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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
přestože je únor krátký měsíc, rozhodně nebude chudý na společenské aktivity. V tomto vydání 
najdete přehled plesů včetně pozvánky na HASIČSKÝ PLES v Hodkovicích, dočtete se o úspěších 
dětí ze základní školy a připraveny jsou pro vás i novinky z městského úřadu. 

Krásný měsíc únor za kolektiv redakční rady přeje
Naďa Burianová

Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí 
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

Josef Janeček

Miluška Blechová

Emilie Češková

Marta Prokešová

Ladislav Plch

Jubilanti v únoru 2019

Sejdeme se ve středu 13. 2. 2019 od 18 hodin v „klubovně hasičů“ na Záskalí.

Přijďte s námi diskutovat o Vašich námětech, připomínkách a problémech.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za radu města Markéta Khauerová – starostka města

Rada města Hodkovice nad Mohelkou Vás zve 

na společné setkání
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Informace z 1. zasedání rady města 2. 1. 2019
-  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem pozemku města p.č. 3277 (ostatní plocha) o výměře 

513 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala společnost BOOKLET s.r.o., Rychnovská 
č.ev. 30, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný 
záměr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemků p.č. 207 (ostatní plocha) a p.č. 208 (ostatní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Jedná se o zřízení věcného břemene ve prospěch paní Mgr. J. a Bc. P, obě bytem Hodkovice nad 
Mohelkou za účelem zřízení zatrubněného odvodu dešťové vody ústícího do dešťové kanaliza-
ce. Věcné břemeno se zřídí jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH dle platné sazby. Rada města 
předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

-  Rada města vzala na vědomí žádost na svedení a vyřešení povrchové vody na cestě u domu č.p. 
379 a č.p. 615, která teče při velkém sněhu přes parcelu č. 112, která je v majetku města a na 
zbudování zpevněné cesty k pozemkům p.č. 310, 307 a 114, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohel-
kou, kterou předložili B, bytem Hodkovice nad Mohelkou, B., bytem Hodkovice nad Mohelkou, 
D., bytem, Liberec 13, paní P. a pan Č., bytem Hodkovice nad Mohelkou a pan H., Hodkovice 
nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města dalším jednáním.

-  Rada města vzala na vědomí Vnitřní účetní směrnici a evidenci majetku příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasila s žádostí ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou o vy-
jádření souhlasu města s přijetím daru od Zdeňka Jeřábka, Kněžičky 23, 463 43 Český Dub, IČ 
460 32 711 ve výši 3.000,00 Kč.

-  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Pražské 202 u paní V. (+1 osoba). 

-  Rada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou, který 
předložila vedoucí PS paní Mgr. Jakab Hendrychová.

-  Rada města vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 a předává pro informaci zastupi-
telstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí oznámení jednatele společnosti TEPLO HODKOVICE n. M. spol. 
s r.o. o vzdání se funkce jednatele společnosti k 31. 03. 2019. Rada města schválila vypsání 
výběrového řízení na vedoucího společnosti.

-  Rada města vzala na vědomí ukončení výkonu opatrovnictví paní Mgr. Martiny Jakab Hen-
drychové k 7. 1. 2019.

-  Rada města určuje ke dni 8.01.2019 opatrovníkem opatrovanců, které do 7. 1. 2019 zastupova-
la paní Mgr. Martina Jakab Hendrychová, paní Kateřinu Procházkovou, DiS.

Informace ze 2. zasedání rady města 16. 1. 2019
-  Rada města schválila návrh Mgr. Jakab Hendrychové na zvýšení počtu zaměstnanců Pečova-

telské služby z důvodu nárůstu péče a uživatelů s vyšší mírou podpory. Rada města stanovuje 
celkový počet zaměstnanců Pečovatelské služby na 9 zaměstnanců s platností od 17. 1. 2019.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo města, které 
na pozemku p.č. 2166/2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou zřídilo a provozuje vedení vodovodu 

Městský úřad informuje



5Kulturní kalendář 5

Pokračování na straně 6

a kanalizace, a to v rámci stavby „Hodkovice Za Tratí – SO 301 – Vodovod a přípojky a SO 302 
splašková kanalizace a přípojky“. Návrh předložil vlastník pozemku společnost České dráhy, 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226. Jednorázová úhra-
da za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 13.900,00 Kč plus DPH v sazbě aktuálně 
platné ke dni vzniku povinnosti přiznat a zaplatit DPH. Rada města předává věc k rozhodnutí 
do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu nemovité věci č. 10929/ULB/2018 za užívá-
ní části pozemku p. č. 2138 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou o výměře 306 m2. 
Návrh předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracovi-
ště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. 

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o koupi pozemků města p.č. 684 (ostatní plocha, způsob vyu-
žití ostatní komunikace) o výměře 239 m2 a části pozemku p.č. 404/1 (ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost předložil pan 
H., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Na výše uvedené pozemky je uzavřena nájemní smlouva. 
Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala zapojení do centralizovaného nákupu pro nákup zemního plynu na 
rok 2020 a pověřila starostku města podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu s Libereckým krajem, 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

-  Rada města schválila žádost o finanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí T.G. Masa-
ryka č.p. 213 za rok 2018 ve výši 6.000,- Kč a úhradu podílu města (2619/10000) z této nemo-
vitosti za Sdružené pojištění neziskových organizací ve výši 651,- Kč.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku 
ochrany přírody a krajiny a na úseku rybářství. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu 
Libereckého kraje.  Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojiš-
tění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla pracovnice VZP 
ČR. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31. 12. 2018. Dluhy činí 108.767,00 Kč.

-  Rada města projednala Usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 11 P a Nc 303/2018, kterým 
bylo Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem pana J., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Rada města určila opatrovníkem ve smyslu tohoto Usnesení Okresního soudu 
v Liberci paní Kateřinu Procházkovou, DiS., 

-  Rada města vzala na vědomí 8. Výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hod-
kovice nad Mohelkou pro rok 2019 a doporučuje dílčí úpravy znění a změny termínu v souladu 
s kalendářem. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice 
nad Mohelkou za rok 2019. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila nabídku projektanta Ing. Martina Bursíka, Ph.D. na zpracování projek-
tové dokumentace na přístavbu MŠ a přiloženou studii přístavby. Cena projektové dokumen-
tace činí 60.000,00 Kč + DPH. Cena se navýší o 7.000,00 Kč za průkaz energetické náročnosti 
a 4.500,00 Kč za radonový index pozemku. Objednávka bude provedena po schválení rozpočtu.
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-  Rada města schválila změnu žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Hod-
kovicích nad Mohelkou dle vzoru předloženém Mgr. Jakab Hendrychovou, vedoucí PS.

-  Rada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města schválila zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku Rekonstrukce mostu 
Rychnovská přes Mohelku.

-  Rada města schválila zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku Bezbariérový přístup 
a vstup na zdravotní středisko.

-  Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvise-
jících služeb s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 
IČ 45244782 s účinností od 1. 2. 2019 a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy.

-  Rada města schválila žádost o prodloužení pronájmu bytu v Pražské 179, Hodkovice nad Mo-
helkou, kterou předložil pan R., bytem  Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města zřídila podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) dotační a kulturní komisi.

-  Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) jmenovala členy dotační komise. Pana Zbyňka Dostrašila, pana PhDr. Oldřicha Čepelku 
a paní Naďu Burianovou

-  Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) jmenovala členy kulturní komise. Paní Alexandru Hrušovskou, paní Naďu Burianovou, 
paní Pavlínu Fialovou, paní Hanu Vaňkovou, paní Bronislavu Novotnou Doležalovou a paní 
Světlanu Brázdovou.

 Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

SpoRtoVní Hala
Spouštíme rezervační systém na využití volných hodin ve SpoRtoVní HalE v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Rezervační systém najdete na odkazu:

https://www.supersaas.cz/schedule/Hodkovice_nad_Mohelkou/Sportovn%C3%aD_hala

Pokud chcete rezervační systém aktivně využívat, musíte si vytvořit uživatelský účet. Poté mů-
žete provádět rezervace v termínech, které nejsou obsazeny organizovanými skupinami. Po pro-
vedení rezervace Vám přijde potvrzovací e-mail.

Časové omezení rezervací:

Rezervaci v systému můžete změnit či zrušit nejpozději 12 hodin před zahájením aktivity.

Rezervaci nelze zadat méně než 8 hodin před plánovaným termínem. V opačném případě vyu-
žijte telefonického kontaktu na správce haly – 722 906 047.

Rezervaci je možno zadat max. 10 dní předem.

Systém budeme upravovat dle uživatelských potřeb. Důležité upozornění – platby za proná-
jem a půjčovné lze hradit pouze v hotovosti.
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pŘíStaVBa MatEŘSKÉ ŠKolY V HoDKoVICíCH naD MoHElKoU

Proběhlo již několik konzultací s dotčenými orgány a do konce ledna budou všechny podklady pře-
dány projekční kanceláři, která zpracuje projektovou dokumentaci. Do konce března je také nutné 
připravit plán pro umístění stavby. Realizaci stavby předpokládáme v období červen – srpen 2019. Je 
před námi skutečně velká výzva a já věřím, že překonáme všechny překážky a stavba bude na podzim 
připravena pro naše nejmenší. Děkuji všem svým spolupracovníkům, za aktivní přístup při přípravě 
a realizaci projektu.

Markéta Khauerová – starostka města

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém jednání 23. 1. 2019 projednalo projektovou studii 
a schválilo další postup přípravy realizace projektu. na ilustračním obrázku vidíte stavbu umístěnou do 
terénu, celkovou vizualizaci stavby, včetně vnitřního uspořádání najdete na https://www.hodkovicenm.
cz/cs/aktuality/program-1-zm-2019.html.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní starostce za realizaci 
a dokončení cest a chodníků v Kolonii. Na tuto změnu občané čekali 

dlouhých 30 let.“ 

Obyvatelé Tyršovy ulice

poDĚKoVÁní
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Vymezení podpory Podpořeny mohou být kulturní, vzdělávací, sportovní, 
společenské a volnočasové aktivity a akce

a) na území města, 

b) ve prospěch jeho obyvatel 

c) pro propagaci města  

d)  podpora studentských prací týkajících se významně his-
torie nebo současnosti města

Podpořeny mohou být aktivity a akce prospěšné obecně 
nebo prospěšné vymezeným cílovým skupinám (přede-
vším děti od 3 let a studující mládež do 25 let, osoby na 
mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, zdra-
votně znevýhodnění a zdravotně postižení, senioři).

Vyhlašovatel programu Město Hodkovice nad Mohelkou

Celková alokace pro tuto výzvu 350.000,- Kč 

Min. částka 5.000,- Kč

Max. částka 30.000,- Kč

Hodnotící orgán Dotační komise

Schvalující orgán Rada města

Období 1. ledna – 31. prosince 2019

Datum ukončení příjmu žádostí 13. 3. 2019 v 17 hodin

A. Předmět podpory Celoroční činnost žadatele nebo jednorázové akce 
dle vymezení podpory

B. Okruh žadatelů Právnické osoby, které jsou založeny 
k nepodnikatelským účelům, zejména: 

–  Obecně prospěšné organizace (zákon 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech v platném znění)

8. VÝZVa k podání žádostí o dotaci  
z DotaČníHo FonDU města Hodkovice nad Mohelkou
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B. Okruh žadatelů –  Nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech v platném znění) 

–  Spolky v souladu s Občanským zákoníkem, zákon 
č. 89/2012 Sb., v platném znění

–  Církevní právnické osoby (zákon č. 3/2002 Sb., 
o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností v platném 
znění)

Fyzické osoby 

C. Omezení podpory Žadatel musí mít vypořádané závazky vůči 
vyhlašovateli výzvy. 

Žadatel může podat maximálně 1 žádost k této 
výzvě.

D. Obsah žádosti Vyplněný formulář žádosti s případnými přílohami 

E. Způsob, termín a místo 
podání 

Žádost na předepsaném formuláři musí být 
samostatně doručena poštou (adresa: Městský 
úřad, T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice 
nad Mohelkou) nebo osobně do 13. 3. 2019 do 
17:00 hod. na podatelnu MÚ v zalepené obálce 
s označením DOTACE 2019 s uvedenou adresou 
žadatele

F. Hodnocení žádosti Hodnocení žádostí a návrh na přidělení dotace: 
Dotační komise do 31. 3. 2019. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Rada města 
projedná předložený návrh na nejbližším možném 
jednání 

G. Oznámení o přidělení 
dotace

Úspěšný žadatel bude vyrozuměn odpovědným 
pracovníkem města Hodkovice nad Mohelkou 
a vyzván k podpisu smlouvy. Seznam všech 
žadatelů, včetně názvu projektu a výše přidělené 
dotace bude zveřejněna na webu města.

H. Předpis Obsah výzvy a její realizace se řídí poskytováním 
dotací z rozpočtu města Hodkovice n. M. 

https://www.hodkovicenm.cz/cs/poskytovani-
dotaci-z-rozpoctu-mesta-hodkovice-nad-mohelkou/ 

Bc. Markéta Khauerová
starostka města

24. 1. 2019
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Za Česko byl vyslán šestičlenný tým ve slože-
ní trenér: David Jirotka, asistent trenéra: Vojtěch 
Stolarz, závodníci: Nejmladší a zároveň jedinou 
skokankou Natálie Nejedlová (10 let), Jakub Šus-
ta (11 let), Vojta Stolarz (11 let) a Ondřej Jirotka 
(13 let).

Na tomto turné krom Ruska se představila 
Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán. Celkový počet 
závodníku přesahoval číslovku 100. V kategorii 
děvčat 11-12 let bylo přihlášeno 27 skokanek 
včetně Natálie Nejedlové. V kategorii chlapců 
11-12let bylo přihlášených 39 skokanů. V této 
kategorii se představil Jakub Šusta a Vojta 
Stolarz. V poslední kategorii chlapců 13-14 bylo 
přihlášeno 36 závodníků, zde se představil náš 
Ondřej Jirotka. Skákalo se na můstcích s velikostí 
K20 pro kategorie 11-12let, K40 pro kategorie 13-
14let. „Na poslední závod přišla radikální změna. 
Jakub, Vojta a  Natálie museli skákat na můstku 
K40 a  Ondra na K65, což nebylo pro ně vůbec 

Vážení občané, rádi bychom vás vyzvali k  zapojení do přípravy výstavy "Vzpomínka na 
80. a 90 léta", podtitulem je dění v Hodkovicích i celé republice. Výstava bude veřejnosti 
představena 20. 9. 2019 při zahájení Hodkovických slavností.

Máte-li doma fotografie, obrazy či dobové písemné materiály, dobové předměty, nahrávky, hrač-
ky apod. budeme velmi rádi, pokud je pro přípravu výstavy zapůjčíte.

Veškeré materiály, prosím přineste na podatelnu městského úřadu do 30. 6. 2019, materiály vám 
budou vráceny od 30. 9. 2019

V případě dotazů se prosím obracejte na: nada.burianova@hodkovicenm.cz nebo 725 417 186.

Za kolektiv kulturní komise – Naďa Burianová

Gratulace
S velkou radostí se připojujeme ke gratulantům! Jakub předvedl úžasný výkon.

Nejlepší liberečtí žáčci ve skoku na lyžích si poprvé vyzkoušeli reprezentaci Česka. 
Od 2. do 9. ledna se konalo Vánoční turné čtyř můstků v Rusku, a to v lokalitách 
Berezniki, Kudymkar a Chaikovsky.

jednoduché, žádný trénink a navíc v silném větru,“ 
řekl Oldřich Nejedlo z SK Ještěd.

Pro závodníky šlo o velice těžké turné. Před 
závody neměli ani třetinu skoků jako jejich kon-
kurence. Další vlivy jsou: čtyřhodinový časový 
posun vpřed, závodníci měli pouze zkušební 
kola a žádný trénink. Přesuny mezi jednotlivý-
mi destinacemi v průměru 400 km, teplota pře-
sahovala -20°C a samozřejmě jejich věk. Natálie 
10 let, Jakub a Vojta 11 let, Ondra 13 let.

„To, že to je obrovská zkušenost pro všechny zá-
vodníky, není potřeba zmiňovat, ale, že mají medai-
le a všichni se celkově dostali do 15. místa, klobouk 
dolů. Opravdu velká gratulace, respekt každému 
z nich a poděkování za reprezentaci,“ dodal Nejedlo

3. místo Jakub Šusta (Berezniki 8. místo, 
Kudymkar 2. místo, Chaikovsky (K20) 2. místo, 
Chaikovsky (K40) 5.místo)

Zdroj: www.libereckadrbna.cz

Vzpomínka na 80. a 90. léta
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WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA – únor 2019
vždy v neděli v 15.00 v KD v Klubovně Monroe, Hodkovice nad Mohelkou

3. 2. 2019   O SLEPIČCE KROPENATÉ
loutkářský soubor Na Židli Turnov

10. 2. 2019

BRÁŠKA  KRÁLÍK A BABIČKA
divadelní soubor U kafíčka, 

ZUŠ  Turnov - seniorská akademie

24. 2. 2019   PRUHOVANÉ POHÁDKY
Semínko země, Semily, Lenka Hřibová, 
hrátky na pohádky a výtvarná dílnička

17. 2. 2019

JAK SE VYCHOVÁVAJÍ MEDVĚDI
Semínko země, Semily, Lenka Hřibová
hrátky na pohádky a výtvarná dílnička
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Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS) stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2019 
ve výši 86,57 Kč za metr krychlový vody bez 15% DPH. Obyvatelé severních Čech tak zaplatí 
za tyto dvě služby jen o 0,9 % více oproti předchozímu roku. Dodání 1 000 litrů kvalitní pitné 
vody spotřebiteli až do kohoutku a následné odvedení odpadní vody k její likvidaci bude oproti 
minulému roku stát jen o 88 haléřů více. Nárůst ceny vody tak zůstává hluboko pod mírou 
inflace, která se pohybuje kolem 2,3 %.
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Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ BESEDU S HEREČKOU

 NAĎOU KONVALINKOVOU
ZNÁMÁ A OBLÍBENÁ ČESKÁ HEREČKA SE 
PŘEDSTAVÍ VE VZPOMÍNKOVÉM SETKÁNÍ 

VE ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2019

V MĚSTSKÉM KINĚ V HODKOVICÍCH NAD 
MOHELKOU OD 19.00 HODIN 

VSTUPNÉ JE 150,- KČ 

PRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN 
V PONDĚLÍ 25. 2. 2019 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou
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69,-

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
Hodkovice nad Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ
 9 polévka + hlavní jídlo
 9 pondělí až pátek
 9 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209
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JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
4. 3.– 8. 3. 2019       DOBA LEDOVÁ

Harmonogram dne:
07:30 – 08:00 příchod 

08:00 – 16:30 denní program, včetně oběda, 16:30 – 17:00 odchod

Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let. Max. 12 dětí. 

Cena: 1 500 Kč
(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol.svačinu, pitný režim, plánované aktivity)

Přihlášky: do 15. 2. 2019, se zaplacením zálohy 500 Kč

Informace a přihlášky: Světlana Brázdová, 604 122 544
nebo email: info.motylek@gmail.com

Spolek rodáků a  přátel Hodkovic a  divadelní spolek H.A.D. děkují všem 
účastníkům adventní „Cesty vzhůru“, kteří  svou účastí 15. 12. 2018 podpořili 
tuto akci.

Dále děkujeme všem, kteří nezapomněli na zvířátka a přinesli jim potravu na 
přilepšenou.

Jsme rádi za vaši účast a doufáme, že se setkáme na dalších akcích.

Těšíme se na setkání u dalších akcí.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

poDĚKoVÁní
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Pondělí:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00 – 16:45 Angličtina pro předškoláky (kurz naplněn)
17:00 – 18:00 PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Úterý:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00 – 16:45 Hravé zpívánky pro malé skřivánky
17:00 – 18:30 VÝTVARNÁ DÍLNA 

Středa:
08:00 – 12:00 volná herna
09:30 – 10:30  POHYBOVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku)
18:00 – 20:00 JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 

Čtvrtek:
08:00 – 12:00 volná herna
15:30 – 17:00 OTAKÁREK (pro děti od 4 do 6 let) 
16:30 – 17:30 PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Pátek:
08:00 – 12:00 volná herna

Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě
v programu – vstup 20 Kč.

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav,  
info. Světlana Brázdová 604 122 544.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
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Cena zahrnuje: dopravu dálkovým autobusem, ubytování v hotelu na 7 nocí 
uvítací polévka, balkon, ložní prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, 
nepřetržité služby delegáta, Wi-Fi neomezeně, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky povinné: pobytová taxa 0,50 EUR / osoba nad 12 let (hradí se na 
místě v hotovosti delegátce)

•	Možno zakoupit celou řadu výletů (Benátky, Jesolo Tropicarium a Sealife, 
Aquileia, Terst a zámek Miramare, Verona, Gardaland a Lago di Garda, 
Portogruaro, Padova a další.

•	Možnost dokoupení plážového servisu  
(slunečník + 2 lehátka) na soukromé pláži

•	V hotelu možnost zakoupení čepovaného českého 
piva za koruny!!!

•	Zájezd pro širokou veřejnost
•	Nevratná záloha do 24. 2. 2019  je 2000 Kč/osoba, 

č.ú. 2220555349/0800

 

Přihlášení a více informací na tel. čísle 604 122 544 – Světlana Brázdová

CENA:

7 600 Kč / ubytování, doprava, polopenze / dospělá osoba 

6 500 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 6–12 let 

5 200 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 3–6 let 

2 400 Kč / dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, jen doprava

Zájezd do Caorle – hotel Teresa
12. 6. – 21. 6. 2019
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Společnost se zabývá účetnictvím a jako druhý obor vede chráněnou dílnu pro osoby se zdra-
votním postižením. Do původních prostor sklárny Drda v Příšovicích se přestěhovaly dvě pro-
vozované dílny. Jedna z Mladé Boleslavi a druhá z Hodkovic nad Mohelkou. Příšovice jsou 
pro organizaci, a hlavně pro logistiku chráněné dílny, na strategickém místě a nový prostor 
s nadšením uvítali i pracovníci chráněné dílny. Společnost zaměstnává celkem 30 osob se zdra-
votním postižením, v nových prostorách bude možné tuto kapacitu navýšit až na 45 osob. To 
vše záleží na množství zakázek, které bude chráněná dílna mít. 

Zaměstnanci chráněné dílny pravidelně dojíždí z Centra 83, poskytovatele sociálních služeb 
v Mladé Boleslavi a z příspěvkové organizace Domov a Centrum Aktivit v Hodkovicích nad 
Mohelkou. I přes svůj handicap si všichni osvojili pracovní návyky, práce je velmi baví a dělají 
ji s obrovským nasazením. Jejich motivací je dobrý pocit z vlastní užitečnosti. Vždy je potěší, 
když se jejich výrobky prodají a práce je oceněna. Samozřejmě zaměstnání v chráněné dílně 
není jen o výrobě, ale také o začlenění se do společnosti. S tím velkou měrou pomáhají mistři, 
kteří se svými klienty pracují a vedou je k samostatnosti.

To vše se může realizovat díky velkému nasazení a nadšení majitelky společnosti paní Klemen-
tiny Gaspárové a vedoucí účetní paní Ivy Šilhavé. Společnost INVALA, v.o.s. zaměstnává více 
než 90 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, a to jak v administrativních čin-
nostech, tak i ve výrobě. Pro nově otevřenou chráněnou dílnu je jedním z cílů získání nových 
zakázek. V případě zájmu o spolupráci se můžete obrátit na: info@invala.cz.

www.invala.cz

otevření chráněné dílny
Ve čtvrtek 10. ledna se konalo slavnostní otevření nových prostor chráněné dílny 
společnosti INVALA v.o.s. v Příšovicích. Společnost byla založena v roce 2009 jako 
fyzická osoba a  v  roce 2011 došlo ke změně právní formy na právnickou osobu, 
INVALA, v.o.s.
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Čambuzy poker club – sezóna 2019

Bylo zvoleno představenstvo Čambuzy poker 
clubu (ČPC)

Předseda: Tomáš Kraus

Pokladník: Vladislav Kos 

Členy:  Michal Kraus, Zdeněk Chmelík  
a Aleš Hlavatý

Byly určeny hrací dny ČPL, a  to na každý 
čtvrtek od 19 hodin v  salónku Kulturního 
domu.

Odsouhlasili jsme i podmínky pro členy a hrá-
če, kteří se chtějí aktivně či pasivně podílet na 
chodu clubu, ale zejména podmínky pro účast 
v 8. sezóně  Čambuzy  poker ligy, kde jsme zvý-
hodnili členy clubu, jež mají zaplaceny členské 
příspěvky ve výši 100,- Kč.

Dalším důležitým bodem jsou termíny turnajů. 
Byla stanovena pevná data turnajů: 

  2. 2. – 13. 4. – 15. 6. – 21. 9. – 16. 11. vždy 
v 18:00 hodin.

  26. 10. od 13 hodin – oblíbený Metalo cup.

Začátkem roku 2019 jsme zahájili již 8. sezónu Čambuzy poker ligy (Čpl). Jako každý rok nás nejdříve 
čekala Valná hromada. na ní pak padlo několik důležitých rozhodnutí.

Ostatní rozhodnutí na sezónu 2019 byly již tech-
nického rázu. Zlepšení a zkvalitnění osvětlení 
v salónku, stanovení časového konce hracího 
dne či podměty ke zkvalitnění a atraktivitě tur-
najů.

Závěrem bych chtěl pozvat každého, kdo by měl 
zájem o účast v naší Čambuzy poker lize a stát se 
součástí našeho spolku Čambuzy poker clubu, ať 
kontaktuje  člena výboru či přijde ve čtvrtek do 
KáDéčka na poker.

Tomáš Kraus – předseda ČPC

Sametová 584 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 12795844

Pánské kadeřnictví: každé úterý 12–16 hodin

Dámské kadeřnictví: úterý–pátek RANNÍ

Jiný čas dle dohody.
Těšíme se na vaši návštěvu.

KADEŘNICTVÍ TRENDY – Věra Plchová, 725 241 132
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
NENECHTE SI UJÍT

MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT 
Akční dobrodružný thriller USA, 147 minut

Něco se pokazilo, past nesklapla a vybraná světová velkoměsta se ocitnou ve smrtelném ohrožení. 
Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. (CinemArt)

uvádíme v našem kině 8. 2. 2019 od 19.00 hodin

CHVILKY
Drama – Česko, Slovensko, 93 minut

Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý 
a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním a spo-
rům.  (CinemArt)

uvádíme v našem kině 15. 2. 2019 od 19.00 hodin

OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA
Ruská animovaná rodinná komedie, 80 minut

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici 
objeví černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. 
(Bohemia MP)

uvádíme v našem kině 22. 2. 2019 od 17.30 hodin

PŘIPRAVUJEME: MISS HANOI – český detektivní film – 1. 3. 2019 od 19.00 hodin

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

pRoDEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Ovoce – Zelenina
Městská knihovna
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz



KIno – ÚnoR 2019 
HoDKoVICE naD MoHElKoU

Pátek 1. února v 17.30 hodin

pat a Mat: ZIMní RaDoVÁnKY
Ani zima a s ní spojené radovánky a také oslava Vánoc a Nového roku nenechá 
známé kutily v nečinnosti. Co vymyslí, uvidíte v novém českém animovaném 
filmu. Délka 60 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 8. února v 19.00 hodin

MISSIon IMpoSSBlE-FalloUt
Světová velkoměsta se ocitnou ve smrtelném ohrožení. Ethan je přesvědčen, že 
pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Dobrodružný akční 
thriller USA. Doporučeno od 12 let. Délka 147 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 15. února v 19.00 hodin

CHVIlKY
Vyprávění o  lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že člověk dokáže svá 
zranění přeměnit v sílu v novém českém filmu. Doporučeno od 12 let. Délka 
93 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 22. února v 17.30 hodin

oVEČKY a VlCI: VElIKÁ BItVa
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do 
chvíle, než se objeví černí vlci. Podaří se vrátit do vesnice klid a harmonii? Ruská 
animovaná rodinná komedie. Délka 80 minut. Vstupné 50 Kč.

Výstava v předsálí kina

nĚCo MEZI nEBEM a ZEMí…
Simona Karlovcová – akryl na plátně
Anita Blažková – intuitivní malba horkým voskem na papír a na sklo

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
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Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání kalen-
dáře na rok 2020 s fotkami našeho krásného města. Dovolujeme si vyzvat všechny 
nadšené fotografy, profesionály i amatéry, místní i z daleka, aby se zapojili a poslali 
nám své fotografie.

podmínky:
  Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii
  fotografie na téma: „hodkovická zákoutí“ (mohou být průřezem celého roku)
  fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG) a pouze na výšku
   fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice 

nad Mohelkou (webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)

Co nabízíme:
   vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2020, dostanou 

jeden kus zdarma
  propagaci vašich fotografií (město se zavazuje vždy uvést autora)

Pomozte nám vytvořit pěkný dárek pro obyvatele města a podělte se s námi o  vaše 
fotografie.

Termín zaslání je do 1. 8. 2019 na mail: nada.burianova@gmail.com.

Výzva všem nadšeným fotografům

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu  

tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell – typu Arakauna. 

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. Cena: 169 – 209 Kč/ks.

Prodej: 7. března 2019 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz
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Informace z MŠ Sluníčko – leden
  K nám do školky dorazil Ježíšek. Každá třída 
měla velikou nadílku pod stromečkem. Děti 
s nadšením trhaly papír a nemohly se dočkat, 
jaké nové hračky jim Ježíšek nadělil.

  Ve středu 9. 1. 2019 se na louce pod lesem ko-
nala veřejná akce „Stavění sněhuláka“. Každá 
třída postavila svého sněhuláka za doprovodu 
rodičů. Účast rodičů byla bohužel malá, ale ně-
kolik statečných dorazilo :-) Děkujeme.

  Ježíšek nám nadělil boby a ježdíky, a tak každý 
den vyrážíme na kopec. Nebo na zahradě škol-
ky stavíme iglú. Užíváme sněhu, co to jde :-)

  Od pondělí 14. 1. 2019 začal lyžařský výcvik 
pod vedením sportovní agentury FitKids.

  Ve středu 15. 1. 2019 k nám do školky dorazil 
oblíbený klaun TúTú a přivezl nám dopravní 
výchovu.

  A co nás čeká v únoru? Přijede k nám oblíbe-
né divadlo „Koloběžka“. Společně se těšíme na 
„Čtení s babičkou“. A na konci února, ve středu 
27. 2. 2019, nás čeká oblíbený karnevalový prů-
vod, který začíná odchodem od MŠ v 10 hodin. 
Zváni jsou všichni, kteří se chtějí podívat na 
krásné masky našich dětí. Těšíme se na Vás.

1. 2.  Hejtmanský benefiční ples,  
Krajská vědecká knihovna Liberec

1. 2.  ples Střední školy gastronomie 
a služeb, Dům kultury Liberec

1. 2.  Maturitní ples SUŠ liberec-spolek 
přátel uměl. školy,  
KC Vratislavice101010

2. 2.  ples Magna Bohemia,  
Dům kultury Liberec

2. 2.  Kynologický ples, restaurace U Košků,  
Liberec Pavlovice, začátek v 19:00 hod.

8. 2.  1. ples Gymnázia Jeronýmova,  
Dům kultury Liberec

9. 2.  ples Gymnázia F. X. Šaldy liberec,  
Dům kultury Liberec

9. 2.  ples Zoo liberec, Lidové sady Liberec

9. 2.  Maturitní ples Gymnázia Frýdlant, 
MCU Koloseum Liberec

9. 2.  ples Ruprechtických sousedů, 
restaurace U Košků – Liberec Pavlovice

15. 2.  2. ples Střední prům. školy strojní 
a elektrotechn., Dům kultury Liberec

15. 2.  ples zemědělců a potravinářů,  
Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec

15. 2.  ples Doctrina – podještědské 
gymnázium, Lidové sady Liberec

15. 2.  Maturitní ples SŠtDn liberec,  
KC Vratislavice 101010

15. 2.  ples Jizerskohorského ještědského 
spolku, restaurace U Košků, Liberec 
Pavlovice

16. 2.  Erotický ples, Dům kultury Liberec

16. 2.  Myslivecký ples, restaurace U Košků,  
Liberec Pavlovice

22. 2.  9. Balónkový ples Mo + ZŠ,  
KC Vratislavice 101010

22. 2.  ples Střední zdravotnické školy liberec, 
Dům kultury Liberec

22. 2.  Maturitní ples Stř. odb. školy obchodní 
liberec, MCU Koloseum Liberec

22. 2.  Šibřinky, Sokolovna TJ Starý Harcov – 
Liberec

23. 2.  ples Střední školy strojní, stavební 
a dopravní, Dům kultury Liberec

23. 2.  ples Gymnázia F. X. Šaldy,  
Lidové sady Liberec

23. 2.  ples Severáčku, MCU Koloseum Liberec

23. 2.  Dětský karneval, Sokolovna TJ Starý 
Harcov – Liberec, začátek ve 14:00 hod.

Zdroj: Městské informační centrum Liberec, www.visitliberec.eu

plesy v únoru
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Republice k narozeninám

Třída 3. B se zapojila do krajské výtvarné soutě-
že k 100 letům vzniku ČSR. Cílem soutěže bylo 
propojení propagace třídění odpadu, prohloubení 
znalostí o třídění a recyklaci a posílení občanské 
sounáležitosti. Děti ze třídy měly společně vytvo-
řit státní znak z odpadových recyklovatelných 
materiálů, tedy těch, které patří do barevných 
kontejnerů na tříděný odpad. Tvůrci mohli zvolit 
libovolnou verzi státního znaku od založení sa-
mostatné Československé republiky v roce 1918. 
Znaky hodnotila hodnotitelská komise složená ze 
zástupců Libereckého kraje a krajského úřadu. Ví-
tězná třída obdržela finanční odměnu 20 000 Kč, 
cena pro druhé místo bylo v hodnotě 10 000 Kč 
a pro třetí místo bylo připraveno 5 000 Kč. Vy-
hlášení výsledků se slavnostní vernisáží se ko-
nalo ve středu 9. ledna 2019. Konkurence byla 
veliká. Výstavu vyrobených znaků můžete vidět 
v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Náš 
tam není, putuje po republice. Porazili jsme 53 
škol a vyhráli 20 000 Kč.

Únorový rozhovor je trochu netradiční. Je spíš malým ohlédnutím za velkým úspěchem žáků 
3.B z naší základní školy. povídala jsem s paní učitelkou i dětmi a tady jsou všechny důležité 
informace o dárku „REpUBlICE K naRoZEnInÁM“.

Vybrali jsme si VELKÝ STÁTNÍ ZNAK ČSR. Děti 
přinesly různé odpadové materiály. Z nich jsme 
použili:
  Podklad tvoří papírový karton. 
  Pozadí je dotvořeno rozdrceným polystyrenem 
– obal od elektroniky. 

  Přední štít – červená barva je z nastříhaných 
plastových lahví, lev je z mikrotenového sáčku.

  Zadní štít: 
1)  Znak slovenský – na vrchy jsme použili na-

stříhanou modrou plastovou láhev a na po-
zadí nastříhanou červenou plastovou láhev, 
patriarší kříž je z mikrotenového sáčku. 

2)  Znak Podkarpatské Rusi – na modrá pole 
jsme použili nastříhanou modrou plastovou 
láhev, na tři zlatá břevna plastový kelímek, 
medvěd je z nastříhané plastové láhve, poza-
dí z mikrotenového sáčku. 

3)  Znak moravský – šachovnice z plastových 
kelímků a plastových lahví. 

4)  Znak slezský – černá plastová láhev a mik-
rotenový sáček. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 
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5)  Znak Těšínska – plastová nákupní taška  
(C a A).

6)  Znak Opavska – červené pole je z červených 
plastových lahví, bílé pole je z mikrotenové-
ho sáčku. 

7)  Znak Ratibořicka – plastová nákupní taš-
ka (CA), mikrotenový sáček a červená plas-
tová láhev. Větev je z plastových kelímků, 
lipové lístečky jsou z plastové tašky (Billa), 
podklad pod nápisem je z plastové tašky po 
výhře v lesním běhu, nápis PRAVDA VÍTĚZÍ 
a květy jsou z nastříhaných modrých plasto-
vých lahví. Velcí dvouocasí lvi vznikli nale-
pením zmačkaných kuliček z novin a letáků, 
chlupy na hrudi tvoří černá plastová láhev, 
oči tvoří nalepené skelné střepy, jazyky zdo-
bí ozdobná červená plastová láhev. Materiál 
byl lepen lepidlem Herkules a zafixován gli-
trovým lepidlem (pouze náznak zlaté).

Na projektu pracovalo 15 dětí ze 3. B pod ve-
dením třídní učitelky Mgr. Romany Kalenské 
a pana asistenta Jiřího Johna.

Postřehy tvůrců:
J. John: Tento znak jsme si vybrali, protože umož-
ňuje použití většího množství materiálu a vzta-
huje se přímo k výročí. Zaujal nás esteticky.

R. Kalenská: Jsem ráda, že jsme se mohli zapo-
jit. Byla to pro nás výzva. Ostatní znaky si děti 
nakreslily. Naučili jsme se ČESKOU I SLOVEN-
SKOU STÁTNÍ HYMNU, zazpívali si písně, které 
měl rád pan Masaryk. Uvítala bych větší formát 
– větší rozměry znaku. Byla to piplačka.

Sára: Moc nás bavilo lepení.

Adam: Chtěli bychom poděkovat za vyhlášení 
soutěže. Byla to pro nás čest se jí zúčastnit.

Michal, Vojta, Kuba, Martin, Vítek: Bavila nás 
příprava materiálu, tvorba kuliček a drcení poly-
styrenu. Stříhání plastových lahví.

Edita: Poznali jsme část historie. Bavila mě pečli-
vost při tvoření a kreslení dalších znaků.

Nikol: Byla to moc pěkná spolupráce.

Eliška: Všichni se mohli v plánování a při tvorbě 
vystřídat.

Maruška: Zaujala mne tvorba lístečků.

Terezka: Vyzkoušeli jsme si stříhání plastových 
lahví.

Martin: Při střídání u lepení znaku bylo zajíma-
vé pozorovat práci druhých. Pokud dělá při běžné 
VV každý svůj výkres, nikdy to ostatní nestihnou 
během tvoření sledovat.

Po ukončení práce se zbytek přineseného materi-
álu sesypal dohromady. Děti je pod vedením uči-
telů roztřídily do správných kontejnerů.

Výsledek je báječný a já doufám, že až bude mít za 
sebou povinné kolečko po republice, budeme mít tu 
čest, vystavit znak i u nás v Hodkovicích. Během roz-
hovoru ve třídě jsem si ale uvědomila jednu věc. První 
místo, finanční odměna, to není to jediné, v čem děti 
zvítězily. Na vlastní oči jsem viděla to nadšení z dob-
ře odvedené práce, týmovost a  chuť hledat různá 
řešení. Odvahu nejít nejsnazší cestou (třeba použi-
tí plastových víček) a zároveň schopnost dohody na 
společném cíli. A samozřejmě můj velký respekt má 
paní učitelka s panem asistentem, že se pustili do tak 
náročného projektu spojeného s velkými přípravami, 
nepořádkem a  velkou časovou náročností. Celému 
kolektivu patří velká gratulace!

Text: Mgr. Romana Kalenská, žáci 3.B,  
Naďa Burianová
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OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:

  NOVÝ PROGRAM

  NOVÉ POŘADY

  ATRAKTIVNÍ HOSTÉ

  ZAJÍMAVÉ VÝHRY

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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poskládejte s kamarády tým 
a otestujte své znalosti na 
56 kvízových otázkách

zajímavé ceny pro nejlepší týmy: 
slevy na baru, panáky a jiné

více na www.hospodskykviz.cz

startovné začátek

Víte, do kterého klubu přestoupil 
v roce 2015 brankář Petr Čech?

)l anesr A(

Znáte chemický vzorec 
kyseliny sírové?

)4 OS2 H(

Víte, kdo je na obrázku?

). II at ěbžl A(

Restaurace 
Na Koupališti

50 Kč / os.   7. a 28.2. 
od 18:30

Vítězný projekt žáků 3.B


