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Zadní obálka - Tísňová volání

Vážení občané,
každý z nás se v život může dostat do tíživé situace, se kterou si
sám neumí poradit. Tento katalog nabízí rychlou a snadnou orientaci
v tom, kdo, kde a jak Vám může pomoci.
Pro snazší hledání jsou poskytovatelé sociálních a návazných
služeb rozd leni do kategorií, vztahujících se ke konkrétním životním
situacím.
Bližší informace a kontakty na jednotlivé služby a za ízení naleznete
na dalších stránkách tohoto katalogu. Témata jsou označena
p ehlednými piktogramy a p ibližují je návodné otázky.
P ejeme Vám, abyste tuto pomoc ve Vašem život pot ebovali
co nejmén .
Bc. Jitka Altmanová
vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví
m sta Mnichovo Hradišt
telefon: 326 776 700
email: jitka.altmanova@mnhradiste.cz

Tento katalog vznikl v rámci projektu Komunitní plán m sta Mnichovo
Hradišt a spádových obcí Ěč. CZ.1.04/3.1.03/7Ř.00012ě, který je podpo ený z Evropského sociálního fondu prost ednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zam stnanost a Státního rozpočtu ČR.

1. s čím potřebujete pomoci?
bydlení

dluhy

• Nevíte kudy kam a ešíte problémy s bydlením?
• P išli jste o byt nebo dům?
• Nemáte z čeho platit nájem?
• Nabalují se další problémy?
• Vyhodili Vás z domu a nemáte kam jít?
• Rodiče Vás doma necht jí?

• Hrozí Vám exekuce, ztráta bydlení, nemůžete vystačit
s rodinným rozpočtem nebo jen nedokážete hospoda it
s pen zi?
• Zadlužili jste se, nemůžete splácet a nevíte, jak to ešit?
• Jak se dostat ze spirály půjček, co d lat?

služby pro vás:

služby pro vás:

sociální služby
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
• Dům s pečovatelskou službou Mnichovo Hradišt
• Jekhetani Luma - Společný sv t, o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Nad je o.s.
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
• R-Mosty, o.s., Azylový dům v Mladé Boleslavi
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27
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30
31
34

návazné služby
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Probační a mediační služba ČR, st edisko Mladá Boleslav
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
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sociální služby
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Jekhetani Luma - Společný sv t, o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Nad je o.s.
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
• R-Mosty, o.s., Azylový dům v Mladé Boleslavi
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návazné služby
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Probační a mediační služba ČR, st edisko Mladá Boleslav
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
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52
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drogy

nemoc

• Experimentujete s drogami nebo je užíváte a uvažujete o zm n
nebo abstinenci?
• Myslíte si, že Vaše dít nebo blízká osoba užívá drogy?
• Máte problém s alkoholem a chcete ho ešit?

• Onemocn l Vám n kdo z rodiny a dostali jste se do obtížné situace?
• Nemáte díky nemoci na bydlení, jídlo apod.?
• Onemocn l n kdo, kdo žije sám?
• Trpíte dlouhodobým/vážným onemocn ním a nemůžete se
o sebe postarat?
• Pot ebujete pomoci s péčí o nemocného?

služby pro vás:

služby pro vás:

sociální služby
• Jekhetani Luma - Společný sv t, o.s.
• Laxus o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• REP - občanské sdružení, Poradna pro rodinu a d ti v Turnov
• Semiramis o.s.
návazné služby
• Diagnostický ústav, d tský domov se školou, d tský domov,
st edisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Pražská 151, Dob ichovice
• Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze - d tské a dorostenecké detoxikační centrum
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• St edisko výchovné péče pro d ti a mládež - D tský
diagnostický ústav, základní škola a d tský domov, Liberec
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
• Výchovný ústav, st edisko výchovné péče Klíčov,
základní škola, praktická škola a školní jídelna
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42
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50
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sociální služby
• Diecézní charita Litom ice
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Raná péče EDA, o.p.s.
• Spokojený domov, o.p.s.
• St edisko rané péče Tamtam
• TyloCentrum Praha, o.p.s.
návazné služby
• Klaudiánova nemocnice - odd lení sociálních lůžek Oblastní
nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Léčebna dlouhodob nemocných v Mnichov Hradišti Klaudiánova nemocnice
• Malyra, nestátní zdravotnické za ízení
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
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rodina, děti, mládež
• Má Vaše dít problémy?
• Máte problém se svými d tmi?
• Stali jste se Vy nebo Vaše dít ob tí šikany?
• Máte pocit, že n kdo ubližuje dít ti Ěd temě a nevíte, co d lat?
• Hledáte, kde může Vaše dít Ěnebo dít s Vámiě trávit volný čas?

služby pro vás:
sociální služby
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Centrum Ř3, poskytovatel sociálních služeb
• Jekhetani Luma, Společný sv t o.s.
• Laxus o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Mate ská škola a Základní škola Sluníčko Turnov
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
• Raná péče EDA, o.p.s.
• REP - občanské sdružení, Poradna pro rodinu a d ti v Turnov
• R-Mosty, o.s., Azylový dům v Mladé Boleslavi
• Semiramis o.s.
• St edisko rané péče Tamtam
• TyloCentrum Praha, o.p.s.
návazné služby
• D tské centrum pro d ti od 0-3 let, Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav, a.s., nemocnice St edočeského kraje
• Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2
• Diagnostický ústav, d tský domov se školou, d tský domov,
st edisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Pražská 151, Dob ichovice
Ř

1Ř
1ř
25
26
27
2Ř
30
31
32
33
34
35
37
3Ř

• Klub d tí a mládeže Mnichovo Hradišt
• Mate ská škola speciální Pastelka
• Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze - d tské a dorostenecké detoxikační centrum
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
St edočeského kraje - Ambulance klinické psychologie
a klinické logopedie
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Pedagogicko-psychologická poradna St edočeského kraje
• Psychiatrická ambulance pro dosp lé, d ti a dorost,
MUDr. Stegerová Martina s.r.o.
• Psychiatrická léčebna Kosmonosy
• Rodinné centrum Bakovánek
• Slunce všem o.s.
• St edisko výchovné péče pro d ti a mládež - D tský
diagnostický ústav, základní škola a d tský domov, Liberec
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovništ Mnichovo Hradišt
• Volnočasové centrum Mnichovo Hradišt
• Výchovný ústav, st edisko výchovné péče Klíčov,
základní škola, praktická škola a školní jídelna
• Základní škola, Mate ská škola, D tský domov a Speciáln
pedagogické centrum, Mladá Boleslav, Na Celn 2,
p ísp vková organizace
• 3.ZŠ Mnichovo Hradišt a Speciáln pedagogické centrum
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samota

stáří

• Jste sami a nemáte se komu sv it?
• Trápíte se?
• Nemá Vám kdo pomoci?
• Nezvládáte starost o domácnost, nákupy aj.?

• Cítíte, že stá í se již dotklo i Vás, již nezvládáte to, co jste byli
zvyklí zvládat?
• Pomohla by Vám pomoc n koho druhého?
• Rádi byste zůstali doma, ale jak to za ídit, když nákup je t žký,
úklid vyčerpávající a d ti daleko?
• Chcete znát své možnosti?
• Rádi byste zůstali doma, ale nevíte, jak vše zvládnete?
• Toužíte najít nové p átele?
• Chcete zůstat aktivní i v seniorském v ku?

služby pro vás:

služby pro vás:

sociální služby
• Centrum Ř3, poskytovatel sociálních služeb
• Diecézní charita Litom ice
• Dům s pečovatelskou službou Mnichovo Hradišt
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Spokojený domov, o.p.s.

sociální služby
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Diecézní charita Litom ice
• Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
• Dům s pečovatelskou službou Mnichovo Hradišt
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Spokojený domov, o.p.s.

návazné služby
• Klaudiánova nemocnice - odd lení sociálních lůžek Oblastní
nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Klub d tí a mládeže Mnichovo Hradišt
• Léčebna dlouhodob nemocných v Mnichov Hradišti Klaudiánova nemocnice
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Volnočasové centrum Mnichovo Hradišt
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návazné služby
• Klaudiánova nemocnice - odd lení sociálních lůžek Oblastní
nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Léčebna dlouhodob nemocných v Mnichov Hradišti Klaudiánova nemocnice
• Malyra, nestátní zdravotnické za ízení
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
• Volnočasové centrum Mnichovo Hradišt
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strach

umírání

• Ubližuje Vám n kdo?
• Máte pocit, že se domácí násilí týká n koho z Vašich blízkých?
• Musíte snášet opakované urážky, žárlivost, fyzické ubližování?
• Zakazuje Vám n kdo kontakt s blízkými?
• Musíte snášet sexuální praktiky, které se Vám nelíbí?
• Jste ponižováni p ed ostatními lidmi?

• Zůstali jste sami?
• Postihla Vás náhlá a bolestná ztráta blízké osoby?
• Nevíte, kdo by Vám v této situaci poradil?
• Nemáte peníze na poh eb?
• ešíte d dictví a rodinné spory?

služby pro vás:

služby pro vás:

sociální služby
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Nad je o.s.
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
• REP - občanské sdružení, Poradna pro rodinu a d ti v Turnov
• R-Mosty, o.s., Azylový dům v Mladé Boleslavi

sociální služby
• Diecézní charita Litom ice
• Dům s pečovatelskou službou Mnichovo Hradišt
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Spokojený domov, o.p.s.

návazné služby
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
St edočeského kraje - Ambulance klinické psychologie
a klinické logopedie
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Probační a mediační služba ČR, st edisko Mladá Boleslav
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
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• Klaudiánova nemocnice - odd lení sociálních lůžek
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Léčebna dlouhodob nemocných v Mnichov Hradišti Klaudiánova nemocnice
• Malyra, nestátní zdravotncké za ízení
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
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vězení

zdravotní postižení

• Vracíte se z výkonu trestu odn tí svobody nebo vazby a nevíte,
co vlastn budete d lat?
• Jak začít?
• Nemáte kde bydlet, nemáte zam stnání nebo máte problémy
s rodinou?

• Zdravotní postižení může být různé a může se týkat Vašich
známých, blízkých či p ímo Vás samotných.
• Staráte se o osobu se zdravotním postižením v domácím prost edí
a pot ebujete n kdy pomoci s odlehčením péče o ni?
• Nevíte, kde získat informace?
• Pot ebujete psychickou podporu nebo pot ebujete pomoci s péčí?
• Hledáte školu, školku, kroužky, stacioná , p átele?

služby pro vás:
sociální služby

služby pro vás:
sociální služby

14

• Jekhetani Luma – Společný sv t, o.s.
• Laxus o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
• REP - občanské sdružení, Poradna pro rodinu a d ti v Turnov
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návazné služby
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Probační a mediační služba ČR, st edisko Mladá Boleslav
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt

50
52
5Ř

• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Centrum Ř3, poskytovatel sociálních služeb
• Diecézní charita Litom ice
• Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
• Dům s pečovatelskou službou Mnichovo Hradišt
• Fokus, sdružení pro péči o duševn nemocné
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Mate ská škola a Základní škola Sluníčko Turnov
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Raná péče EDA, o.p.s.
• Spokojený domov, o.p.s.
• St edisko rané péče Tamtam
• TyloCentrum Praha, o.p.s.
návazné služby
• D tské centrum pro d ti od 0-3 let, Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav, a.s., nemocnice St edočeského kraje
• Klaudiánova nemocnice - odd lení sociálních lůžek
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
• Malyra, nestátní zdravotnické za ízení
• Mate ská škola speciální Pastelka
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Slunce všem o.s.
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
• Volnočasové centrum Mnichovo Hradišt
• Základní škola, Mate ská škola, D tský domov a Speciáln
pedagogické centrum, Mladá Boleslav, Na Celn 2,
p ísp vková organizace
• 3.ZŠ Mnichovo Hradišt a Speciáln pedagogické centrum
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změna chování
• Pozorujete zm nu chování u n koho blízkého?
• N co se s Vámi d je a pot ebujete radu či pomoc?

2. seznam poskytovatelů
sociálních služeb

služby pro vás:
sociální služby
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství
St edočeského kraje
• Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
• Fokus, sdružení pro péči o duševn nemocné
• Laxus o.s.
• Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie
• Občanská poradna Nymburk, o.s.
• Semiramis o.s.

1Ř
21
24
26
27
30
35

návazné služby
• Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2
• Diagnostický ústav, d tský domov se školou, d tský domov,
st edisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Pražská 151, Dob ichovice
• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
St edočeského kraje - Ambulance klinické psychologie
a klinické logopedie
• Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
• Pedagogicko-psychologická poradna St edočeského kraje
• Psychiatrická ambulance pro dosp lé, d ti a dorost,
MUDr. Stegerová Martina s.r.o.
• Psychiatrická léčebna Kosmonosy
• St edisko výchovné péče pro d ti a mládež - D tský
diagnostický ústav, základní škola a d tský domov, Liberec
• Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt
• Výchovný ústav, st edisko výchovné péče Klíčov,
základní škola, praktická škola a školní jídelna
16
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centrum psychologicko-sociálního poradenství
středočeského kraje

centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Centrum psychologicko-sociálního poradenství St edočeského
kraje - poskytujeme poradenství p i manželských a partnerských krizích, p i výchovných či rodinných problémech, dále
v oblasti osobního rozvoje jednotlivce a mezilidských vztahů.
Naše služby jsou ze zákona bezplatné, pracovníci jsou povinni
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, klient má právo vystupovat anonymn a není t eba žádné doporučení ani
p edložení osobních dokladů.

Centrum Ř3 - pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením - nabízíme tyto sociální služby: denní stacioná , týdenní
stacioná , chrán né bydlení a odlehčovací službu. Uživatel
našich služeb pobývá ve skupin vrstevníků a získává návyky
důležité pro společenské soužití. Schopnosti a dovednosti
rozvíjíme individuáln , podle pot eb jednotlivce. Nabízíme
celodenní stravu, u pobytových služeb také ubytování.

Kde nás najdete:
T . Václava Klementa 1ř5, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kde nás najdete:
sídlo: Václavkova ř50, 2ř3 01 Mladá Boleslav
odloučené pracovišt : Havlíčkova 447, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí, st eda a čtvrtek od Ř:00 do 1Ř:00 hodin
úterý od Ř:00 do 16:00 hodin
pátek od Ř:00 do 14:00 hodin
tel.: 326 322 ř15, 732 365 534
e-mail: poradna.mb@seznam.cz
webové stránky: www.poradna-rakovnik.cz

Kdy jsme tu pro vás:
Denní stacioná : pond lí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin
Týdenní stacioná : pond lí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin
Chrán né bydlení: nep etržit
Odlehčovací služby:
pobytová - pond lí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin
ambulantní - pond lí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin
tel.: 326 321 131
e-mail: info@centrumŘ3.cz
webové stránky: www.centrumŘ3.cz

1Ř

1ř

diecézní charita litoměřice

domov modrý kámen,
poskytovatel sociálních služeb

Diecézní charita Litom ice - poskytujeme charitní pečovatelskou službu a osobní asistenci lidem, kte í kvůli zdravotnímu
omezení nebo vyššímu v ku nejsou schopni sami se postarat o sebe nebo svou domácnost a vyžadují Ětrvalouě pomoc
druhé osoby. Naše služby zahrnují nap . pomoc p i podání
léků, p i osobní hygien nebo p i zajišt ní chodu domácnosti.
Také Vám zprost edkujeme kontakty s okolím včetn návšt v
kulturních za ízení.

Domov Modrý kámen - pracujeme se seniory nad 65 let, kte í
se kvůli nemoci nebo osam ní nemohou sami o sebe/domácnost postarat. Nabízíme Vám dva typy služeb: „VESNIČKU“
pro seniory s Alzheimerovou chorobou nebo sta eckou demencí a „DOMOV“ s nabídkou ošet ovatelských, rehabilitačních
a sociálních služeb včetn nabídek bohoslužeb a různých kluboven. Domov Modrý kámen navšt vuje dle pot eby praktický
léka a 1x m síčn psychiatr.

Kde nás najdete:
Družstevní 1451, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kde nás najdete:
Nerudova 1470, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kdy jsme tu pro vás:
Charitní pečovatelské služby:
pond lí až ned le od 7:00 do 15:00 hodin,
dále dle pot eby klientů
Osobní asistence: nep etržit

Kdy jsme tu pro vás:
nep etržit

tel.: 326 772 2Ř2, 731 402 442
e-mail: chps.mhradiste@dchltm.cz

webové stránky: www.modry-kamen.cz

tel.: 326 774 051
e-mail: smutnamarie@seznam.cz

webové stránky: www.dchltm.cz
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domov pod skalami kurovodice,
poskytovatel sociálních služeb

dům s pečovatelskou službou

Domov Pod Skalami Kurovodice, p ísp vková organizace
St edočeského kraje - poskytujeme celoročn domov
a chrán né bydlení pro osoby se zdravotním nebo mentálním
postižením. V současnosti máme osm domácností a p t chrán ných bytů v různých obcích okolo MH. Nabízíme bydlení
ve dvoulůžkových pokojích v kompletn vybavených domácnostech. Snažíme se podporovat a rozvíjet sob stačnost
našich klientů.

Dům s pečovatelskou službou - poskytujeme ubytování
občanům v důchodovém v ku Ěnad 65 letě nebo zdravotn
postiženým občanům, jejichž zdravotní stav a sociální pom ry
odůvodňují ubytování v DPS. Občané v DPS musí být schopni
i p es svou sníženou sob stačnost vést pom rn samostatný
život a nevyžadovat komplexní zdravotní péči.

Kde nás najdete:
Olšina 1, 2ř4 11 Loukov u Mnichova Hradišt

Kde nás najdete:
Masarykovo nám. 1, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kdy jsme tu pro vás:
nep etržit

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí a st eda od Ř:00 do 17:00 hodin

tel.: 326 7Řř 405, 607 Ř50 54Ř
e-mail: podatelna@kurovodice.cz

pečovatelské služby v dps:
Diecézní charita Litom ice:
pond lí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin
Ědle pot eby i mimo pracovní dobuě
tel.: 731 402 442

webové stránky: www.kurovodice.cz

pozn: Do seznamu poskytovatelů sociálních služeb jsme DPS
zařadili, protože jsou zde poskytovány sociální služby a občany je takto vnímána.

tel.: 326 776 700
e-mail: jitka.altmanova@mnhradiste.cz
webové stránky: www.mnhradiste.cz/sluzby/socialni-sluzby/dps
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fokus, sdružení pro péči o duševně nemocné

jekhetani luma - společný svět, o.s.

Fokus, sdružení pro péči o duševn nemocné v Mladé Boleslavi - našimi klienty jsou lidé s chronickým duševním onemocn ním. Zajišťujeme pro n terapeutické dílny, ve kterých
mohou dlouhodob pracovat Ětzv. chrán né práceě, a pomáháme jim p i hledání vhodného pracovního místa na b žném
pracovním trhu. Dále nabízíme chrán né bydlení a zapůjčení
garsoniéry od m sta na zkušební dobu Ězpravidla 1 rokě, čímž
podporujeme klienta v samostatném bydlení. Také vytvá íme
skupinové programy pro nácvik komunikačních a sociálních
dovedností Ěva ení, hospoda ení s inancemi aj.ě a po ádáme
rehabilitační pobyty v rámci celé ČR. Nabízíme svým klientům služby všech ostatních poskytovatelů v regionu a aktivn
vyhledáváme klienty, kte í ztratili kontakt s n kterou ze služeb.
Naše sdružení poskytuje různé vyžití i širší ve ejnosti, nap .
kniha skou a šicí dílnu, zahradnické služby, ubytování v klášte e v Mnichov Hradišti a možnost navštívit kavárnu v areálu
psychiatrické léčebny Kosmonosy.

Jekhetani Luma - Společný sv t, o.s. - jsme tu pro lidi bydlící
v okrese Mladá Boleslav, kte í nemohou nebo nedokážou sami
ešit krizové životní situace. Pomáháme rodinám s d tmi ohroženým ústavní výchovou i svobodným dosp lým a ob tem
domácího násilí. Nabízíme pomoc p ímo u Vás doma Ěterénní
programyě, poskytujeme sociáln -právní poradenství, pomoc
p i vyplňování ú edních formulá ů, doprovod na ú ady, telefonickou krizovou pomoc.

Kde nás najdete:
Ptácká 13Ř, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kde nás najdete:
Erbenova 7ř0, 2ř3 01 Mladá Boleslav II

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od Ř:00 do 14:00 hodin

Kdy jsme tu pro vás:
Sociáln právní poradenství:
bez objednání: st eda od 15:00 do 17:00 hodin,
v ostatní dny po telefonické domluv na uvedených číslech

tel.: 60Ř 130 0řř
e-mail: stuchlik@fokus-mb.cz
webové stránky: www.fokus-mb.cz

Telefonní linka LUmA:
pond lí až pátek od Ř:00 do 1Ř:00 hodin
tel.: 774 607 Ř40
e-mail: luma@luma-mb.cz
webové stránky: www.luma-mb.cz
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laxus o.s.

linka důvěry sos a centrum psychoterapie

Laxus o.s. - jsme profesionální organizace, která pomáhá
drogov závislým lidem, gamblerům a uživatelům nelegálních
drog. Poskytujeme ambulantní léčbu, doléčování, sociáln právní poradenství pro uživatele i jejich blízké a zprost edkováváme léčbu pro klienty motivované k abstinenci. Dále poskytujeme služby drogov závislým v zňům a lidem ve vazb .
P ipravujeme preventivní protidrogové programy pro v znice,
besedy a pomáháme propušt ným zvládnout boj s drogami
a začlenit se do b žného života.

Linka dův ry SOS a Centrum psychoterapie - u nás naleznete
odborné sociální poradenství po telefonu a může Vás také navštívit náš sociální pracovník nebo psychoterapeut. Na tuto linku se můžete obrátit, když ešíte nenadálou stresovou situaci
Ěúmrtí v rodin , ztrátu zam stnání, rozvod, vážné onemocn ní,
drogovou závislost apod.ě, anebo se cítíte jakkoli ohroženi
a pot ebujete se sv it odborníkovi. Může k nám zavolat
kdokoli Ěmladí, senio i i d tiě.

Kde nás najdete:
Ptácká 162, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kde nás najdete:
Václavkova ř50, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
Ambulantní centrum: úterý, čtvrtek od ř:00 do 17:00 hodin
Centrum drogových služeb ve v zení:
pond lí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin, nutné
telefonické objednání Ěplatí pro ambulantní formuě

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od ř:00 do 1Ř:00 hodin

tel.: 730 516 447
e-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz

webové stránky: www.ldmb.webnode.cz

tel.: 326 741 4Ř1
e-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz

webové stránky: www.laxus.cz
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mateřská škola a základní škola sluníčko turnov

naděje o.s.

Mate ská škola speciální a Základní škola speciální - nabízíme
pro Vaše d ti službu osobní asistence. Tuto službu si musíte
zaplatit a poskytujeme ji v dob vyučování a po vyučování
v prostorách školy. Nabízíme možnost sestavení individuálního plánu dle Vašich pot eb.

Nad je o.s. v Mladé Boleslavi - nabízí p enocování na noclehárn lidem bez p íst eší. Poskytuje jim základní informace
o ešení jejich nep íznivé situace, zajišťuje základní pot eby
Ěstravu, hygienu, ošaceníě. Pracovníci v terénu aktivn vyhledávají a komunikují s lidmi, kte í žijí v nevyhovujících životních
podmínkách nebo osam le, a nabízejí jim nejen pomoc zdravotní a materiální Ěošacení, jídloě, ale také duchovní podporu
na k esťanských principech.

Kde nás najdete:
Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov

Kde nás najdete:
Štyrsova ř1Ř, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od Ř:00 do 16:00 hodin

Kdy jsme tu pro vás:
Nízkoprahové denní centrum:
pond lí až ned le od Ř:00 do 20:00
Noclehárna:
pond lí až ned le od 20:00 do 7:00 hodin
Terénní program:
pond lí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin

tel.: 4Ř1 322 602, 724 166 7Ř4
e-mail: pomskola@mybox.cz
webové stránky: www.slunickoturnov.cz

tel.: 326 734 ř40
e-mail: mlada.boleslav@nadeje.cz
webové stránky: www.nadeje.cz/index.php?q=node/61

2Ř

2ř

občanská poradna nymburk, o.s.

poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Občanská poradna Nymburk, o.s. - nabízíme bezplatné odborné poradenství všem dosp lým i mladistvým bez rozdílu
národnosti, kte í se ocitli v tíživé životní situaci. Pomáháme jim
znát jejich práva a povinnosti, ešit majetkoprávní a pracovn právní spory, ob ti domácího násilí a trestných činů podporujeme také po psychické stránce. Pracujeme s lidmi, kte í žijí
v sociáln vyloučených komunitách nebo jsou ohroženi,
nap . návykovými látkami, a nevedou spo ádaný život.
V Mladé Boleslavi jsou poskytovány služby intervenčního
centra Ědomácí násilíě a centra pro pomoc ob tem trestních
činů.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva - v rámci našich terénních programů aktivn vyhledáváme osoby žijící
na ulici, které jsou ohroženy na život , a snažíme se je motivovat k op tovnému začlen ní do společnosti, pomáháme jim
najít bydlení a práci a ešit jejich aktuální situaci. Nabízíme
pomoc také d tem z rodin, které žijí na okraji společnosti, jsou
sociáln slabé a rodiče sami nedokážou krizovou situaci zvládnout. Naši odborní pracovníci je učí uplatňovat práva, znát
povinnosti, pomáhají jim s výchovou a s ešením osobních
záležitostí.

Kde nás najdete:
nám. P emyslovců 14/11, 2ŘŘ 02 Nymburk
Sirotkova 1242, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kde nás najdete:
T . Václava Klementa 122Ř Ěbudova České pojišťovnyě 3. patro, č. dve í 310, 2ř5 03 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
mladá boleslav
intervenční centrum
pond lí od ř:00 do 15:00 hodin
st eda od ř:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od ř:00 do 15:00 hodin
poradna pro pomoc obětem trestních činů
st eda od ř:00 do 11:00 hodin nebo po domluv

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od ř:00 do 16:30 hodin - na základ
telefonického objednání, ve čtvrtek Ěp ítomen i právníkě

tel.: 325 511 14Ř, 775 561 ŘŘ1
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz, info@opnymburk.cz,
ic.nymburk@pomocobetem.cz

tel.: 724 701 62Ř, 2ř, 30
e-mail: jana.stastna@poradna-prava.cz,
anna.mincicova@poradna-prava.cz
webové stránky: www.poradna-prava.cz

webové stránky: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz
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raná péče eda, o.p.s.

rep - občanské sdružení, poradna pro rodinu
a děti v turnově

Raná péče EDA, o.p.s. - nabízíme odbornou pomoc rodinám
s d tmi do nejvýše 7 let v ku, které trpí kombinovaným postižením, autismem, mentálním, pohybovým a zrakovým postižením. Nabízíme terénní služby p ímo v rodin včetn doprovodu k léka i apod. a ambulantní služby včetn komplexního
posouzení vývojové úrovn dít te. Vždy vycházíme z aktuálních pot eb rodiny. Lze u nás také zapůjčit populárn naučné
knihy, časopisy, stimulační hračky a další pomůcky vhodné pro
práci s postiženými d tmi a pro jejich rozvoj.

REP - občanské sdružení, Poradna pro rodinu a d ti v Turnov - nabízíme služby p edevším rodinám s d tmi, kterým
poskytujeme odborné sociální poradenství p i ešení výchovných problémů, jako jsou nevhodné návyky d tí, šikanování,
domácí násilí, trestná činnost nezletilých apod. Působíme
v oblasti výchovy Ěprogram výchovného poradenstvíě za účasti
rodiny. Pracujeme s mladistvými pachateli trestné činnosti
a v rámci prevence po ádáme besedy pro žáky 2. stupn
základních škol a pro st ední školy.

Kde nás najdete:
Trojická 2/3Ř7, 12Ř 00 Praha 2

Kde nás najdete:
Žižkova 1623, 511 01 Turnov

Kdy jsme tu pro vás:
Vycházíme z aktuálních pot eb rodiny.

Kdy jsme tu pro vás:
Vždy 1x týdn v pátek v Mnichov Hradišti.
Ostatní dny v Turnov na základ telefonického objednání.

tel.: 224 Ř26 Ř60, 724 400 Ř20
e-mail: praha@ranapece.eu
webové stránky: www.ranapece.eu/praha

32

tel.: 737 214 246
e-mail: lugrova@email.cz
webové stránky: www.rodinne-poradenstvi.cz
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r-mosty, o.s., azylový dům v mladé boleslavi

semiramis o.s.

R-Mosty, o.s., Azylový dům v Mladé Boleslavi - poskytujeme
zázemí ženám všech etnických p íslušností, které se ocitly
v tíživé životní situaci. P ednostn pomáháme t hotným ženám starším 1Ř let a matkám s d tmi, pouze ve výjimečných
p ípadech také osam lým mužům. P ijímáme klienty z celé
republiky. V návaznosti na ubytování nabízíme také pomoc
p i hledání nového bydlení a zam stnání. V dom máme také
krizový pokoj pro okamžité p íjmy. Pobyt na krizovém pokoji je
zdarma, trvá nejdéle 5 dní a p ijímáme výhradn ženy v akutní
nouzi Ěohrožení zdraví vlastního nebo dít te, vystavení násilí
ze strany partnera apod.ě.

Semiramis o.s. - působíme pro St edočeský a Královéhradecký
kraj. Poskytujeme odbornou pomoc drogov závislým lidem
nebo osobám ohroženým návykovými látkami a jejich blízkým
rodinným p íslušníkům. Naši terénní pracovníci aktivn vyhledávají uživatele drog a snaží se je motivovat ke zm n životního
stylu a k péči o zdraví. Po ádáme také odborné preventivní
p ednášky pro školy a ve ejnost.

Kde nás najdete:
Nádražní 43, 2ř3 01 Mladá Boleslav - Čejetičky

Kde nás najdete:
Ptácká 162, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
nep etržit

Kdy jsme tu pro vás:
centrum primární prevence
pond lí až pátek od ř:00 do 17:00 hodin
tel.: 723 17ř 40ř, 326 3ř6 754
e-mail: prevence@os-semiramis.cz
centrum terénních programů středočeského kraje
pond lí až pátek od 12:00 do 17:00 hodin
tel.: 724 0Ř7 ř25, 72Ř 245 1ř6
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
K-centrum mladá boleslav
pond lí až pátek od 10:00 do 17:00 hodin
tel.: 326 303 467, 326 303 46Ř Ěporadenská linkaě,
724 2ř0 6ř7
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

tel.: 326 723 005
e-mail: marketa@r-mosty.cz
webové stránky: www.r-mosty.cz

webové stránky: www.os-semiramis.cz
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spokojený domov, o.p.s

středisko rané péče tamtam

Spokojený domov, o.p.s. - jsme obecn prosp šná společnost,
která pracuje se seniory a lidmi všech v kových kategorií se
zdravotním hendikepem. Nabízíme pečovatelskou službu:
pomoc v domácím prost edí b hem celého dne Ěnap . pomoc
s osobní hygienou, nákupy, dovoz jídla, doprovod k léka i
apod.ě, osobní asistenci lidem s postižením či pomoc pečující
rodin . Zabýváme se také pomocí klientům p i uplatňování
jejich práv a p i ešení aktuální tíživé situace. Ve Spokojeném
domov lze zapůjčit kompenzační pomůcky Ěinvalidní vozík,
různá chodítka, p edm ty drobné denní pot eby upravené
tak, aby bylo možné je používat i v p ípad omezené hybnostiě. Poskytujeme také další služby pro rodinu a domácnost
Ěprádelna, opravna obuvi, krejčovská dílna atd.ě a vydáváme
zdarma časopis Spokojený domov.

St edisko rané péče Tamtam - nabízíme zdarma služby rodinám, jejichž d ti mají sluchové nebo kombinované postižení.
Působíme v ř krajích republiky. Naše pomoc rodinám spočívá p edevším v odborných konzultacích p ímo v domácím
prost edí nebo po telefonu a v psychické podpo e rodiny. Je
také možné zapůjčit si u nás kompenzační pomůcky a vhodné
hračky.

Kde nás najdete:
Jana Švermy 37Ř, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt
Ěvedle vchodu do d tského zdravotního st ediskaě

Kde nás najdete:
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od Ř:00 do16:00 hodin
osobní asistence: nep etržit
pečovatelská služba: denn od 6:00 do 22:00 hodin
Ěpo dohod možné i v jiném časeě
odlehčovací služby: 7 dní v týdnu 24 hodin denn
tel.: 774 341 170, 773 565 341, 774 423 414
e-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz

Kdy jsme tu pro vás:
terénní činnost: pond lí až pátek od 7:00 do 1ř:00 hodin
ambulantní činnost: čtvrtek od Ř:00 do 16 hodin
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
webové stránky: www.tamtam-praha.cz

webové stránky: www.spokojeny-domov.cz
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tyflocentrum praha, o.p.s.

TyloCentrum Praha, o.p.s. - pracujeme p edevším se zrakov postiženými lidmi. Nabízíme vzd lávací programy, které
zvyšují kvaliikaci, a tím pádem také možnost najít vhodné
pracovní uplatn ní. Nabízíme také sociáln aktivizační služby,
které pomáhají uživatelům zapojit se do společenského života.
Nedílnou součástí TyloCentra je i odborné sociální
poradenství.

Kde nás najdete:
pracovišt Mladá Boleslav:
T . Václava Klementa 467, 2ř3 01 Mladá Boleslav
Kdy jsme tu pro vás:
pond lí od Ř:00 do 14:00 hodin
úterý od Ř:00 do 16:00 hodin
st eda od Ř:00 do 16:00 hodin
čtvrtek od ř:00 do 16:00 hodin
pátek od Ř:00 do 12:00 hodin
tel.: 774 065 330
e-mail: mladaboleslav@tylocentrum.cz
webové stránky: www.praha.tylocentrum.cz

3Ř

3. seznam poskytovatelů
návazných služeb
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dětské centrum pro děti od 0-3 let,
oblastní nemocnice mladá boleslav, a.s.,
nemocnice středočeského kraje

diagnostický ústav pro mládež, praha 2

D tské centrum pro d ti od 0-3 let, Oblastní nemocnice
Mladá Boleslav, a.s. - p ijímáme d ti týrané, zneužívané, ze
sociáln slabých rodin a z nevyhovujících podmínek a d ti,
o které se rodina, rodič nemůže nebo nedokáže postarat
z důvodu jejich zdravotního postižení. Co nejrychleji ešíme
situaci dít te buď návratem do vlastní rodiny, nebo zajišt ním
náhradní rodinné péče formou adopce nebo p stounské péče.
Péči o d ti u nás zajišťuje odborný personál Ěpediatr, zdravotní
sestry, rehabilitační pracovník, logoped, psycholog, speciální
pedagog, neurologě.

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 - v našem za ízení
jsou chlapci po skončení povinné školní docházky ve v ku
od 15 do 1Ř/1ř let, kterým byla na ízena ústavní nebo ochranná výchova, pop ípad jsou zde dobrovoln na žádost rodičů.
Pomáháme jim se znovuzačleňováním do společnosti
a s dokončením vzd lání. Také provozujeme záchytné pracovišt pro nezbytn nutnou péči d tem na út ku z jiných
za ízení nebo z p echodného pobytu.

Kde nás najdete:
Gellnerova 565, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kde nás najdete:
Lublaňská 33/1724, 120 00 Praha 2

Kdy jsme tu pro vás:
nep etržit

Kdy jsme tu pro vás:
návšt vní hodiny pro rodiče: sobota od ř:00 do 13:00 hodin

tel.: 326 733 100
e-mail: helena.tomanova@onmb.cz

tel.: 224 262 505, 224 262 506
e-mail: dius@dius.cz

webové stránky: www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/
detske-centrum/informace-o-oddeleni

webové stránky: www.dius.cz
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diagnostický ústav, dětský domov se školou,
dětský domov, středisko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, pražská 151, dobřichovice

klaudiánova nemocnice – oddělení sociálních lůžek
oblastní nemocnice mladá boleslav, a.s.

Diagnostický ústav v Dob ichovicích - jsme školské za ízení
pro d ti od 3 do 16 let, u nichž se rozhoduje o dalším umíst ní, nap . do d tského domova nebo internátní školy, p ípadn
do p stounské péče. Součástí našeho ústavu je b žná základní škola a škola speciální a praktická pro d ti se zvláštními požadavky. Vedle školní výuky zajišťujeme každodenní výchovné
programy a skupinové nebo individuální terapie a organizujeme našim d tem volný čas Ěsportovní a výtvarné kroužky
apod.ě. Na žádost rodičů a po dohod s dít tem nabízíme také
tzv. dobrovolný pobyt.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice St edočeského kraje disponuje 30 sociálními lůžky. Určena jsou
pacientům, kte í by po propušt ní ze zdravotnického za ízení
nem li kam jít, pacientům, o které se nemá kdo starat. Na
odd lení sociálních lůžek takový pacient setrvává do doby,
než mu sociální služba nebo osoba blízká zajistí pot ebnou
péči a pomoc.

Kde nás najdete:
Pražská 151, 252 2ř Dob ichovice

Kde nás najdete:
Na Celn 1405, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
celoroční pobytová služba

Kdy jsme tu pro vás:
nep etržit

tel.: 257 710 04ř, 257 711 3Ř7
e-mail: dud@dud.cz, blanka.hrbkova@dud.cz

tel.: 326 742 750; 326 742 752; 734 423 řŘ5
e-mail: soc.sluzby@onmb.cz

webové stránky: www.dud.cz

webové stránky: www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/
oddeleni-socialnich-luzek/informace-o-oddeleni
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klub dětí a mládeže mnichovo hradiště,
pobočka domu dětí a mládeže mladá boleslav

léčebna dlouhodobě nemocných v mnichově
hradišti - klaudiánova nemocnice

Klub d tí a mládeže Mnichovo Hradišt - nabízíme pestrou
paletu kurzů a kroužků pro d ti od 5 let a mladistvé. P ipravujeme také jednorázové akce a výstavy p i p íležitosti Vánoc,
Velikonoc, Dne d tí apod.

LDN Mnichovo Hradišt - poskytujeme péči dlouhodob
nemocným pacientům a lidem, kte í jsou po t žkých úrazech
dlouhodob v bezv domí, a také pacientům s chronickým
onemocn ním. Jsme součástí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Náš pracovní tým se skládá z léka ů, sester, rehabilitačních pracovníků, nutričního poradce, psychologa a logopeda.
Kde nás najdete:
Turnovská 500, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kde nás najdete:
Mírová ulice, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt
Kdy jsme tu pro vás:
dle programů a nabídky
tel.: 326 772 ř60
e-mail: kvetoslava.exnerova@ddm-mb.cz
webové stránky:
www.ddm-mb.cz/pracoviste.php?p_place=4

Kdy jsme tu pro vás:
telefonické konzultace se sociální sestrou v ordinačních
hodinách:
pond lí od 6:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hodin
st eda od 6:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin
přijímací kancelář:
pond lí od Ř:00 do 14:30 hodin
úterý od Ř:00 do 14:30 hodin
st eda od Ř:00 do 16:30 hodin
čtvrtek Ř:00 do 14:30 hodin
pátek od Ř:00 do 14:30 hodin
informace o zdravotním stavu pacientů:
pond lí od 14:30 do 15:00 hodin
Konzultace s fyzioterapeutem, týkající se rhb pacientů:
pond lí a st eda od 12:00 do 14:00 hodin
čtvrtek od 6:00 do 11:00 hodin
Návšt vní doba denn od 12:00 do 1ř:00 hodin.
tel.: 326 771 602
e-mail: jiri.janovsky@onmb.cz
webové stránky: www.klaudianovanemocnice.cz

44

45

malyra, nestátní zdravotnické zařízení

mateřská škola speciální pastelka

Malyra je nestátní zdravotnické za ízení, smluvní partner zdravotních pojišťoven VZP, ZPŠ, VoZP a ZPMV. Malyra poskytuje
fyzioterapii - rehabilitaci ambulantn i v domácím prost edí
a celkovou domácí péči včetn péče o umírající Ědomácí hospicové službyě.

Mate ská škola speciální Pastelka - naši školku mohou navšt vovat d ti ve v ku 3 až 7 let, které kvůli svému postižení vyžadují individuální p ístup. V nujeme se d tem s vadou sluchu,
zraku, eči a d tem s mentálním postižením, zdravotním postižením nebo epileptickými záchvaty. D ti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze, ke spolupráci s ostatními a rozvíjíme
jejich talenty, smyslové vnímání a kreativitu.

Kde nás najdete:
vedení organizace malyra a kontaktní místo domácí
zdravotní péče - home care
Na Návsi 44, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt - Veselá
tel.: 326 773 Ř4ř, 606 751 134 Ě editelkaě,
723 řŘř 016 Ědomácí péčeě
e-mail: malyra@malyra.cz, domaci.pece@malyra.cz
Kdy jsme tu pro vás:
Provozní doba kancelá e Ěp ítomnost po p edchozí dohod na
uvedených telefonních číslechě: pond lí až pátek od Ř:00 do
15:00 hodin. Dostupnost zdravotních služeb poskytovaných
v domácnostech klientů je 24 hodin denn /7 dní v týdnu dle
požadavku indikujícího léka e.
Fyzioterapie – rehabilitace
Víta Nejedlého 5ř6, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt
tel.: 734 412 5Ř7
e-mail: rehabilitace.mh@malyra.cz

Kde nás najdete:
Šmilovského 543, 2ř3 01 Mladá Boleslav
Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od 6:30 do 16:00 hodin
tel.: 326 321 671, 602 613 634
e-mail: specms@seznam.cz
webové stránky: www.ms-pastelka.cz

provozní doba recepce
pond lí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin
Mimo provozní dobu dle individuální objednávky.
Veškeré objednávky, zm ny termínů k vyšet ení, terapii,
masážím zajišťuje RECEPCE!
webové stránky: www.malyra.cz
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nemocnice milosrdných sester sv. karla
boromejského v praze - dětské a dorostenecké
detoxikační centrum

oblastní nemocnice mladá boleslav, a.s. ,
nemocnice středočeského kraje, ambulance
klinické psychologie a klinické logopedie

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - jako jediní v Praze a České republice vůbec poskytujeme
lůžkovou i ambulantní péči o mladistvé a d ti se zkušenostmi
a závislostí na psychotropních látkách. Provádíme akutní
léčbu po požití drogy a následn také nabízíme proces detoxikace, kdy je nutná hospitalizace. Naše d tské a dorostové
detoxikační centrum zajišťuje také výuku pro hospitalizované
d ti s ješt povinnou školní docházkou, dále sociální pomoc
v rodin a ve škole a motivační programy Ěaktivity pro volný
časě.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice St edočeského kraje, Ambulance klinické psychologie a klinické
logopedie - poskytuje psychologickou a psychoterapeutickou
péči i zdravotní péči pro d ti a dosp lé s vadami a poruchami
eči nebo sluchu a s celkov opožd ným vývojem. Služby jsou
ambulantní a pro všechny pacienty bez omezení v ku.

Kde nás najdete:
Vlašská 36, 11Ř 33 Praha 1 - Malá Strana
Kdy jsme tu pro vás:
ambulance - pond lí až pátek od Ř:00 do 15:30 hodin
po p edchozím telefonickém objednání
tel.: 257 1ř7 14Ř nebo 257 1ř7 15ř
lůžková část oddělení:
tel.: 257 1ř7 125, 257 1ř7 124
psychoterapeuti:
tel.: 257 1ř7 13Ř
e-mail: detox@nmskb.cz
webové stránky: www.nmskb.cz/oddeleni/detox

Kde nás najdete:
T . Václava Klementa 147, 2ř3 01 Mladá Boleslav
Kdy jsme tu pro vás:
ambulance klinické psychologie
pond lí až čtvrtek od Ř:15 do 17:00 hodin
pátek od Ř:30 do 16:00 hodin
tel.: 731 542 řř2
ambulance klinické logopedie
čtvrtek od 12:00 do 1Ř:30 hodin po p edchozím objednání
tel.: 326 743 741
e-mail: dana.klabanova@onmb.cz
středisko J. švermy mnichovo hradiště - klinická logopedie
pond lí až pátek po p edchozím objednání
tel.: 731 542 Ř25
e-mail: katerina.povova@onmb.cz
webové stránky:
www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/ambulance-klinickelogopedie-klinickepsychologie/informace-o-oddeleni
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odbor sociálních věcí a zdravotnictví
mnichovo hradiště

pedagogicko-psychologická poradna
středočeského kraje

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Mnichovo Hradišt
- jsme pov eni výkonem sociáln právní ochrany d tí včetn
náhradní rodinné péče a protidrogové prevence mládeže. Vykonáváme funkci ve ejného opatrovníka a kurátora pro dosp lé. V rámci sociální práce poskytujeme sociální poradenství
a pomoc p ispívající k ešení nep íznivých životních situací.

PPP SK - pomáháme ešit výchovné a výukové problémy d tí
p edškolního, školního a adolescentního v ku. Zajišťujeme
odborné psychologické a speciáln -pedagogické služby d tem,
žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, p edškolním a školským za ízením. Dále zpracováváme odborné
podklady pro správní rozhodnutí a vzd lávací opat ení, poskytujeme informační a metodickou pomoc školám a pedagogickým pracovníkům Ězejména výchovným poradcůmě. Podílíme
se také na prevenci sociáln patologických jevů.

Kde nás najdete:
Masarykovo nám stí 1, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kde nás najdete:
Václavkova 1040, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí a st eda od Ř:00 do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od Ř:00 do 15:00 hodin
pátek od Ř:00 do 13:00 hodin

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí od 7:00 do 17:00 hodin
úterý až čtvrtek od 7:00 do 16:00 hodin
pátek od 7:00 do 15:00 hodin
dále dle osobní domluvy

tel.: 326 776 700
e-mail: jitka.altmanova@mnhradiste.cz
webové stránky: www.mnhradiste.cz/urad/struktura/svz
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tel.: 326 731 066, 731 417 226
e-mail: pppmb@seznam.cz
webové stránky: www.pppstredoceska.cz
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probační a mediační služba
české republiky, středisko mladá boleslav

psychiatrická ambulance pro dospělé,
děti a dorost, mudr. stegerová martina s.r.o.

Probační a mediační služba České republiky, st edisko Mladá
Boleslav - pracujeme s pachateli a ob ťmi trestné činnosti.
Naší snahou je pomáhat ob ma stranám p i ešení konliktu
a narovnávat vztahy, které byly poškozeny trestnou činností.
Součástí tohoto procesu bývá omluva pachatele poškozenému, náhrada škody, mediace a poskytnutí informací o průb hu
jednání státnímu zastupitelství/soudu. Zároveň realizujeme
výkon alternativních trestů Ěobecn prosp šné práce, dohledy,
domácí v zení, trest zákazu vstupu apod.ě a provádíme preventivní činnost. Zvláštní pozornost v nujeme zejména práci
s nezletilými a mladistvými.

Psychiatrická ambulance pro dosp lé, d ti a dorost,
MUDr. Stegerová Martina s.r.o. - nabízíme komplexní ambulantní psychiatrické služby v Mladé Boleslavi a v Turnov .
V MB navíc nabízíme fototerapii lampou HappyLite, která se
využívá p i léčb sezonních depresí a poruch spánku.
V Turnov mohou vyhledat pomoc i lidé závislí na alkoholu
nebo jejich blízcí.

Kde nás najdete:
S. K. Neumanna 544, 2ř3 Ř0 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
ambulance mladá boleslav
pond lí od Ř:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
úterý od Ř:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
st eda od Ř:00 do 12:00 hodin
čtvrtek od Ř:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
pátek od Ř:00 do 12:00 hodin Ěordinace na nám stí Republiky
v Mladé Boleslaviě
tel.: 326 323 137, 725 574 574
e-mail: info@stegerova.cz

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až čtvrtek od Ř:00 do 16:00 hodin
pátek od Ř:00 do 15:00 hodin
tel.: 737 247 436
e-mail: jhorakova@pms.justice.cz
webové stránky: www.pmscr.cz

Kde nás najdete:
Nový park 1262 a nám stí Republiky 760/35,
2ř3 01 Mladá Boleslav
Tázlerova 747, 511 01 Turnov

ambulance turnov
úterý od Ř:00 do 12:00 hodin
st eda od Ř:00 do 17:00 hodin
tel.: 4Ř1 322 071
e-mail: info@stegerova.cz
webové stránky: www.stegerova.cz/cs/sekce-psychiatrie
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psychiatrická léčebna kosmonosy

rodinné centrum bakovánek

Psychiatrická léčebna Kosmonosy - poskytujeme akutní
i následnou péči pro pacienty s různými psychiatrickými diagnózami včetn sexuologické, protialkoholní a protidrogové
léčby. Naši pacienti mohou využívat i zvláštní terapeutické
aktivity Ěnap . hipoterapiiě a mají k dispozici knihovnu a různé
tvo ivé dílny Ěkeramickou pec, malí ský ateliér apod.ě.

Rodinné centrum Bakovánek - jsme místem pro milé
a inspirativní setkávání rodičů a d tí. Nabízíme kroužky pro
d ti, hlídání d tí, po ádáme různé akce včetn d tských
táborů, půjčujeme herní prvky, provozujeme inanční a právní
poradnu. Jsme nezisková organizace a snažíme se aktivn
podílet na zlepšování kvality života rodin v našem m st .

Kde nás najdete:
Lípy 15, 2ř3 06 Kosmonosy

Kde nás najdete:
sídlo: Boleslavská 36ř, 2ř4 01 Bakov nad Jizerou
provozovna-klubovna: DDM, Školní Ř76,
2ř4 01 Bakov nad Jizerou

Kdy jsme tu pro vás:
denn od 13:00 do 16:00 hodin
tel.: 326 715 711
e-mail: sekretariat@plkosmonosy.cz
webové stránky: www.plkosmonosy.cz

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek dle programu, viz. web
tel.: 60Ř 20Ř Ř40
e-mail: bakovanek@seznam.cz
webové stránky: www.bakovanek.cz
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slunce všem o.s.

středisko výchovné péče pro děti a mládež,
dětský diagnostický ústav, základní škola
a dětský domov, liberec

Slunce všem o.s. - usnadňujeme život dosp lým s t žkým
mentálním postižením, kte í nedokážou žít samostatn ,
a jejich rodinám. Nabízíme denní služby včetn stravování
a základní hygienické péče a také výchovné a vzd lávací
programy. V p ípad zájmu organizujeme fakultativní služby výlety, rehabilitační pobyty apod.

St edisko výchovné péče pro d ti a mládež v Liberci - jsme
školské za ízení, poskytujeme preventivn výchovnou péči
d tem a mladistvým od 6 do 1Ř let, pop ípad do ukončení jejich p ípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou.
P ijímáme klienty s rizikem poruch chování nebo s poruchami
chování, pokud nemají na ízenou ústavní nebo ochrannou
výchovu. ešíme p edevším problémové chování ve škole,
rodinné či psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek či gamblerství, pop ípad projevy asociality. Pracujeme nejen s dít tem, ale s celou rodinou. Nabízíme také
preventivní programy pro základní, speciální a st ední školy
a pro odborná učilišt .

Kde nás najdete:
Jana Palacha 1ř31, 511 01 Turnov

Kde nás najdete:
Na Výšinách 451/ř, 460 05 Liberec 5

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až pátek od Ř:00 do 15:00 hodin

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí až čtvrtek od 7:00 do 1Ř:00 hodin
pátek od 7:00 do 16:00 hodin
Letní prázdniny, vánoční prázdniny:
pond lí až pátek od 7:30 do 12:00 hodin
a od 12:30 do 16:00 hodin

tel.: 607 7ř1 76ř, 605 107 Ř13
e-mail: slunce.vsem@seznam.cz
webové stránky: www.sluncevsem.cz

tel.: 72Ř 145 16ř, 4Ř2 750 Ř07
e-mail: svp-lbc@centrum.cz
webové stránky: www.svp-lbc.cz
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úřad práce čr,
kontaktní pracoviště mnichovo hradiště

volnočasové centrum mnichovo hradiště

Ú ad práce ČR, kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt zprost edkováváme zam stnání a zajišťujeme poradenství pro
lidi, kte í žádají o státní sociální podporu či dávky pro osoby se
zdravotním postižením a další p ísp vky hmotné nouze.

Volnočasové centrum v Mnichov Hradišti - nabízíme bezbariérové prostory pro trávení volného času. K dispozici jsou
pracovní místnosti, kuchyňka, zázemí pro maminky s d tmi,
p ednáškový sál a hudební zkušebna.

Kde nás najdete:
Kontaktní pracovišt Mnichovo Hradišt :
Jiráskova 1533, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kde nás najdete:
Zámecká 744, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt

Kdy jsme tu pro vás:
pond lí od Ř:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin
úterý od Ř:00 do 11:00 hodin
st eda od Ř:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od Ř:00 do 11:00 hodin
pátek od Ř:00 do 11:00 Ějen noví uchazeči o zam stnání
a pozvaníě

Kdy jsme tu pro vás:
dle dohody a nabídky programů
tel.: 72Ř ř55 65Ř
e-mail: volnocas@mnhradiste.cz
webové stránky:
www.mnhradiste.cz/sluzby/volnocasove-centrum

tel.: ř50 136 200
e-mail: posta.mh@mb.mpsv.cz
webové stránky:
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/mnichovo_hradiste
5Ř
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výchovný ústav, středisko výchovné péče klíčov,
základní škola, praktická škola a školní jídelna

základní škola, mateřská škola, dětský domov
a speciálně pedagogické centrum, mladá
boleslav, na celně 2, příspěvková organizace

Výchovný ústav, st edisko výchovné péče Klíčov, základní
škola, praktická škola a školní jídelna - jsme výchovný ústav
pro chlapce ve v ku od 15 let s na ízenou ústavní výchovou.
Náš ústav má n kolik odd lení. Tréninkové odd lení slouží
chlapcům, kte í opakovan selhávají, nap . nedocházejí do
školy. Kontaktní odd lení je zam eno na spolupráci s d tmi
s na ízenou ústavní výchovou, které mají možnost a zvládají
dlouhodob samostatný pobyt mimo ústav. Také nabízíme
ubytovnu pro bývalé klienty, kterým dosažením dosp losti
skončila státem na ízená ústavní výchova, ale kvůli osobní
tíživé situaci projevili zájem o pokračování pobytu u nás. Dále
je u nás internát s celoročním výchovným programem. Poskytujeme rovn ž ambulantní poradenské a terapeutické služby
pro celé rodiny.

Základní škola, Mate ská škola, D tský domov a Speciáln
pedagogické centrum v Mladé Boleslavi - jsme p ísp vková
organizace, která nabízí pomoc a poradenství rodinám postižených d tí od 3 do 1Ř let a dalším osobám s kombinovaným
postižením. Součástí našeho areálu je škola s bezbariérovým
p ístupem, školka, d tský domov a poradenské centrum.

Kde nás najdete:
Čakovická 7Ř3/51, 1ř0 00 Praha ř - Prosek

Kde nás najdete:
Na Celn 2, 2ř3 01 Mladá Boleslav

Kdy jsme tu pro vás:
celodenní ústavní péče

Kdy jsme tu pro vás:
telefonické objednání od Ř:00 do 14:00 hodin

tel.: 2Ř3 ŘŘ3 470-1, linka 24
e-mail: matousu@klicov.cz

tel.: škola 326 321 ř31, d tský domov 326 326 723,
SPC 326 726 053
e-mail: zvsi@volny.cz, spcmb@centrum.cz

webové stránky: www.klicov.cz
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webové stránky: www.skolanacelne.cz
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3. zš mnichovo hradiště
a speciálně pedagogické centrum

3.ZŠ Mnichovo Hradišt a Speciáln pedagogické centrum nabízíme výuku pro žáky s mentálním postižením, Downovým
syndromem, autismem, vadami eči a poruchami učení, kte í
vyžadují individuální p ístup a mají speciální výukové pot eby.
Zároveň poskytujeme odborné poradenství jak pedagogům,
tak i zákonným zástupcům žáků, provádíme komplexní psychologická a speciáln pedagogická vyšet ení, pomáháme
vytvá et IVP, půjčujeme odbornou literaturu a pomůcky.

Kde nás najdete:
Švermova 3Ř0, 2ř5 01 Mnichovo Hradišt
Kdy jsme tu pro vás:
dle dohody mezi vyučujícím a klientem
tel.: 326 771 131
e-mail: zvs.mh@seznam.cz
webové stránky: www.3zsmh.cz
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4. stručný přehled zdravotnických
a školských zařízení

poliklinika

4.1. zdravotnická zařízení v mnichově hradišti

recepce
tel.: 326 řř7 0Ř1
praktický lékař pro dospělé
MUDr. Janovská, tel.: 326 773 1ř1
MUDr. Kubát, tel.: 326 771 353, 734 433 111
e-mail: vladimir.kubat@ordinace.mediclinic.cz

dětské zdravotní středisko
praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Krbušek, tel.: 326 771 17Ř, tel.: Kn žmost: 326 7Ř4 144
MUDr. Krausová, tel.: 326 771 176
ušní - nosní - KrČní orl ambulance
MUDr. Kobzanová, tel.: 326 771 1Ř0
lymfocentrum
p. Bartošová, tel.: 732 640 Ř66
dětská nefrologická ambulance
MUDr. Nedbalová, tel.: 326 320 342
dětská endokrinologická ambulance
MUDr. Kubelková, tel.: 326 320 342

ortopedická ambulance
MUDr. Kužel, tel.: 326 771 0Ř4
chirurgická a prsní ambulance
MUDr. Hainová - Šonská, tel.: 326 773 1Ř7
Kožní ambulance
Prim. MUDr. Št pánová, MUDr. Boháč, MUDr. Toušková
tel.: 326 řř7 057
oční ambulance
MUDr. Melichar, tel.: 326 771 310
interní ambulance, diabetologická poradna
MUDr. Rakouská, tel.: 326 773 1ŘŘ - zastupující MUDr. Hrušková
plicní ambulance
MUDr. Ryndová, tel.: 326 řř7 544
interní ambulance
MUDr. Janovský, tel.: 326 řř7 0Ř7

masarykovo náměstí 276
praktický lékař pro dospělé
MUDr. Švábová, tel.: 326 771 377
MUDr. Fiala, tel.: 326 771 33ř
MUDr. Pfeffer, tel.: 315 Ř10 626, 774 32ř ř60
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soNo
na objednání - recepce tel.: 326 řř7 0Ř1
rTG
MUDr. Svobodová, tel.: 326 řř7 0Ř3
rentgenolog p. Vališová

gynekologická ambulance
MUDr. Čepelík, tel.: 326 771 526

endokrinologická poradna
MUDr. Špalková, tel.: 326 řř7 0Ř2

urologická ambulance
MUDr. Grubský, tel.: 326 774 705

neurologická ambulance
Prim. MUDr. Koutný, tel.: 326 řř7 0Ř2
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eCHo
Prim. MUDr. Janovský, tel.: 326 řř7 0Ř7
metabolicko-lipidová poradna
Prim. MUDr. Švehla, tel.: 326 řř7 0Ř7
Cévní poradna
Prim. MUDr. Klimovič, tel.: 326 řř7 0Ř7
nefrologie
MUDr. Alferi Dino, tel.: 326 řř7 0Ř7
centrální odběry pro veřejnost
Ing. Francová, tel.: 326 řř7 0Ř2

další zařízení v mnichově hradišti
centrum péče o zdraví, fyzioterapie, rehabilitace
Bc. Kraus, tel.: 776 Řřř ř6ř, Svatopluka Čecha 4ř6

středisko rehabilitační péče
p. Hofmanová, tel.: 326 771 1Ř2, Dr. Ho ice 54ř

4.2. školy v mnichově hradišti
mateřská škola, Jaselská 1238
tel.: 326 772 3ř6, e-mail: ms2mh@comfeel.cz
mateřská škola, mírová 683
tel.: 326 772 330, e-mail: ms1mh@comfeel.cz,
msmirova@centrum.cz
základní škola, sokolovská 254
tel.: 326 772 526 - editelna, 326 772 321 - sekretariát
e-mail: skola@1zsmh.cz, web: www.1zsmh.cz
základní škola, studentská 895
tel.: 326 771 Řř0, e-mail: skola@2zsmh.cz
web: www.2zsmh.okinfo.cz
3.zš mnichovo hradiště a speciálně pedagogické centrum,
švermova 380
tel.: 326 771 131, e-mail: zs@3zsmh.cz, web: www.3zsmh.cz
gymnázium mnichovo hradiště, studentská 896
tel.: 326 771 601, e-mail: gmh@gmh.cz, web: www.gmh.cz
základní umělecká škola, palackého 38
tel.: 326 772 423, e-mail: zusmh@zusmh.cz, web: www.zusmh.cz

nzz malyra, fyzioterapie, rehabilitace
Bc. Sedláková, tel.: 734 412 5Ř7, volejte 7:30 - 14:00,
Víta Nejedlého 5ř6 ĚSokolovnaě

stomatologická ambulance
MDDr. Vávrová, tel.: 606 233 117, Dr. Ho ice 6ř1
MUDr. Nedyalkov Plamen, tel.: 723 300 2Ř4, Dr. Ho ice 6ř1
MUDr. Šulc, tel.: 326 771 364, Jaselská 1252
MUDr. Chrtek, tel.: 326 772 466, Masarykovo nám stí 276
MUDr. Čermák, tel.: 731 31ř 20Ř, Dr. Ho ice 6ř1
MUDr. Pelantová, tel.: 326 774 200, Nezvalova 140ř
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4.3. školská a zdravotnická zařízení
ve spádových obcích
boseň

Mate ská škola Klubíčko, Boseň Ř6
tel.: 721 630 6ř0, e-mail: ponocnaJ@seznam.cz,
web: www.klubickobosen.cz

březina

Mate ská škola B ezina ř4, tel.: 773 6Řř 102

dolní krupá

Mate ská škola Dolní Krupá, tel.: 326 7Ř0 22Ř,
e-mail: msdolnikrupa@seznam.cz

jivina

Základní škola a Mate ská škola Jivina ř
Základní škola Jivina ř, tel.: 326 ř21 577,
e-mail: skola@skolajivina.cz
Mate ská škola Jivina ř, tel.: 326 ř21 57Ř,
e-mail: skolka@skolajivina.cz

klášter hradiště nad jizerou

Základní škola a Mate ská škola Klášter Hradišt nad Jizerou
Základní škola, tel.: 326 702 246, e-mail: skola@klasterhradiste.cz
Mate ská škola, tel.: 326 701 060, e-mail: skola@klasterhradiste.cz

kněžmost

Základní škola a Mate ská škola, Na Františku 32
Základní škola, tel.: 326 741 474, e-mail: skola@zs.knezmost.cz,
Mate ská škola, tel.: 326 702 166
web: www.zsknezmost.cz
obvodní lékař mudr. Kuželová
Hradišťská 1ř3, tel: 326 7Ř4 144,
e-mail: eva.kuzelova@mybox.cz

6Ř

zubní ordinace mudr. Filipová, mudr. pfefferová
Hradišťská 1ř3, tel: 775 562 772
gynekologie mudr. salimová
Hradišťská 1ř3, tel.: 326 7Ř4 7ř0
Ordinace pouze v úterý
dětské oddělení mudr. Krbušek
Hradišťská 1ř3, tel.: 326 7Ř4 144

loukovec

základní škola a mateřská škola loukovec, loukovec 90
tel.: 326 7Řř 004, e-mail: zs@zsloukovec.cz,
web: www.zsloukovec.cz
soú hubálov, hubálov 17, loukovec
tel.: 326 7Řř 363, e-mail: souhubalov@souhubalov.dragon.cz,
web: www.souhubalov.cz

ptýrov

mateřské hlídací centrum Koníček, ptýrov
tel.: 60Ř 20Ř Ř40, e-mail: bakovanek@seznam.cz,
web: www.bakovanek.cz, www.obecptyrov.cz

žďár

základní škola žďár, žďár 102
tel.: 313 100 515, e-mail: zszdar.mb@quick.cz
mateřská školka doubrava, doubrava 210, loukov
tel.: 313 100 514
zdravotní středisko a stomatologická ordinace,
doubrava 210, loukov
fyzioterapeutka Mgr. Feštrová,
tel.: 737 474 544, e-mail: festrovka@centrum.cz
praktická léka ka pro dosp lé MUDr. Hakenová,
tel.: 326 7Řř 02Ř, 72Ř 763 551
6ř

5. seznam spádových obcí
bílá hlína
bílá hlína 55, 295 01 mnichovo hradiště
Starostka: Šárka Bencová, tel.: 326 7Ř6 147, 724 1Ř0 425
e-mail: starosta@bilahlina.cz, web: www.bilahlina.cz

boseň

boseň 45, 295 01 mnichovo hradiště
Starostka: Marie Pšeničková, tel.: 326 7Ř4 204, 606 Ř53 4Řř
e-mail: bosen@volny.cz, web: www.bosen-obec.cz

branžež

obecní úřad branžež, branžež 33, 294 02 Kněžmost
Starosta: Tomáš Šulc, tel.: 326 7Ř4 246
e-mail: info@branzez.cz, web: www.branzez.cz

březina

obecní úřad březina, březina 82, 294 11 loukov
Starosta: Radoslav Drázský, tel.: 73ř 047 Ř12
e-mail: ou.brezina@seznam.cz, web: www.brezina.e-obec.cz

dolní krupá

dolní Krupá 55, 295 01 mnichovo hradiště
Starosta: Lukáš Nedv d, DiS., tel.: 326 7Ř0 227, 724 1Ř1 450
e-mail: obu.dolnikrupa@seznam.cz, web: www.mesta.obce.cz

horní bukovina

horní bukovina 56, 295 01 mnichovo hradiště
Starosta: Václav Judl, tel.: 326 7Ř6 121
e-mail: ou.bukovina@seznam.cz, web: www.hornibukovina.e-obec.cz

chocnějovice

chocnějovice 43, 294 13 mohelnice n./Jizerou
Starostka: Miluše Bergmanová, tel.: 326 7Ř7 136
e-mail: ouchocnejovice@iol.cz, web: www.obecchocnejovice.eud.cz

jivina

Jivina 9, 294 14 Jivina
Starosta: Tomáš Pytloun, tel.: 326 7Ř6 116
e-mail: obec@jivina.cz, web: www.jivina.cz

klášter hradiště nad jizerou

loukov 81, 294 11 loukov
Starosta: Ji í Koťátko, tel.: 7ř0 227 1ř5, 7ř0 227 1ř4
e-mail: obecloukov@tiscali.cz, web: www.loukov.e-obec.cz

loukovec

loukovec 90, 294 11 loukov
Starosta: Tomáš Patočka, tel.: 326 7Řř 040
e-mail: info@loukovec.cz, web: www.loukovec.cz

mnichovo hradiště

masarykovo náměstí 299, 295 01 mnichovo hradiště
Starosta: Arnošt Vajzr, tel.: 326 771 03ř, e-mail: starosta@mnhradiste.cz
web: www.mnhradiste.cz

mohelnice nad jizerou

mohelnice nad Jizerou 48, 294 13 mohelnice nad Jizerou
Starosta: Jan Klouček, tel.: 326 7Ř7 013
e-mail: oumohelnice@seznam.cz, web: www.mohelnice.unas.cz

mukařov

obecní úřad mukařov 12, 295 01 mnichovo hradiště
Starosta: Josef Eichler, tel.: 326 7Ř6 113
e-mail: oumukarov@quick.cz, web: www.obecmukarov.cz

neveklovice

neveklovice 45, 294 13 mohelnice nad Jizerou
Starosta: Petr Hladík, tel.: 326 7Ř6 0ř0
e-mail: starosta@obec-neveklovice.cz, web: www.obec-neveklovice.cz

ptýrov

ptýrov 19, 295 01 mnichovo hradiště
Starostka: Milena Koštejnová, tel.: 326 772 6ŘŘ, 607 Ř1Ř 2řŘ
e-mail: ou.ptyrov@volny.cz, web: www.obec-ptyrov.cz

rokytá

horní rokytá 35, 295 01 mnichovo hradiště
Starostka: Ji ina Loupová, tel.: 326 7Ř0 224, 737 3Ř5 34Ř
e-mail: obecrokyta@seznam.cz, web: www.obecrokyta.cz

sezemice

Klášter hradiště nad Jizerou 2, 294 15 Klášter hradiště nad Jizerou
Starosta: Ji í Navrátil, tel.: 326 771 15ř
e-mail: ou@klasterhradiste.cz, web: www.klasterhradiste.cz

sezemice 13, 294 11 loukov
Starosta: Josef Černý, tel.: 326 7Řř 1ř0
e-mail: ou.sezemice@worldonline.cz, cerny.sezemice@volny.cz
web: www.sezemice.e-obec.cz

na rynku 51, 294 02 Kněžmost
Starosta: Ing. Adam Pospíšil, tel.: 326 7Ř4 141, e-mail: obecni.urad@knezmost.cz, obec@knezmost.cz, web: www.knezmost.cz

strážiště 19, 294 13 mohelnice nad Jizerou
Starosta: Zden k Kraus, tel.: 326 7Ř6 223
e-mail: ou.straziste@seznam.cz, web: www.strazistemb.wz.cz

kněžmost

koryta

Koryta 5, 294 11 loukov
Starosta: Ing. Jitka Kratochvílová, tel.: 326 7Řř 064
e-mail: obeckoryta@gmail.com, web: www.obeckoryta.nasweb.eu/aktuality
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loukov

strážiště

žďár

břehy 20, 294 11 loukov
Starosta: Ing. Josef Housa, tel.: 776 555 520
e-mail: info@obec-zdar.eu, web: www.obec-zdar.eu
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