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Z Mladoboleslavska
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Vedle politiky
došlo i na vtípky

Mnichovo Hradiště – Po
úspěšné debatě s novinářem
a šéfredaktorem Respektu,
Erikem Taberym pořádal
Studentský parlament
Gymnázia Mnichovo Hra-
diště další besedu, tentokrát
s Dominikem Ferim, politi-
kem, zastupitelem a nej-
mladším radním v české
historii, studentem práv
a autorem knihy Tak jsme
lajkovali. Beseda se shledala
se s velkým zájmem jak
studentů z různých ročníků,
tak i učitelů. Feri studenty
zasvětil do politického dění
– vysvětlil, jak fungují poli-
tické orgány města, a ob-
jasnil, co mohou mladí lidé
pro své město udělat. Dlou-
ho se věnoval tématice po-
litiky na sociálních sítích
a politického public relati-
ons. (ad, kj)

Ze Škodovky vyjel v pořadí
už třináctimiliontý motor
LUCIE RŮŽKOVÁ

Mladá Boleslav – Mlado-
boleslavská automobilka tr-
há rekordy na všech fron-
tách. Nejen co se týče počtu
prodaných vozů, ale i v ob-
lasti výroby. Tentokrát ze
zdejší motorárny vyjel v
pořadí už třináctimiliontý
agregát.
Konkrétně jde o motor

1,0 TSI. Tento moderní tří-
válcový agregát kombinuje
kompaktní konstrukci
s mimořádně kultivovaným
a tichým chodem.
Oproti čtyřválcovým mo-

torům srovnatelného výko-
nu je kompaktnější, lehčí a
pracuje s menším vnitřním

třením a proto výrazně
hospodárněji.
Vývoj a výroba motorů do

osobních vozidel má v Mla-
dé Boleslavi za sebou již
dlouhou historii. Premiéro-
vý motor vznikl už v roce
1899, tedy před 118 lety.
Tehdy zakladatelé značky
Václav Klement a Václav
Laurin vyrobili první motor
určený pro motocykl. Jed-
nalo se o jednoválec o vý-
konu 1,25 koňských sil ur-
čený pro motocykly Slavia.
První automobil, jehož „ro-
dištěm“ se stala Mladá Bo-
leslav, byl zkonstruován až
v roce 1905 a šlo o Voitu-
rette A. Jeho výkon tehdy
dosáhl sedmi koní.

Proberou nejen hospodaření
Katusice – V pondělí 27. února v 17 hodin se opět
sejdou zastupitelé na úřadě v Katusicích. Na pro-
gramu mají celkem jedenáct bodů. Starostka Eva
Ulmanová tradičně své kolegy seznámí s došlou
korespondencí z posledních týdnů, zabývat se
budou ale i hospodařením obce, příspěvky na
letní tábory a na činnost zájmových organizací.
Nebude chybět ani inventarizace majetku za rok
2016, diskuse nad směrnicí o zadávání veřejných
zakázek a prostor dostane i veřejnost. (ruz)

V bazénu padl další rekord
Mladá Boleslav – Městský bazén na Štěpánce si
lidé evidentně oblíbili. Za vše mluví čísla, která
jsou čím dál vyšší. Například v sobotu 18. února
si přišlo zaplavat 1441 lidí. A pokud jde o celkové
číslo, pak od začátku roku prošlo dveřmi bazénu
již 38 061 platících návštěvníků. Oblíbenost
stoupá hlavně díky akcím a novinkám, kterých
mohou zájemci využít. V bazénu lze oslavit naro-
zeniny, zapojit se do aerobiku i zumby. Letos
oslaví své druhé narozeniny a jak se zdá, získává
na svou stranu čím dál více příznivců. (ruz)

Pobyty získaly patnáct tisíc
Mnichovo Hradiště – Více než patnáct tisíc ko-
run. To je výtěžek plesu Mnichova Hradiště, který
v nejbližší době poputuje na účet pacientů s dět-
skou mozkovou obrnou. Šek z rukou starosty
Ondřeje Lochmana převzala dlouholetá předsed-
kyně sdružení DMO Pobyty Kateřina Maxová,
která se se svými kolegy, ač je sama handicapo-
vaná, stará o aktivní volný čas klientů a navíc jim
pomáhá vrátit se zpět do společnosti. V létě na-
příklad pravidelně jezdí na pobyty k moři. Lví
podíl na přípravě akcí mají i dobrovolníci. (ruz)

Rodičům vadí povinná
předškolní docházka
V názorech na novou

povinnost nechat
zapsat budoucí prv-
ňáčky do mateř-

ských škol se rodiče před-
školáků a učitelé neshod-
nou. Stejně jako u další
možnosti učit dítě doma, ale
počítat s tím, že bude muset
absolvovat přezkoušení, zda
je stejně připravené jako je-
ho vrstevníci navštěvující
školky. Povinná předškolní
docházka začíná platit
od září letošního
roku.
Zákon jde

správným smě-
rem podle učite-
lek mateřské ško-
ly Pastelka při 9.
základní škole v
Mladé Boleslavi
Kláry Pabištové
a Lenky Jenčíkové.
„Každé dítě by
mělo absolvovat
alespoň jeden
rok předškolní
docházky. To,
že jde o rok
bezprostředně
před nástupem
do školy, je nej-
lepší,“ shodují se.
„Dítě má možnost
adaptovat se na

kolektiv dětí, zvyknout si na
určitý režim a v předškolním
roce se zaměřit na vědo-
mostní přípravu pro vstup
do první třídy,“ vysvětlují.
Kritikem změny stávající-

ho systému je naopak Ivana
Hořejší, ředitelka mělnické
mateřské školy Zvoneček.
Podle ní dosud ministerstvo
nevydalo žádný konkrétní
metodický pokyn, jak po-

stupovat v případě,
že bude mít předško-

lák schválené indi-
viduální domácí
vzdělávání. „Jak
bude vypadat
jeho povinné
přezkoušení?
My si tu třeba

nastavíme, že chceme, aby
umělo říct básničku a zazpí-
vat písničku, ale ve vedlejší
školce mohou požadovat,
aby umělo geometrické tva-
ry a ještě kdovíco dalšího,“
říká o vadách novinky.
Ani rodiče nevnímají le-

gislativní změnu shodným
pohledem. Maminka dvou-
letého Honzíka Jana Korbe-
lová z Poděbrad povinnou
předškolní výchovu nepod-
poruje: „Mělo by to být na
rodičích. Já jsem chtěla být
se synem doma celou dobu,
než půjde do školy. Místo
toho ho ale teď budu muset
dát v pěti letech do školky,
což se mi nelíbí.“
Stejně to vidí i Miroslava

Černá z Mladé Bo-
leslavi, zkušená

matka
dvou skoro
dospělých
dětí. „Mé

děti

do školky nechodily a nikdy
neutrpěly žádnou újmou ani
neměly problémy začlenit se
do kolektivu,“ říká. Podobně
uvažuje i Barbora Benešová,
jejíž šestiletá dcera Adélka
navštěvuje školku v Lužci
nad Vltavou: „Mám pocit, že
se stát opět snaží přebírat
rodičovskou roli.“
Opačný názor má čtyřia-

dvacetiletá Veronika Šulcová
z Prahy. „Sama sice ještě dítě
nemám, ale myslím si, že
v době, kdy matky musí
kvůli penězům co nejdříve
do práce a pak nemají tolik
času, aby se dětem dosta-
tečně věnovaly, je předškolní
výchova přínosem,“ míní
studentka vysoké školy.
Ředitelka mělnické školky

Ivana Hořejší navíc připo-
míná, že se rýsuje další pro-
blém, protože předškoláci,
kteří do školek zamíří po-
vinně, nebudou muset být
očkovaní. Ostatní děti při-
tom očkované být musí, až
na několik výjimek, jinak se
školky nesmí zapsat. „Hygi-
enici kontrolují proočkova-
nost dětí ve školkách, pro-
tože je povinná. Ale u pěti-
letých dětí to od září půjde
i bez očkování. To je přece
směšné,“ říká. (mj, wes, btk)

*cena je platná do 28. 2. 2017

PEN – penzionAI – all inclusive
PLP – plná penze | PP – polopenze
SN – snídaně | BS – bez stravy

VD – vlastní doprava
APT – apartmán
ST – studio
UAI – ultra All Inclusive

call centrum
841 115 115

130× v České republice

platí pro 1 osobu ve dvoulůžk-
ovém standardním pokoji dle 
popisu v kataloguCENA JE KONEČNÁ 

Last Minute

Pomocí QR kódu 
získáte nejaktuálnější 
informace o cenách 
zájezdů rychle a po-
hodlně do svého 
mobilního zařízení.

www.EXIMTOURS.cz

LÉTO
2017

sleva až 30 %
při závazné rezervaci do 28. 2. 2017
! !

Značková prodejna EXIM TOURS:
Mladá Boleslav, OC Bondy centrum,

Tř. Václava Klementa 1459, 293 01,
tel.: 311 909 096, boleslav@eximtours.cz

destinace – oblast  dny odlety hotel/strava cena
KUBA – HOLGUIN 13 26.2. Praha 4* AI 34 290 Kč
KUBA – VARADERO 13 26.2. Praha 3* AI 33 490 Kč
KAPVERDY – OSTROV SAL 8 28.2. Praha 4* AI 21 490 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 1.3. Praha 4* AI 10 290 Kč
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 11 1.3. Praha 4* PP 19 490 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 2.3. Praha 4* AI 10 990 Kč
VIETNAM – POKLADY VIETNAMU 11 2.3. Praha 4* SN 64 990 Kč
TUNISKO – PEVNINA 8 7.3. Praha 3*+ AI 7 990 Kč
KAPVERDY – OSTROV BOA VISTA 8 7.3. Praha 4+* AI 23 990 Kč
DOMINIKÁNA – PUNTA CANA 12 7.3. Praha 3* AI 31 390 Kč
MAURICIUS 12 8.3. Praha 3* AI 38 790 Kč
EGYPT – MARSA ALAM 8 8.3. Praha 4* AI 10 490 Kč
PANAMA 11 14.3. Praha 4* AI 43 190 Kč
KOSTARIKA – PUNTARENAS 11 15.3. Praha 4* AI 53 290 Kč
KOSTARIKA – TAJUPLNÁ KOSTARIKA 11 15.3. Praha 4* SN 58 590 Kč
ZANZIBAR – KENDWA 12 17.3. Praha 4* SOAI 34 790 Kč
KEŇA – WATAMU 12 17.3. Praha 4* AI 35 490 Kč
EKVÁDOR 11 30.3. Praha 4* AI 42 390 Kč
EUROVÍKEND ŘÍM 4 14.4. Praha 3* SN 13 290 Kč
MADEIRA KVĚTINOVÝ FESTIVAL 8 3.5. Praha 4* SN 18 990 Kč
ŠPANĚLSKO – MALLORCA 8 5.5. Praha 2*+ PP 12 890 Kč*
ITÁLIE  – SICÍLIE 8 28.5. Praha 3*+ PLP+ 15 490 Kč*
ISLAND BEZ KOMPROMISŮ 9 8.7. Praha okruh PP 63 321 Kč

Kde nás najdete: Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary | 
Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice | 
Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov

+420 270 007 007

www.alexandria.cz

* Akce platí do 28. 2. 2017. 

| superslevy za včasný nákup

| až dvě děti zcela zdarma  

| klubové hotely 

| české animační programy 

| senior program – sleva 50 % 

| záloha pouze 990 Kč

nejvýhodněji právě teďnejvýhodněji právě teď

+

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 

vyhlašuje výběrové řízení č. SBE/001/2017 na prodej:

 
Hředle u Zdic, pozemky st.p.č. 207, 208/1, 209, 210, 211/1, 
212, 213, 214 + stavby, které jsou jejich součástí, pozemky 

p.p.č. 291/2, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 
291/10, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41, 291/42

Min. kupní cena: 26,163.000,- Kč

Info: www.uzsvm.cz, tel.: 311 630 118

e-mail: alena.spackova@uzsvm.cz

Jak tiše žila, tak tiše odešla.

Dne 21. února uplynulo 14 let, co nás opustila

naše drahá manželka, maminka a babička, paní

ZUZANKA KRÁLOVÁ
z Kolomut

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná celá rodina.

Byl jako poupě v rozkvětu, pro něj jsme žili,

odešel, aniž se rozloučil, jen proudy slzí zbyly.

 Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.

Zdá se mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho.

 V neděli 26. února tomu bude 6 smutných let,

 kdy nás vinou bezohledného řidiče

tragicky navždy opustil náš

milovaný syn, manžel, taťka, bratr, strýc a kamarád

pan RICHARD BALŠÁNEK
z Dlouhé Lhoty

 Dožil se pouhých 30-ti krásných let.

 Stále na něho vzpomínají a zůstane navždy v našich

srdcích, rodiče, manželka Monika, dcery Veronika

a Anetka, sestry Soňa a Eliška s rodinami.

 Kdo jste ho znali, věnujte mu,  prosím, tichou vzpomínku.
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324. února 2017 Deník
www.denik.cz


