
O LEZCÍCH
Archeolog Filip Krásný se 
ve svém seriálu o Muž-
ském podíval na tento vrch 
z pohledu lezectví a jeho 
historie. Nenechte si ujít!
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ADVENT
V prosinci málem nebyl 
den, kdy se ve městě neko-
nala nějaká adventní akce. 
Zavzpomínat na ně můžete 
ve fotogalerii.
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 LEDEN 2017

TANEČNÍ
Věneček, který zakončil 
loňské základní kurzy tan-
ce, se nesl v královském 
duchu. Nyní už taneční mi-
stři lákají do pokračovaček. 
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Přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v novém roce 2017.

INZERCE

PF 2017

Vstupujeme do nového roku, a tak je vhodná chvíle poděkovat. Poděkovat 
všem, kteří pracují pro město, a zejména těm, kteří pro něj pracují z lásky 
k němu a mnohdy ve svém volném čase. Přiznám se, že aktuálně si vá-
žím každé minuty, kterou jsou mnozí z Vás pro Mnichovo Hradiště ochotni 
obětovat. Nacházíme se totiž v příslovečném poločase – současné ve-
dení města má za sebou dva roky úřadování a dva roky jej ještě čekají –  
a i na těch, kteří mířili v listopadu roku 2014 do funkcí s největším elánem, 
už se projevuje únava. Nebudu lhát, vidím to i sám na sobě. Přesto jsem 
rád, že letošní rok bude rokem změn a že práce na projektech, doku-
mentacích a variantách různých investic, která dosud nebyla navenek tolik 
vidět, se začne úročit.

Rok 2017 bude především rokem, kdy rozběhneme velkou revitalizaci 
Mírové ulice. Moderní komplex celou lokalitu zásadně promění a institu-
cím, které v něm najdou sídlo, nabídne podmínky důstojné 21. století. 
Podle aktuálních informací by nemělo tomuto projektu stát nic v cestě, 
zastupitelé mu dali v prosinci zelenou. Raději nám přesto držte palce.

Přestože jsme před měsícem slibovali umístit do tohoto vydání ob-
sáhlé představení plánovaných investic, z organizačních důvodů jsme jej 
přesunuli až do únorového čísla a leden je věnovaný z velké části vzpo-
mínce na adventní akce. Myslím, že o pestrosti mnichovohradišťského 
adventu rozhodně vypovídají fotografie na straně tři.

Co dodat závěrem? Snad jen to, ať jsme všichni zdraví, protože to je 
polovina štěstí, a ať je rok se šťastnou sedmičkou na konci zase alespoň 
o ždibec lepší než ten minulý. A úplně na závěr – doufám, že se 4. února 
uvidíme na plese města.

Ondřej Lochman, starosta města

Město si váží těch, kdo ho podporují
Vánoční čas, konec roku a začátek 
roku nového je dobou obdarovává-
ní a také dobou, kdy se bilancuje.  
A darů a bilancování se týkají i ná-
sledující řádky.  

Jsem rád, že jsme se v loňském 
roce mohli přesvědčit, že v Mnicho-
vě Hradišti žije dost lidí, kteří nevá-
hají darovat zdarma svůj čas, energii 

a nápady místu, kde žijí. Stejně tak 
mě velmi těší, že se u nás najdou fir-
my, které chtějí být „dobrým souse-
dem“ a neváhají, mnohdy skutečně 
významně, podpořit město, ve kte-
rém sídlí či podnikají. 

Za loňský rok patří velké podě-
kování společnosti Stavokombinát 
Invest, díky jejímuž daru máme ve 

městě workoutové hřiště a dětské 
hřiště v Dnebohu. Stejně tak jsme 
vděčni firmě ITBUSINESS, která 
nám od loňska poskytuje bezplatně 
připojení k internetu jak v budově 
městského úřadu, tak v budově 
Klubu, Volnočasovém centru, kině  
a také v hasičské zbrojnici ve Vese-
lé.    ...2

JSTE NA FACEBOOKU?

POTOM DEJTE 
LIKE  MNICHOVU 
HRADIŠTI A BUĎTE 
V OBRAZE!

Pravidelné výlety do bazénu bez starostí 
začínají, pojeďte si protáhnout tělo
Bezplatný autobus do mladobole-
slavského krytého bazénu na Ště-
pánce, o kterém jste se mohli dočíst 
už v prosincovém vydání Kamelotu, 
vyjede z Hradiště poprvé v pondělí 
16. ledna v 18 hodin. Další cesty 
proběhnou ve čtvrtek 26. ledna (9:30 
hodin) a v úterý 31. ledna (16:30 ho-
din). Účastníci navíc získají v bazé-
nu slevu deset procent z ceníkového 
vstupného.

„Rádi bychom umožnili plavání, 
koupání nebo relaxaci i těm, kteří 
nemají auto, nebo se jim z různých 
důvodů autem jet nechce,“ říká sta-
rosta Ondřej Lochman a dodává: 
„Myslíme především na mladé lidi  
a důchodce. Zájezdu se ale může 
zúčastnit kdokoli.“ Pokud chcete mít 
v autobusu jisté místo, rezervujte si 

jej v Informačním centru.
Časy odjezdů jsou v lednu 

různé z důvodu testování spojení. 
„Na základě naplněnosti autobusů  
a pomocí krátkých dotazníků chce-
me zjistit, který den v týdnu a čas 
je pro zájemce nejvhodnější,“ vy-
světluje Ondřej Šindelář, projektový 

pracovník města. Autobus bude 
jezdit i během února a března a to 
už pravidelně. „Pokud se spojení 
osvědčí, budeme jednat s dopravci 
o možnosti zřízení pravidelné linky  
z Hradiště do bazénu,“ doplňuje On-
dřej Šindelář.

Nápad vzešel během práce na 

strategickém plánu města, do něhož 
se zapojila řada občanů. Nedostatek 
příležitostí pro plavání a koupání 
je navíc jedním z předních témat 
diskuze ve městě již mnoho let.  
V loňském roce se radnici za vy-
datné pomoci studentů a pedagogů 
Ateliéru MáMA a dalších dobro-
volníků povedlo zpříjemnit pláž Na 
Kamínkách u Jizery. Ta je v letních 
měsících stále populárnější. Přímé 
autobusové spojení do bazénu je 
pokusem, jak Hradišťáky přiblížit  
k vodě i v zimě.

Na straně dvě tohoto vydání na-
jdete všechny informace, kdy a jak 
se výletu zúčastnit.

Ondřej Šindelář, 
pracovník projektového řízení
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Co s vysloužilým telefonem či žehličkou?
Třídění odpadu je dnes již běžná 
věc, lidé ale často zapomínají oddě-
lit od směsného odpadu ten elektro-
nický. 

Staré mobilní telefony, klávesni-
ce, fény, žehličky, přehrávače MP3  
a další malé elektrospotřebiče doma 
najde téměř každý. Kam však s nimi, 
když doslouží a doma už na ně není 
místo? Rozhodně ne do obyčejného 
kontejneru! Elektronická zařízení 
totiž obsahují nebezpečné látky, kte-
ré se na skládce postupně uvolňují  
a nenávratně poškozují životní pro-
středí.

Naše město má uzavřenou 
smlouvu s neziskovou organizací 
ASEKOL na zpětný odběr drobných 
elektrospotřebičů. Dosud bylo sběr-
né místo pouze na sběrném dvoře  
v Hrnčířské ulici. V letošním roce 
jsme díky dotaci z ASEKOLU vybu-
dovali nové zpevněné plochy u par-
koviště v Lidické ulici a u prodejny 
COOP ve Veselé. Nyní již čekáme 
na dodání tří kusů červených kontej-

nerů, které budou umístěny v Lidic-
ké ulici, ve Veselé a také v Průběžné 
ulici.

 Do kontejnerů lze odkládat 
veškerá drobná elektrozařízení  
z kanceláře i z domácnosti (s výjim-
kou zářivek a baterií). ASEKOL za-

jistí zdarma odvoz a odpad z těchto 
kontejnerů se ve zpracovatelském 
závodu bezpečně rozebere a z velké 
části znovu recykluje. 

Dana Stránská,
Městský úřad Mn. Hradiště

INZERCE

Sychrovské společenské centrum má 
v části nad jevištěm novou střechu
Poté, co na jaře loňského roku pro-
běhlo první výběrové řízení, jehož 
předmětem byly stavební úpravy 
společenské místnosti v místní části 
Sychrov (dům čp. 1) a v rámci kte-
rého bylo osloveno pět potenciálních 
dodavatelů, reagoval na poptávku 
města pouze jediný. Nabídka však 
nebyla výhodná, a tak bylo celé vý-
běrové řízení raději zrušeno ve víře, 
že se podaří získat přijatelnějšího 
zhotovitele.

Po oslovení dalších možných 
zhotovitelů se podařilo po třech mě-
sících zajistit schopné a cenově při-
jatelné dodavatele, kteří začali práce 
koncem září. Realizace probíhala až 
do prosince loňského roku.

Postupně byla demontována 
střešní krytina v části nad jevištěm, 
následně podhled, záklop a krov. 

Vybetonován byl nový věnec, insta-
lován nový krov včetně podbití a také 
umístěna nová krytina z modifikova-
ných střešních pásů s posypem. 
Dále byl pod střechou realizován 
sádrokartonový podhled se zatep-

lením, osazena nová světla, která 
umožňují stmívání, a celý prostor 
jeviště byl vymalován. Jeviště tedy 
nyní čeká na první vystupující.

Redakce 

Posílejte tipy, a pomozte tak udělat 
z Mnichova Hradiště Lepší místo
Od nového roku se město Mnichovo 
Hradiště zapojuje do projektu Lep-
ší místo. Díky němu mají občané 
možnost okamžitě upozorňovat na 
problémy a nedostatky ve veřejném 
prostoru a sledovat jejich řešení. Ap-
likace je primárně určena majitelům 
tzv. „chytrých telefonů“. Podněty lze 
podávat také prostřednictvím inter-
netové stránky www.lepsimisto.cz.

Jak konkrétně to funguje? Re-
gistrace na webu vám zabere jen 
pár desítek vteřin a už můžete vklá-
dat své tipy. Nejefektivnější je ale 
stáhnout si aplikaci do mobilu pro-
střednictvím tohoto odkazu: www.
lepsimisto.info/apli nebo načtením 
QR kódu pod článkem. Posílat své 
tipy pak můžete okamžitě, např. ces-
tou z práce nebo během procházky. 

Stačí vyfotit problematické místo, 
doplnit ho krátkým komentářem  
a prostřednictvím aplikace odeslat.

Informace o rozbité lavičce, 
nevyhovujícím stavu chodníku či 
nepořádku v parku se velmi rychle 
dostanou k příslušnému zaměst-
nanci městského úřadu, nebo jsou 

předány odpovědné instituci či oso-
bě. Všechny tipy občanů, odpovědi  
z radnice a průběh jejich řešení mů-
žete také sledovat nebo komentovat. 
Zobrazit si můžete například všech-
ny tipy v Mnichově Hradišti nebo je 
sledovat na mapě.

Pokud si nevíte rady s registra-
cí či vkládáním tipů, ozvěte se nám  
a rádi vám poradíme (Ondřej Šinde-
lář, pracovník projektového řízení, 
e-mail ondrej.sindelar@mnhradis-
te.cz, tel. 720 070 039). Pakliže  
se s moderními technologiemi příliš 
nepřátelíte, a přesto chcete na něco 
upozornit, ozvěte se nám také. Tip 
můžeme do mapy vložit za vás.

Ondřej Šindelář, 
pracovník projektového řízení

Změny v zastupitelstvu: mandát složil 
Miroslav Smutný a Václav Kraus
Na posledním zasedání zastupitel-
stva v roce 2016 informoval staros-
ta o dvou personálních změnách  
v řadách zastupitelů. Miroslav Smut-
ný a Václav Kraus totiž v prosinci 
složili své mandáty.

Miroslav Smutný, zastupitel za 
SNK MH, působil v nejvyšším orgá-
nu města šest let. V polovině svého 
druhého funkčního období se však 
rozhodl z profesních i osobních dů-
vodů mandát přenechat svému ná-
stupci. Vedle křesla zastupitele byl 
rovněž předsedou kontrolního výbo-
ru i členem dalších komisí. Za jeho 
službu pro město mu poděkoval sta-
rosta Ondřej Lochman i místostaros-
ta Jiří Bína, kteří nyní již bývalému 
kolegovi předali při osobní návštěvě 
dárkový koš. Miroslava Smutného již 
nahradil Josef Forst.

Václav Kraus byl v zastupi-
telstvu od roku 2014, a to za ANO 
2011. Po svém odchodu zůstává 
členem dopravně-bezpečnostní ko-

mise. Také jemu vedení města po-
děkovalo. Nahradí jej Robin Panuš.

Redakce

Město si váží těch, kdo ho podporují
...dokončení z titulní strany

Za podporu našich akcí hmot-
nými dary děkujeme především spo-
lečnostem Kofola, Pivovar Klášter, 
COOP a Řeznictví Dvořák a dalším 
dárcům, o kterých jsme informovali 
již v souvislosti s jednotlivými akce-
mi. 

K poděkování se připojují i měs-
tem zřizované organizace. Mateř-
skou školu v roce 2016 finančními 
či hmotnými dary podpořily firmy 
MAHLE Behr Mnichovo Hradiště, 
HBPO Czech, J-L-T Financial, Petr 
Šimek – Pohřební služba a Tomáš 
Velich – Zahradní a krajinářská ar-
chitektura. ZŠ Sokolovská děkuje za 
finanční dary na zakoupení herního 

prvku firmám MAHLE Behr Mnicho-
vo Hradiště a HBPO Czech. A stejně 
tak i firmě Comfeel, která jí a také 
sportovní hale Bios bezplatně po-
skytuje připojení k internetu.

Také činnost Klubu Mnichovo 
Hradiště by se neobešla bez štěd-
rých podporovatelů z řad firem:  
společnost Nábytek Honza – Jan 
Nohýnek laskavě podpořila dětské 
pořady a HBPO Czech navázala 
svou podporu na konkrétní kulturní 
projekt. 

Nejvíce donátorů získal břez-
nový Reprezentační ples města, 
přičemž nejvyšší částky na realizaci 
této významné společenské akce 
přišly od společností Marhold, Lin-
hart a Petr Šimek – Pohřební služba. 

Vážíme se ale samozřejmě i darů od 
všech ostatních. 

Budeme rádi, pokud se nám do 
spolupráce při rozvoji města podaří 
zapojit i další firmy. V prvním čtvrt-
letí tohoto roku zveřejníme na webu 
města přehled projektů, na kterých 
pracujeme a hledáme pro ně podpo-
ru, takže případní zájemci budou mít 
z čeho vybírat. Uvidíme, jakou bude 
mít tato výzva odezvu.

Děkujeme všem dárcům, pod-
porovatelům a mecenášům za jejich 
štědrost a zájem o město a přejeme 
hodně podnikatelských úspěchů  
v roce 2017.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Pravidelné výlety do bazénu bez starostí 
začínají, pojeďte si protáhnout tělo...
Kdy, odkud a za kolik?

Na leden jsou naplánovány tři 
výlety do boleslavského bazénu. 
První se uskuteční v pondělí 16. 
ledna v 18 hodin, druhý ve čtvrtek 
26. ledna v 9:30 hodin a třetí v úterý 
31. ledna v 16:30 hodin. Na základě 
preferencí účastníků bude následně 
stanoven jeden určitý den v týdnu 
a čas, který se následně v únoru  
a březnu nebude měnit. Místo od-

jezdu bude vždy stejné – nástupiště  
č. 4 na autobusovém nádraží na Ma-
sarykově náměstí. Na stejné místo 
se bude autobus vracet zhruba o dvě  
a půl hodiny později.

Výše vstupného do bazénu 
na hodinu a půl se odvíjí od toho, 
do kterých částí komplexu hodlá 
návštěvník zavítat. Na výběr je zá-
kladní vstupné pouze do bazénu 
(75/55 korun), do rekreačních částí 

a bazénu (95/75 korun), do wellness 
(120/75 korun) a do všech výše uve-
dených prostor (160/110 korun).

Možnost rezervovat si místo ve 
výpravě nabízí Městské informační 
centrum, které lze osobně navštívit 
(Masarykovo náměstí 299) nebo si 
rezervaci domluvit telefonicky na 
čísle 326 776 739.

Redakce

Miroslav Smutný. Václav Kraus.
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OHLÉDNUTÍ ZA 

ADVENTEM

Mikuláš děkuje. Všem, kteří jste šli s námi v předvečer Mikulášova svátku na náměstí zpívat koledy  a věnovali jste pak pozornost naší scénce o Mikulášovi, patří dík. Děkujeme Petře Pilbauerové a celému DDM za spolupráci a příjemné zázemí, děkujeme kamarádům z Mladé Boleslavi za pomoc a podporu a také moc děkujeme všem, kteří se na naše představení přišli podívat už v neděli do domu s pečovatelskou službou a ve čtvrtek do domova důchodců Modrý kámen. Děkujeme za báječnou atmosféru a milé přijetí. Můj obdiv patří v neposlední řadě hudebníkům a hercům za jejich ochotu a nasazení. Za Jednotu bratrskou Dana Nováková. Foto: Slávek Zajíček

Klub Mnichovo Hradiště by rád poděkoval žákům ZŠ Studentská za výrobu ozdob pro vánoční strom v Mírové ulici a studentskému parlamentu za ozdobení stromu před Klubem. „Rád bych dále poděkoval všem 
jednotlivcům i organizacím, kteří se podíleli na organizaci vánočního jarmarku, popřípadě na něm vystoupili. Vážím si Vaší práce a oceňuji kvalitu Vašich vystoupení. Těším se na další spolupráci,“ vzkazuje Filip 
Procházka z Klubu Mnichovo Hradiště.
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Nejen jeden z nejkvalitnějších uměleckých zážitků roku, ale také, seriózní-
mu žánru navzdory, jeden z nejvtipnějších přinesl v pondělí 28. listopadu 
Literární podvečer No. 1 s podtitulem Podzimní sběr. Život ovšem tropí 
hlouposti. A tak zaměstnanci Klubu zažili v tento večer pocit, který nelze 
označit jemněji než jako profesní deziluze roku: Za literaturou, konkrétně 
spisovatelkami Radanou Šatánkovou a Jarmilou Hannah Čermákovou, jež 
lze označit za ženy do nepohody, a charismatickým hráčem na hung drum 
Jiřím Šámalem přišel do sálu Klubu jediný divák. A to ještě nikoli Hradiš-
ťák. Pořadatel míní a divák mění: Zamýšlený cyklus literárních podvečerů 
se tímto stává už v zárodku udupanou vizí. Foto: Jiří Senohrábek

Divadelní spolek Nakafráno z Turnova naopak neměl v pátek 2. prosince 
v hledišti divadla o diváky nouzi. Tuhle ryze dámskou partičku veselých 
ochotnic, které hrají autorské divadlo, už hradišťský divák zná a vítá. 
Servíroval se Božský řízek, historicky vůbec nejúspěšnější komedie to-
hoto divadelního souboru z prostředí porodnice, kde se na jediném pokoji 
sejde intelektuálka s poněkud omezenější, ale přímočarou venkovankou, 
a po jejich boku pak vyznavačka alternativní léčby, lehká kleptomanka, 
co ráda poučuje, a mladá žena, jejíž poněkud protestně působící vizáž 
napovídá, že se v životě teprve hledá. Foto: Jiří Senohrábek

Gulliverovy cesty 2 – V zemi obrů měly být o jarmareční sobotě 10. pro-
since tou nejvýpravnější pohádkou, jakou divadlo v pomalu končícím roce 
připravilo. Ve skutečnosti se ale proměnilo v druhou zatěžkávací zkoušku 
pořadatele i publika na přelomu listopadu a prosince. V hledišti se sice 
sešlo solidních osm desítek diváků, ale principál Mladé scény z Ústí nad 
Labem bohužel zapomněl přibalit ke kulisám také zvukový nosič s hudeb-
ním doprovodem, čímž se inscenace scvrkla z hodiny takřka na polovinu. 
Ale především: Z úchvatného příběhu hraného obřími loutkami se díky 
mnoha nutným výpustkám stala i pro dospělé, natož pak pro děti, těž-
ko srozumitelná koláž. Přestože se díky této chybě vybíralo jen poloviční 
vstupné, Klub jako pořadatel se divákům touto cestou velmi omlouvá za 
neprofesionální vystoupení, které jeden z herců označil bez vytáček za 
nejhorší reprízu v dějinách ústecké Mladé scény. Foto: Jiří Senohrábek

Ne nadarmo získala diashow Patrika Kotrby Ze srdce Evropy do Santi-
aga de Compostela ocenění cestovatelská přednáška roku. Muž, který 
je doma v jihočeském Chýnově u Tábora, má velmi osobitý a odušev-
nělý projev, diametrálně odlišný od většinou ryze faktograficky strojených 
komentářů ostatních cestovatelů. Patrik Kotrba v pondělí 12. prosince  
v podvečer živě procházel s mikrofonem po celém kinosále, užíval si blíz-
ký kontakt s diváky a své putování zakončil velmi niterním, veršovaným 
poselstvím. Tenhle způsob komunikace s publikem, které bylo ten večer 
šedesátihlavé, hodně rezonoval.  A téma Svatojakubské cesty v Hradišti, 
jež se nachází na jedné z jejích větví, obecně táhlo. O tom, jak náram-
ně se hodilo do příjemně rozjitřené adventní atmosféry, už asi není třeba 
zvlášť mluvit. Foto: Jiří Senohrábek

Také Klub si váží firem, které podporují kulturu a umění
Rok 2016 je za námi. Je čas podě-
kovat těm, kteří během něj učinili 
něco prospěšného pro společnost. 
Také činnost Klubu Mnichovo Hra-
diště s.r.o. podpořily loni kromě 
města Mnichovo Hradiště, které je 
jeho zřizovatelem, některé firmy  
a nadační fondy, které s velkým dí-
kem uvádíme v pořadí podle výše 
jejich finančních darů.

Středočeský kraj přispěl gran-
tem na technické vybavení turis-
tického infocentra. Nadace Český 
hudební fond věnovala příspěvek 
na tradiční cyklus koncertů Kruhu 
přátel hudby. Nábytek Honza – Jan 
Nohýnek laskavě podpořil finanční-
mi prostředky dětské pořady Klubu. 
Firma HBPO Czech nevázala svou 
podporu na konkrétní kulturní pro-
jekt. Nadace Bohuslava Martinů 
přispěla na koncert Kruhu přátel 
hudby, v jehož rámci byla populari-

zována díla velkého českého skla-
datele, jehož jméno nadace nese. 
Nejvíce štědrých donátorů podpo-
řilo březnový Reprezentační ples 
města, který Klub organizačně za-
jišťoval. Nejvyšší částky na realizaci 
této významné společenské akce 
přišly od společností Marhold, Lin-
hart a Pohřební služba Petr Šimek. 
Všem jmenovaným firmám i dalším 
drobným dárcům velmi děkujeme, 
stejně jako firmě IT Business, která 
Klubu poskytuje zcela zdarma či za 
výrazně výhodnějších podmínek své 
služby v oblasti IT technologií.

Na jaře Klub uvede nově pod ná-
zvem Jaro hereckých osobností mi-
nicyklus tří divadelních představení 
s největšími bardy českého divadla 
v ústředních rolích, jmenovitě s Ivou 
Janžurovou, Stanislavem Zindulkou 
a Simonou Stašovou. Pro tento 
zbrusu nový, prestižní kulturní počin 

hledáme firemní patrony jednotli-
vých inscenací, jimž můžeme jako 
protislužbu za poskytnutou finanční 
podporu nabídnout propagaci jejich 
činnosti. Je naším snem najít rovněž 
patrony pro jednotlivá představení již 
zaběhlého abonentního divadelního 
cyklu a Kruhu přátel hudby. 

Podpora vážné hudby se vzhle-
dem ke skladbě publika nejlépe 
zúročí těm firmám, jejichž cílovou 
skupinou v podnikání jsou senio-
ři – koncerty klasické hudby mají  
v Mnichově Hradišti neuvěřitelných 
a letos znovu rekordních sto šedesát 
předplatitelů. 

Přivítali bychom rovněž pod-
poru produkčně nejnáročnějších 
solitérních kulturních akcí, které  
i přesto, že takřka jistě vyprodají pro 
svoji atraktivitu celé divadlo, nebu-
dou finančně soběstačné. Řeč je  
v první řadě o muzikálu Smolíkovi 

s Evou Holubovou, Bobem Kleplem 
či Janou Strykovou (květen), nebo 
ambiciózním koncertu Kristiny, nej-
populárnější slovenské zpěvačky 
současnosti (hit Keď sa slnko skloní 
nad Horehroní). Prosíme korporátní 
podporovatele kultury, jež alespoň 
některý z těchto smělých kulturních 
plánů oslovil, aby se obrátili na fund- 
raisera Klubu Filipa Procházku 
(kultura.slavnosti@mnhradiste.cz), 
nebo přímo na jednatele Klubu Jiří-
ho Senohrábka (klub@mnhradiste.
cz).

Všem podnikatelským subjek-
tům a osobám, které kulturu v Mni-
chově Hradišti v poslední době již 
podpořily a jimž není lhostejná její 
úroveň, vyslovujeme ještě jednou 
velký dík a uznání.

Jiří Senohrábek,
KLUB Mnichovo Hradiště

Hříšná světice Manon v podání divadla 
Anfas připomene z jeviště krásy češtiny
Velká láska je hnacím motorem ži-
vota i literatury. Známý evergreen, 
který její úskalí připomíná, příběh  
o hříšné světici Manon Lescaut, 
bude prvním divadelním představe-
ním v novém roce 2017. Abonenti, 
ale i zájemci mimo předplatitelskou 
řadu ho mohou zhlédnout v měst-
ském divadle v pondělí 23. ledna od 
19:30 hodin.

Příběh původně vzniklý ve 
francouzském prostředí převedl do 
češtiny Vítězslav Nezval, a ukázal 
tak poetický náboj českého jazyka.  
V centru děje stojí dívka, která by si  
v rozpuku svých sladkých šestnácti 
let ráda užívala rozkoší mladého 
života, rodiče ji však nutí zasvětit  
v klášteře život Bohu. Než se tak 
stane, dojde ale k jejímu osudovému 
setkání se třemi muži: rytířem Des 
Grieux a otcem a synem Duvalo-

vými. Čisté lásce se staví do cesty 
nečisté myšlenky. Kdo tu koho vlast-
ně svádí k hříchu? Má tenhle příběh 
šanci na šťastný konec?

Očekáváme, že aspoň část  

z posledních 12 vstupenek k mání 
by mohl využít aktivní pedagog češ-
tiny z gymnázia či druhého stupně 
některé z místních základních škol 
spolu s malou skupinou těch studen-

tů, kteří projevují náklonnost k litera-
tuře, umění či mateřskému jazyku. 
Vstupenky jsou levnější než obvyk-
le, stojí 280 Kč, pedagogickému 
doprovodu poskytneme vstup zdar-
ma. Modernější pojetí, jež se odrá-
ží především ve výtvarné stránce 
inscenace, tedy u scény a kostýmů, 
by mohlo právě mladým konvenovat.

V představení pražského Diva-
dla Anfas uvidíte bývalé, současné 
i hostující herce Městského divadla 
Mladá Boleslav: Annu Suchánkovou 
– Theimerovou nebo Svatavu Milko-
vou v roli Manon, Filipa Tomsu jako 
rytíře Des Grieux, a v dalších rolích 
pak Ivo Theimera a Petra Mikesku. 
Poslední ze jmenovaných je držite-
lem prestižní Ceny Thálie.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Filip Tomsa a Svatava Milková jako rytíř Des Grieux a Manon.

Leden v kině: nové české filmy, rockový koncert 
Rammstein i přednáška o vzdálené severní Indii

Pohádka Anděl Páně 2, která vstou-
pila do českých kin 2. prosince, je 
celorepublikově velmi úspěšná a je 
o ni stále velký divácký zájem, proto 
ji v lednu uvádíme ve čtyřech reprí-
zách. Novou českou komedii Manžel 
na hodinu (v kinech od 22. prosince) 
také několikrát opakujeme a zveme 
vás i na další dva nové české titu-
ly, opět komedie, Všechno nebo nic  
a Miluji tě modře. Tyto filmy uvidíte 
až koncem měsíce.

Dále uvedeme vysoce hodno-
cené válečné drama podle skutečné 
události Hacksaw Ridge: Zrození 
hrdiny, přemýšlivé sci-fi Příchozí, 

velmi působivý snímek Collateral 
Beauty: Druhá šance, francouzský 
romantický film Kameny bolesti či 
komediální drama Tři generace. Ze-
jména milovníky psů upozorňujeme 
na dojemný premiérový titul Psí po-
slání. Je to příběh o psu, jehož duše 
se ke svým pánům neustále vrací  
v různých tělech, dokud nesplní své 
poslání. Český dokument o Karlu 
Krylovi Bratříček Karel je zaslou-
ženou a povedenou poctou tomuto 
legendárnímu písničkáři.

Kromě Anděla Páně 2 nabízíme 
dětem animované pásmo krásných 
českých filmů s názvem Pojar dě-

tem, americký animovaný muzikál 
Zpívej a opakování filmu Trollové ve 
3D.

Dvě dopolední projekce nejen 
pro seniory přinesou český film Po-
hádky pro Emu a velmi úspěšnou 
americkou dabovanou komedii Dítě 
Bridget Jonesové.

Lahůdkou tohoto měsíce však 
bude v pátek 13. ledna výjimečně 
od 19 hodin záznam koncertu ně-
mecké rockové skupiny Rammstein 
z roku 2015. Hudební film s názvem 
Rammstein in America obsahuje fil-
mový dokument a záznam koncertu  
a vzhledem k neobvyklé délce 220 

minut bude rozdělen krátkou pře-
stávkou.

Závěr ledna bude patřit cesto-
vatelské přednášce s dataprojekcí 
na téma Ladakh, Zanskar, Kašmír 
(oblasti v severní Indii). Se svým vy-
právěním v kině vystoupí dlouholetá 
cestovatelka a specialistka na tuto 
destinaci paní Radka Tkáčiková. 
Bude vyprávět nejen o velehorách, 
ale i o kultuře, náboženství a památ-
kách této oblasti.

Přejeme vám hezkou zábavu!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

DO KIN VSTOUPIL ANDĚL PÁNĚ 2,
ZÁJEM DIVÁKŮ JE NEVÍDANÝ

Podle vyjádření distributora, společnosti Falcon, tato 
nová česká pohádka přepsala dějiny: návštěvnost  
o premiérovém víkendu 1. až 4. prosince 2016 byla re-
kordní – 199 300 diváků! Je to nová nejvyšší návštěv-
nost mezi českými filmy v tomto zahajovacím termínu, 
dosud žebříčku kralovaly Babovřesky 3 z roku 2013 
(140 236 diváků).

Anděl Páně 2 se dostal i do první desítky všech nejnavštěvovanějších filmů 
za první víkend v ČR – je na 10. místě za titulem Hobit: Šmakova dračí poušť, také  
z roku 2013 (203 139 diváků). Žebříček vede Padesát odstínů šedi (2015), na který 
přišlo 256 470 návštěvníků. Uvidíme, jak dopadne Padesát odstínů temnoty…

V našem kině do konce roku vidělo pohádku Anděl Páně 2 téměř 900 diváků. 
Film je krásný, má spád, vtip a dobrý konec, jako každá správná pohádka. V lednu 
vás pozveme na další čtyři reprízy. Jsme rádi, že se pohádka líbí, a přejeme si do 
budoucna více podobných titulů!

Plné kino bylo při promítání Anděla Páně 2 hned několikrát.
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Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Kamila Špráchalová, Kateřina 
Lojdová. To jsou nejznámější z 9 herců, kteří pobavili ve středu 14. prosin-
ce divadelní fandy komedií Do ložnice vstupujte jednotlivě. S tímto titulem 
Raye Cooneyho přijela do Mnichova Hradiště známá pražská Divadelní 
společnost Háta principálky Olgy Želenské. Principálka sama se přitom 
ve veselohře zhostila role věhlasné spisovatelky, která není tak prudérní, 
jak se na první pohled zdá. Hátu uvidí Hradišťáci, kteří zcela vyprodali 
divadlo, i v příštím roce v nové komedii. Foto: Jiří Senohrábek

Nejen citrónovou vodu, kávu a čaj, ale také pivo, víno, vánoční cukroví 
a balíčky s ovocem dostali na štědře prostřené stoly senioři při tradič-
ním předvánočním setkání vedení města s nejstarší generací obyvatel 
Mnichova Hradiště. Do vysloveně nabitého sálu Klubu přišlo ve čtvrtek 
15. prosince víc než 120 občanů důchodového věku, kterým zahráli a za-
zpívali žáci zdejší základní umělecké školy a jedné z místních mateřinek, 
a také klávesista a zpěvák Ota Menzel.  Starosta Ondřej Lochman, pro-
jektová manažerka Martina Kulíková a velitel městské policie Petr Kožený 
informovali seniory o chystaných projektech města. Foto: Jiří Senohrábek

Vánoční povídka v pondělí 19. prosince ukončila maratón předvánočních 
akcí, pořádaných Klubem. To, že byl u tohoto vpravdě rodinného před-
stavení s ohledem na děti posunut začátek už na 18 hodin, přineslo své 
ovoce: Do hlediště opravdu zasedlo více generací a děti tvořily minimálně 
třetinu publika. Inscenace mladoboleslavského Divadýlka na dlani, ode-
hrávající se na holé scéně bez kulis, vyžadovala představivost – ostatně 
k fantazii poetický příběh Ludvíka Aškenazyho přímo vybízí. Ústřední po-
stavu, malého Jakuba, který se na Štědrý den ztratil tatínkovi při posled-
ních předvánočních nákupech, ztvárnil redaktor Kamelotu Martin Weiss. 
Principál divadla Petr Matoušek si zahrál jednoho z policistů. V roli Vypra-
věče mohli diváci vidět programového ředitele mladoboleslavského Signál 
rádia Luboše Dvořáka. Foto: Jiří Senohrábek 

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Věneček v podobě královského bálu uvedl 
mladé tanečníky do společnosti dospělých
Příjemné překvapení připravili ta-
neční mistři Tereza Řípová a Martin 
Šimek všem příbuzným a známým 
mladých účastníků mnichovohra-
dišťských kurzů tance. Při závěreč-
ném věnečku v sobotu 10. prosince 
vstoupili oba krátce po 19. hodině 
na pódium Velkého sálu mladobo-
leslavského Domu kultury v roko-
kových róbách a parukách jako král  
a královna. Absolventi pak nakráčeli 
do sálu ladným krokem postupně  
v párech zcela netradičně přes jevi-
ště. Představováni byli jejich křestní-
mi jmény, před každé z nich se ale 
dostal nějaký šlechtický přídomek 
– někdo byl baronka, někdo kníže, 
jiný zas maršál. Teprve potom se 
spustilo tradiční předtančení a vše, 
co k věnečku patří – výměna dárků, 
vyzvání rodičů či sourozenců k tanci, 
vystoupení profesionálních taneční-
ků. Vrcholem byly taneční kreace 
dnes už bývalé herečky Městského 
divadla Mladá Boleslav Niny Horáko-
vé, která pár dnů před věnečkem vy-
hrála v soutěži Roztančené divadlo, 
jakési boleslavské obdobě populární 
televizní show StarDance. Partne-
rem přitom nebyl herečce nikdo jiný 
než Martin Šimek.

Tereza Řípová s Martinem Šim-
kem vedou taneční kurzy ve městě 

již tři roky. V letošní sezóně šla úro-
veň práce těchto dvou talentovaných 
mladých lidí, kteří se v rolích taneč-
ních mistrů v předchozích sezónách 
teprve zabydlovali, raketově nahoru. 
Jejich práci ocenil na pódiu během 
věnečku jednatel pořádajícího Klubu 
Jiří Senohrábek. Nebyl ale sám. 

Pochvalně se v kuloárech vyja-
dřovali také mnozí rodičové: „Měla 
jsem z tanečních, stejně jako dcera, 
zpočátku velké nervy. Nikdy bych 
neřekla, že se to může postupně 
zvrátit. Dnes je mi naopak líto, že 

už taneční končí. Zvlášť po věnečku, 
který byl připraven opravdu výbor-
ně,“ řekla Dana Stránská, maminka 
jedné z účastnic kurzu. 

I většinu absolventů taneční 
bavily. Nejlepším důkazem toho je 
fakt, že už v čase věnečku bylo do 
pokračovacích kurzů přihlášeno 
hned osmnáct párů. Bližší informace  
o pokračovacích tanečních nalezne-
te v samostatném boxu.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Věneček byl stylizován do podoby královského bálu.

Pokračovací kurzy 
začínají v únoru

Taneční kurzy se u většiny mladých 
absolventů, kteří se s parketem roz-
loučili věnečkem v sobotu 10. pro-
since, evidentně setkaly se zájmem. 
Hned 36 z nich, tedy osmnáct párů, 
se ještě před posledním tancem 
základního kurzu rozhodlo, že bude 
ve zdokonalování svého tanečního 
umění pokračovat.

Pokračovací kurzy tance pro mladé 
budou zahájeny v polovině února  
a čítat budou celkem deset sobotních 
lekcí. Kurzovné činí 1 700 Kč na oso-
bu. Přihlásit se mohou i absolventi 
předchozích ročníků, lhostejno, zda 
základní kurz absolvovali u tanečních 
mistrů Terezy Řípové a Martina Šim-
ka, kteří chystané pokračovací kurzy 
povedou, nebo jinde. 

Hlaste se, prosím, ideálně na mailu 
tanecnimt@centrum.cz, nebo na tel. 
724 189 145 (Tereza Řípová) či 727 
189 146 (Jolana Řípová). Jednotliv-
ci, kteří svůj zájem ohlásili tanečním 
mistrům již v průběhu tanečních, se 
znova registrovat nemusí, je s nimi již 
automaticky počítáno. (sej)

Nástroj, který u nás proslavil Felix Slováček, 
se v lednu rozezvučí v městském divadle hned čtyřikrát
V SaxWork Quartetu hrají vedle 
sebe unikátně hned čtyři saxofony. 
Koncert tohoto komorního tělesa se 
chystá na čtvrtek 19. ledna od 19 
hodin.

SaxWork Quartet je nejnovějším 
projektem přední české soprán-sa-
xofonistky Kateřiny Pavlíkové, která 
ve spojení s mladými umělci hrající-
mi rovněž na saxofony představuje 
klasické i moderní skladby ve svých 
originálních saxofonových úpra-
vách. Kateřinu Pavlíkovou, která je 
přirozeným lodivodem této čtveřice, 
podporují jako další členové kvarteta 
Magdalena Malíková – alt saxofon, 
Magdalena Křepilová – tenor-saxo-
fon a Stanislav Tischler – basový 
saxofon. Měl jsem tu čest vidět tuto 
čtveřici hrát v elegantních šatech v 
úchvatném prostředí soboteckého 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 
kde se dopustila úctyhodné troufa-
losti, když předvedla na saxofony 
různé verze slavných varhanních 
skladeb Ave Maria. Tento hudební 

zážitek je pro mne dodnes fasci-
nující, stejně jako množství poloh 
a koncertních nálad, do kterých se 
tahle čtveřice dokáže převtělit. Když 
se podíváte na internetové stránky 
SaxWork Quartetu, najdete na nich 
kupříkladu fotografie jiného koncertu 
situovaného do staré tovární haly, 
kde členové souboru odhodili ele-
gantní róby a vystoupili v reflexních 
vestách a s ochrannými přilbami na 
hlavách. Jde podle mého o příklad 
chvályhodného počinu, kdy se kla-
sika snaží přiblížit tepu současnosti.

Kvarteto, nebo jeho členové 
sólově, se zúčastnilo mnoha me-
zinárodních festivalů nejen doma 
(Pražské jaro, Struny podzimu), 
ale i v zahraničí (Berlín, Drážďany, 
Innsbruck, Paříž či americké Tenne-
ssee). Tento koncert co nejvřeleji do-
poručujeme mladému publiku. Svým 
modernějším pojetím je SaxWork 
Quartet ideálním prostředníkem pro 
získání vztahu mladého člověka ke 
klasické hudbě. Pedagogové hu-

dební výchovy, nepromeškejte svůj 
důležitý den.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

SaxWork Quartet, těleso, které ukazuje, že i klasiku lze hrát moderně.

Málokdy se může pořadatel kulturních akcí v malém městě tetelit blahem, 
že zprostředkoval místním divákům umělecký zážitek evropské úrovně. 
Takový vzácně hřejivý pocit jsme jako dramaturgové Klubu zažili v pátek 
16. prosince při koncertu Cimbálové Vánoce Milana Broučka. Jsme rádi, 
že absolutní spokojenost s námi sdíleli i všichni diváci v hledišti měst-
ského divadla. Myslíme, že se nenašel jediný divák, který by z koncertu 
překvapivě západočeské cimbálovky, kde kromě lidovek, čardášů a koled 
zazněly také melodie z filmů a pohádek, neodcházel vysloveně nadšený. 
Směska písní z filmu Tenkrát na Západě či Krev toulavá, titulní píseň Karla 
Svobody ze seriálu Cirkus Humberto, vyvolávaly v podání cimbálu doslo-
va mrazení a pocit blaha, který někteří diváci ventilovali i hlasitě. Foto: Jiří 
Senohrábek

Chtěla bych touto cestou jmé-
nem Městské knihovny v Mnicho-
vě Hradišti popřát všem našim 
čtenářům do roku 2017 pevné 
zdraví, štěstí a mnoho příjemně 
strávených chvil nad rozečtenou 
knihou.

Také chci připomenout, že si 
můžete v naší knihovně zakou-
pit oba díly vzpomínkové knihy 
mnichovohradišťského rodáka 
MUDr. Ivana Šmídy Běhali jsme 
bosi a Hledání a návraty.

Těšíme se na setkání, ať už 
v knihovně při výběru knih anebo 
při akcích v našem městě.

Miroslava Nitschová,
městská knihovna

Pár řádků 
z městské knihovny

Vydejte se po stopách svých otců
Odkud byl můj praděda? Jak se 
mohl potkat s prababičkou? Máme 
v rodině někoho slavného? Kam až 
sahá historie našeho rodu? To jsou 
otázky, které vám pomůže 24. ledna 
od 18 hodin v Sále Klubu Mnichovo 
Hradiště zodpovědět Blanka Lednic-
ká, genealožka, chcete-li, profesio-
nální tvůrkyně rodokmenů. 

Ne snad, že by vám vyložila 
konkrétní historii vašeho rodu, ale 
nasměruje vás, kde si potřebné 
údaje najdete a jak je poskládáte 
tak, abyste se z nich dozvěděli co 
nejvíce. Zároveň vám poskytne in-
formace o potřebných dokumentech  
a archivech, které při tomto pátrání 
budete potřebovat. Uslyšíte i zážitky 
z její osmnáctileté praxe a zkušenos-
ti s výzkumem rodinné historie. Jistě 
se přesvědčíte, že ono putování po 
stopách otců je poutavou detektiv-

kou, které vás spojí nejen s vašimi 
předky, ale i nezřídka s vašimi sou-
sedy, popřípadě naopak s městy a 
lidmi, o kterých jste doposud možná 
jen slyšeli.

Přednáška bude trvat zhruba 
dvě hodiny, po jejím skončení jsou 

vítány vaše dotazy. Vstupné je 120 
Kč, vstupenky lze zakoupit i v před-
prodeji v Klubu Mnichovo Hradiště 
na Masarykově náměstí. 

Filip Procházka,
Klub Mnichovo Hradiště
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Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery 
na Gymnáziu Mnichovo Hradiště
Je čtvrtek 21. listopadu a já, stejně 
jako téměř pět desítek lidí okolo mě, 
netrpělivě poposedávám v učebně 
na gymnáziu v Mnichově Hradišti. 
Za chvíli totiž dorazí jedna z mnou 
nejvíce obdivovaných osobností ve-
řejného dění, Erik Tabery, novinář  
a šéfredaktor týdeníku Respekt. 

Okolo druhé hodiny odpoledne 
Erika vítá Tereza Němcová, před-
sedkyně školního parlamentu gym-
názia, díky které nás pan Tabery 
navštívil. Po krátkém představení se 
nesměle přihlásí jeden ze studentů, 
a tím začíná diskuze, která nakonec 
probíhá téměř dvě hodiny. 

Studenti a učitelé tak měli mož-
nost nahlédnout do života novináře, 
ale zároveň slyšet zajímavé názory 

na politiku či ekonomii. Padaly otáz-
ky z velmi širokého spektra, napří-

klad na téma voleb příštího prezi-
denta, Brexitu, prezidentských voleb 

v USA a jejich vítěze Donalda Trum-
pa nebo elektronické evidence tržeb. 
Pan Tabery však se žádnou z otázek 
neměl problém a posluchačům vždy 
nabídl obsáhlou odpověď.

Na gymnáziu byla tato debata 
první svého druhu, a já bych tímto 
způsobem chtěla poděkovat organi-
zátorům akce, jelikož začátky bývají 
vždy krušné, ale samozřejmě i sa-
motnému panu Eriku Taberymu za 
krásně strávené odpoledne. Já jen 
doufám, že školní parlament bude 
v podobných činnostech nadále po-
kračovat a již brzy se dočkáme další 
diskuze či přednášky.

Tereza Cimrmanová,
studentka Gymnázia MH

Tereza Němcová a Erik Tabery.

Společné setkání studentských parlamentů se vydařilo
Ve čtvrtek 1. prosince proběhla na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště akce 
nazvaná Napříč parlamenty. Ta 
měla za cíl vzájemné seznámení 
studentských parlamentů v Mnicho-
vě Hradišti. 

Sešlo se 17 zástupců z řad žáků 
a studentů 1. ZŠ, gymnázia a Měst-
ského parlamentu dětí a mládeže  
a samotná akce proběhla úspěšně. 
Žáci se nejdříve vzájemně poznali 
díky seznamovacím hrám a poté 
přišel na řadu hlavní bod progra-
mu, kterým bylo představení aktivit 
jednotlivých parlamentů. Porovná-
vali jsme chod těchto organizací  
a povídali si o představách a plá-

nech do budoucna. Díky této akci 
jsme si uvědomili, jak je vzájemná 
komunikace důležitá a dohodli jsme 
se na budoucí spolupráci.

Městský parlament dětí a mlá-
deže Mnichovo Hradiště by vás rád 
pozval na akce, které naplánoval 
na letošní rok. Uskuteční se napří-
klad debata se starostou Ondřejem 
Lochmanem, akce Ukliďme Česko, 
stavění májky a také plánujeme 
opakovat piknik s živou hudbou. 
Budeme moc rádi, když na některou  
z těchto akcí dorazíte.

K. Jizbová a E. Filipcová, 
Městský parlament dětí a mládeže MH

Seniorky vedle dětí při 
společném pečení omládly
V první pracovní den po začátku ad-
ventu se děvčata z DODO kroužku 
při ZŠ Sokolovská a seniorky sešly 
v Domově seniorů Modrý kámen při 
pečení domácího vánočního cukro-
ví. 

Paní Lenka Bulušková, vedou-
cí kavárny s názvem „Klub mls-
ných jazýčků“, si dala velkou práci  
s přípravou receptů. Také nás mile 
překvapila palačinkovou svačinkou 
smaženou na nové pánvi (už) od 
Ježíška. Žákyně naší školy byly kaž-
dou chvilku chváleny za šikovnost a 

pracovitost a babičky na nich mohly 
oči nechat. Vedle děvčat při práci na 
cukroví omládly nejméně o polovinu. 

Na palačinkách a cukroví si ka-
ždý výtečně pochutnal. Domů a do 
školy se nesla bohatá výslužka a ně-
kteří spolužáci malých cukrářek cho-
dili do našich krabiček na křupavou  
a voňavou dobrotu znovu a znovu. 
Až se ruce nezbedníků musely přís-
ně odhánět!

Hana Rejzková,
DODO kroužek, ZŠ Sokolovská

Žáčci se učí bruslit
V letošním roce jsme pro žáky naší 
školy připravili výuku bruslení na 
zimním stadionu, jenž je součástí 
sportovního areálu Maškova zahra-
da v Turnově. Do výuky se mohl za-
pojit každý, kdo měl chuť si zaspor-
tovat a zdokonalit své bruslařské 
umění. V současné době bruslí třídy 
2. B a 3. A. Na další žáky pak čeká 
výuka v únoru.

Vše probíhá pod vedením zku-
šené profesionální trenérky a my 
můžeme jen potvrdit, že pokroky 
žáků jsou vidět z hodiny na hodinu. 
Ač mnozí na prvním setkání stáli na 
bruslích poprvé, odjížděli bez do-
provodu a bruslící. Z každé hodiny 

se vracíme s nadšením a s novými 
zkušenostmi. Doufáme, že se z této 
akce stane na naší škole tradice.

Žáci a učitelé ZŠ Studentská

Škola rocku
Dne 1. prosince se na sále ZŠ Stu-
dentská konal výchovný koncert  
s názvem Rocková krabička. Milan 
Parnahaj a jeho kolega Josef Šlik 
velmi podmanivým způsobem za-
světili děti do tajů rockové hudby  
a seznámili je s její historií a vývojem 
až po současnost. 

Promítání fotografií význam-
ných kapel a zpěváků tohoto žánru 
bylo doprovázeno ukázkami jejich 
tvorby, a to ne z přehrávače, ale 
pěkně naživo v podání obou pánů. 
Děti byly nenásilnou formou vtaženy 
do děje, tleskaly, zpívaly, ale také 
odpovídaly na otázky. 

V závěru koncertu žáci navrhli 
pět slov, z nichž byla sestavena vel-
mi rytmická písnička, kterou si poté 
všichni společně zazpívali. Děti od-
cházely plny dojmů a nadšení. 

Všichni se těšíme na další pokračo-
vání tohoto úžasného programu.

Žáci 3., 4. a 5. tříd, ZŠ Studentská

MAPujeme dál!
„Jediným učitelem hodným toho 
jména jest ten, který vzbuzuje du-
cha svobodného přemýšlení a vy-
vinuje cit osobní odpovědnosti.“

Jan Amos Komenský

„Chci jít příkladem jako učitel i jako 
člověk, chci inspirovat. Toužím roz-
šířit obzory, vzbudit zájem, probu-
dit vztah k historii místa, kde žiju. 
Vytvořit dětem bezpečné prostředí, 
ve kterém mohou být samy sebou, 
svobodně přemýšlet a učit se či se 
věnovat tomu, v čem se chtějí reali-
zovat. Pomoci jim najít vlastní cestu 
a radost ze života. Naplňuje mě to – 
vidět úsměv, zájem, zvídavost.“

Právě takové odpovědi jsme 
uslyšeli na druhém, již adventním 
setkání pracovní skupiny projektu 
MAP Mnichovohradišťsko (pod zkrat-
kou MAP se skrývá místní akční plán 
vzdělávání, pozn. red.). Ve vánočně 
vyzdobeném Volnočasovém cen-
tru se nás sešlo něco přes dvacet  
a atmosféra byla velmi příjemná – 
pracovní, debatní, přátelská. 

Adventní čas nás přivedl k uva-
žování o smyslu nejen učitelské-
ho povolání, ale také rodičovství, 
péče o děti, výchovy a vzdělávání 
v obecnějším významu. Matematic-
ká a čtenářská gramotnost, inkluze 
či prevence šikany ve školách jsou 
důležité, ale jaké osobní touhy, cíle 
či hodnoty sledujeme při výchově  
a vzdělávání dětí jako učitelé, rodiče 
nebo třeba vedoucí kroužků?  

„Přeju si, aby z dětí vyrostli 
zdraví a vyrovnaní lidé, kteří se dál 
rádi učí nové věci, rozvíjejí se a pře-
kážky berou jako výzvy. Chci v nich 
probouzet schopnost prožívat šťast-
ný život a rozpoznat, co je důležité. 

Dávám lásku, učím se od dětí, chci 
z nich vychovat slušné, spokojené 
a upřímné lidi – jako učitelka i jako 
máma,“ zaznělo také na setkání.

Konec ledna 2017 je pro nás 
důležitým termínem – v souladu  
s časovým plánem projektu MAP bu-
deme Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR odevzdávat první 
tzv. strategický rámec rozvoje vzdě-
lávání na Mnichovohradišťsku. Ptali 
jsme se tedy, co se podle názoru 
účastníků setkání pracovní skupiny 
daří a co ne, kde se nabízejí zajíma-
vé příležitosti a kde vnímáme ohro-
žení, na něž je třeba se připravit. 

K nejsilnějším stránkám vzdělá-
vání dětí a žáků na Mnichovohradišť-
sku patří používání pestrých metod 
výuky, které si učitel může zvolit,  
a také kvalitní nabídka mimoškol-
ních aktivit, práce školské komise  
a existence malotřídních škol. Méně 
se daří dobré spolupráci mezi ško-
lou a rodinou; někteří učitelé potře-
bují více povzbuzení, aby se odvážili 

učit „jinak“, a opakovaně jsme mluvili  
o potřebě praktického vzdělávání 
dětí. Nejzajímavějšími příležitostmi 
se jeví být změna role učitele v prů-
vodce na cestě poznávání a mož-
nost výuky mimo školu, spolupráce  
s muzei, knihovnami, firmami, od-
borníky, obcemi apod. Největší 
ohrožení cítíme z rostoucího tlaku 
na výkon, který se mnohdy ne-
slučuje se skutečným poznáním,  
z nedostatečné podpory rodiny a z 
nedostatku praktického vzdělávání.  

V úterý 13. prosince jsme si 
udělali předvánoční radost prvním 
„setkáním s inspirací“. Bára Schne-
iderová a Markéta Holá nám přijely 
představit vyprávění příběhů neboli 
storytelling a možnosti jeho využití 
při výchově a vzdělávání. Sešlo se 
nás přes dvacet a bavili jsme se 
skvěle. Jednou vidět je více než 
stokrát slyšet, a tak jsme si vychut-
nali naslouchání dvěma příběhům, 
zahráli si několik kreativních „vy-
právěcích“ her a nestačili se divit, 

co všechno dokážeme vymyslet 
během několika minut, inspirováni 
obrázkem či několika slovy. „Získali 
jsme konkrétní příklady, jak využívat 
storytelling přímo v praxi ve škole,  
a odpočinuli si při poslechu vyprávě-
ní od profesionálů. Pěkné pomůcky. 
Velice inspirativní setkání; nabilo 
mě nadějí, že i já mohu být lepší 
vypravěč,“ napsali nám spokojení 
účastníci.

Máte námět na další setkání  
s inspirací, tip na zajímavého člově-
ka v oblasti výchovy a vzdělávání, 
který by mohl být naším hostem či 
lektorem semináře? Dejte nám vě-
dět – na webu v sekci „Učíme se“  
k tomu najdete speciální formulář.

MAP pokračuje a dělá nám 
radost. Poprvé se sešel řídící vý-
bor MAP, v jehož čele stojí starosta 
Mnichova Hradiště Mgr. Ondřej Lo-
chman, Ph.D. Setkáváme se pra-
covně i přátelsky, poznávají se lidé, 
kteří o sobě dříve nevěděli a přitom 
je pojí společný zájem. Navštěvuje-
me ředitele a učitele škol a školek  
a dozvídáme se víc o jejich rados-
tech i starostech. Všechny informa-
ce, pozvánky, záznamy, fotografie 
a nově i příležitost vyjádřit se k již 
proběhnuvším jednáním najdete 
na http://www.map-mh.cz/ a https://
www.facebook.com/mapmnichovo-
hradistsko/ nebo nás kontaktujte e-
-mailem na map-mh@email.cz.  

Vítáme vás v novém roce a tě-
šíme se na další setkávání. Za tým 
MAP Kasia Szajda, Zuzana Tomá-
šová, Blažena Hušková a Markéta 
Tomášová   

Iva Dobiášová, 
Komise pro výchovu a vzdělávání, 

MAP Mnichovohradišťsko

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

První z připravované série setkání s inspirací.
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Prosincové akce pod taktovou Klubu dětí a mládeže
V pondělí 5. prosince v podvečer se 
mnichovohradišťské náměstí promě-
nilo v jedno velké peklo. Bylo zde při-
chystáno několik pekelných stanovišť 
pro děti. Děti se setkaly s pekelnou 
babičkou, která spravovala čertíkům 
potrhané kožíšky, zasedly do lavic  
v pekelné škole, kde vyučovala čertí 
slečna učitelka, cpaly s línými čerty 
seno do pelechů a mnoho dalšího. 
Po splnění pekelných úkolů se děti 
vydaly na cestu za Mikulášem do 
nebe, které bylo umístěno v prosto-
rách radnice. Mikuláš s anděly měli 
pro děti přichystanou nadílku, kterou 
dětem rozdali za hezkou básničku. 
Program byl doplněn o dvě divadel-
ní vystoupení u vánočního stromu 
s krátkou povídkou O Mikulášovi,  
v režii členů Jednoty bratrské. 

Celá akce proběhla za finanční 
podpory města Mnichovo Hradiště  

a za pomoci Sboru dobrovolných ha-
sičů Mnichovo Hradiště. Celé akce 
se zúčastnilo bezmála 600 dětí.

Jen pár dní nato, 10. prosince, 
si Klub dětí připravil pro rodiny s dět-
mi Vánoční stezku, která se konala 

v rámci Vánočního jarmarku. Letoš-
ním tématem vánoční stezky byly 
Světové vánoční zvyky. Stezka ved-
la od náměstí Mírovou ulicí směrem 
do Klubu dětí, kde byly připraveny 
výtvarné dílny. V rámci nich si děti 

mohly vyrobit vánoční skleněnou 
ozdobu, dekoraci z přírodnin, oz-
dobnou čajovou elektrickou svíčku,  
rautisové ozdoby a také si vyzkou-
šely zdobení perníčků bílkovou po-
levou. 

Na začátku stezky na děti čekal 
sněhulák, který jim pověděl, jak stez-
ka probíhá. Děti se na stezce setkaly 
s pekařkou z Francie, která nabízela 
tradiční vánoční francouzský dezert 
– vánoční poleno, s vánočním skřít-
kem ze Santovy dílny na severním 
pólu, kuchařkou z Anglie, která va-
řila vánoční pudink, Dědou Mrázem, 
čarodějnicí Befanou z Itálie a selkou 
z Čech. Také stezka proběhla za 
finanční podpory města Mnichovo 
Hradiště.

Hana Skramuská, 
Klub dětí a mládeže

Předvánoční čas ve školce
Blížil se zimní čas a s ním Vánoce. 
Těšení a čekání na ně nám zpříjem-
ňovala doba bohatá na různé akce. 
Tak třeba 5. prosince i naši školku 
navštívil Mikuláš s anděly, čerty  
a čerticemi. Děti pro ně měly na-
chystané nejrůznější básničky, říka-
dla a písničky a za ně a za stateč-
nost obdržely balíčky plné ovoce. 
Na čerty i anděly si děti také hrály. 
Ve třídách se postavila pekla, která 
zaplnila malá čertiska na čertí černý 
den a vznikala i nebíčka, kde zavlád-
la andělská pohoda. 

Pak už nastalo to pravé očeká-
vání Vánoc a Ježíška. Navštívili jsme 
Vánoční výstavu v Muzeu Mnichovo 
Hradiště, kde se děti seznámily s 
tradicemi a zvyky. V pondělí 12. pro-
since si ve třídách ozdobily vánoční 
stromečky, protože hned druhý den 
do školky přišel Ježíšek s dárky, a 
děti se tak radovaly z nových hraček.

Již tradičně před Vánocemi 
zveme rodiče na vánoční odpolední 

setkání a tvoření ve školce a ani le-
tos tomu nebylo jinak. Děti rodičům 
zazpívaly, řekly básničky a pak se 
všichni společně pustili do vyrábění 
vánoční dekorace.

Naše Berušky letos vystupovaly 
s programem „Mikulášská pohádka“ 
na vánočním jarmarku na náměstí 
a v Domově Modrý kámen. Příběh 
vyprávěl o chlapečkovi, který se do-
stal do pekla a poznal všechny čerty: 
topiče, kuchaře, kadeřnice, uklízecí 
četu a další. Když se pak probral 
zpátky ve své postýlce, nevěděl, 
jestli se mu vše jen zdálo, nebo  
v pekle opravdu byl. 

V posledním týdnu jsme ve 
školce všichni společně navštívili 
kostel sv. Jakuba, abychom si nejen 
prohlédli betlém a vánoční výzdobu 
kostela, ale i zazpívaly vánoční kole-
dy, protože tam nádherně zní. 

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská

V kině se bude vyprávět 
o krásách severní Indie
Koncem ledna proběhne v našem 
kině opět cestovatelská přednáška 
s dataprojekcí, tentokrát z velmi 
nepřístupných a exotických míst. 
Zprostředkovaně se podíváme do 
Ladakhu a Zanskaru neboli malého 
Tibetu, což jsou oblasti v severní 
Indii, které kulturně i geograficky 
souvisejí právě s Tibetem. Je tu vel-
ké množství buddhistických klášterů, 
nádherná vysokohorská krajina, 
mezi horami zastrčené vesničky  
a stále usměvaví pohostinní lidé.

O tom všem bude vyprávět  
a doplňovat fotografiemi zkušená 
cestovatelka a průvodkyně po de-
sítkách zemí evropských i mimoev-
ropských, paní Radka Tkáčiková. 

Himálaje jsou její hlavní specializací 
a Nepál, severní Indie a Tibet jsou 
místa, která velmi dobře zná. Jez-
dí sem pravidelně již od roku 1996  
a láska k cestování a především  
k vysokohorské turistice ji přivedla 
až k profesionálnímu organizování 
turistických výprav do těchto vzdále-
ných oblastí.

V našem kině ji přivítáme v pon-
dělí 30. ledna v 18:30 hodin. Vstu-
penky za 90 Kč můžete zakoupit  
v kanceláři Klubu Mnichovo Hradiště 
(infocentrum). Vstupenky nebudou 
číslované.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Zimního bazárku v sokolovně se v prosinci 
zúčastnily dvě desítky prodejců
V sobotu 3. prosince se konal první 
zimní bazárek v sokolovně. Sešlo 
se přes 20 prodejců. Prodávalo se 
hlavně dětské oblečení, ale také 
oblečení pro dospělé, hračky, ko-
čárky, sportovní potřeby, a to vše za 
rozumnou cenu. 

Tímto bych ráda poděkovala 
všem, kteří mi pomáhali s organizací 
a všem prodejcům. Děkuji i všem, 
kteří mi pomohli i třeba jen tím, že 
šířili informaci, vyvěsili mi plakát 
nebo sdíleli informaci na sociálních 
sítích. Myslím si, že se akce po-
vedla a budeme se těšit na další, 
tentokrát jarní/letní bazárek, a to  
v sobotu 18. března od 9 do 12 hod.

Jiřina Bartoňová

Advent ve Veselé
Tak jako všude i ve Veselé v pondě-
lí 28. 11. rozsvítily děti z MŠ a ZŠ 
stromeček na návsi. Slyšet jste moh-
li známé vánoční koledy a soubor 
flétniček, k vidění byl krásný ledový 
tanec. Za něj vystupující sklidili po-
tlesk od velkého počtu návštěvníků 
nejen z Veselé. 

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat příznivcům MŠ a ZŠ Veselá, 
zvláště pak osadnímu výboru, hasi-
čům a panu fotografu Vopatovi za 
dárky, a všem popřát šťastný nový 
rok 2017.

Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Veselá 

Předvánoční sbírka z gymnázia 
do Adventních koncertů
Už 26 let pomáhají Adventní koncer-
ty vysílané Českou televizí realizovat 
projekty neziskových organizací ve 
všech regionech České republiky. 
Během týdne 5. až 9. prosince se na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště usku-
tečnila při této příležitosti peněžní 
sbírka. Vybranou částku, která činila 
2000 Kč, škola následně poslala na 
charitu právě v rámci Adventních 
koncertů.

Sbírku tentokrát organizovala 

studentka maturitního ročníku Lu-
cie Kotvalová. Podobnou akci již na 
gymnáziu v minulosti pořádala se 
svou třídou paní učitelka Irena Kolo-
mazníková.

Moc děkujeme všem za po-
moc a doufáme, že jsme na příští 
rok třeba inspirovali někoho dalšího  
k uskutečnění podobného projektu.

Lucie Kotvalová,
Gymnázium Mn. Hradiště

Mrazík zavítal na vánoční trhy
Druhá prosincová sobota patřila  
v Mnichově Hradišti již tradičním 
vánočním trhům. Pro nás byla ale 
zároveň i dnem, kdy jsme mohli na 
pódiu před budovou radnice koneč-
ně všem předvést, co jsme tak dlou-
hou dobu v našem volném čase na-
cvičovali, na čem jsme po vyučování 
pracovali. Písničkami jsme ztvárnili 
pohádku Mrazík, při níž jsme podali 

nejen herecké, ale i taneční výkony. 
Představení jsme si moc užili  

a kromě toho, že se nám prý poved-
lo, nás hřálo i to, že jsme jeho pro-
střednictvím popřáli krásné Vánoce 
nejen našim blízkým, ale všem, kteří 
se přišli naším dílem na náměstí 
potěšit.

Žáci 4. C, ZŠ Studentská 
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Turnaj gard Hradišti vyhrála SG Turnov
První prosincovou sobotu se v mni-
chovohradišťské hale představila 
pětice kvalitních fotbalových týmů 
starých gard, které se tu zúčastnily 
halového turnaje. Vyrovnané zápa-
sy, pěkné fotbalové momenty, ale 
i momenty v duchu fair-play byly  
k vidění po celou dobu turnaje. 

Na posledním místě se stejně 
jako v předchozím roce umístil ce-
lek z Horek nad Jizerou, který ale  
v žádném případě herně nezklamal 
a sehrál vyrovnané zápasy s favority. 
Dvě těsné prohry připravily o medai-
lové umístění Bakovské, a tak jejich 
celkové čtvrté místo bylo pro našeho 
místního největšího rivala jistě vel-
kým zklamáním. 

Do posledního utkání o pr-
venství usilovali staří páni ligového 
Jablonce nad Nisou, ale jejich závě-
rečná prohra nestačila na více než 
bronzovou příčku. Nutno podotk-
nout, že Jablonečtí přijeli v nejstarší 
sestavě, která se představila na mni-
chovohradišťské palubovce. Druhá,  
o pouhou jednu rozdílovou vstře-
lenou branku, skončila místní SG 
MSK, když ji ke konečnému prven-
ství stačilo proměnit o jednu z bran-

kových příležitostí více. 
Celkové prvenství si odnesla 

garda FK Turnov, která zkušeného 
Cimbála, Šafáře a Bártu doplnila 
mladou krví, což se ukázalo jako 
klíčové. V rámci patnáctého ročníku 

již tradičního turnaje byly vyhlášeny i 
individuální ceny. Nejlepším branka-
řem byl vyhlášen jablonecký Brániš 
a nejlepším střelcem se stal turnov-
ský Škréta.

Tři nejlepší celky obdržely ceny, 

které věnovala firma COOP Mnicho-
vo Hradiště, která byla hlavním part-
nerem turnaje.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

Nejmladší fotbalisté MSK 
získali bronzové medaile
Po velmi příjemném sobotním miku-
lášském rozptýlení, kdy na spraved-
livé odměňování našich malých fot-
balistů vedle přísného čerta dohlížel 
i milý a dobrosrdečný anděl, proběhl 
v neděli 11. prosince v hale BIOS 
turnaj pořádaný opět mladoboleslav-
ským Sportingem určený tentokrát 
hráčům narozeným po 1. lednu 2008 
včetně. Mnoho z hráčů naší příprav-
ky se tak během jediného víkendu 
poprvé zúčastnilo pravé fotbalové 
mikulášské a hned si zahrálo i svůj 
první velký turnaj. Za vydatné pomo-
ci těch zkušenějších, kteří za výběr 
tvořený i z hráčů o dva roky starších 
už něco odkopali, si na závěr turnaje 
mohli oprávněně a s hrdostí pověsit 
na krk bronzové medaile. 

V konkurenci sedmi týmů před-
váděli naši bojovný a povětšinou  
i líbivý fotbal, statečně vzdorovali  
i celkovému vítězi, herně takřka 
nedostižným Pardubicím, a při 
troše fotbalového štěstíčka mohli  
i dosáhnout ve vzájemném zápase 
s Dobrovicí na potřebný bodík, který 
by znamenal celkové druhé místo. 
To se sice nepodařilo, ale i tak pa-
novalo bezprostředně po vyhlášení 
výsledků v našem táboře velké ve-
selí umocněné tím, že si direktoriát 
turnaje nemohl nevšimnout i přes 
drobné zdravotní problémy výteč-
ného individuálního výkonu Radima 
Jeníčka a vyhlásil ho po zásluze nej-
lepším hráčem turnaje (s pěti góly 

zároveň patřil i k nejlepším střel-
cům). Společně s Jirkou Stránským 
odehráli všechny minuty na turnaji  
a dovedli své mladší spoluhráče, 
kteří jim ovšem zdatně sekundovali, 
k zaslouženým medailím.

Sestava bronzového MSK U9: 
Kája Pavlíček, Jirka Stránský, Adam 
Pešán, Radim Jeníček, Lukáš Ram-
bousek, Pepa Stand, Štěpán Matějů, 
Matěj Šumera.

Aleš Jindra, 
Mnichovohradišťský SK

Výsledky
1. FK Pardubice 18 27:1
2. FK Dobrovice 13 10:5
3. MSK 12 12:6
4. FK Dlouhá Lhota 8 4:5
5. FC Sporting MB 4 6:20
6. Sokol Chotětov 2 2:10
7. Sokol Pěčice 2 2:16

Přehled zápasů
MSK : Sporting MB 5:0 
(3x Jeníček, J. Stand, Matějů) 
MSK : Pěčice 3:1 
(Rambousek, Pešán, J. Stand) 
MSK : Chotětov 2:1 
(Jeníček, J. Stand) 
MSK : Dlouhá Lhota 1:0 ( J. Stand) 
MSK : Dobrovice 1:2 (Jeníček) 
MSK : Pardubice 0:2

SBA Expert Cup: první místo pro Hradišťáky
Od časných ranních hodin probíhal 
v mnichovohradišťské sportovní hale 
BIOS již 11. ročník populárního fot-
balového turnaje SBA Cup určeného 
pro hráče starší přípravky narozené 
po 1. lednu 2006 včetně.

Nominovaný výběr MSK U-11 
prošel celým turnajem bez jediného 
zaváhání a s plným počtem 21 bodů 
s velkým přehledem vybojoval po 
čtyřech letech prvenství v tomto vy-
soce prestižním turnaji. Především 
rozdílová dvojice hráčů Adam Stand 
a Jakub Rössler (první jmenovaný 
byl vyhlášen na základě výběru tre-
nérů zúčastněných týmů nejlepším 
hráčem turnaje a druhý uvedený se 
stal s dvanácti brankami suverén-
ním králem střelců) byla v průběhu 
celého turnaje po fotbalové stránce 
k neudržení. I další nominovaní se 
ovšem zdárně podíleli na parádní 
fotbalové podívané, která zažila svůj 
vrchol při zápase s výběrem Okres-

ního fotbalového svazu (OFS). 
V opravdu skvělém fotbalovém 

představení z obou stran zvítězil náš 
výběr 2:0 a výrazně si konečné ví-
tězství v turnaji přiblížil. Výsledkově 
nejdramatičtějším zápasem pak byl 
ten náš závěrečný s mladoboleslav-
ským Sportingem, který se již ode-

hrával s vědomím, že o turnajové 
vítězství náš výběr nic nepřipraví.

Po organizační stránce výtečně 
připravený turnaj „trpěl” pouze niž-
ším zájmem ze strany především 
domácích diváků způsobeným sou-
běžně konaným městským vánoč-
ním jarmarkem.

Sestava vítězného MSK: Pařík - 
A. Stand, Rössler, Reiter, Vl. Novák, 
Marek, Jeníček, Mišiak, Svárovský.

Ondřej Knobloch, 
Mnichovohradišťský SK

Přehled zápasů
Dobrovice : MSK 1:4 
(Reiter, A. Stand, Rössler, Marek) 
Kněžmost : MSK 0:6 
(3x Rössler, Reiter, A. Stand, Vl. 
Novák)
MSK : OFS – Výběr 2:0 
(A. Stand, Reiter)
Bakov A : MSK 1:4 
(3x Rössler, A. Stand) 
Bakov B : MSK 0:7 
(3x A. Stand, 2x (1x z penalty) 
Rössler, Vl. Novák, Jeníček) 
DBSK : MSK 0:3 
(2x Rössler, Reiter) 
MSK : Sporting MB 2:1 

Novoroční zamyšlení ředitelky Domova Modrý kámen
Za dobu existence Domova Modrý 
kámen se změnilo hodně. Proběhly 
mnohé stavební úpravy, zvýšil se 
počet klientů i zaměstnanců a rozší-
řilo se také spektrum poskytovaných 
služeb. Položila jsem si tedy otázku, 
zda už jsme udělali všechno, co 
jsme pro naše spoluobčany udělat 
mohli.

Odpověď není jednoznačná. 
Někdo může říci, že jsme toho udě-
lali až dost, jinde toho třeba tolik jako 
my ani nestihli. Myslím si ale, že je 
stále co vylepšovat a zdokonalovat. 
Tomu, abychom mohli dokonale 
naplnit vizi Domova, brání několik 
překážek. Samozřejmě, že je to  
v první řadě finanční stránka. Ta 
však není jediná. Zákony a právní 
normy totiž nestačí tempu stále ros-
toucích potřeb našich klientů a celé-
ho provozu. A jako poslední mohu 
jmenovat lidské zdroje. Zkrátka nám 
chybí personál. 

Klienti a jejich rodiny očekávají 
hezké a čisté prostředí, dobrou péči, 
vstřícné a hodné „sestřičky“... Jak se 
ale často říká „kde vzít a nekrást“. 
Již několik let nemáme obsazené 
všechny pracovní pozice pracovnic 
přímé obslužné péče. Nutno říci, že 
je to práce velice namáhavá jak fy-
zicky, tak psychicky. Tyto pracovnice 

pracují ve dvanáctihodinových smě-
nách, během kterých myjí, oblékají  
a převlékají naše klienty, vyměňují 
jim jednorázové pomůcky, servírují 
jídlo, často je i krmí, a to vše s úsmě-
vem. Mimo tuto ošetřovatelskou 
péči musí zvládnout komunikaci s 
klienty a práci na PC. Kdyby si ně-
kdo myslel, že už je toho dost, tak 

se mýlí. Každá sestřička má navíc 
určené tři až čtyři klienty, se kterými 
individuálně plánuje průběh služby. 
Zaznamenává jejich přání, pomáhá 
jim je plnit a vede záznam o celém 
průběhu na PC.  

Na druhé misce vah je dobrý 
pocit pracovnic, že mohou pomá-
hat, že je někdo potřebuje. Vidí, jak 

se na ně klienti těší, vidí i vděk od 
rodin a spokojený výraz klientů. Na 
konci směny mají sestřičky právo 
říct si, všechno jsme zvládly a všich-
ni klienti jsou v pořádku. Je to dobrý  
a zasloužený pocit z dobře vykona-
né práce. Finanční prostředky na 
platy jsou však podle tabulek a kro-
mě bonusů toho nemůžeme víc na-
bídnout. Přesto si myslím, že je mezi 
námi mnoho žen, které chtějí být 
užitečné a pracovat s lidmi a pro lidi. 

U nás v Domově Modrý kámen 
je krásné, moderní prostředí, za-
městnancům poskytujeme příspě-
vek na veganské i běžné stravová-
ní, dary při životních a pracovních 
výročích a také za kulturou občas 
vyjedeme.

Chtěla bych ze srdce poděkovat 
všem sponzorům, díky kterým jsme 
mohli v roce 2016 zakoupit pětici 
šatních skříní s nástavci a sprchova-
cí lůžko pro klienty s vyšší hmotnos-
tí. Zároveň bych chtěla poděkovat 
všem zaměstnancům Domova za 
obětavou práci a popřát jim, našim 
klientům i všem čtenářům Kamelotu 
do nového roku hodně zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů.

Marie Smutná,
Domov Modrý kámen

Také z Domova Modrý kámen letí ke čtenářům přání toho nejlepšího.
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KINO

11. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.

5. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Film M. Gibsona o zdravotníkovi se odehrává v době 2. sv. války.
6. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Bridget Jonesová se vrací po 12 let ve třetím dílu slavné série!
7. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
7. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍCHOZÍ
Přemýšlivá sci-fi o setkání s mimozemskou civilizací.

8. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZPÍVEJ
Hlavními hrdiny jsou zvířátka, která se účastní talentové pěvecké soutěže.

11. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
POHÁDKY PRO EMU
Česká komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým v hlavních rolích.

12. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
W. Smith prožívá tragédii, jeho kolegové mu velmi lidsky pomohou.
13. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAMMSTEIN IN AMERICA
Dokument a koncert známé německé skupiny z Madison Square Garden.

14. LEDNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
MANŽEL NA HODINU
Pokračování komedie Hodinový manžel se stejnou čtveřicí hlavních hrdinů.

14. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Nový film ze světa Hvězdných válek se odehrává před Epizodou IV.
15. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POJAR DĚTEM
Pět českých animovaných filmů, třeba Psí historie nebo Vánoční balada.

18. LEDNA,19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BRATŘÍČEK KAREL
Dokument, který K. Krylovi vzdává hold propojením písní a obrazu.

19. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAMENY BOLESTI
Jemný příběh ženy, která je donucena ukrývat svou touhu po lásce.

KALENDÁR AKCÍˇ

25. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Bridget Jonesová se vrací po 12 let ve třetím dílu slavné série!

20. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
21. LEDNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol.
21. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INFERNO
Další zfilmovaná kniha D. Browna (Šifra Mistra Leonarda) s T. Hanksem.

22. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROLLOVÉ 3D
Přátelští trollové si rádi všude hrají – dokud je nezaskočí tajemný obr!

25. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol.

27. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ POSLÁNÍ
Dojemný příběh psa, jehož duše se k majitelům vrací v různých tělech...

26. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TŘI GENERACE
Rodina spolu musí vycházet, i když je jeden z členů transsexuál.

28. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MANŽEL NA HODINU
Pokračování komedie Hodinový manžel se stejnou čtveřicí hlavních hrdinů.

28. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MILUJI TĚ MODŘE
Film o lásce, žárlivosti, rozchodech a nových vztazích M. ŠmídmajerA.

4. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MANŽEL NA HODINU
Pokračování komedie Hodinový manžel se stejnou čtveřicí hlavních hrdinů.

29. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
30. LEDNA, 18:30, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
LADAKH, ZANSKAR, KAŠMÍR
Přednáška s dataprojekcí o putování velehorami severní Indie se zaměře-
ním na kulturu, náboženství, památky i běžný život zdejších obyvatel. Vy-
stoupí cestovatelka a specialistka na tuto oblast Radka Tkáčiková.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
10. LEDNA, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně je dvakrát výpal a 
materiál. Výrobky si přijdeme naglazovat 24. ledna. Cena: dospělí 150 Kč, 
děti 80 Kč.

10., 17., 24. a 31. LEDNA, 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.

19. LEDNA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – FIMO BROUČCI
Dílnička zaměřená na tvoření z polymerové hmoty Fimo. Společně si vytvo-
říme roztomilého a barevného broučka či jiného hmyzáka. Přihlášky nejpoz-
ději do 16. ledna. Kurz se bude konat při minimálním počtu pěti účastníků.
Cena: 80 Kč/osoba.

21. LEDNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Pro všechny tvořivé duše jsme si připravili oblíbený kurz šití, který probíhá 
vždy jednu sobotu v měsíci v Klubu dětí a mládeže. Kurz je určen pro různě 
pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Je veden zkušenou lektorkou 
Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí 
stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si zarelaxovat a ušít si originální kabel-
ku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 18. ledna osobně v Klubu dětí 
a mládeže nebo telefonicky či emailem. Cena: 200 Kč/osobu (v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

27. LEDNA, 18:00–21:30
TANEČNÍ PÁRTY
Pro všechny příznivce hudby a tance jsme připravili tradiční páteční diskoté-
ku v Klubu dětí a mládeže. Čekají na vás aktuální hity, hry a spousta zába-
vy. 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.

12., 19. a 26. LEDNA, 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.

9. a 23. LEDNA, 14:30–18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je především na rozvoj 
správné výslovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím různých mluvních 
cvičení. S dětmi pracuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, 
přesný čas jednotlivých setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informa-
cí a sjednání schůzek probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové.

DIVADLO
2. LEDNA, 19:00, KONCERT
CHAIRÉ
Historické nástroje ožívají. Sváteční koncert uznávaného instrumentálního 
tělesa z Příbrami, přesunutý z 8. prosince. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Pořádá Kruh přátel hudby.

21. LEDNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU
Příběh na motivy pohádky Boženy Němcové o tom, jak chudá Bětka na 
svých toulkách světem pomohla zakletému rytíři. V roli Bětky Jaroslava 
Stránská, známá ze seriálu Policie Modrava a filmů Diskopříběh I. a II. Uvá-
dí Liduščino divadlo.

19. LEDNA,19:00, KONCERT
SAX WORK QUARTET
Čtyři zvučné saxofony v rukách třech mladých dam a jednoho muže. Je-
dinečná příležitost pro toho, kdo by rád zažil klasickou hudbu moderněji. 
Pořádá Kruh přátel hudby.

23. LEDNA,19:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MANON LESCAUT
Romantická láska rytíře a hříšné světice v moderně pojatém představení 
s verši Vítězslava Nezvala, které nestárnou. Ideální příležitost pro mladé 
poznat skvost světové literatury. V roli rytíře des Grieux Filip Tomsa. Uvádí 
Divadlo Anfas Praha. Divadelní abonentní cyklus.

SÁL KLUBU
24. LEDNA, 18:00
TAJEMSTVÍ VLASTNÍHO RODOKMENU
Pátrání po předcích s genealožkou Blankou Lednickou. Jak co nejrychleji 
a nejúčelněji vypátrat informace o předchozích generacích vlastní rodiny?

PŘIPRAVUJEME
4. ÚNORA, 20:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Nejprestižnější taneční večer plesové sezóny s bohatou tombolou a atrak-
tivním programem, v němž nebude chybět ani výuka irských tanců. Možná 
přijde i kouzelník!

9. ÚNORA, 18:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
CHCETE SE LÉČIT, NEBO UZDRAVIT?
Setkání s mnichovohradišťským rodákem MUDr. Janem Hnízdilem, před-
ním celostním lékařem a odborníkem na rehabilitaci. Diskuze o zdraví a 
nemocech jedince i celé společnosti za hudebního doprovodu dua Mek and 
Richard. MUDr. Hnízdil věnuje celý honorář Domovu sv. Karla Boromejské-
ho v Řepích. Přispějte i vy na www.domovrepy.cz.

10. ÚNORA, 19:30, MĚSTSKÉ DIVADLO
TRAVESTI SHOW VIDEOPŮJČOVNA
Známé travesti skupiny Screamers a Techtle mechtle se spojily v novém 
programu Videopůjčovna, který je plný známých hudebních hitů z českých 
i zahraničních filmů. Vzpomínka na filmy Pomáda, Hříšný tanec, Titanic 
nebo Club 54.
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Milí čtenáři Kamelotu, v loňském 
roce jsme přinášeli ukázky kroni-
kářských záznamů z let majících 
na konci letopočtu šestku. V letoš-
ním roce nebudeme hledat v zápi-
sech z let končících sedmičkou, 
ale každý měsíc se budeme věno-
vat určitému tématu. Pro úvodní 
číslo jsme nahlédli do záznamů  
o počasí. Ty zapisují všichni kro-
nikáři velmi pečlivě. Pro leden 
jsme tedy vybrali záznamy o tuhé 
zimě, které panovala v našem 
městě v letech 1929, 1940 a 1941. 

Zima v roce 1928-29
„Sibiřské mrazy, jichž nikdo  

z nás žijících nepamatuje, svým 
zlým ledovým dechem ohrozily vše-
chen zjevný i utajený život v přírodě. 
Od r. 1775, tedy 154 let, nebylo tak 
kruté zimy, sněhu a trvalých mrazů. 
Není pamětníka takové kruté zimy, 
jako ji přinesl leden, únor a počátek 
března 1929. Mírná zima počala  
v prosinci 12. 12. 1928 -1 °C, ale od 
Nového roku přituhovalo a mrazy 
dosáhly zde vrcholu -30 °C až -40 
°C (na nádraží bylo nejvíce), ještě 
počátkem března bylo -25 °C.

Sněhu zde napadlo 40 až 70 
cm, ale hůře bylo v jižních Čechách, 
kde byly mrazy přes -45 °C a sněhu 
přes 1 m. Ptactvo i zvěř mrzla, ale 
dost se našlo útrpných lidí, kteří jim 
dávali potravu.

Také nový městský vodovod 
prodělal hned první rok zkoušku, ač 
země byla místem zmrzlá i na 70 cm, 
nezamrzl vodovod na ulicích. V do-
mácnostech, kde měli výtok v chod-
bě anebo vůbec roury málo přikryté, 
voda zamrzla. Podobně pumpy, kte-
ré nikdy nezamrzly, letos ano. Dráhy 
se opožďovaly neb vozy přimrzaly ke 
kolejím a musely se pod nimi koleje 
zahřívati, aby mohly vlaky z místa. 
Konečně 300 osobních vlaků a 24 
rychlíků v Č.S.R. omezeno v dopra-
vě a zde 2 osobní vlaky zastaveny 

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (4. díl)
Sibiřské mrazy: o tuhých zimách, které město sevřely v průběhu 20. století do kleští

neb mrzly hadice tepelné a zamrzá-
valy i výhybky. Doprava uhlí vázla  
a méně potřebné zboží k dopravě 
do vlaků nepřijímáno. Sněhové váni-
ce a veliké návěje zastavovaly vlak  
i v poli a obecenstvo muselo pěšky 
hledat záchranu ve stanici.

Vyhláškou z 12. února místní 
školní radou byly všechny školy zde 
na čas zavřeny za příčinou krutých 
mrazů -30 °C, - 40 °C, kdy nebylo 
možno třídy vytopiti (zamrzaly i zá-
chody), a aby dítky neutrpěly úhony 
na zdraví. Později pro nedostatek 
uhlí a stále trvající mrazy školy za-
vřeny do konce února.

Lid chudý trpěl velice, neboť 
neměl dost topení ani potravy. Našlo 
se však mnoho šlechetných lidí, kte-
ří chudinu podporovali. Lidi mrzli na 
cestách i ve světnici, též domácí drů-
beže a dobytka ve chlévech hodně 
mrazy zahynulo. Smutné jsou sady 

i zahrady a městské aleje, kaštano-
vý sad od nádraží, třešně na Poříčí 
velmi jsou zničené. Keře a stromy 
mladé i staré, lesní i ovocné pomrzly.

Teploměry, které jsou zřízené 
na -25 °C, nestačily na letošní zimu! 
V některých potocích a rybníkách 
voda až na dno zmrzla a ryby zhy-
nuly. Nebylo v té kruté zimě nakaž-
livých nemocí, kašle, až na omrzliny 
uší a nosu byli jsme zdrávi a toužeb-
ně očekávali teplé slunéčko. U nás 
bylo zle, ale v jižních Čechách ještě 
hůře, tam byly mrazy až -40 °C, -45 
°C a sněhu 1m až 1,50 m vysoko.

V polovici března nastala trvalá 
obleva a sníh za slunečného počasí 
tál +8 °C, +16 °C. Obavy před vel-
kou vodou se nesplnily, neb všechen 
sníh a velmi silné ledy odešly a žád-
né škody neudělaly. „ Mnoho sněhu, 
málo vody“ se říká a pořekadlo se 
osvědčilo. Že obecní sady pomrzly, 

tím vyšel obci velký schodek, neboť 
v rozpočtu bylo počítáno s výtěžkem 
za ovoce a červené ovoce nevynes-
lo nic, za zimní strženo 3 000 Kč.

Zimu si chválili jen lýžaři a sáň-
kaři!!“

1940 – Letošní zima
„Byla velmi krutá a svízelná. 

Započala ihned po svátcích vánoč-
ních a vydržela skoro až do polovice 
měsíce března. Mrazy byly veliké  
a dosahovaly některý den až -30 
°C. Vzpomínáme jen neradi na zimu  
v roce 1929, o které jsme říkali, že to 
byla zima se sibiřskými mrazy, která 
zničila mnoho stromoví a způsobila 
veliké škody jiné. Letos, jak se zdá, 
bude se tato pohroma opakovati. 
Praskaly lípy, kaštany, vlašské oře-
chy a ovocné stromy jsou ohryzané 
od zajíců. Pomrzlo též množství 
zpěvného ptactva, vrány a havrani 

procházeli se ulicemi města hledají-
ce zcela nebojácně kousek lepšího 
sousta. Vázané uhelné hospodář-
ství, které bylo zavedeno v důsledku 
války, nedovolovalo nikomu páliti 
uhlí tak, jak by si byl přál, protože 
jest prodáváno na lístky jen v urči-
tém množství, jak bylo na jednotlivce 
předepsáno. 

Pololetní prázdniny trvaly v dů-
sledku této uhelné kalamity celý mě-
síc únor, s vyučováním ve škole bylo 
započato teprve dne 4. března. Ji-
nak byly po dobu prázdnin, aby děti 
nezahálely, dávány úkoly a školní 
práce, které byly určité dny v týdnu 
dětem ve školách rozdány, po do-
mácku vypracovány a zpět do školy 
přineseny. Tak se učilo i na školách 
středních odborných i jiných. 

Mrazy poučily i paní módu. 
Naše mladá děvčata zcela rozumně 
zaměnila lehké kloboučky za vlněné 
šátky, čepce a hedvábné tenounké 
punčochy za teplé, vlněné. Přátelé 
zimních sportů přišli letošní zimy na 
své.

Prkýnkáři (lyžaři) si pojezdili 
vesele na svazích a stráních kolem 
města, bruslaři opět na rybnících 
a kluzištích, neboť led byl „skvělý“. 
Vodovodní instalatéři si mohli nohy 
uběhat, neminulo dne, aby nebylo 

slyšet nářků „my máme zamrzlý 
vodovod“. Nejvíce na zimu naříkal 
z celého města náš hrobník, který 
byl nucen rozpařovati zemi při kopá-
ní hrobu, anebo kde se dalo sekat, 
sekal zemi sekyrou, nejvíce byl po-
stižen v lednu, v kterémžto měsíci 
musel vykopati hroby pro 18 zemře-
lých. Země byla až do hloubky 1,40 
m zamrzlá. Sníh tál pomalu, každý 
byl již syt dlouhotrvající zimy a s ra-
dostí vítal teplejší den.“

1940-1941
„Letošní zima byla stejně krutá 

jako zima roku loňského. Mrazy byly 
téměř sibiřské. Stromy v zahradách, 
které nepomrzly loni, pomrzly určitě 
letos. Škody na obilí jsou veliké, mís-
ty řádila plíseň sněžná a po roztání 
sněhu dokončily zkázu „holomrazy“ 
(dne 18. 3. 1941 byl mráz -8 °C 
silný). Na stromech v zahradách 
a kolem silnic napáchali zajíci hoj-
ně škod okousáním kůry, tam, kde 
byly stromy vysoko sněhem zavá-
ty, dokázali tito škůdci ohlodati i ty 
nejslabší větévky v jejich korunách  
(u Dobré Vůdy). Podobných případů 
není již dlouhou dobu pamatováno!“ 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Adventní muzejní noc
V pátek 2. prosince se dveře naše-
ho muzea otevřely během Adventní 
muzejní noci. Všechny tajemné po-
stavy shromážděné na naší výstavě 
během jednoho večera ožily a ná-
vštěvníci se ocitli na českém venko-
vě před 100 lety. A byla to skutečně 
zajímavá podívaná. 

Během prohlídky zažili návštěv-
níci Kateřinskou zábavu, setkali se 
s Barborou, Lucií, Ambrožem, děti 
musely povědět básničky Mikulášovi 
s čertem a andělem a u předávání 
dárků u vánočního stromečku nás 
přepadla tajemná Perchta. Jako 
každý rok si návštěvníci mohli vy-

zkoušet, jak se dříve v adventním 
čase věštilo, jak si lidé předpovídali 
budoucnost. 

Naši muzejní noc vidělo na 120 
návštěvníků a všichni včetně účin-
kujících si náš program řádně užili. 
Velký dík patří zejména všem účin-
kujícím z folklórního souboru Furiant 
a všem, co nám každý rok s realizací 
našich programů nezištně pomáhají! 
Muzejní noc byla i pro nás zábav-
ným zpestřením naší práce a již teď 
se těšíme na tu jarní.

Václav Holas,
Muzeum města Mn. Hradiště

Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první, 
mají přednost. Takže raději ne-
váhejte!

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 čte-
nářským příspěvkům a rozšiřuje 
svou základnu přispěvatelů. Své 
články, názory i fotografie může-
te zasílat na kamelot@mnhra-
diste.cz (přílohy nesmí překročit  
5 MB). Uzávěrka je vždy 15. den 
v měsíci.

Pište s námi KamelotNabitá první polovina roku
V Muzeu města Mnichovo Hradi-
ště můžete vidět nejen díla malířů 
zdejšího kraje, zbytky cisterciác-
kého kláštera, model Drábských 
světniček a vůbec to nejkrásnější  
z historických sbírek. Zúčastnit se 
zde můžete také řady akcí, které pro 
vás zaměstnanci muzea na rok 2017 
připravili.

V první polovině roku se dočkají 
všichni příznivci čtení z pamětí Fran-
tiška Mendíka, někdejšího ředitele 
městské spořitelny. Další kapitoly  
z jeho objemných memoárů nabíd-
nou muzejníci posluchačům v úno-
ru. V březnu se v muzeu od literatury 

přesunou k filmu. Promítat se budou 
skutečné poklady z filmového ar-
chivu města: amatérské snímky za-
chycující dění ve městě. Na duben  
a květen je naplánována výstava fo-
tografických momentek „70“ a „80“. 
V dubnu ji doplní ještě beseda s pro-
mítáním dalších fotografií a názvem 
Co se na výstavu nevešlo. V květnu 
se uskuteční již tradiční muzejní noc 
a o prázdninách bude muzeum lákat 
k návštěvě celé rodiny. Otevře se tu 
výstava 100 let hračky v českých 
zemích.

Redakce
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Sedm pohledů na horu Mužský 
Díl osmý: Lezení po Příhrazských skalách

Nejstarší dějiny lezení v  Českém 
ráji

První výstupy na pískovcové 
skály Českého ráje prováděli již před 
110 lety lezci z  Německa, kde měl 
tento sport dlouhou tradici. Po Hru-
boskalsku přišly na řadu Prachov-
ské skály, oblast Příhrazských skal 
se dostala do centra pozornosti až 
v roce 1927. 

K úplně prvnímu datovanému 
výstupu českých lezců  v   Příhraz-
ských skalách však došlo již v  roce 
1924. Naši lezci nejprve přelézali 
cesty německé, brzy ovšem zača-
li hledat cesty nové. Společenská 
atmosféra předválečné republiky 
se projevovala i v  lezeckém sportu, 
zdolávání a prvovýstupy nejtěžších 
skal se staly věcí národní cti. 

Samostatnou kapitolou počát-
ků lezení bylo vybavení – většina 
potřeb se vyráběla podomácku, 
skutečně lezecká lana se prakticky 
nedala sehnat. Kvalitu smyček nej-
lépe vystihlo slangové pojmenování 
„za korunu smrt“. Lezci se scházeli 
(a dodnes scházejí) v restauraci Pod 
kaštany v Příhrazech, základnou pro 
oblast Drábských světniček bývala 
restaurace Na krásné vyhlídce nebo 
pohostinství ve Dnebohu. 

Důležitým momentem pro vývoj 
tohoto sportu bylo vydání průvodce 
Skalní věže na Mužském z pera Otty 
Bauše (1948).   
 
Lezecký oddíl v Mnichově Hradišti

Horolezecký oddíl DSO Spartak 
byl založen na ustavující schůzi v re-
stauraci Hrozen v roce 1948. Prvním 
předsedou byl pan Jaroslav Slavík, 
jednatelem Jaroslav Korčák. Posled-
ně jmenovaný patřil k  významným 
malířům našeho kraje, k lezeckému 
sportu a skalám samotným choval 
vřelý cit a často je maloval a také fo-
til. Za dobu existence prošlo oddílem 
mnoho lezců zvučných jmen, řada 
z nich je navždy spjata s prvovýstu-
py v Českém ráji i dalších oblastech, 
zahraničí nevyjímaje. Oddíl organi-
zoval horolezecké zájezdy do Krko-
noš, Tater, Alp, dokonce i na Kavkaz. 
K tradičním akcím patří dnes přede-

vším Běh do Příhrazských schodů, 
Dřevěný muž a Podzimní pochody. 
Další informace a aktuality jsou do-
stupné na adrese www.homh.cz.    

Kobyla, symbol Příhrazských skal

V údolí západně od Příhraz stojí 
výrazný skalní útvar, věž známá jako 
Kobylí hlava či zkráceně Kobyla. 
Dlouho byla považována za nesle-
zitelnou, její vrchní část je totiž širší 
než spodní partie. První výstup na 
Kobylu provedli němečtí lezci Kau-
schka a Rössler v  roce 1937. Zdo-
lávání Kobyly (pojmenované Němci 
Wotanův kyj) bylo ovšem i věcí ná-
rodní hrdosti. Jako první z  českých 
lezců stanuli na vrcholu Kobyly Josef 
Smítko a Ladislav „Fifan“ Vodháněl – 
sice dva roky po Němcích, zato však 

novou cestou nazvanou Česká. 
Možná vám je jméno Josef 

Smítka povědomé. Jeho pohnutý 
životní příběh (Smítka byl skvělý le-
zec, za války se před Němci skrýval 
ve skalách, na konci války jej však 
dostihli a popravili) byl literárně  
i filmově zpracován. Doporučit však 
lze jen knížku Kamarád ze skal  
J. Štyrsy (1956) a filmové dílko Ten-
krát v ráji – Damals im Paradies reži-
séra D. Svárovského (2011). Nejno-
vější filmové zpracování z roku 2016 
se bohužel od skutečných událostí 
značně vzdaluje.

Podle čeho se skály jmenují?

Každá větší skála v Českém ráji 
má své jméno, a pojmenovány jsou 
dokonce i cesty na jejich vrcholy. 
Nejvýraznější skalní útvary dostaly 
jméno již v dávnější minulosti, čas-
to podle svého tvaru (Dětská hlava, 
Trojitá, Spící mnich), účelu (Hláska, 
Průchodová, Skalní hrad, Bivak), 
umístění (Podhradí, Olšinská věž, 
Věžička u rozcestí) a podobně. Ně-
které ze skal na Mužském nesou 
jméno po osobnostech předváleč-
ného období, třeba po lezkyni Vlastě 
Štáflové, „čilém pracovníku v oboru 
starých památek“ Františkovi Lanco-
vi nebo dr. J. A. Heroldovi, mj. autoru 
jednoho z prvních průvodců po ob-
lasti Příhrazských skal. 

Zatímco k  pojmenovávání skal 

docházelo většinou postupným his-
torickým vývojem a jména jsou řek-
něme tradiční, názvy lezeckých cest 
byly vždy již plně v režii lezců. Jsou 
upřímnou výpovědí o náročnosti 
cest i o lezcích samotných. Z horo-
lezeckých průvodců se dozvídáme, 
že na vrcholy vedou cesty s  názvy 
jako Nervové zhroucení, Kamika-
dze, Šrouby v zádech, Výtah nejede, 
Moucha na nose, Hypnotická stěnka 
a podobně. Některé cesty nesou na 
jejich počest jména již nežijících ka-
marádů. 

Pro lezecký sport je však víc 
než jméno skály důležitější číselný 
údaj za názvem cesty, vyjadřující 
náročnost výstupu. Sportovci hovo-
ří o čtyřkách či šestkách, na vrchol 
sedmičky a vyšších čísel se podívají 
jen ti nejlepší z nejlepších. Na někte-
ré skály však již docela vylézt nelze, 
neboť se částečně zřítily. Stalo se 
to například vrcholové části Spícího 
mnicha či Hříběte nedaleko Kobyly. 
V roce 2009 spadla část věže Pinty. 
Naklání se údajně i Sloup u Dráb-
ských světniček a podobný osud 
musí jednou zákonitě postihnout  
i samotnou Kobylu, jejíž pata je vý-
razně užší než objemný vršek. Snad 
se její osud naplní až v čase geolo-
gickém spíše než historickém.

Uzavírá se šestý díl a pomalu  
i celý náš seriál o pohledech na horu 
Mužský. Závěrečný sedmý díl bude 
věnován trampingu a turistice v Pří-
hrazských skalách.

 PS: Autor textu učinil prvý a po-
slední pokus o výstup v  osmi le-
tech. Sportovní výkon skončil pá-
dem do otcovy náruče. Tento díl 
budiž chápán jako poklona odvaze  
a schopnostem lezců minulých i sou-
časných, mezi které se jednoznačně 
neřadím. Hore zdar!

Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Legendární lezec Joska Smítko, popravený nacisty v samém závěru války. Foto: 
Archiv autora.

Vzpomínka na učitele Luďka 
Smutného (1930-1967)
Před 50 lety, 30. ledna 1967, za-
sypala lavina ve Vysokých Tatrách 
v oblasti Mačacího kotle skupinu 
sedmi vysokohorských turistů z Tur-
nova. Nikdo nepřežil. Jednou z obětí 
byl profesor Luděk Smutný.

Jeho jméno dnes většině sou-
časných obyvatel Mnichova Hradiš-
tě nic neříká. A přece to byl člověk, 
na kterého je dobré v našem městě 
vzpomenout. Kdo tedy vlastně Lu-
děk Smutný byl?

Do učitelského sboru zdejší 
střední školy přišel v září roku 1957 
jako mladý učitel matematiky a fyziky 
a prožil tu plných devět let pracovní-
ho života. Během té doby ho stovky 
studentů poznaly nejen jako dobré-
ho učitele, ale i jako organizátora 
a vedoucího putovních turistických 
táborů, vedoucího lyžařských kurzů 
a režiséra studentských estrád. Bylo 
to dáno tím, že Luděk Smutný byl 
člověk mnoha talentů a zároveň plný 
chuti pracovat s mladými lidmi.

Narodil se v Turnově roku 1930.  
Tam absolvoval gymnázium a ná-
sledně vystudoval na Vysoké škole 
pedagogické v Praze obor matema-
tika – fyzika. Zajímalo ho však i kul-
turní dění, měl rád hudbu, poezii, di-
vadlo. Zároveň od mládí žil sportem. 
Srdeční záležitostí se mu stala turis-
tika a lyžování. O jeho výkonnosti a 
odbornosti svědčí titul Mistr turistiky.

Pro učitelství měl Luděk Smut-
ný přirozený talent, učil dobře a rád. 
Studenty dovedl motivovat k dobrým 
výkonům jak při výuce, tak při spor-
tu. Kolegové oceňovali jeho smysl 
pro povinnost, schopnost věcné dis-
kuse i bezvadné společenské vystu-
pování. To vše vytvářelo při jednání 
s ním atmosféru klidu a rozumného 
uvažování.

Přátelský vztah k mládeži 
ho vedl k tomu, že se studentům 
věnoval i nad rámec učitelských 
povinností. Z vlastní iniciativy pro 
ně každoročně na letní prázdniny 
připravoval program putovního turis-

tického tábora. Chtěl jim ukázat, jak 
pěkné zážitky turistika přináší.

Studenti s ním poznali nejhezčí 
horské oblasti Čech, Moravy i Slo-
venska. V půli 60. let procestovali 
společně ostrov Rujanu a oblast 
Kosova a Černou Horu v tehdejší 
Jugoslávii. Při vedení táborů se plně 
uplatnil jeho výjimečný organizační 
talent, smysl pro romantiku i humor.

Ke studentům měl Luděk Smut-
ný blízko svým věkem i životním elá-
nem. V debatách je bral jako partne-
ry, nementoroval, u táboráku hrál na 
kytaru a zpíval jako jeden z nich, ale 
protože byl opravdu dobrým učite-
lem, stále měl v sobě pocit odpověd-
nosti dospělého člověka za svěřené 
mladé lidi a podle toho jednal. 

Během let, která strávil na zdej-
ší střední škole, se stal respektova-
nou osobností jak mezi svými kole-
gy, tak i mezi studenty. Vážili si ho 
za to, že jeho slova se nerozcházela 
s jeho činy.

Bylo mu dopřáno necelých 37 
let života, naplnil je však vrchovatě. 
Pravdu má římský filozof Seneca, 
který říká: „Život měříme skutky, ne 
časem.“

Marie Kučerová

Na Hromnice chumelice
„Na Hromnice chumelice končí zimu 
tuhou, je-li jasný den, očekávej dru-
hou,“ říká dávná pranostika.

Hromnice bývají označovány 
jako „svátek setkání”. S Ježíškem, 
kterého sv. Josef s Pannou Marií po-
prvé přinášejí do chrámu v Jeruzalé-
mě, se setkává stařec Simeon a pro-
rokyně Anna (která má sice shodné 
jméno se sv. Annou, patronkou 
Mnichova Hradiště, matkou Panny 
Marie, ale tato prorokyně Anna je 
84letou vdovou z Jeruzaléma). Dítěti 
je 40 dní, Simeon jej bere do náruče 
a s prorokyní Annou o něm rodičům 
praví, že se Ježíš stane světlem ná-
rodů světa.

Lidový název svátku pochází 
od svíček „hromniček”, které jsou 
na připomínku oné události svěceny 

a neseny v procesích do chrámů. 
Symbolizují Dítě Ježíše, Světlo svě-
ta. Následně bývaly rozžíhány v do-
mácnostech při bouřkách s prosbou 
za ochranu obydlí před zásahem 
blesku, a tak vzniklo jejich jméno.

Tradice procesí s hromničkami 
je živá například v Mladé Boleslavi, 
kde 2. února v podvečer vychází 
průvod z parku u kostela sv. Havla 
a směřuje do kostela sv. Jana Nepo-
muckého. 

V Mnichově Hradišti je hezkým 
zvykem ponechávat až do Hrom-
nic vystavený betlém v kostele sv. 
Jakuba a stejně tak za okny mno-
ha domácností rozzářené vánoční 
stromky.

Daniela BřouškováSkály nedaleko Krásné vyhlídky z ptačí perspektivy. Foto: Autor

Skalní věž Kobyla, symbol Příhraz-
ských skal. Foto: Autor

Knížka Kamarád ze skal líčí příběh Josky Smítka a obsahuje také četné 
informace o počátcích lezení v Českém ráji.  Vydáno v roce 1956.
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