
Zápis ze spole čného jednání komise pro cestovní ruch  
      konané dne  13.2.2018 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.00 hodin. 

 
 
 
Komise pro cestovní ruch 

                  Přítomni:  D. Lamačová, D. Stránská, K. Hubač   
                  Omluveni: S. Švábová, I. Dandová,  P. Beran, Šímová, M. Kulíková, L. Podařilová 
                  Nepřítomni: H. Otáhalová, L. Somolová, K. Hluchý, V. Dittrich,  

Host: J. Jedličková, T. Hejdrych, O. Šindelář 
 
 

PROGRAM:  
 
1) schválení programu 
2)seznámení s rozpočtem na CR v roce 2018 (M. Kulíková) 
3) představení připravovaných aktivit, které souvisí s CR a které bude město realizovat (investiční 
akce, tiskoviny atd).(M. Kulíková) 
4) představení a přijetí nových členů - p. Jedličková z knihovny a p. Hejdrych z IC 
5) domluvení se na dalších termínech v roce 2018 
6) diskuse - nápady (T. Šímová IC, p. Jedličková, dvojjazyčné omalovánky s tematikou MH) 

 

1) Předsedkyně komise pro CR pí. Lamačová zahájila jednání komise a seznámila přítomné 
s programem. 

2) Z důvodu nemoci se omluvila Martina Kulíková a její připravený materiál prezentoval p. Ondřej 
Šindelář. 
Rozpočet na rok 2018 celkem je 150 000 Kč, z toho:  
- brožury, infomateriály, průvodce atd.                    83 000 Kč  
- vybudování naučné stezky, zpřístupnění hrobky,  
   věže, galerie atd.                                                  55 000 Kč 
- příspěvek na provoz linky turistického autobusu   12 000 Kč 
Připravuje se schůzka s vedením Klubu ohledně agendy cestovního ruchu a rozdělení činnosti. 
 
3) Shrnutí činnosti v oblasti CR za rok 2017 
- vydání letáku Bezva víkend v Mn. Hradišti (8000 ks, česká mutace) 
- dotisk brožur Mnichovohradišťsko z edice Mladoboleslavsko nejen brána do Českého ráje (3000 ks) 
- dotisk revidované brožury Město Mnichovo Hradiště (česká mutace 2000 ks, anglická 1000 ks) 
- nákup letáků Hrady a zámky Českého ráje, Skalní města (mutace čj, nj, aj, pl – celkem 4000 ks) 
- podpora aplikace www.skrytepribehy.cz – projekt o A. z Valdštejna 
- připravovaná inzerce v brožuře o Greenway Jizera, která vyjde v roce 2018. V souvislosti s greenway 
  Jizera jsme byli informováni, že byl stanoven nový koordinátor akce na krajském úřadě a to Ing. Jiří 
  Lukeš, bývalý ředitel Sdružení Český ráj 
- na domech v Mnichově Hradišti byly instalovány pamětní tabulky, které připomínají významné rodáky 
- značení vstupu do města bylo zatím realizováno pouze na1 místě, další se připravují 
- informace o probíhajících úpravách v lesoparku 
 
Plánovaná činnost v roce 2018 
- leták Drábské světničky ve spolupráci mikroregionem v různých jazykových mutacích 
- tisk dalších letáků po dohodě s Klubem 
- videovizitky o MH a okolí – zpracovává zdarma p. Cerman 
- instalace dalších pamětních tabulek 
- dotisk plakátu, popř. i pohled malíře Ženiška 
- pokračování v úpravách lesoparku 
- příprava vybudování nových cest Podolí-Kruhy, zámek – Hoškovice, Přestavlky—cesta kolem statku 
 
 



 
 
Plán činnosti v roce 2018 doplnil p. Hejdrych a informoval o plánované účasti Mn. Hradiště na 
veletrzích cestovního ruchu. 
 
4) Předsedkyně Komise pro CR přednesla návrh na přijetí nových členů komise paní Jany Jedličkové. 
    vedoucí městské knihovny a pana Tomáše Hejdrycha z informačního centra.  
 
Hlasování: pro  3,       proti   0,       zdržel se   0 
 
Souhrn usnesení 
4.1. Komise pro CR doporučuje radě města přijmout nové členy komise pro cestovní ruch paní Janu 
Jedličkovou a pana Tomáše Hejdrycha.  
 
5) Termíny dalších schůzek 
13.3. 2018 v 16.30  – společné jednání s kulturní komisí 
11.9. 2018 v 16.30  – společné jednání s kulturní komisí 
20.11.2018 v 16.30 
 
6) Diskuse 
- pí. Lamačová přinesla na ukázku a pro inspiraci dvojjazyčné omalovánky s regionální tématikou 
- v současné době jsou stále oblíbenější tzv. hledačky (questing), pí. Jedličková přinesla návrh otázek 
a požádala členy komise  o spolupráci a další návrhy pro realizaci naši regionální hledačky. 
 
 
Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise pro cestovníh ruch, a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   
 


