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Sobota 19. června 2010
Kulturní, společenský a sportovní program:
8.30h – 18.00 Zahájení tenisového turnaje (hřiště s umělým povrchem u koupaliště)
9.00h – 9.15h Uctění památky mlázovických obětí světových válek (Položení kytice k Pomníku padlých na Náměstí)
10.00h – 16.00h Projížďky po městečku a okolí v historickém kočáru (jedinečný pohled na zákoutí Mlázovic z kočáru)
13.00h – 14.15h Ukázka požárního útoku SDH Mlázovice (mladá a stará garda na fotbalovém hřišti)
13.00h – 16.00h Střelecké závody dětí a mládeže (na hřišti za Mateřskou školou si mohou všichni zájemci zkusit svoji mušku při
střelbě ze vzduchovky a luku)
14.30h – 15.30h Vystoupení zahraničního folklórního souboru (v rámci Festivalu písní a tanců pod Zvičinou, sál Radnice)
16.00h – 17.30h Povídání u kávy s kronikářem městečka Martinem Vágenknechtem (zajímavosti o historii mlázovických rodů, domů, osudy rodáků a mnohé další – Jídelna Restaurace Radnice)
18.00h – 19.30h „Co v televizi neuvidíte“ – beseda s Bobem Kleplem (mlázovický rodák, jeden z nejobsazovanějších herců současnosti Vás provede zábavným pořadem v jídelně Radnice)
20.00 h – 2.00h Společenský večer na sále Radnice (k tanci a poslechu zahraje hudbu všech žánrů skupina Efekt s mlázovickou rodačkou Renatou Kubíčkovou, slovem Vás večerem provede a zajímavostmi z nedávné historie městečka potěší rodačka ?)

Stálé expozice:
9.00h – 16.00h Mlázovice v zrcadle historie (budova bývalé školy)
(Ivo John připravil poutavou výstavu dobových mlázovických fotografií, pohlednic, kronik, úspěchů mlázovických sportovců a dalších
zajímavých předmětů, dále promítání filmů ČST, ČT a soukromých tvůrců, které byly natočeny v městečku v posledních 20ti letech)
9.00h – 16.00h Více než paroží (zasedací místnost Obecního úřadu, myslivecké sdružení Ostříž připravilo expozici historie spolku,
přehlídku trofejí, jedinečných fotografií přírody a mnoho dalších zajímavostí ze své práce)
9.00h – 16.00h Co jste hasiči, co jste dělali (Hasičská zbrojnice - expozice výzbroje, výstroje, pohárů ze soutěží, historických fotografií a hasičských kronik, přehlídka modernizované zásahové techniky před zbrojnicí, prezentace nového praporu sboru)
9.00h – 24.00h Mlázováci mají šikovné ruce (výstava obrazů, plastik a dalších uměleckých děl mlázovických umělců Štěpána Čížka,
Jiřího Otruby, Nikol Uxové, Jindřicha Pospíšila, Gabriely Pěničkové a dětí kroužku šikovných rukou, v prostorách chodeb Radnice)
10.00h – 16.00h Pamatujeme na nejmenší (exkurze do budovy Mateřské školy, kde si můžete prohlédnout zmodernizované prostory a výstavku prací dětí)
10.00h – 15.00h Kámen jako moderní doplněk bydlení (expozice výrobků z umělého kamene v dílně společnosti PRESSBET, s.r.o.)
13.00h – 16.30h Aktivní život seniorů (den otevřených dveří v Domově důchodců, spojený s oslavou 55. výročí založení, připravena
výstavka výrobků seniorů a další program)
Na všechny akce sjezdu je vstupné ZDARMA.
V průběhu celého dne bude k dispozici bohatý výběr jídel a nápojů v Restauraci Radnice na Náměstí a také v občerstvení na koupališti, kde pro vás budou připraveny
speciality z grilu a vlastní udírny.
Z celého programu sjezdu bude zhotovena fotodokumentace a natočen záznam na
DVD. Vše si lze objednat na Obecním úřadě.
Nejčtenější noviny okresu – Jičínský Deník připraví v sobotu 19.6.2010 reportáž o
městečku. Noviny budou zdarma k dispozici u jednotlivých expozic.

Městečko Mlázovice se těší na Vaši návštěvu

