířili o lukostřelbu, přidali jsme 
nový panel upozorňující rodiče-řidi-
če na extrémní množství dopravních 
nehod v důsledku střetu se zvěří, 
kdy každoročně zůstane v Čechách 
pod koly aut přes půl milionu zají-
ců a více než padesát tisíc srnců,  

a protože nám stále více lidí nosí pro 
zvířátka krmivo do krmelců, připravili 
jsme také stanoviště s ukázkou kr-
miv, které do krmelce patří,“ popsal 
Jiří Šimůnek, jeden z organizátorů.

V cíli potom všichni absolven-
ti trasy obdrželi párek v rohlíku, 
baťůžek, aby mohli v zimě chodit 
přikrmovat zvěř, a diplom, aby měli 
doklad o svých schopnostech a sta-
tečnosti.  Následně se mohli vrhnout 
do dalších disciplín, spíše sportov-
ních a vodních, které pro ně připravil 
Sportovní klub Kruhy. Malí návštěv-
níci se nadšeně účastnili malování 
triček a tetování, vše opět s vodní-
mi motivy a pod trpělivým vedením 
Jarči Žížalové. Odpoledne se konala 
velká rodinná soutěž: běhalo se, stří-
kala voda a lovily balónky.

„Mně se nejvíc líbila vodní bi-
tva,“ řekl čtrnáctiletý Josef Smolík  
z Mnichova Hradiště, který se dět-
ského dne v Kruhách účastní pravi-
delně. Po bitvě navíc její účastníky 
ještě zkropil vodou hasičský vůz 
mnichovohradišťských hasičů, kteří 
zde předvedli ukázku techniky. Větši-
na dětí si nenechala ujít ani závěreč-
nou diskotéku s DJ Karlem a soutěž  
o nejlepší tanečníky.

Kdo jste nebyl, litujte, ale máte 
možnost zúčastnit se napřesrok. Zá-
věrem náleží velký dík všem spon-
zorům, zejména městu Mnichovo 
Hradiště, Zemědělskému družstvu 
Březina a Obecnímu úřadu Březina 
i MS Obůrka za pomoc při financo-
vání akce a všem aktivním kamará-
dům, myslivcům a jejich rodinným 
příslušníkům, bez jejichž obětavosti 
a nasazení by podobné akce nebyly 
uskutečnitelné. Nejde nám jenom 
o to děti pobavit, ale vést je i jejich 
rodiče či prarodiče k hlubšímu po-
znávání přírody a k respektu k ní. 
Bezohledné chování k přírodě totiž 
stále výrazněji nabývá na intenzitě,  
a pokud nedokážeme  zejména  ty 
nejmenší naučit své okolí citlivě vní-
mat, budou jednou všichni bydlet na 
asfaltových plochách a přírodu sle-
dovat bez pochopení jen v televizi. 

Za Myslivecké sdružení U Obůrky 
Jiří Šimůnek st., za SK Kruhy 

Jana Charvátová

DĚTI Z 1. ZŠ SKOTAČÍ NA TRAMPOLÍNĚ A V JIČÍNĚ PŘEDVEDLY CIRKUS

Za slunného letního počasí nového 
školního roku se kluci i holky ze 
školní družiny dokonale rozpohybo-
vali na obrovské nové trampolíně. 
Malí skokani si skákadlo užívají na-
plno. Trampolína byla částečně poří-
zena ze sponzorských darů od firem: 
LIPRACO, s. r. o., Kosmonosy, MAHLE 
Behr, Mnichovo Hradiště a HBPO 
CZECH s. r. o., Mnichovo Hradiště. 
Těmto firmám patří náš dík. 

Autor: Dana Pförtnerová

V pohádkovém městě Jičíně se v pátek 9. září  žáci naší školy prezentovali 
představením Cirkus Karamelo, ve kterém sehráli veselé i napínavé scénky. 
Co bylo k vidění? Drezura šelem a lachtanů, baletka s deštníčkem, provazo-
chodkyně Kecka a Balerina, vzpěrač Silákobelix, kouzelnice Adel a Nel, fakír 
s hadí ženou nebo čtveřice Šášulínos. Divoké, napínavé a veselé představení 
se malým jičínským divákům líbilo i nelíbilo. Herci našeho divadla se setkali 
i s pokřikováním, což naše umělce ranilo a poučilo o jednom: „Že není na 
světě člověk ten, který by se líbil všem.“ Ale druhé odpolední vystoupení 
sklidilo slušný aplaus. A to naše bolavé dušičky zahojilo! 

Autor: Hana Rejzková, vychovatelka školní družiny

Nové studenty gymnázia čekal adaptační pobyt ve Skokovech
Tak jako každý rok, i letos uspořá-
dalo naše gymnázium seznamovací 
pobyt pro žáky primy a I. A. Ve Sko-
kovech jsme společně strávili tři dny. 

Už samotná cesta byla pro 
některé zážitkem. Vydali jsme se 
pěšky z Březiny na místo ubytování 
přes Krásnou vyhlídku a Příhrazy po 
skalách s nádherným rozhledem od 
kraje Českého ráje až po severní ho-
rizont lemovaný Ještědským hřbe-
tem, Jizerskými horami a Krkonoši. 
Pro některé to byla první osobní 
zkušenost s našimi skalami.

Samotnou náplň pobytu pak 
tvořily různé hry a aktivity na se-
známení a spolupráci. Vzhledem  
k velmi teplému počasí a přítomnosti 
blízkého rybníka došlo i na koupá-
ní. Studenti tak měli dost možností 

poznat se navzájem mezi sebou  
a v neposlední řadě i se svými tříd-
ními učiteli. 

Z mého pohledu si děti pobyt 
celkem užily, což bylo patrné i z jejich 
zpětné vazby. Nesmím zapomenout 

ani na noční stezku odvahy, kterou si 
starší studenti připravili pro primány. 
Řada z nich chtěla jít stezku několi-
krát. Nakonec jsme se všichni sešli  
u ohně a ráno nás už čekala jen 
závěrečná túra do Březiny na vlak. 

Tentokrát však jinou cestou, pod 
skalami, ale i to mělo své kouzlo. 
Vzhledem k řadě pozitivních ohlasů 
se osobně těším na další společně 
strávený čas se třídou mimo školní 
lavice.

Všem bych chtěl ještě jednou 
poděkovat za příjemnou atmosféru, 
která celé tři dny panovala a díky níž 
jsme si to všichni náležitě užili. Na 
adaptační kurz budeme moci roz-
hodně v dobrém vzpomínat. Oběma 
třídám přeji, aby se jim u nás na 
gymnáziu ty čtyři, respektive osm let 
líbilo a odnášeli si s sebou do života 
nejen řadu znalostí a dovedností, ale 
především zážitků.

Lukáš Umáčený,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Jak dopadly Studentské volby na gymnáziu?
Poslední hlasy jsou sečteny a je 
rozhodnuto. Alespoň na mnichovo-
hradišťském gymnáziu, kde se před-
poslední zářijovou středu uskuteč-
nily tzv. Studentské volby pořádané 
organizací Jeden svět na školách 
– Člověk v tísni.

Letošní 21. září bylo pro žáky 
gymnázia, kteří již oslavili patnácté 
narozeniny, dnem, kdy si mohli na-
nečisto vyzkoušet jeden z nejzná-
mějších základů demokracie – de-
mokratické volby. Na škole působila 
volební komise a žáci kroužkovali 

své favority na připravených hlaso-
vacích lístcích. Na gymnáziu z mož-
ných 186 voličů využilo toto své prá-
vo celkem 69 osob, volební účast se 
tedy pohybovala kolem 37 procent.  
Po sečtení hlasů bylo jasno – vítě-
zem v těchto volbách nanečisto se 
na našem gymnáziu stala TOP 09,  
o pár procent zaostala Česká pirát-
ská strana, mezi trojici nejúspěš-
nějších se ještě dostali Starostové  
a nezávislí. 

„A proč jsi tam šel?“ zněla na 
chodbě jedna z otázek týkajících se 

účasti ve volbách. „Protože si to chci 
vyzkoušet, naostro můžu až za dva 
roky, ne?“ odpovídala s nadhledem 
dívka s taškou přes rameno. I to je 
důvod, proč se Studentské volby 
konají – mají za cíl přiblížit žákům 
atmosféru reálných voleb, principy 
demokracie i volební systém České 
republiky.  „A především vést žáky 
k angažovanému občanství,“ podo-
týká Iva Dobiášová, organizátorka 
voleb na GMH. 

Jeden svět na školách, který 
se dlouhodobě zaměřuje na práci  

s mladými lidmi, zprostředkovává 
školám dokumentární filmy a sna-
ží se přibližovat žákům základních  
i středních škol naši nedávnou his-
torii, letos již po několikáté umožnil 
školám, které o to měly zájem, vy-
zkoušet volební simulaci. Letos jich 
této možnosti využilo dvě stě šede-
sát. Místní gymnázium bylo jednou 
z nich již poněkolikáté. Jistě ne na-
posled.

Iva Dobiášová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Pojďte si sem s námi hrát, učit se  
a povídat. Ať se vám tu pěkně daří 
celý rok a nejen v září.

Prvního září přivítaly paní uči-
telky děti v hezky vyzdobených tří-
dách, kde na ně po prázdninách če-
kaly také malé dárečky, nové hračky  
a program, aby si první den ve škol-
ce všichni hezky užili.

 Nyní už se nově příchozí děti 
pomalu adaptují na nové prostředí 
i kamarády. Někdy jsou sice ještě 
vidět slzičky a slyšet pláč a volání 
po mamince, ale i to brzy přejde  
a dětem se u nás bude líbit. Starší 
děti a hlavně předškoláci se již na-
plno zapojili do všech činností ve 
svých třídách.

Pro předškoláky hned druhý 

týden v září začal kurz plavání v pla-
veckém bazéně v Jičíně. Děti se tu 
seznamují s vodou, učí se základy 
plavání. Na dovádění v bazénu se 

děti moc těší a v bazénu si to uží-
vají. Těšíme se a věříme, že i letos 
po ukončení kurzu bude mezi našimi 
dětmi o několik plavců více. Zajišťo-

vání tohoto kurzu pro předškoláky je 
v naší škole již tradice.

V sobotu 10. září děti ze tří-
dy Hruštička vystoupily při dnech 
otevřených dveří ve firmě Mahle 
Behr  Mnichovo Hradiště, a protože 
všechny děti i dospělé vždy potě-
ší pohádky, jejich program „Máme 
rádi pohádky“ se skládal z krátkých 
pohádek – o Karkulce, Sněhurce, 
Šípkové Růžence… Vystoupení se 
dětem moc povedlo. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali firmě Mahle 
Behr, která pro děti v naší mateřské 
škole zakoupila koloběžky a odráže-
dla v hodnotě 20 tisíc korun.

Naďa Kudrnáčová, 
Mateřská škola Mírová

Září klepe na vrátka, připravte se děťátka. 
Otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky...
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Sousedská slavnost podruhé: 
opět se vydařila na jedničku

Pokud se někdo v Mnichově Hradi-
šti ocitl v sobotu 17. září náhodou, 
musel zvedat obočí v překvapení, co 
že se to ve městě děje. A není divu. 
Překvapeni mohli být i sami občané, 
sousedská slavnost totiž do centra 
města přitáhla pestrý program i davy 
návštěvníků, kteří měli chuť Zažít 
Hradiště jinak.

Na své si zde přišel každý. Hlav-
ní pódium a prostranství kolem něj 
ožívalo v rytmech koncertů místních 
kapel, ještě před nimi zde mohutný 
potlesk sklidil Dětský pěvecký sbor 
Zvonky. A kdo zrovna nesledoval je-
jich vystoupení, mohl se prohrabovat 
skrytými poklady i veteší na bleším 
trhu nebo pozorovat hemžení v uli-
cích z výšky nedaleké kostelní věže.

Ulicí Palackého lemovanou 
stánky s rozmanitým sortimentem 
od vietnamských závitků přes kera-

miku až po ručně šité oblečení se 
návštěvníci dostali k náměstí, kde 
už sice hudba neduněla, ale živo 
tu bylo také dost. Vyřádit do sytosti 
se tu mohly děti – připraveno pro ně 
bylo mnoho různých dílniček, kvízy, 
hry a v Mírové ulici i sportovní aktivi-
ty. Pozornost dospělých si vedle nej-
různějších stánků vysloužila i malá 
scéna vyplněná zajímavými beseda-
mi – ať už o historii města nebo první 
pomoci. Ani zde nechyběla hudba, 
přestávky mezi povídáním vyplnili 
hrou na veřejné piano nejen studenti 
místního gymnázia.

Stejně jako loni byla součástí 
programu soutěž o nejlepší soused-
skou dobrotu, tentokrát vyrobenou 
z cukety. Z klání vyšel vítězně dort 
od rodinného týmu Podařilových. 
Velký zájem sklidily projížďky na 
koních, zaslouženým potleskem od-

měnili diváci modelky přehlídky Jitex  
a Štěpánovo kouzelné divadlo opět 
nadchlo všechny přítomné děti.

Organizátory mile překvapilo 
i počasí. Pesimistické předpovědi 
se nenaplnily a hustý déšť přišel 
až kolem páté odpoledne, kdy část 
návštěvníků debatovala v podloubí 
se starostou Ondřejem Lochma-
nem. Ostatní se schovali pod stany 
rozmístěné napříč celým prostorem 
a nenechali si zkazit příjemný den. 
Ten zakončili svým vystoupením na 
hlavní scéně Nastarýkolena & Lu-
boš Odháněl, jemuž přihlížely davy 
veselících se Hradišťáků. Slavnosti 
nezbývá než popřát i do příštího 
roku co nejlepší počasí a spoustu 
aktivních a nadšených sousedů.

Kristýna Motlová,
Žijeme pro Hradiště

Foto: 6x Jiří Senohrábek, 5x Redakce

Také u stánku městské knihovny bylo stále živo
Také v letošním roce se městská 
knihovna zúčastnila akce Zažít 
Hradiště jinak. Na svém stánku 
jsme připravili pro návštěvníky bo-
hatý program. 

Největším hitem bylo vyrábění 
záložek do knih. Vyrobili jsme jich 
spolu s dětmi více než 60. Dále 
jsme zavzpomínali s dětmi i do-
spělými na dávnou hru přebírání, 
zájemci si mohli zakoupit vyřazené 
knihy za pětikorunu a bylo možné 
koupit si u nás i oba díly knihy 
pana doktora Šmídy o Mnichově 
Hradišti, které naše knihovna vy-
dala. Dále probíhala akce Vytvoř-
me spolu povídku – každý mohl 
přispět větou. Zájemci si také vy-
zkoušeli zabalit knihu do folie.

Ve 14 hodin nastal slavnostní 
okamžik – předávání cen prázdni-
nové soutěže. Někteří soutěžící si 
udělali čas a ceny si přišli osobně 
převzít, na ostatní čekají jejich od-
měny v knihovně. Měli jsme velkou 
radost, že jsme ceny mohli předat 
našim milým čtenářům: panu Be-
ranovi a jeho dětem Nele a Marti-
novi, Terezce Kotykové a Verunce 

Umáčené. Seznam míst, která naši 
čtenáři navštívili, a knihy, které tam 
četli, si mohou zájemci prohlédnout 
v chodbě knihovny nebo na našich 

internetových stránkách.

Jana Jedličková, 
městská knihovna
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Kalenský-Trans, s.r.o
dopravní společnost s patnáctiletou tradicí 

přijme řidiče sk. C, E s profesním průkazem 
a kartou do digitálního tachografu 

pro mezinárodní přepravu.
Požadujeme praxi a spolehlivost. Nabízíme stabilní práci (CZ-D-CZ), 
mzdové ohodnocení 30-35 tisíc měsíčně, solidní jednání rodinné � rmy, 
náborový příspěvek, víkendy doma!
Průměrné stáří vozidel 2 roky (MAN, DAF, IVECO).
Pro pracoviště Česká Lípa doprava zajištěna � remním automobilem.
Kontakt: 775 321 002

INZERCE

Hradiště v ligovém poháru přejelo Jablonec 6:0
V prvním kole druhé fáze Českého 
poháru přiřkl los stolním tenistům 
Sokola Mnichovo Hradiště družstvo 
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou. 
Utkání se po dohodě obou účastní-
ků třetí ligy odehrálo v herně stolní-
ho tenisu, která byla po teplém týdnu 
řádně vyhřátá. Domácí trojice Bla-
žek, Košák a Antoš plně zúročila vý-
hody i nevýhody domácího prostředí 
a při teplotě 26 °C a vlhkosti blížící 
se 80% hostující trojice doslova 
uvařila. Soupeři nezaznamenali ani 
čestný bod. Ve druhém kole změří 
Hradišťáci síly s týmem z Nové Paky.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

TJ SOkol Mnichovo Hradiště - TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 6:0. Domácí: 
čt. 1/1; Blažek 2/2; Košák 2/2; Antoš 1/1, hosté: čt. 0/1; Bradáč 0/2; Šír 0/2; 
Šilhán 0/1.

FK Turnov A : MSK 3:19
8x Štand, 4x Reiter, 3x Rössler, 2x 
Rambousek, 1x Jeníček, Mišiak

FK Turnov B : MSK 3:21
8x Reiter, 5x Štand, 2x Rössler, 2x 
Jeníček, 1x Rambousek, Novák, 
Kortyš, Mišiak

MSK : Mimoň B 6:13
2x Štand, Novák, 1x Kortiš, Reiter

MSK : Mimoň A 1:7
1x Štand

MSK : FK Jablonec A 10:6
5x Štand, 3x Rössler, 1x Reiter, 
Mišiak
MSK : FK Jablonec B 11:6
6x Štand, 4x Jeníček, 1x Rössler

Sedmihorky B : MSK 1:12
2x Štand, Reiter, Jeníček, Strán-
ský, Rambousek, 1x Novák, Svá-
rovský, Mikšovský

Sedmihorky A : MSK 5:10
5x Štand, 3x Novák, 2x Reiter

VÝSLEDKY OBLASTNÍHO PŘEBORU 
LIBERECKÉHO KRAJE

FK Turnov A : MSK 3:19FK Turnov A : MSK 3:19
8x Štand, 4x Reiter, 3x Rössler, 2x 8x Štand, 4x Reiter, 3x Rössler, 2x 
Rambousek, 1x Jeníček, MišiakRambousek, 1x Jeníček, Mišiak

FK Turnov B : MSK 3:21FK Turnov B : MSK 3:21
8x Reiter, 5x Štand, 2x Rössler, 2x 8x Reiter, 5x Štand, 2x Rössler, 2x 
Jeníček, 1x Rambousek, Novák, Jeníček, 1x Rambousek, Novák, 
Kortyš, MišiakKortyš, Mišiak

MSK : Mimoň B 6:13MSK : Mimoň B 6:13
2x Štand, Novák, 1x Kortiš, Reiter2x Štand, Novák, 1x Kortiš, Reiter

MSK : Mimoň A 1:7MSK : Mimoň A 1:7
1x Štand1x Štand

MSK : FK Jablonec A 10:6MSK : FK Jablonec A 10:6
5x Štand, 3x Rössler, 1x Reiter, 5x Štand, 3x Rössler, 1x Reiter, 
MišiakMišiak
MSK : FK Jablonec B 11:6MSK : FK Jablonec B 11:6
6x Štand, 4x Jeníček, 1x Rössler6x Štand, 4x Jeníček, 1x Rössler

Sedmihorky B : MSK 1:12Sedmihorky B : MSK 1:12
2x Štand, Reiter, Jeníček, Strán-2x Štand, Reiter, Jeníček, Strán-
ský, Rambousek, 1x Novák, Svá-ský, Rambousek, 1x Novák, Svá-
rovský, Mikšovskýrovský, Mikšovský

Sedmihorky A : MSK 5:10Sedmihorky A : MSK 5:10
5x Štand, 3x Novák, 2x Reiter5x Štand, 3x Novák, 2x Reiter

VÝSLEDKY OBLASTNÍHO PŘEBORU VÝSLEDKY OBLASTNÍHO PŘEBORU 
LIBERECKÉHO KRAJELIBERECKÉHO KRAJE

Mnichovohradišťská přípravka válí
Nejmladší zástupci fotbalového 
MSK válí, v oblastním přeboru Libe-
reckého kraje se jim daří a z prvních 
osmi utkání se jim nepodařilo zvítě-
zit pouze v Mimoni. Přípravka si po-
radila i se svými vrstevníky ligového 
Jablonce nad Nisou, když předvádě-
la kvalitní podívanou pro diváky. 

Střelecky se výrazně prosazuje 
Adam Štand, který je velkou fotba-
lovou nadějí Mnichovohradišťského 
fotbalového klubu, a jehož další 
fotbalové krůčky budeme pozorně 
sledovat. Zajímavé výkony podávají 
i další hráči přípravky, takže zavítej-
te na utkání nejmladších fotbalistů 
a přesvědčte se na vlastní oči…

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

Stará garda porazila Dobrovici
V prvním utkání podzimní části sou-
těže se mnichovohradišťská garda 
utkala s hráči nad 35 let SG FK Dob-
rovice. Ve velkém vedru druhého 
zářijového týdne se představila celá 
řada hráčů, kteří ještě nedávno váleli 
na oblastní úrovni. 

Tempo utkání nebylo nijak zá-
vratné hlavně kvůli tomu, že léta a 
kila v případě celé řady hráčů při-
bývají. V utkání bylo k vidění šest 
branek. Třeba hned úvodní branka 

Jardy Smetany hlavou do šibenice 
by mohla aspirovat na gól roku. Do-
šlo ale také na několik neproměně-
ných šancí, které převážně režíroval 
domácí bývalý kanonýr Dušan Pro-
střední. 

Jak tomu již v těchto zápasech 
bývá, hlavní je, že se nikdo nezranil 
a všichni byli nakonec spokojeni.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

SG Mnichovohradišťský SK – 
SG FK Dobrovice  5:3 (2:2)
Branky: 2x Hrdina, 1x Smetana, 
Bláha, Janatka
Sestava: Knobloch, Janata, Ši-
míček, Němec, Beran M., Sie-
ber, Kraus, Smetana J., Hrdina, 
Havlík, Pekař, Antoš, Prostřední, 
Janatka, 

VÍCE O ZÁPASU
SG Mnichovohradišťský SK – SG Mnichovohradišťský SK – 
SG FK Dobrovice  5:3 (2:2)SG FK Dobrovice  5:3 (2:2)
Branky: 2x Hrdina, 1x Smetana, Branky: 2x Hrdina, 1x Smetana, 
Bláha, JanatkaBláha, Janatka
Sestava: Knobloch, Janata, Ši-Sestava: Knobloch, Janata, Ši-
míček, Němec, Beran M., Sie-míček, Němec, Beran M., Sie-
ber, Kraus, Smetana J., Hrdina, ber, Kraus, Smetana J., Hrdina, 
Havlík, Pekař, Antoš, Prostřední, Havlík, Pekař, Antoš, Prostřední, 
Janatka, Janatka, 

VÍCE O ZÁPASUVÍCE O ZÁPASU

Anička Samešová opět ve fi nále mistrovství ČR
O víkendu 17. a 18. září se konalo 
v Jablonci nad Nisou Mistrovství 
ČR žáků a žákyň na dráze. I přes 
nepříznivé počasí a doléčování ani 
ne měsíc starého výronu kotníku se 
Anička Samešová, studentka kvinty 
Gymnázia Mnichovo Hradiště, pro-
bojovala do fi nále mezi osm nejlep-
ších v republice.

V sobotním rozběhu si svůj 
postup zajistila druhým nejlepším 
časem v prvním rozběhu 2:21.36, 
v neděli pak s číslem 206 na dresu 
obsadila konečnou sedmou příčku.
Tímto závodem však její sezóna 
nekončí, ještě jí čekají další důležitá 
klání. Hned 1. října Mistrovství ČR 

družstev v Opavě a 19. října Mistrov-
ství ČR v krosu v Praze. 

Po krátké pauze jí začne přípra-

va na halovou sezónu. Držíme pěsti.

Lenka Samešová  

Mnichovohradistské fotbalistky hledají nové hráčky
Už svou dvanáctou sezónu právě 
načaly fotbalistky DFK Mnichovo 
Hradiště, a to na dvou frontách. 
A-tým, hrající Českou fotbalovou 
ligu žen, což je třetí nejvyšší soutěž 
v ČR, začal bohužel prohrou s FK 
Jablonec 1:3, následně pak v Ústí 
nad Labem vyhrál stejným poměrem 
branek 3:1. 

Podobně si vedl i tým doros-
tenek, avšak v opačném pořadí. 

V prvním utkání 2. ligy dorostenek 
si hladce poradil s juniorkou Jablon-
ce 6:1, o týden později však doma 
podlehl ústeckým dorostenkám 1:5. 
Právě juniorský tým DFK Mnichovo 
Hradiště se letos potýká s nedostat-
kem hráček, a proto shání do svých 
řad nové fotbalistky. 

Děvčata, pokud vám je 13 až 18 
let, máte rády fotbal a chcete vyplnit 
svůj volný čas sportem, přijďte na je-

den z tréninků, které má tento dívčí 
fotbalový tým každou středu a pátek 
na Jivině, nebo kontaktujte vedoucí-
ho oddílu Michala Maděru. Zhléd-
nout můžete i facebookové stránky 
oddílu, stačí do vyhledávače zadat 
„DFK Mnichovo Hradiště”. Budeme 
se na vás těšit.  

Michal Maděra, 
DFK Mnichovo Hradiště

Spokojený domov otevřel nové prostory ve Veselé
V pátek 16. září se uskutečnilo slav-
nostní otevření zázemí pro terénní 
sociální služby Spokojeného domo-
va ve Veselé u Mnichova Hradiště. 
Aktu se zúčastnili zaměstnanci a 
vzácní hosté z řad přátel a spolupra-
covníků i starostů obcí a měst v na-
šem regionu, ve kterých Spokojený 
domov pečuje o klienty.

Pásku přestřihla ředitelka 
a zakladatelka Spokojeného domo-
va Kamila Sedláková, provozní ředi-
tel Jaromír Veselý, starosta Mnicho-
va Hradiště Ondřej Lochman a paní 
Marie Kiršnerová z Bakova nad Jize-
rou, která patří mezi první klientky, 
kterým před 12 lety začal Spokojený 
domov poskytovat sociální služby 
v domácnostech.

Spokojený domov se po 12 le-
tech existence dočkal dostatečných 
prostor pro sídlo svého vedení, aby 
pracovníci managementu nemuseli 
být „roztroušení“ po různých praco-
vištích. Nové prostory budou sloužit 
zároveň jako kontaktní místo pro 
zájemce o sociální služby či jejich 
rodinné příslušníky.

Prostory se skládají ze dvou 
menších kanceláří pro provozního 

ředitele a pro účetní, jedné větší 
kanceláře pro další pracovníky ve-
dení společnosti a zasedací míst-
nosti, která bude mít univerzální 
využití. Díky variabilitě rozmístění 
stolů a židlí může sloužit pro školení, 
jednání a porady, ale například i pro 
pohybové aktivity a další akce pro 
zaměstnance i klienty z řad seniorů 
a handicapovaných. Kvalitní pro-
jektor, plátno a ozvučení umožní 
místnost využít i jako kino. Samo-
zřejmostí je bezbariérový přístup. 
Spokojený domov plánuje prostory 
využít nejen pro své vlastní účely, 
ale hodlá je nabídnout i dalším sub-

jektům, místní komunitě či spolkům 
k pořádání různých setkání a akcí.

Poděkování patří ředitelce Spo-
kojeného domova Kamile Sedláko-
vé, všem zaměstnancům a řemesl-
níkům, kteří se na budování prostor 
podíleli, a v neposlední řadě také 
dárcům, bez jejichž pomoci by se 
nemohl projekt uskutečnit.

Kanceláře se nacházejí v pod-
kroví Domu Ludmila na adrese Na 
Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Ve-
selá.

Petr Novák, 
Spokojený domov
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13. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Trpká studie vztahů mezi dvěma rodinami sdílejícími prostor jednoho bytu.

2. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Dobrodružství grizzlyho, jehož kamarádi zbavují strachu strašením!
5. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

6. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Poslední fi lm režiséra J. Němce podle jeho autobiografi ckých povídek.

8. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Nejnovější fi lm T. Burtona o dětech se zvláštními schopnostmi.

9. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo devíti animovaných pohádek o krtečkovi a jeho přátelích.
12. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SMRT VE TMĚ
Tma přináší smrt. Tentokrát z rukou slepce s vynikajícím sluchem.

14. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Instalatér z Tuchlovic je hodný, poctivý a zručný, ale neumí to se ženami...

15. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový fi lm dvojice Hoff man-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

16. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Chlapec Kubo musí ve staré samurajské výzbroji zahnat záhrobní démony!

19. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
STRAŠIDLA
Komedie. Rodinka hejkalů má být vystěhována, a proto musí začít pracovat!

19. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, KOCOUR
Bohatý podnikatel je proměněn v kocoura, aby si uvědomil lásku své rodiny.

20. ŘÍJNA,19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SEDM STATEČNÝCH
Režisér A Fuqua přináší na plátna kin svou vizi klasického příběhu.

21. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný. Neobvyklý námět z prostředí supermarketu.

KALENDÁR AKCÍˇ

27. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE S BESEDOU 
ANTHROPOID
Nejnovější britsko-české fi lmové zpracování atentátu na Heydricha. Úvodní 
slovo k fi lmu bude mít odborný vojenský poradce Pavel Kmoch, který se 
podílel na natáčení. Měl dohled v oblasti výstroje, vozidel, zbraní, chování 
vojáků apod. Po skončení projekce rád zodpoví případné dotazy diváků.

22. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Rok 1968 staví hrdiny před volbu mezi kolaborací a hrdinstvím.
23. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný. Copak asi dělají vaši mazlíčci, když právě nejste doma?

25. ŘÍJNA, 18:30, CESTOVATELSKÁ BESEDA S DATAPROJEKCÍ
SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
Cestovatelka Pavla Bičíková vypráví o svých zážitcích z jižní Evropy.

26. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 3D
Nejnovější fi lm T. Burtona o dětech se zvláštními schopnostmi.

28. ŘÍJNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový fi lm dvojice Hoff man-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

29. ŘÍJNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Instalatér z Tuchlovic je hodný, poctivý a zručný, ale neumí to se ženami...

28. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍVKA VE VLAKU
Mrazivé drama. Po zmizelé ženě pátrá dívka z vlaku.

30. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LICHOŽROUTI
Tyto postavičky se živí ponožkami, a proto lidé stálé hledají druhé do páru!

29. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INFERNO
Další zfi lmovaná kniha D. Browna s T. Hanksem v hlavní roli.

29. ŘÍJNA, 10:30
UKONČENÍ SEZÓNY: MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
Komentovaná prohlídka speciálně chráněných originálních prostor, obra-
zárny a zlatého salónku.

ZÁMEKZÁMEK
1. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANTHROPOID
Nejnovější britsko-české fi lmové zpracování atentátu na Heydricha.

MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD
3., 17. A 31. ŘÍJNA, 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.

DIVADLODIVADLO
8. ŘÍJNA, 15:00, POHÁDKA PRO DĚTI
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Nevšední podání klasické pohádky K. J. Erbena o princi, třech podivu-
hodných přátelích a zakleté princezně. Uvádí vyhlášené Hálkovo divadlo 
Nymburk.

17. ŘÍJNA, 19:30, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Ilona Svobodová a Nela Boudová v komediálním souboji manželky a milen-
ky o srdce a tělo jednoho muže. Veselohru nastudoval v pražském Divadle 
U Hasičů oceňovaný režisér Petr Kracik. Abonentní cyklus

18. ŘÍJNA, 19:00, KONCERTNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
SMETANOVO TRIO
Nová sezóna Kruhu přátel hudby pokračuje koncertem J. Čechové, J. Pá-
leníčka a J. Vodičky. Na programu převažují skladby B. Martinů, L. van 
Beethovena a F. Mendelssohna - Bartholdyho.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽEKLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

13. ŘÍJNA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – PODZIMNÍ DEKORACE
Přivítejte podzim s vlastnoručně vyrobenou dekorací. Na výběr bude mno-
ho technik a materiálů, které osloví určitě každého. Tvořit budeme aranžmá, 
věnce a další. Přihlášky a platby nejpozději do 10. října. Cena: dle zvolené 
dekorace 60 – 150 Kč.

7. AŽ 8. ZÁŘÍ, 18:00–10:00
POHÁDKOVÉ PŘESPÁNÍ V KLUBU
Přespání plné pohádkových postav, příběhů, her a tvoření. Společně se 
vydáme do země pohádek, kde se dějí neobvyklá dobrodružství. S sebou 
věci na přespání (spacák, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), přezův-
ky a především dobrou náladu. Přihlášky nejpozději do 4. října v Klubu dětí 
nebo emailem. Cena: 180 Kč.

4. ŘÍJNA, 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.

14. ŘÍJNA, 18:00–21:30
TANEČNÍ PÁRTY
Pro všechny příznivce hudby a tance jsme připravili tradiční páteční dis-
kotéku v Klubu dětí a mládeže. Čekají na vás aktuální hity, hry a spousta 
zábavy. Na setkání se těší DJ Marcel. Nezapomeňte si přezůvky, pití a 
případně i peníze na nákup drobného občerstvení. Určeno pro děti ve věku 
od 6 do 14 let! Cena: 50 Kč.

26. A 27. ŘÍJNA, 8:00–16:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – VÍLÍ DOMEČKY
Pro všechny kluky a holky jsme v Klubu připravili čtvrteční prázdninový den 
plný her, vyrábění a zábavy. Přihlášky nejpozději do 24. října. Cena: 250 
Kč/den (v ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný re-
žim a materiál na vyrábění). 

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.

6., 13. A 20. ŘÍJNA, 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.

4., 11. 18 A 25. ŘÍJNA, 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.

7. ŘÍJNA, 18:00, SÁL KLUBU
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
Zahájení kurzů tance pro dospělé. Série osmi lekcí je ideální přípravou na 
nadcházející plesovou sezónu. Kurz vedou taneční mistřl Lenka Jiráňová a 
David Kouba. Kurzy se konají každý pátek od 18.00 hodin na sále Klubu 
Mn. Hradiště.

SÁL KLUBUSÁL KLUBU
7. ŘÍJNA, 18:00, SÁL KLUBU
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
Zahájení kurzů tance pro dospělé. Série osmi lekcí je ideální přípravou na 
nadcházející plesovou sezónu. Kurz vedou taneční mistřl Lenka Jiráňová a 
David Kouba. Kurzy se konají každý pátek od 18.00 hodin na sále Klubu 
Mn. Hradiště.

23. ŘÍJNA, 18:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
STRAKONICKÝ DUDÁK
Klasická báchorka J. K. Tyla v podání divadelního souboru z Lomnice, který 
nese jméno autora hry hrdě ve svém názvu. Vezměte s sebou děti, ušetříte 
jim jednu starost s povinnou četbou.

31. ŘÍJNA, 19:30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HVĚZDA
One woman show Evy Holubové 
podle pevného divadelního scénáře. 
Oblíbená herečka i tentokrát naplno 
prokáže vzácný dar ženských komiků 
umět se bavit na vlastní účet. Před-
stavení pražského Studia Dva režíro-
val Patrik Hartl. Mimo předplatné!

17. ŘÍJNA, 17:30, SÁL KLUBU
MLÁDÍ KARLA IV. (1316 - 1346)
Přednáška PhDr. Kláry Benešovské, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR.

MUZEUMMUZEUM

DO 30. ŘÍJNA, VÝSTAVA
VÝSTAVA OBRAZŮ J. KORČÁKA A J. PROCHÁZKY
Do 30. října mohou zájemci v prostorách městského muzea navštívit výsta-
vu obrazů dvou umělců, kterým učaroval zdejší region.

29. ŘÍJNA, 10:00, MĚSTSKÝ HŘBITOV
VÝZNAMNÍ ZESNULÍ
Procházka po hřbitově spojená s vyprávěním o osobnostech, které tu našly 
místo svého posledního odpočinku spojené s uctěním jejich památky. Sraz 
před obřadní síní.

KOSTEL SV. JAKUBAKOSTEL SV. JAKUBA
9. ŘÍJNA, 19:00
VIVAT MOZART
Jeden z posledních večerů příjemného babího léta zasvěcený nej-
slavnějšímu rakouskému skladateli. Hudební skladby okoření za-
svěcený komentář o životě W. A. Mozarta v podání Davida Vejražky, 
potomka slavného českého hereckého rodu.

MĚSTSKÝ PARLAMENTMĚSTSKÝ PARLAMENT
7. ŘÍJNA, 14:00
PODZIMNÍ PIKNIK
Akce Městského parlamentu dětí a mládeže se uskuteční za budo-
vou 2. základní školy. Podzimně laděné občerstvení vítáno!

FARNÍ ZAHRADAFARNÍ ZAHRADA
8. ŘÍJNA, 8:00
BLEŠÍ TRHY
Spolek Žijeme pro Hradiště zve na další bleší trhy. Připraveno bude 
již tradičně i dobré jídlo a pití z domácích zdrojů. Zájemci o prodejní 
místo se mohou hlásit v obchodě Framářka z Ráje.

SYCHROVSYCHROV
8. ŘÍJNA, 10:00
JABLKOBRANÍ A MOŠTOVÁNÍ 2016
Vylisujte si svůj mošt z vlastnoručně nasbíraných jablek, pivo bude téct 
proudem, děti se budou prohánět mezi jabloněmi a zkoumat slámový hrad, 
na ohni se bude rožnit beránek, kapely budou vyhrávat do ouška česky i 
francouzsky, k prohlédnutí i ke koupi bude spousta dobrot a ručních výrob-
ků. Přijďte na samosběr, který začíná už v 10 hodin, a věnujte dobrovolný 
příspěvek, který bude použit na obnovu sadu a výsadbu nových stromů. 
Program pro malé i velké začne ve 14 hodin.
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V muzeu vystavuje Jaroslav Korčák a Jaroslav Procházka
Letošní druhý zářijový víkend byl 
v našem městě nabitý řadou skvě-
lých kulturních akcí. Již v pátek jej 
ohlásilo otevření dlouho očekávané 
výstavy krajinných maleb Jarosla-
va Korčáka a Jaroslava Procházky  
v městském muzeu. 

Očekávali jsme, že na výstavu 
přijde řada příznivců místního výtvar-
ného umění, avšak výsledná návště-
va nás překvapila a výstavní prosto-
ry muzea doslova praskaly ve švech. 
Nic to však nezkazilo na přátelské 
atmosféře, která v druhém patře na-
šeho zámku vládla. Výstavu zahájil 
po úvodní řeči starosty dlouholetý 
pracovník pro blaho města pan Jaro-
slav Koloc. Připomněl životní osudy 
Jaroslava (Slávy) Korčáka, jemuž se 

vedle malířství stala láskou hudba  
a horolezectví. Také z tohoto důvodu 
navštívila vernisáž řada horolezců  
z místního horolezeckého oddílu. 

Sluší se podotknout, že Kor-

čák za svého života již několikrát 
vystavoval, současná výstava však 
představuje jeho dílo v dosud nej-
větší šíři. Vidět můžete motivy za-
pomenutého Hradiště, pískovcových 

skal, malířových oblíbených pohledů 
do krajiny, motivy z Vysokých Tater 
i několik rarit v podobě námětů, ke 
kterým se již malíř nadále nevracel. 

Jako druhý vystavující autor pak 

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (2. díl)
O hubených časech válečných, mormonech i poválečném nadšení
V našem seriálu o mnichovo-
hradišťských kronikách se dnes 
podíváme na události, které za-
znamenali kronikáři v letech kon-
čících šestkou, tedy před 100, 90, 
80 a 70 lety. Pokusili jsme se vy-
brat záznamy různorodé a přede-
vším takové, které charakterizují 
danou dobu.  Texty necháváme  
v původní podobě stylistické  
i pravopisné. V hranatých závor-
kách jsou doplněna slova, která 
kronikář zkracoval.

1916 – Už více než dva roky trvá 
světová válka. Tomu odpovídá  
i obsah zápisů.

„V době této válečné byli jed-
notlivci, spolky i obce nuceny c. k. 
úřady i vyhrožováním upisovati se 
na válečné půjčky. Státní úřednic-
tvo, učitelé aj. nejen že ze svého 
skromného služného museli váleč-
né půjčky upisovati, ale ustanoveni 
byli sběrateli v obcích… Také měs-
to zdejší muselo upisovati: 5 000 k 
z kmenového jmění obce, 5 000 k 
z nadace městského chudobince, 
4 000 k z nadace waldšteinské na 
vydržování sirotků a dětí chudých 
rodičů = 14 000 k.

Dále prováděn soupis hospo-
dářského zvířectva, koní k nové kla-
sifikaci, psích potahů, rekvisice obilí, 
soupis osiva pro jarní období, sou-
pis obilí a mouky. Učiněno opatření 
stran odevzdání kovů (hmoždíře, 
mosazné kování, svícny aj.), soupis 
zdaněného cukru, upravena výroba 
zboží cukrářského stanovením dvou 
dnů v týdnu – pro potřebu místního 
obyvatelstva.

Omezením výroby piva v pi-
vovarech poklesla dávka z nápojů, 
…příjmy obecní též se zmenšily 
úbytkem poplatků z jatek a trhů tý-
denních i výročních. Venkované do 
města potraviny nepřinášeli a obilí již 
rok žádné na trh nepřivezeno.

Z nařízení úředního měst[ský] 
úřad prováděl soupis domácího 
zvířectva hovězího, vepřového  
i skopového, slepic, králíků, kuřat. 
Dále soupis vozů, rohaček, obuvi, 
motouzů. Založen katastr invalidů, 
za příčinou jich hlášení se o uprázd-
něná místa. Proveden soupis zásob 
tuku, jakož i přihlášek na tukové 
lístky (tučenky), též sepsány zásoby 
sušených švestek a povidel.

Válečnému obilnému ústavu 
odvedeno 31,75 q pšenice, 321,64 
q žita, 63 q ječmene, 260 q ovsa, 
300 q slámy a 100 q sena. Obec 
měla odvésti 700 q brambor, ale ná-
sledkem neúrody odvedla 106 q…  
V obci rekvírováno 15 kusů hovězí-
ho dobytka. Maso hovězí kupovalo 
se dle udaného přídělu, ale chudina 
ani tuto odměrku nemohla si koupiti. 

Později byl nedostatek masa a tuku, 
proto nařízeny bezmasé dny (v pon-
dělí, středu a pátek). V těchto dnech 
vykonána též prohlídka kuchyní  
v domácnostech a hostincích. Lid 
chudý měl těch bezmasých dní více, 
neb měl hlad a zvláště dítky trpěly 
podvýživou a následkem toho mno-
ho jich umíralo.“

1926 – Městečko žilo vcelku po-
klidným životem. 

„Po dlouhém vyjednávání pí-
semném i ústním uskutečněna 
koupě obou Horek od velkostatkáře 
Waldštejna. Velká Horka měří 27 ha 
28 a 41 m2, malá Horka (Kozlovka) 
měří 10 ha 71 a 80 m2. Zaplatilo se 
za ně 162 025 Kč 50 h, mimo stromy 
třešňové, za které zaplaceno 20 990 
Kč. Město koupí Horek získalo pěk-
ný háj v samé blízkosti města, který 
bude po své úpravě sloužiti co lidový 
park k osvěžení občanstva.

28. 4. místní školní rada žádá 
měst[skou] radu za koupení po-
zemku nad dívčí školou pro novou 
chlap[eckou] školu a zároveň nabízí 
městu ke koupení starou chlapeckou 
školu.

5. 6. dne toho přihnala se velká 
bouře a průtrž mračen. Nový kanál 
nemohl vodu pojmouti, ta se vylila 
do okolních zahrad a nadělala tam 

velké škody. Příval vody byl tak moc-
ný, že staří pamětníci podobný pa-
matují před 54 roky.

Na náměstí, na rohu, kde stával 
zájezdní hostinec U jezdce, staví 
okresní pojišťovna svůj palác.“

1936 – Do poklidného života za-
čínají vstupovat obavy pramenící 
ze zhoršené  mezinárodní situace. 

„Výstava učňovských prací 
dílenských 9. – 16. srpna 1936.
Výstavní výbor živnostenských 
společenstev a obchodních grémií 
okresu mnichovohradišťského spo-
lečně s ústavem pro zvelebování 
živností v Mladé Boleslavi pod zá-
štitou městské rady mnichovohra-
dišťské uspořádal v místnostech  
I. poschodí městské radnice výstavu 
učňovských prací dílenských. Vy-
stavovatelů z jednotlivých řemesel 
bylo: 68 krejčí a švadlen, 4 modist-
ky, 8 truhlářů a bednářů, 6 kolářů,  
14 obch[odnických] učňů, 3 kameno-
sochaři, 5 pekařů, 2 tiskaři, 2 knihaři, 
1 nožíř, 75 zámečníků, celkem 188 
učňů. Uděleno bylo 23 cen prvních 
a 33 cen druhých. Vystavovatelé 
byli učni z dílen 152 mistrů. Výstavu 
navštívilo cca 3 000 osob. Morální 
úspěch výstavy byl značný.

Mormoni. Dne 6. září 1936 po 
předchozí agitaci dům od domu, 

kamž donášeli tiskoviny oznamující 
příchod spásy pro mnichovohra-
dišťské občany, zavítali do našeho 
města mormonští apoštolové svatí 
posledních dnů, jak prohlašovaly le-
táčky. Směle mohu napsati, že naši 
občané neberou toto náboženství, 
které prý jest jediné pravé, nijak váž-
ně a z mormonismu zdejšímu kraji 
opravdu nehrozí žádné nebezpečí. 
Přednášky konají tito apoštolové, 
jak hlásá jejich firma upevněná na 
zdi vchodu hotelu U Ottů, Wilsonova 
ulice, každé úterý.

C. P. O. = Civilní protiletecká 
ochrana. Zákonem čís. 82 a vlád-
ním nařízením čís. 199 z roku 1935 
o ochraně a obraně proti leteckým 
útokům, utvořeny byly ve zdejším 
městě oddíly k pohotovostní službě 
veřejné, do kterých byli zařazeni 
místní občané, kteří jsou cvičeni 
instruktory, které jmenoval okresní 
úřad…. Místní výbor CPO prove-
dl zkoušku poplašnými sirénami. 
Uskutečnil provedení divad[elní] hry 
„Evropa hoří“ dne 19. února 1936 
v měst[ském] div[adle] na radnici. 

Ve hře znázorněny byly následky 
letec[kého] útoku. Ve dnech 14.  
a 18. července 1936 konány byly ná-
lety na naše město, aby vyzkoušena 
byla pohotovost jednotlivých složek 
protiletadlové obrany. Od fy Chema 
zakoupeno 6 protiplynových masek, 
k naléhání okres[ního] úřadu bude 
třeba zříditi protiplynovou komoru.

Z hlášení policie. Cizinců přihlá-
šeno 200, odhlášeno 145. Letních 
hostů přihlášeno v soukrom[ých] 
bytech 290, v hotelích 300, z toho 20 
příslušníků cizích států.

V roce 1936 zemřelo 49 osob, 
narodilo se během roku 37 dětí.  
Z nemocí nakažlivých vyskytly se 
spalničky 1, obrna 2, břišní tyf 1, 
spála 7 krát. Nezaměstnaných bylo 
v roce 1936 od 60 do 150.

Členy městské policie proveden 
byl soupis zvířectva hospodářského, 
napočítáno bylo: hovězího dobytka 
173 kusů, koní 49, prasat 205 kusů, 
koz 214 kusů, kuřat, slepic a kohou-
tů 3.807 kusů, hus 404, krůt, kroca-
nů, perliček 280 kusů, psů 350.“

 1946 – Po šesti letech okupace 
přinesl tento rok uvolnění a velké 
naděje do budoucnosti.

„Masopust byl roku letošního 
velmi rušný a rozpustilý. Návštěvy 
plesů byly obrovské. Stávaly se pří-
pady, že se na ples pro nával lidé ani 
nedostali a odcházeli s nepořízenou. 
Jaká byla účast, lze si představiti 
na „lumpáckém bále“ pořádaném 
místním sportovním klubem. Na 
vstupném bylo vybráno Kčs 80 000.  
O sokolských šibřinkách bylo prodá-
no likérů za 40 000 Kčs. Zjev tento 
lze vysvětliti tím, že plesy a taneční 
zábavy po dobu okupace byly přísně 
zakázány. 

2. 5. 1946 v zahradě zdejšího 
zámku uhnízdil se král pěvců slavík. 
Klokotání i zpěv jeho družky bylo 
slyšeti vždy kolem 11 hodiny večerní  
a chodilo jej poslouchati mnoho 
místních občanů. Jest zajímavé, že 
tento pěvec objevil se v zámecké za-
hradě před 25 lety. Pamětníci tvrdí, 
že v těch samých místech hnízdil 
jako roku letošního.“

28. 7. 1946 Fidlovačka. Ve pro-
spěch postavení kulturního domu  
v Mnichově Hradišti uspořádala Čsl. 
obec legionářská odb[očka] v Mn[i-
chově] Hradišti za spoluúčinkování 
místní vojenské posádky, spolku 
div[adelních] ochotníků „Tyl“, vlast[e-
necko] dobr[očinné] obce Baráčníků, 
tělocv[ičné] jednoty Sokol, Mnicho-
vohradišťského S. K., Svazu české 
mládeže a ostatních kult[urních] 
spolků v Mn[nichově] Hradišti v ne-
děli o pouti dne 28. července 1946 
v zámecké zahradě velkou lidovou 
veselici spojenou s Mnichovohra-
dišťskou fidlovačkou s následujícím 
pořadem: O 13 h Řadění spolků  
a krojovaných skupin na Masary-
kově náměstí. O 13.30 h Odchod  
s hudbou do zámecké zahrady. O 14 
h Příjezd cirkusového velkopodniku 
na mnichovohradišťskou fidlovačku. 
Ve 14.30 h Koncert vojenské hudby, 
dirigent praporčík F. Janata. Atrak-
ce: Fidlovačka, Cirkusové předsta-
vení, Módní přehlídka, maňáskové 
divadlo a jiné podniky. Slavnost byla 
veřejnosti řadu dní před stanoveným 
datem ohlašována hlučným způso-
bem, při kterém byly pořadateli vy-
užity všecky vymoženosti moderní 
reklamy plakáty, obec[ní] rozhlas, 
ukáz[kové] průvody jednotl[ivých] 
skupin etc. etc.“

Mnichovohradišťští občané 
se však nejen veselili, ale vzpomí-
nali také na oběti války. Záznamy  
o odhalení pamětní desky padlým  
a o osudu pomníku obětem války 
uveřejníme v příštím čísle.

                          
Jana Dumková, Muzeum města 

Mnichovo Hradiště

V roce 1946, v době poválečného nadšení z míru a budování, se například 
sháněly peníze na stavbu kulturního domu.

Potravinové lístky, i to byla důležitá součást životů našich předků.

byl představen Jaroslav Procházka, 
který zároveň zajistil příjemný hu-
dební doprovod se svým uskupením 
Smeč. Ačkoliv je Jaroslav Procház-
ka rovněž rodákem našeho města, 

pro širší veřejnost bylo jeho jméno 
dosud zahaleno tajemstvím. O to 
více pak řadu lidí překvapily jeho za-
sněné krajiny s motivy okolí rybníku 
Žabakor a Loukova. 

V našich výstavních prostorách 
se tak dočasně usadili duchové 
Českého ráje, hlubokých lesů i tůní 
a samotné muzeum se dočasně 
proměnilo v opravdu hodnotnou ga-
lerii regionálního umění. Přes 100 
obrazů udělá velkou radost všem 
domácím, ale i dalekým či blízkým 
návštěvníkům města. Navštivte pro-
to i vy výstavu, která se v budoucnu 
bude jen stěží opakovat.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště
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H I S T O R I E

Kompertovka neboli ševcárna 
a Mnichovo Hradiště

Kompertovka či ševcárna – takto 
se v Mnichově Hradišti lidově říka-
lo továrně na výrobu obuvi. Svůj 
název dostala od příjmení vlast-
níků továrny, rodiny Kompertů.  
V Mnichově Hradišti tato stavba 
dodnes stojí, bohužel se již ne-
jedná o průmyslovou perlu, ale 
ostudu. Víte, kde byste bývalou 
slavnou stavbu spatřili?

Obuvnický podnik, který předcházel 
„Kompertovce“, byl v Mnichově Hra-
dišti založen již roku 1852, a to díky 
Samuelu Hahnovi. O jedenáct let 
později byl tento závod, který se po-
stupně rozrostl a začal zaměstnávat 
několik dělníků, přemístěn do domu 
Hahnova švagra Efraima Komperta. 
Efraim Kompert Hahnův podíl ve 
firmě zakoupil, a tím započala více 
než sedmdesátiletá historie firmy 
Kompert na výrobu obuvi. 

Efraimův syn František se vyu-
čil obuvníkem, aby jednou závod od 
otce mohl převzít. Firma se pomalu 
rozrůstala. Efraima Komperta neza-
stavila ani prusko-rakouská válka, 
která se roku 1866 prohnala sever-
ními Čechami. Výroba byla mírně 
poškozena, ale krátce po uzavření 
míru začala firma expandovat i do 
Německa a Rakouska. Z Němec-
ka mířily výrobky dále například do 
Francie nebo Skandinávie. 

Kompertům bylo vyčítáno, že 
každý z členů rodiny si nechal vy-
stavět honosný dům a že se zároveň 
nestarali o zaměstnance. Mzda, 
šlo-li to, se snižovala. Z těchto dů-
vodů továrnu postihlo i několik stá-
vek – první už roku 1873. Důvod ke 
stávce byl však i jiný. Uvědomíme 
si ho, když si promítneme, jakým 
způsobem stávka probíhala. Takto 
vypadala časová posloupnost: byla 
vyhlášena stávka, v továrně se ne-
pracovalo (zboží bylo v předchozí 
době vyrobeno dostatek), dělníci se 
přesunuli do cukrovaru, a když cuk-
rovarnická kampaň skončila, vrátili 
se do továrny a pokračovalo se ve 
výrobě. Tato situace byla tedy obou-
stranně výhodná. 

O poměrech v továrně pojed-
nával i článek v časopise Hlas lidu 
z roku 1877. Zde se psalo o tom, 
že podmínky v továrně se nedají 
srovnat ani s otroctvím v Americe. 
Ve skutečnosti se v této době praco-
valo povětšinou doma, v továrně se  
z větší části pouze vydávaly propriety  
a odevzdávaly hotové výrobky. Pou-
ze menší část dělníků pracovala 
přímo v tovární budově. Stěžovatel 
hovořil o tom, že dříve se do továr-
ny chodilo jednou, dvakrát týdně, 
nyní ale dělníci dostávali materiál 
na výrobu jednoho páru, tudíž do 
továrny museli chodit i několikrát za 
den, což jim velmi krátilo dobu, kdy 
se věnovali samotnému řemeslu,  
a tím pak byli ochuzeni o část výděl-
ku. „Proto se dělníci rozčilují, až jim 
to na zdraví škodí!“ stálo v článku. 
Text byl prošpikován emotivními 
projevy k bratrům dělníkům. Tak 
například kompertovského dělníka 
byste podle autora prý snadno po-
znali – krom toho, že se rozčiloval, 
byl bledý jak stěna a hubený, skoro 
chodící kostra. Dále autor nabízel 
řešení – číst dělnické noviny a knihy 
a odebírat Hlas lidu!

Život v Kompertovce
Každý zaměstnanec obdržel 

pracovní knížku, kterou se při vstu-
pu do závodu prokazoval. Práce 
byla rozvržená takto: muži se vě-
novali zhotovování obuvi, ženy vy-

šívaly svršky, děvčata pomáhala. 
Došlo-li k situaci, „kdy dělnice byla  
v mimořádných poměrech“, teprve 
po čtyřnedělní přestávce se mohla 
vrátit do práce. 

Pracovalo se každý všední den, 
o svátcích pouze do dvanácti, jinak 
pracovní doba čítala jedenáct hodin, 
začínalo se ráno v šest, končilo se 
večer v 18 hodin. Ale musíme počí-
tat s 15minutovou přestávkou na sní-
dani v sedm ráno, hodinou na oběd 
v poledne a další přestávkou na jídlo 
ve tři hodiny odpoledne. Přestávky 
ohlašoval tovární zvon. Autoři řádu 
mysleli i na vzorné chování svých 
zaměstnanců. Možná až úsměvně 
působila tato pasáž: „Všichni dělníci 
mají se svým mravným chováním 
hádek, škádlení a rvaček mezi se-
bou vystříhati. (…) Nápoje lihové 
sebou nepřinášeti, aniž pro takové 
posýlati (!), vše toto jest co nejpřís-
něji zakázáno, jídlo povoleno jest jen 
v přestávkách pracovních a kouření 
tabáku se zapovídá.“ Za poklesky 
pak hrozila finanční pokuta až do 15 
krejcarů.

Úspěchy a rozvoj
Na výstavě ve Francii roku 1889 

dokonce obdržely výrobky z hra-
dišťské továrny Zlatou medaili první 
třídy. V tomto roce zemřel zakladatel 
podniku Efraim Kompert. Už před 
svou smrtí však předal podnik svým 
synům a firma se přejmenovala na 
„Továrnu na obuv František a Arnošt 
Kompertovi“. Františku Kompertovi 
finančně vypomohl bratr Arnošt, 
který zbohatl obchodováním s ak-
ciemi na burze, a roku 1898 došlo  
k proměně rukodělné výroby na stro-
jovou, do továrny majitelé nakoupili 
moderní vybavení. Během 90. let 
skončila éra rozptýlené výroby a děl-
níci zasedli za nové stroje v tovární 
budově.

Když roku 1902 umřel u dělníků 
oblíbený František Kompert (Arnošt 
skonal o jedenáct let dříve) a továrnu 
převzal jejich bratr Edmund, počala 
se situace ve vztahu mezi dělníky 
a majitelem vyhrocovat. Na druhou 
stranu do areálu továrny Edmunt in-
vestoval. K roku 1907 byl vystavěn 
komín, kotelny a provozovna.

Do chodu továrny samozřejmě 
zasáhla také první světová válka. 
Jednak se změnila produkce. Místo 
honosných a luxusních bot museli 
dělníci vyrábět pro potřeby armády 

Firemní cedule se nachází ve sbírkách Muzea města Mnichovo Hradiště a mnichovohradišťští muzejníci jsou na ni velmi 
pyšní. Muzeum ji získalo teprve před zhruba třemi lety v dost špatném stavu a nechalo ji zrestaurovat.

a během války továrna upadala, 
Edmunt Kompert přišel o část svého 
jmění, a než válka skončila, z Mni-
chova Hradiště se odstěhoval. Nová 
kapitola v historii továrny se začala 
psát po válce, když se opět zača-
lo vyrábět kvalitnější a luxusnější 
zboží. Postupně se rozšiřoval také 
export.

Následující roky se nesly ve 
jménu prosperity. Poměry se ustálily, 
firma exportovala nejen po Evropě, 
ale do celého světa, a továrna se 
rozšiřovala i stavebně. Poslední pří-
stavba k tovární hale byla dokonče-
na roku 1930. Jenže polovina 30. let 
nepřinesla další rozvoj, nýbrž konec. 
Stejně jako další exportní podniky 
byla továrna poškozena hospodář-
skou krizí. Téměř rok, od konce srp-
na 1934 do uzavření závodu, se sice 
ještě vyrábělo, ale nikdo nevěděl, co 
bude dále. Firmu nad vodou držely 
půjčky od firmy bratrů Taussigových.

Počátek konce
Dne 25. května 1935 firma 

oznámila městskému úřadu, že 
bude nucena na dobu delší než  
14 dní, avšak kratší než tři měsíce, 
továrnu zavřít a dělníky dočasně 
propustit. Argumentace zněla ra-
cionálně, nebyl dostatek zakázek. 
Vedení továrny však zaručovalo, že 
se časem výroba znovu rozjede. Jak 
se ale brzy ukázalo, problémy továr-
ny byly mnohem větší, než vedení 
oznámilo. 

Ještě začátkem srpna se  
v továrně vyrábělo. V polovině mě-
síce však bylo propuštěno z továrny 
úřednictvo včetně ředitele, což po-
dle Jednoty soukromých úředníků 
svědčilo o tom, že se zde chys-
talo ukončení výroby. Další přípis  
o opětovném ukončení výroby se stej-
nou argumentací do města dorazil  
24. září 1935. Stále ještě továrna 
zaměstnávala 151 lidí.

Jenže 10. prosince 1935 začalo 
být jasné, že se výroba jen tak ne-
rozjede. Bylo naznačeno, že další 
půjčka schválena nebude a dluh 
hradišťského závodu u firmy Bratři 
Taussigové se šplhal již ke dvěma 
milionům korun. Další více než dva 
miliony podnik dlužil bývalému maji-
teli firmy Taussig Gustavu Taussigo-
vi. Firmu Bratři Taussigové mezitím 
zakoupil Bedřich Neuburg, který se 
později stal i spolumajitelem firmy 
Kompert. V roce 1936 proběhla jed-

nání o obnovení výroby alespoň na 
dobu sezony. Tehdy se také upozor-
ňovalo na to, že se na trhu objevily 
boty, které nesly známku mnichovo-
hradišťské továrny, ale prokazatelně 
v ní vyrobeny nebyly. Proti tomuto 
falšování a zneužívání vyhlášené 
značky se muselo zakročit. 

Starosta Mnichova Hradiště ne-
chal zveřejnit agitační list, aby pod-
pořil nákup akcií továrny mezi míst-
ními občany. Zde apeloval na jejich 
občanskou povinnost pomoci rozjet 
výrobu, což by přineslo zaměstna-
nost. Nevyhýbal se ani lehkému 
nacionalismu. Kdyby se továrna 
dostala do rukou českých majitelů, 
mělo by to význam jak národohos-
podářský, tak národní! 

Situace, kdy továrna byla za-
vřená a dokola se jednalo s různými 
zájemci, si všiml i tisk. Obviňoval to-
várníka Neuburga z toho, že vlastně 
nechce, aby se v Hradišti vyrábělo, 
protože pak by tyto kvalitní boty 
konkurovaly jeho vlastní produkci,  
a proto že prý jednal o obnovení pro-
vozu pouze na oko. Článek nabízel 
jednu otázku k zamyšlení: továrna 
byla oficiálně zastavena na dobu 
kratší než tři měsíce, v tu dobu však 
stála již přes rok. Není to kvůli tomu, 
aby se nemuselo dělníkům vyplácet 
odstupné? 

Roku 1936 se objevilo více 
zájemců o továrnu. Starosta měs-
ta se otázal Bedřicha Neuburga, 
jak to vypadá s obnovením výroby,  
a dopis zaslaný starostovi v odpověď 
zabral několik papírů formátu A4. 
Velmi stručně řečeno, jeho odpověď 
zněla tak, že továrna byla natolik za-
dlužená, že obnovení výroby nebylo 
v žádném případě možné. O rok 
později již Bedřich Neuburg poku-
sy o obnovení výroby vzdal, napsal 
starostovi Dusilovi, že továrnu nabízí  
k prodeji, a to za cenu mírnou a vlíd-
nou. Z jednoho přípisu vyplývalo i to, 
že o továrnu neprojevili zájem pouze 
žadatelé seriózní a ochotní inves-
tovat svůj čas a peníze, ale i různí 
podvodníčci a podvodníci, kteří chtě-
li z továrny pouze těžit…

Bohužel, všechny pokusy o zno-
vuotevření továrny skončily nezda-
rem. Až roku 1939 fabriku koupil Ing. 
Beneš, který tam zřídil chemickou 
čistírnu. Dnes budovu známe pod 
názvem „Benešovka“.

Jakub Altman

Věřit, nebo nevěřit pověrám
Odpradávna stávala ve Veselé na 
návsi malá dřevěná zvonička, kmen 
a na něm připevněný zvonek. Zvo-
nička se stále obnovovala a zvyšo-
vala, až rychtář Novotný v roce 1830 
rozhodl, že se postaví vysoká zděná 
zvonice z pískovcových bloků, aby 
byl zvonek slyšet daleko. Později 
(1895) se přistavěla i kaplička. V po-
čátcích měli v náplni práce zvonění 
i učitelé z vedlejší staré školy. Ško-
la se však roku 1897 přestěhovala 
a funkci zvoníka zastával u svého 
hospodářství pan František Koloc  
z č. 36 i s funkcí ponocného.

Jak se pamatuji z dětství, zvo-
nilo se ráno v 6 hodin, v poledne a 
večer v 18 hodin. Zvonice je vysoká,  
a tak bylo slyšet zvonek na všech 
polích v okolí vesnice, až v Maní-
kovicích. Zvonek určoval, kdy začít, 
kdy odpočívat a kdy končit s prace-
mi na polích. Rolníci neměli, a ani 
nepotřebovali, při práci náramkové 
hodinky. Pro sváteční chvíle měli 
slavnostní „cibule“, připnuté řetíz-
kem k vestě.

Pro každou situaci byl rytmus 
zvonění jiný. Zvonilo se také při úmr-
tích a pohřbech obyvatel Veselé. V 
dřívějších dobách byl navíc i rozdíl-
ný rytmus zvonění při úmrtí muže a 
ženy, chudého nebo bohatého. Na 
každé zvonění existuje jako pomůc-
ka říkanka, která určuje rytmus. Zvo-
nil se také „alarm“ při požáru ve vsi 
a slavnostně při životních výročích 
císařů. Při zvonění umíráčku se ve 
Veselé říká, že následují v rychlém 
sledu vždy tři pohřby za sebou, do-
kud po čase někdo nenačne další 
trojku. Zatím to spolehlivě platí.

Pan František Koloc měl děti 
Františka, Václava a Marii. Václav 
měl hospodu Čardu, František pra-
coval v cukrovaru a Marie se provda-
la ve Veselé do Školní ulice k Rejz-
kům. Když již František Koloc zvonit 
nemohl a později umřel, převzala 
krátce funkci zvoníka jeho manžel-
ka. Ji brzy vystřídala dcera Marie, 
provdaná Rejzková, která měla cit 
a chuť zvonit. Ve zvonickém umění 
vychovala i oba své syny, Josefa  
a Jiřího. Další děti, Jaroslav a Hana, 
nezvonily. Jiřího to prý bavilo a měl 
větší cit pro rytmus. Ve Veselé zvo-
nil, i když se přiženil do Bakova, od-
kud dojížděl trabantem desítky let.

V době vrcholu boje komunis-
tické ideologie s církví zemřel v roce 
1953 Stalin. Marie byla předvolána 
na místní národní výbor a bylo jí 

přikázáno, že musí zvonit na úmrtí 
„báťušky“ Stalina. Samozřejmě za-
darmo. Marie prohlásila, že Stalinovi 
zazvoní zadarmo a ráda. Její prohlá-
šení nechtěl nikdo ani rozebírat, ani 
komentovat.

Koncem srpna 2016 Jiřího v del-
ším boji dostihla „zlá nemoc“ a 28. 
srpna, v neděli, ve věku 70 let ze-
mřel. Když se to bratr Josef Rejzek 
ve Veselé dozvěděl, chtěl mu zazvo-
nit. Občas za bratra zvoníval. Den 
sháněl klíče od kapličky, a když chtěl 
další den zazvonit, stala se zvláštní 
událost. Ozvalo se dvojí klinknutí, 
rána a ticho. Utrhlo se srdce zvonu 
a spadlo na strop oplechované věže. 
Tak jak se traduje v pověstech, když 
umře zvoník, který zvonil dlouhé 
roky, utrhne se srdce zvonu nebo 
zvon praskne a dlouho se nezvoní. 

Je to náhoda nebo nějaká vyš-
ší moc? Technické vysvětlení podal 
Václav Toman (několikaletý pečo-
vatel a opravář naší kapličky), který 
přijel s výsuvnou plošinou a srdce 
znovu upevnil do závěsu. U kožené-
ho třmenu staženého svorníkem se 
závitem a s čtvercovou kovářskou 
matkou došlo k uvolnění a naruše-
ní zavěšení. Ke všem potížím ale  
i plošina při práci stávkovala. Proč 
se neutrhlo srdce měsíc před nebo 
po úmrtí Jiřího? 

Každopádně tato událost při-
pomíná Jiřího dlouholetou práci pro 
obec. Nyní nevíme, jestli se najde 
spolehlivý místní občan vhodný pro 
tuto práci. Anebo s životem Jiřího 
skončilo klinkání zvonku v obci? 
Zvoníci tvrdí, že jejich řemeslu se ti 
nejschopnější učí půl roku.

Jiří, za tvou obětavost ti děku-
jeme.

Vratislav Šverma



Kamelot:
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 

zapsán do evidence periodického tisku 
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 09/2016, náklad 3500 ks, vychází 3. října 2016
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289, 
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Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností v Mnichově Hradišti 
a jeho okolí? 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. Do konce kalendářní-
ho roku je možné inzerovat ješ-
tě za staré ceny, od ledna 2017 
bude v platnosti nový ceník. Pro 
příjem inzerce však platí stále 
stejné datum jako pro ostatní 
materiály, tedy 15. den v měsíci, 
jenž vydání zpravodaje předchá-
zí. Budeme rádi, pokud rozšíříte 
řady našich inzerentů.

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 fotografi e můžete zasílat na 
e-mailovou adresu kamelot@
mnhradiste.cz (přílohy nesmí 
překročit 5 MB, v případě pře-
kročení kapacity e-mail vůbec 
nedorazí). Rádi budeme i za 
konstruktivní kritiku samotného 
Kamelotu. Chybí vám v tomto 
listě něco? Nelíbí se vám písmo? 
Formát? Dejte nám o tom vědět, 
do budoucna se zpravodaj roz-
hodně nebude bránit změnám k 
lepšímu. Uzávěrka příspěvků je 
vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi Kamelot
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V nádherně vyzdobeném sále 
konírny proběhlo slavnostní zase-
dání, jehož se zúčastnilo na 180 
tetiček, sousedů a vzácných hos-
tů – mezi nimi například náměstek 
hejtmana Středočeského kraje Karel 
Horčička, senátor za Mladoboleslav-
sko a Turnovsko, historik a etnograf 
Jaromír Jermář (též náš „soused“ 
baráčník, který v tento den dorazil 
také v mladoboleslavském kroji), 
nebo starosta města Mnichova Hra-
diště Ondřej Lochman.

Venku zatím běžel na pódiu 
u saly terreny a v zámecké zahra-
dě skromnější dopolední program, 
v němž se střídala vystoupení sou-
borů staré hudby a historického tan-
ce a souborů folklórních – Dětská li-
dová muzika Notičky z Řevnic, která 
přišla krátce vystoupit i na zasedání 
do konírny, Dětský FS Kominíček 
z Malé Bělé a Spolek Dudácký ta-
neční soubor Jitra ze Soběslavi. 
Rovněž bylo možné nahlédnout do 
ležení vojáků Budovcovy gardy.

Parkem jezdilo spřežení čer-
ných starokladrubáků, na voze se 
mohli za lidové ceny povozit malí 
i velcí, občerstvení ve dvorku konír-
ny jelo naplno, pivo teklo proudem. 
Na koupěchtivé čekaly i stánky in-
focentra s propagačními materiály 
baráčníků, s keramikou, skleněnou 
bižuterií či s medovinou a perní-
ky. Výtečné perníčky s folklórními 
motivy a nápisem „120 let OB MH“ 

zde prodávala i cukrárna Za rohem 
z Mnichova Hradiště.

Hlavní odpolední část programu 
zahájilo předvedení České besedy. 
Následoval pohled na folklór trochu 
vzdálenější, krátce se zde předsta-
vilo spřátelené folklórní sdružení ze 
španělské Galicie, a další soubory. 
Proběhl rovněž obřad svěcení pra-
porů – baráčníci mnichovohradišťští 
nechali svůj historický prapor ná-
kladně zrekonstruovat a požehnat a 
připojili se k nim také Zákupští, kteří 
mají prapor zcela nový. Obřad pro-
vedl z pódia mnichovohradišťský dě-
kan P. Pavel Mach a všichni účastní-
ci jej zakončili společnou modlitbou. 

Program pokračoval a nejvíce 
zazářila Dětská lidová muzika No-
tičky. Skvěle sehraná a sezpívaná 
čtyřicítka krojovaných dětí ve věku 
od zhruba 4 do 18 let překvapila per-
fektním vystoupením. Když budete 
mít možnost je někde vidět a slyšet, 
neváhejte, jsou opravdu skvělí! Nad-
šené reakce vyvolal také Folklórní 
soubor Horačky z Českého Dubu.

Velký dík na závěr patří všem 
sponzorům v čele se Středočes-
kým krajem a městem Mnichovo 
Hradiště, fi rmám i jednotlivcům. Za-
pomenout nemůžeme ani na NPÚ 
- Správu státního zámku Mnichovo 
Hradiště, bez jejichž vstřícnosti by 
se akce v nádherných historických 
kulisách nemohla uskutečnit.

Martina Bachová, 
Obec baráčníků Mn. Hradiště

Obec baráčníků oslavila 120. výročí založení, 
poblahopřál jí i Václav Budovec z Budova
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