
Pravidelné akce
Turistické pochody
Po stopách kocoura Mikeše - pořádá Město Mnichovice
Každý rok v září se koná tradiční pochod „Po stopách kocoura 
Mikeše“, který vede z Mnichovic přes Hrusice, Ondřejov, Zlenice, 
Lštění a zpět po místech, která navštívil pohádkový kocour Mikeš.

Cesta kocoura Mikeše - Pohádkové Hrusice
Kulturní a naučná stezka, vedená překrásnou krajinou Ladova 
kraje. Měří 20 km a vede z Hrusic přes Mnichovice a další obce 
do Říčan. Na cestě je 12 zastavení, která připomínají Mikešova 
dobrodružství ze známé knihy Josefa Lady Mikeš. Putování je 
možné začít i přímo v Mnichovicích u informačního centra, kde 
se nachází i razítkovací místo zastavení č. 4. 

Akce pořádané městem
Mnichovické Kramaření - květen
Jedná se o kulturní a prodejní akci, jejíž výdělek je určen pro děti 
z MŠ a ZŠ Mnichovice a dětský domov ve Strančicích.

Mariánská pouť - září
Proslavená je především tím, že ji navštěvoval pohádkový kocour 
Mikeš spolu s prasátkem Pašíkem a kozlíkem Bobešem ze známé 
knížky Josefa Lady „Mikeš“.

Velikonoční akce
Setkání ve dvoře MěÚ, pohoště-
ní a vítání jara, vždy podle veli-
konočního pondělí

Vánoční akce
Setkání u Betléma - pohoštění  
a posezení v TIC Mnichovice 
Možná přijde i Mikuláš

Mnichovice

Kontakt na Turistické informační centrum:
TIC Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64  Mnichovice
Tel.: 323 666 311, e-mail: infocentrum@mnichovice.info 

Provozní doba:
Po – Pá: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod
Sobota:  8.00 – 12.00 hod

Kontakt na Město Mnichovice
Masarykovo nám. 83, 251 64  Mnichovice
Tel. 323 666 303, www.mnichovice.info 

Informační centrum v Mnichovicích je druhým regionálním 
informačním centrem v Ladově kraji a je držitelem Certifikátu 
Cyklisté vítáni.

Poskytované služby
Informace:
•	 o městě, jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj
•	 o ubytování a stravování
•	 o službách a institucích ve městě
•	 o kulturních, historických a turistických zajímavostech města, 

okolí a regionu
•	 o telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích
•	 o možnostech kulturního a sportovního vyžití

Prodej:
•	 mapy, pohlednice, propagační materiály, knihy, upomínkové 

předměty s Ladovskou tématikou

Služby:
•	 průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu
•	 provoz stálé výstavní expozice
•	 pořádání výstav, přednášek
•	 veřejný internet
•	 ověřování listin a podpisů
•	 služby CzechPoint
•	 sběrné místo pro formuláře dávek státní sociální podpory. 
•	 kopírovací služby, možnost laminace a skenování
•	 zajišťování vstupenek z Ticketportalu
•	 možnost zapůjčení koloběžek - www.kolobezkujeme.cz

Kulturní akceTuristické informační centrum



Město Mnichovice
Město Mnichovice se nachází ve  Středočeském kraji, okrese 

Praha-východ, jihovýchodně od  Prahy. První historická zmínka  
o Mnichovicích pochá-
zí z roku 1134, kdy zde 
opat Sázavského kláš-
tera založil baziliku sv. 
Michala. V roce 1848 se 
Mnichovice staly samo-
statným městečkem a 
v roce 2000 byla Parla-
mentem ČR znovu ob-
novena městská správa. 

Mnichovice jsou od 
  roku 2001 členskou 
obcí Dobrovolného sva- 
zku obcí Ladův kraj, je-
hož základním cílem je 
rozvoj cestovního ru-
chu, kultury a propaga-
ce daného území.

 Kostel Panny Marie
Původně založen v roce 1140 jako románská bazilika, pozdě-

ji kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický, který 23. srpna 
1746 vyhořel. Na jeho místě byl postaven kostel ve stylu selského 
baroka, vysvěcen byl 8. září 1754.

Uvnitř kostela se mimo jiné nachází kazatelna, která má tvar 
velryby s rozevřenou tlamou a několika zlatými šupinami, jejímž 
autorem je řezbář Lazar Widemann z Plzně a za  shlédnutí stojí 
také cínová křtitelnice, která pochází ze 16. století. 

Barokní socha Panny 
Marie Svatohorské – 
„Morový sloup“

Byla postavena v roce 1713 
na  paměť ukončení morové epi-
demie, která postihla Mnichovice 
v letech 1680 a 1713. Patří ke chrá-
něným památkám města. Kolem 
sochy bylo v roce 1734 vybudo-
váno zábradlí z pískovce. 7. srpna 
1994 byla socha znovu vysvěcena 
generálním vikářem biskupem  
J. Škarvadou.

Socha sv. Jana 
Nepomuckého

Darována městu roku 
1634, dílo je ojedinělé svým 
zhotovením z jediného kusu 
červeného pískovce. Nachá-
zí se na  Jánském náměstí. 
Na podstavci sochy je chro-
nogram, ve  kterém je skryt 
rok darování sochy.

Zittův mlýn
Mlýn je velmi cenným 

dochovaným dokladem li-
dové architektury a mlynář-
ského zařízení z poloviny 
17. století, včetně funkční-
ho mlýnského kola. Mlýn 
patří k nejstarším mnicho-
vickým budovám.

Původně byl mlýn po-
háněn vodou z rybní-
ka Koloděje, ten se však  
1. července 1735 protrhl a 
již nebyl obnoven a tak byl 
pro mlýn vybudován ryb-
ník vlastní. Mlýn sloužil až 
do 4. prosince 1942. V sou-
časné době mlýn prochází 
rekonstrukcí. V roce 2005 
byl mlýn prohlášen za kul-
turní památku.

Žižkův dub
Dub letní, starý cca 800 

let. Roste u bývalého myš-
línského dvora. Jde o jeden z 
nejstarších stromů ve střed-
ních Čechách. Obvod kmene 
je 691 cm a výška 16 m. Dle 
pověsti zde tábořil Jan Žižka 
z Trocnova, když táhl na Čes-
ký Brod. Nedaleko od  dubu 
se nachází mohutný javor 
klen s obvodem kmene přes  
500 cm.

Šibeniční vrch
Areál Šibeniční vrch nabízí široké celoroční sportovní vyžití 

pro celé rodiny včetně lyžování, restauraci ve srubovém pro-
středí s místními specialitami a ubytování ve stylových pokojích 
či přilehlém kempu.

Krásné vyhlídky
Celý okruh stezky, počínaje mnichovickým nádražím, přes 

Struhařov a Klokočnou je dlouhý cca 9km, zahrnuje 9 zastavení 
se zajímavostmi a třemi velkolepými vyhlídkami do kraje.

Turisticky naučná stezka Krásné vyhlídky spojuje tři obce - 
Mnichovice, Struhařov, Klokočnou. Společným záměrem těchto 
tří obcí je obnovit původní pěší cesty, zlepšit ekologickou sta-
bilitu kdysi zelených ploch polí a zpřístupnit veřejnosti krásné 
vyhlídky do středočeského kraje.


