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 RESTAURACE RADNICE ZNOVU OTEVŘENA 
 Po měsíční odmlce mají obyvate-

lé a návštěvníci městečka opět možnost 

příjemného posezení v místní restaura-

ci. Nový nájemce provedl obnovu inte-

riérů i kuchyně. Nabízí široké spekt-

rum služeb, líčí především na chuťové 

pohárky svých hostů. 

 Poslední srpen byl zároveň posled-

ním dnem, kdy ukončila svoji hostinskou 

činnost v mlázovické hospodě paní Zden-

ka Rechcíglová. Po více než 20ti letech. 

Nový nájemce, pan Radek Tobiáš 

z Bukvice, provozovnu ihned převzal a 

začal rozsáhlé úpravy a modernizaci. 

 Jako první započala náročná mon-

táž veškeré technologie v kuchyni. Opra-

vena byla vzduchotechnika, v restauraci 

technici provedli instalaci její nové části. 

Veškeré prostory byly vymalovány, insta-

lována nová svítidla a ve výčepu postaven 

cihlový bar. 

 Zvláštní kapitolou byla rekonstruk-

ce topení a ohřevu užitkové vody. Tuto 

akci hradilo městečko ze svého rozpočtu a 

její realizaci plánovalo již delší dobu, bez 

ohledu na výměnu nájemců, kvůli havarij-

nímu a prakticky neopravitelnému stavu 

předchozího systému. Přerušení provozu 

však poskytlo ideální prostor pro veškeré 

montážní práce. Bohužel, obnovu topení 

provázely obrovské komplikace již od 

samého počátku. Nejprve museli zastupi-

telé zrušit výběrové řízení, protože cenové 

nabídky přesahovaly finanční možnosti a 

investiční ochotu obce. Z tohoto důvodu 

řadu úkonů obstarali pracovníci městečka, 

specializované činnosti byly jednotlivě 

objednávány u odborných firem. Veškerý 

materiál byl výhodně nakoupen 

z velkoobchodu za nadstandardních pod-

mínek. Tento způsob znamenal pro Radni-

ci sice mnoho starostí navíc, ušetřil však 

rozpočtu více než 200 tisíc korun. 

V průběhu rekonstrukce se objevila řada 

dalších problémů (chyby v projektu, pro-

blémy s dodávkami materiálu, komplikace 

při výměně plynoměru, nevyzpytatelné 

trasy původní elektroinstalace, apod.), ale 

závěrečný termín byl dodržen a městečko 

neohrozilo kvůli topení plánované otevře-

ní restaurace. 

 Nový nájemce také vybavil interié-

ry kompletně nábytkem i doplňky. Dále 

provedl montáž internetu (k dispozici je 

zdarma WIFI) a satelitního přijímače pro 

oblíbené sportovní přenosy. Poslední eta-

pou bylo vybavení nádobím, sklem a dal-

šími nezbytnými věcmi, bez kterých ne-

může hospoda fungovat. 

 V pondělí 1. října 2012 nastal „den 

D“ – veřejnosti se Restaurace Radnice 

opět otevřela. Vzhledem k rozsahu prová-

děných prací a jejich investiční náročnos-

ti, lze před novým hospodským smeknout. 

Pouhý měsíc, kdy bylo zavřeno, je neuvě-

řitelně krátký. 

 Restaurace nabízí kompletní port-

fólio služeb, na které byli hosté zvyklí. 

Kromě zajištění závodního stravování, 

nabízí provozovatel častějším strávníkům 

cenově výrazně zvýhodněné obědy (na 

vlastní speciální stravenky). Samozřej-

mostí je široká nabídka z jídelního lístku. 

Je možné zde uspořádat firemní akce, 

rodinné oslavy, svatby, smuteční hostiny a 

mnoho dalšího. Hospoda také zajišťuje 

občerstvení k akcím pořádaným na sále 

Radnice. Mlázovická restaurace má být 

koncipována jako příjemné místo, kde se 

člověk výborně nají, napije a pobaví. 

 Otevřeno je každý den v týdnu. Již 

od prvních hodin je zde patrný poměrně 

vysoký počet hostů. Nový provozovatel, 

kterého provází pověst vynikajícího ku-

chaře v regionu, se je snaží nalákat na 

skvělou kuchyni, za venkovské ceny. Plá-

nuje také pořádání zajímavých gastrono-

mických akcí. Jako součást restaurace 

vzniká rovněž kavárna s řadou kávových 

specialit a akčními nabídkami dortů vlast-

ní výroby. 

 Každé začátky jsou těžké, je třeba 

se seznámit s prostředím a místními zvyk-

lostmi. Samozřejmě je nutné doladit řadu 

detailů. Přesto jsou první reakce většiny 

hostů na kvalitu služeb velmi pochvalné. 

Čas, podnikatelský záměr nájemce a sami 

hosté rozhodnou o úspěchu či neúspěchu 

nové Restaurace Radnice. 

Hosté již zkouší bohatou nabídku jídel a nápojů  

 Ve středu 31.10.2012 pořádala 

Mateřská škola Mlázovice oslavu Hal-

loweenu spojenou s lampionovým prů-

vodem.  

 Poslední říjnový podvečer bylo 

kolem mlázovské školky nebývale živo. 

Krátce před 16 hodinou se začali postupně 

scházet malí indiáni v doprovodu rodičů. 

Paní učitelky si daly záležet, a tak na krás-

ně vyzdobeném dvoře na děti čekala řada 

úkolů a soutěží. Odměnou jim byly drob-

né sladkosti, diplom s omalovánkou, ale 

také po indiánsku kotlík s "ohnivou vo-

dou" . S padajícím soumrakem se rozzáři-

ly strašidelně světélkující dýňové hlavy, 

tatínkové pomohli rozsvítit lampiony a 

barevný průvod se vydal městečkem. Malí 

indiáni statečně došli až k tenisovému 

kurtu u koupaliště, kde si ještě zazpívali a 

zařádili.   

 Halloween, neboli svátek všech 

svatých, se postupně v různých podobách 

začíná slavit i u nás. Mlázovská školka už 

z toho udělala zajímavou tradici. Svátek si 

trochu upravila, ubrala na strašidelnosti a 

naopak do programu zakomponovala dět-

mi milovaný průvod s lampiony. Hezké 

zpestření sychravého podzimu. 

Děti slavily Halloween v indiánském duchu 



Po dokončení seriálu o mlázo-

vických legionářích, poskytl pan Ivo 

John naší redakci další zajímavý seriál 

mapující historii našeho městečka a jeho 

významných osobností. Tentokrát Vás 

seznámí s životními zajímavostmi pana 

Bohumila Tvrzského. Pokračování z mi-

nulého čísla:  

 V roce 1902 vchází v život Občan-

ská záložna a Haněl stává se prvním jejím 

pokladníkem. Mladému Sokolu je nepo-

stradatelným rádcem a vzdělavatelem. V 

hasičstvu stojí v upřímném styku jako 

bratr bratru. V okrašlovacím spolku byl 

neúnavným. Kdo znal naše náměstí, před 

30 lety, jistě se zeptá, kdo že vymyslel 

takové řešení venkovského městečka? Byl 

to zase Haněl, milý náš pan řídící, který v 

roce 1907 za spolupráce Ing. Josefa Pro-

cházky a Antonína Plašila ml. založili na 

polovině náměstí park, v roce 1915 i kaš-

nu s vodotryskem. Po léta se staral o kvě-

tinovou výzdobu, její úpravu a zlepšení. 

V článku o Josefu Hanělovi dále 

se pokračuje ve výčtu dalších skutků, kte-

ré během svého života v obci vykonal. V 

dalších novinách „Hlasy z Polabí“ je v té 

době uveřejněná následující zpráva: 

…Lázně Mlázovice: Ve středu 

15. ledna 1936 doprovodili jsme na tamní 

hřbitov dobrého člověka a vzácného obča-

na bratra říd. uč. v.v. Josefa Haněla, které-

mu městečko vypravilo důstojný pohřeb z 

dvorany městské radnice. Opět pokračuje 

výčet všech jeho skutků, přičemž se zmi-

ňuje o velké účasti mládeže a učitelstva, 

místních a vzdálených spolků a deputací z 

Chotče a Robous a bývalých kolegů z 

Jičína a mnoha vzácných hostí.  

Předseda Občanské záložny bratr 

Josef Valenta čp. 5 ocenil jeho zásluhy 

jako dobrého učitele, ochotného spolkové-

ho pracovníka a vzácného člověka. Právě 

před 52 lety přišel ze školy z Nechanic do 

Mlázovic, aby setrval na naší škole 38 let, 

za což byl zastupiteli městečka jmenován 

čestným občanem. 

Jménem městečka Mlázovice se 

ze zesnulým také rozloučil starosta br. 

Josef Klepl čp. 55 a srdečně mu poděko-

val za vykonanou a bohatou práci a přátel-

skou a příkladnou snahu, ze které vyrůsta-

lo ovoce trvalé ceny. Za spolek učitelů z 

Jičína promluvil Vincenc Plíva, který do-

jat loučil se s dobrým kamarádem, kterého 

měli všichni rádi. 

Konečně byla rakev vložena do 

pohřebního vozu s dvěma páry koní a 

průvod se od radnice vinul kolem náměstí 

a dále do ulice Českých bratří ke hřbitovu. 

Pohřební obřady vykonal br. Václav Falta, 

čsl. farář z Nové Paky, který ocenil všech-

ny zásluhy zasnulého bratra Josefa Haněla 

jako vzorného kantora, vlastence, Čecha, 

který všechny vyzval k následování. 

Menší odbočku věnovanou Jose-

fu Hanělovi zakončeme verši Bohumila 

Tvrzského, který jako bývalý žák a zeť 

jménem rodiny a příbuzenstva poděkoval 

za velkou účast a poctu nad jeho rakví u 

hrobu: 

„Spi sladce náš drahý otče, dě-

doušku,   my z kvítí lásky, pomněnek uvili 

Ti podušku. 

  Klidně odpočívej v tom mrtvém 

městě, jak znavený poutník po daleké ces-

tě. 

Již blažený se dotknul Tvých sta-

rostlivých skrání, 

dobrou noc zní naposled polem, 

lesem, strání… 

   Dobrou noc.“ 

 

Panu řídícímu Bohumilu Tvrz-

skému bylo 1. dubna 1939 sděleno, že je 

dán na trvalý odpočinek, jelikož s váleč-

nými léty již tři roky přesluhuje. K tomu 

mu bylo projeveno poděkování, za věrné 

služby v učitelském povolání. Zpráva o 

jeho penzionování dolétla až do Mlázovic 

a za několik dnů přijel za ním do Robous 

kronikář František Horák, který mu vy-

světlil, že mlázovičtí občané by chtěli, aby 

jako penzista přesídlil do Mlázovic. Uby-

tování pro něho je zajištěno díky přímluvě 

Ing. Josefa Procházky na náměstí u Plaši-

lů v prvním poschodí. Uvažovat nebylo o 

čem, z Jičína nedávno odešel a v Robou-

sích v učitelském bytě nemohl zůstat. 

Před odchodem z Robous se ještě aktivně 

zúčastnil 25. výročí založení místní kam-

peličky 1912 – 1937, do jejíž ročenky 

přispěl básní: „Místním rodákům“. Správu 

školy předal kolegovy Aloisovi Frýbovi 

31. března 1939, jelikož spolu působili na 

škole. 

Do Mlázovic se začal stěhovat 

13. června 1939 na svátek sv. Antonína 

stěhovacími vozy firmy Vik z Jičína a 

povozy Václava Kňourka, Ing. Josefa 

Procházky a Františka Horáka. Po do-

mluvě s panem Plašilem (čp. 63) bylo 

dohodnuto, že může obývat tři místnosti 

v prvním poschodí jeho domu. 

Syn pana Tvrzského Miloslav 

dospěl do plnoletého věku a 19. října 1944 

byl totálně nasazen do továrny 

v Pardubicích, kde setrval až do leteckých 

náletů 28. prosince 1944.   

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MLÁZOVIC - BOHUMIL TVRZSKÝ (4.DÍL) 

V přátelském rozhovoru dne 17.10.1954 na „lavičce lásky“ v Rybníčkách. Vpravo Bohumil Tvrzský, vlevo 

František Horák s vnučkou Janou Horákovou. 

Rodina Hanělova. Na fotografii stojí Josef Haněl a 

dcera - Boženka Tvrzská. Zleva sedí Walburga 

Hanělová, zprava František Haněl s manželkou. 



Po lékařské prohlídce byl dán do 

domácího léčení do Mlázovic, kde se do-

čkal vítězných dnů a osvobození vlasti 

sovětskou armádou. Toto vítězství bylo 

v obci patřičně oslaveno 13. května 1945 

za hojné účasti místních rodáků a občan-

stva. Dále se připojili k oslavám příslušní-

ci mnoha spolků, například partyzánské 

skupiny, četníci, železničáři, zaměstnanci 

poštovních úřadů, skupiny žen v krojích, 

ale také ruští uprchlíci z transportu smrti. 

Hlavním řečníkem u památníku z 1. a 2. 

světové války nebyl nikdo jiný než řídící 

učitel Bohumil Tvrzský.  

 Příchod pana řídícího do obce se 

projevil i v dobré spolupráci s MNV, kde 

byl  v tu dobu tajemníkem bývalý strážník 

a bubeník František Zapadlo. Jeho výpo-

moc při vedení protokolů, třídění a vydá-

vání potravinových lístků pro občany, 

vedení matriky, sestavování mléčných 

výkazů a další písařská práce byly pro 

něho naprostou maličkostí, ale pro obec 

významnou pomocí.  

 Další záslužnou činností Tvrzské-

ho bylo založení hudebního a kulturního 

kroužku, kde pan řídící započal vyučovat 

místní žáky hru na housle. Do tohoto 

kroužku se mu podařilo získat místního 

poštmistra Jaroslava Bažanta, ředitele 

školy Františka Černocha, obvodního a 

lázeňského lékaře Stanislava Heřmana, 

strojníka Ladislava Kubištu (čp. 34), listo-

noše a dobrého hudebníka Josefa Buřila 

(čp. 78) a Oldřicha Macha z Chotče. Ten-

to soubor často hrával při sokolských be-

sídkách, vystoupeních ochotnického diva-

dla, mikulášských a vánočních besídkách 

a během oslav a akcí v obci.  

 Záhy se mu podařilo zřídit i pěvec-

ký kroužek, který byl činným při po-

hřbech bratří československého vyznání. 

Svoji působnost rozšířil i do okolních 

obcí, konkrétně na slavnosti do Šárovcovy 

Lhoty, Chotče a Svatojánského Újezda.  

 Od roku 1945 až do roku 1965 

působil jako předseda místní knihovní 

rady ve spolupráci s knihovníkem Jindři-

chem Vicgem, majorem ve výslužbě. Tuto 

knihovnu uspořádali pro nové poválečné 

období a rozdělili ji podle seznamu. Tou 

dobou měla veřejná knihovna na 2500 

svazků, jejichž základem byla bývalá 

knihovna občanské čtenářské besedy zalo-

žena již v roce 1896.  

 V sobotu 17. července 1948 v době 

konání druhého sjezdu rodáků byl dán do 

provozu veřejný rozhlas za pomoci obča-

nů. Při bohatém slavnostním večeru v 

radnici svým projevem předseda sjezdo-

vého výboru Bohumil Tvrzský uvítal 

všechny účastníky sjezdu, přátele a ná-

vštěvníky této akce. Následoval velkolepý 

koncert za účinkování místních hudebníků 

v počtu 25 členů za řízení Josefa Procház-

ky (čp. 165), kdy tento slavnostní  večer 

byl doplněn sportovní akademií mladých 

členů Sokola.   

 Téhož večera místní národní výbor 

odevzdal diplomy čestného občanství 

bývalým starostům 

obce za povznese-

ní kulturního živo-

ta a za péči a sta-

rostlivost o domi-

nantu obce, kterou 

bylo bezesporu 

mlázovické ná-

městí. Mezi oceně-

né patřil Josef Kle-

pl (č.p. 55), Josef 

Stoklasa (č.p. 25), 

Josef Valenta (č.p. 

5), František Hrá-

dek (č.p. 118) a 

také Bohumil 

Tvrzský, řídící 

učitel v.v. (č.p. 

63).  

 Za obec předávali diplom Bohumil 

Dobiáš, František Kutnar a František Ma-

lina se slovy: 

„To činíme všem a dotvrzujeme pečetí 

našeho městečka a svými vlastnoručními 

podpisy.“          

V Mlázovicích dne 17. července 1948.    

 Ještě dlouho by se dalo hovořit o 

aktivitách našeho rodáka a zasloužilého 

občana pana řídícího učitele Bohumila 

Tvrzského. Kladem jeho veřejného života 

byla ochota a nebývalý zájem na zdárném 

průběhu všech pořádaných akcí. Zde je 

nutno podotknout, že jediná společenská 

událost se bez jeho účasti neobešla. Ve 

většině případech tato setkání zahajoval, a 

stal se nepostradatelným řečníkem na 

všech sjezdech rodáků, kterých se dožil a 

to až do roku 1968. Za svoji morální po-

vinnost považoval účast na posledním 

rozloučení s každým občanem městečka. 

Ve většině případů pronesl i pohřební řeč 

nad hrobem nebo kremací konaných v 

Semilech, Nymburce, ale i v Praze-

Strašnicích při rozloučení s bratrem Jose-

fem Valentou, bývalým starostou Mlázo-

vic. Ve své funkci předsedy okrašlovacího 

spolku nacházel svoje uspokojení v péči o 

přírodní památky Mlázovic i přilehlého 

okolí, které organizoval za spolupráce 

našich občanů, studentů, mládeže i dospě-

lých. 

 Náš občan a dobrý přítel Bohumil 

Tvrzský nás navždy opustil 30. prosince 

1971 v požehnaném věku 91 let. Poslední 

rozloučení se konalo 7. ledna 1972 v ob-

řadní síni krematoria v Semilech. 

 

                                             Konec seriálu 
   

Fotografie školní třídy v Chotči. Školní rok 1931 - 1932. Levý učitel Bohumil Tvrzský, pravý učitel Josef 

Charousek. 

13. května 1945. Oslava vítězství po 2 světové válce na Náměstí. 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Po více než dvou letech získává městeč-

ko do svého majetku pozemek, který se 

nachází pod částí hřbitovní zdi. Pozemek 

původně patřil státu, který ho po několika-

leté, velmi složité proceduře bezúplatně 

převedl na Mlázovice.  

● Pracovníci městečka v průběhu října 

vyměnili dvě staré lavičky na náměstí za 

zcela nové. Použity jsou přesně takové, 

které byly instalovány před dvěma roky, 

v rámci projektu revitalizace a které se 

velmi osvědčily. Nová lavička byla také 

namontována, na přání seniorů, na kři-

žovatku ulic Hořická a Nádražní. 

●  Společnost Lesy ČR spustila projekt 

rekonstrukce své lesní cesty v úseku od 

Hájenky až na křižovatku lesních cest na 

hřebeni. Ještě v průběhu podzimu se tato 

oblíbená vycházková trasa dočká nového 

povrchu (materiál je nyní deponován u 

mlázovického koupaliště).  

● Obecní úřad informuje občany, že 

dokončený Sběrný dvůr bude otevřen 

ihned, jakmile městečko obdrží povolení 

k provozu od Krajského úřadu a hygie-

ny. Bez nich zařízení nelze provozovat. 

Průtahy nejsou zaviněny městečkem, 

protože o povolení bylo možné zažádat 

až po kolaudaci Sběrného dvora. 

 Osm nových svítidel již osvětluje 

cestu majitelům rodinných domů v are-

álu bývalé mlázovické Cihelny. Stavba 

byla dokončena počátkem října 2012.  

 Když majitel nově postaveného 

domu poprvé stiskne vypínač a rozsvítí 

světlo, je to vždy slavnostní okamžik. 

Dům je již útulnější a praktičtější. Podob-

né je to i osvětlováním nových lokalit v 

obci. Po třiceti letech rozsvítilo městečko 

další novou oblast – území bývalé Cihel-

ny. Obyvatelům ostatních částí se nabízí 

nový noční pohled, na který nejsou 

zvyklí.  

 V roce 2009 začalo městečko s 

prodejem prvních stavebních parcel u 

koupaliště. Na všechny pozemky byly 

přivedeny kompletní inženýrské sítě. Na-

víc, noví majitelé obdrželi slib, že jakmile 

zde vyrostou nové domy, dokončí se reali-

zace veřejného osvětlení a poté, v dalších 

letech, poslední etapa komunikací, chod-

níků a parkovacích stání.  

 V Cihelně již stojí pět domů, proto 

bylo vybudováno veřejné osvětlení. 

Vzhledem k doslova nemravným maržím 

realizačních firem, Mlázovice tuto zakáz-

ku nezadaly „na klíč“, ale stavbu provedly 

„svépomocí“. Důležité byly rovněž výji-

mečné ceny sjednané při nákupu materiá-

lu. Díky tomu se podařilo ušetřit více než 

sto tisíc korun. Pracovníci městečka nej-

prve položili kabely, poté osadili sloupy a 

nakonec provedli montáž nových svítidel.  

 Jako v minulých letech v jiných 

částech obce, namontována byla kvalitní 

svítidla PILZ rakouského výrobce SITE-

CO, která jsou nejenom estetická, ale pře-

devším výborně konstruovaná, takže zaru-

čují velmi nízkou spotřebu elektrické 

energie, snadnou údržbu a velmi dlouhou 

životnost. Společně s osvětlením bylo 

provedeno prodloužení veřejného rozhla-

su do této lokality. Oživení se dočká v 

dohledné době.  

 A co čeká Cihelnu dále? Zároveň s 

prodejem posledních parcel a výstavbou 

dalších domů, je naplánováno, v horizontu 

2-3 let, dokončení asfaltového povrchu 

obslužné komunikace, položení obrubníků 

a vybudování parkovacích stání. Závěreč-

né úpravy se dotknou i části ulice Gebaue-

rova od křižovatky s ulicí V Sadě a také 

parkoviště naproti koupališti. Tím by mě-

la být ukončena rozsáhlá investiční akce, 

která započala v roce 2007. 
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Výsledky krajských voleb 2012 v Mlázovicích 
 Přinášíme Vám výsledky letošních voleb do krajského zastupitelstva Králo-

véhradeckého kraje v naší obci.   
Počet zapsaných voličů: 477, počet odevzdaných obálek: 204, počet platných hlasů: 

188, volební účast 43,68 %.  

Ostatní kandidující strany či hnutí neobrdžely ani hlas.  

Pořadí Název strany nebo hnutí 
Počet 

hlasů 
% úspěšnost 

1. ČSSD 38 20,21 

2. KSČM 37 19,68 

3. Východočeši 35 18,61 

4. Koalice pro Královéhradecký kraj 22 11,7 

5.-6. SPOZ 14 7,44 

5.-6. ODS 14 7,44 

7. TOP 09 9 4,78 

8. Změna pro Královéhradecký kraj 6 3,19 

9. Pravý blok 4 2,12 

10. Strana svobodných občanů 3 1,59 

11.-12. Strana zdravého rozumu 2 1,06 

11.-12. DSSS 2 1,06 

13.-14. Patrioti 1 0,53 

13.-14. Česká pirátská strana 1 0,53 

PERNÝ VÍKEND HASIČŮ 
13. říjen 2012 - Krátce po půl šesté ranní 

byli mlázovičtí hasiči povoláni k likvidaci 

požáru v sousední Šárovcově Lhotě. Za 

tamní cihelnou hořela deponie roští a rost-

linného materiálu. Na místo dorazili spo-

lečně s profesionální jednotkou z Hořic. Ta 

po vyprázdnění cisterny odjíždí a místo 

přenechává mlázovickým. Velitel zásahu 

rozhoduje o povolání manipulátoru místní 

zemědělské a.s., který materiál rozhrnuje. 

Poté dochází k dalšímu dohašení požářiště. 

14. říjen 2012 - Perný víkend pokračuje. 

Po obědě je mlázovická jednotka požádána 

o pomoc při hledání pohřešované osoby. 

Hasiči odjíždí do obce Dobrá Voda u Ho-

řic, kde probíhá pátrání po nemocném dů-

chodci, který je již druhý den nezvěstný. 

Akce se účastní mnoho policistů, hasičů i 

vrtulník s termovizí. Mlázovičtí hasiči pro-

hledávají břehy dobrovodského rybníka a 

jeho bezprostřední okolí. Poté jsou velícím 

důstojníkem přesunuti k rybníku do Miletí-

na, kde probíhá další část akce, téměř až do 

tmy. Bez výsledku. Poté, po šesti hodi-

nách, odjíždějí na základnu. Pátrání je za-

znamenáno také reportérem TV NOVA a 

tak se mlázovičtí hasiči, i se svojí cister-

nou, objevují v hlavní zpravodajské relaci - 

Televizních novinách. Vše končí happyen-

dem - kolem dvacáté hodiny je pohřešova-

ný pán nalezen v pořádku 50 km od domo-

va na Mladoboleslavsku. Celou trasu ušel 

pravděpodobně pěšky. 


