KULTURA
Tipy na výlet
Výlet do Libereckého podzemí, Liberec (40 km)
Stálá výstava Libereckého podzemí je věnována historii a současnosti
civilní ochrany. Můžete si prohlédnout největší liberecký kryt CO Lucemburská včetně jeho původního vybavení (např. plně funkční strojovna a filtro-ventilační zařízení) a zavzpomínat na dobu, kdy civilní
obrana byla součástí běžného života.
Součástí výstavy je i 20 velkoplošných panelů, na kterých naleznete
řadu informací i o dalších místech libereckého podzemí, jejímž autorem je známý odborník na liberecké podzemí a autor stejnojmenné
knihy Ivan ROUS. Ke zhlédnutí jsou i další dobové dokumenty a exponáty mající vztah k civilní ochraně. Po seznámení s historií následuje vlastní prohlídka krytu a jeho vybavení s odborným výkladem
průvodce.
Nutné je objednání předem on-line, telefonicky 485 101 709 nebo osobně v Městském informačním centru v Liberci. Objednání v týdnu konání prohlídky je možné nejpozději do čtvrtka do 16:00 hodin.
Začátky prohlídek: 8:30, 10:00 a v 11:30 hodin. Vstupenky se zakupují předem v Městském informačním centru v Liberci. Více
informací na: http://www.visitliberec.eu/
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Výstava: Dokeské proměny
Výstava fotografií s postupnou proměnou města Doksy je
k vidění v otvírací době městské knihovny a muzea Čtyřlístku do 21. prosince 2017. Více info na: www.doksy.com

Česká mše vánoční
Neodmyslitelný symbol Vánoc. Nejpopulárnější kompozice
J. J. Ryby v podání Českého komorního orchestru. Scénické
provedení členů sboru a orchestru Národního divadla pod
vedením sbormistra Pavla Vaňka. Režie: Tomáš Masák. Dirigent: Josef Kšica. 8. prosince 2017 od 19,00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více info na www.kulturanb.cz

Divadlo: Velká zebra, aneb jakže se
to jmenujete?
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Co
vše z toho může vzniknout, uvidíte v divadelní hře v režii
Petra Palouše. Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová,
Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk
Vencl / Jiří Štrébl.
11. prosince 2017 od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Divadlo: Kvartet
Laskavá komedie o umění stárnout, touze žít, vůli něco udělat a hlavně snít. Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová a Zdeněk Žák.
12. prosince 2017 od 19,00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více info na www.kulturanb.cz

Vánoční koncert Fešáků: 50 let

Fešáci oslaví své padesátiny v Jiráskově divadle v České Lípě
14. prosince. V roce 2017 to bude 50 let, kdy v severočeském Ústí nad Labem vznikla slavná legendární česká country skupina Fešáci. Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Andělé ze zapomenuté skříňky

Vánoční příběh pro děti o tom, jak adventní andělé jdou
vykonat své úkoly, přiveze divadlo Žlutý kopec. Avšak
současnost i tradice zamotají hlavy i andělům. Budeme si
zpívat koledy, kouzelná skříňka nám odhalí mnohá tajemství a prozradí, co jsou pravé Vánoce. 16. prosince 2017
od 15,00 hod. ve výstavním sále MKZ Bělá pod Bezdězem.
Více info na http://www.mkzbela.cz

Vánoční koncert Martina Maxy

Zveme Vás na speciální akustický koncert zpěváka Martina Maxy, který si na svůj Vánoční koncert v Doksech přichystal písně za doprovodu akustických kytar, kláves a violoncella. Těšit se můžete i na největš hity Martina Maxy.
17. prosince 2017 od 16,00 hod. v kině Máj v Doksech.
Více info na www.doksy.com

Silvestrovský výstup na Pastýřskou
stěnu

Pojďte oslavit poslední den s českolipskými turisty výstupem na Pastýřskou stěnu v Děčíně.
Odjezd: 31. prosince 2017 v 8:30 hod. z hl. nádraží ČD
v České Lípě Trasa: ČD Děčín východ - Masarykovo náměstí - Pastýřská stěna - Podmokly - Děčín hl. nádraží ČD
(4 km) Vede: pí Anna Machová, tel.: 606 393 776.
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KULTURA
Městská knihovna v Mimoni
zve děti, rodiče a prarodiče na

V
VÁ
ÁN
NO
OČ
ČN
NÍÍ D
DÍÍL
LN
NY
Y
Městská knihovna, Svébořická 309, přízemí
Úterý 12. 12. 2017
Čtvrtek 14. 12. 2017

od 13,00 do 17,30 hod.
od 13,00 do 17,30 hod.

Výrobky z korku, dekorace z papíru, ozdoby z kávových
zrnek, věnce z krepáku, přáníčka a visačky z papíru.
Materiál zajištěn!
(V tyto dny nebude v dětském oddělení v provozu internet!)

Adventní koncert – Zpěvandule
Neděle
10. prosince
2017 od 17,00
hod.
Adventní
koncert
– Zpěvandule
Kostel
sv.
Petra
a
Pavla.
Vstupné
dobrovolné.
Neděle 10. prosince 2017 od 17,00 hod.
Kostel sv.pěvecký
Petra a Pavla.
Oblíbený
sbor z Vstupné
Mimoně.dobrovolné.
Oblíbený pěvecký sbor z Mimoně.

Prodej vánočních stromečků

Vánoční
se budou
letos prodávat za infocentrem
Prodejstromečky
vánočních
stromečků
v Vánoční
Hradčanech
od 11. 12.
2017 do
23.prodávat
12. 2017,zakaždý
den od
stromečky
se budou
letos
infocentrem
v Hradčanech
od 11.
2017 do 23.
12. 2017,
den451
od
9,00
hod. do 16,00
hod.12.
(borovičky,
smrčky).
Tel.:každý
607 606
9,00 hod. do 16,00 hod. (borovičky, smrčky). Tel.:
607 606 451

Betlémské
světlo
Betlémské světlo

VVletošním
letošním roce
rocebetlémské
betlémskésvětlo
světlorozvezou
rozvezou17.
17.prosince
prosinceskauti
skauti
celé republice.
vy můžete
si ho můžete
vyzvednout
a
po
celépo
republice.
I vy siI ho
vyzvednout
a zapálit
si
zapálit si přinesenou
svíčku vvkapličce
Náhlověsv.v Floriána.
kapličce sv.
přinesenou
svíčku v Náhlově
Floriána. bude v Náhlově výborná nálada, společně si
Tradičně
Tradičně bude
v Náhlově
výborná
společně
si do
zazpíváme
koledy,
i něco na
zahřátínálada,
vám rádi
nalijeme
zazpíváme koledy, i něco na zahřátí vám rádi nalijeme do
vašeho hrnečku s příběhem. Máte doma takový, ze kterého
vašeho hrnečku s příběhem. Máte doma takový, ze kterého
pijete
významné
příležitosti?
MáteMáte
hrnek hrnek
po babičce,
pijetejen
jenpřipři
významné
příležitosti?
po od
maminky
nebo
jen
ten,
ke
kterému
se
váže
milá
vzpomínka?
babičce, od maminky nebo jen ten, ke kterému se váže
Budeme
rádi, kdyžBudeme
nám takový
milá vzpomínka?
rádi,hrnek
když představíte,
nám takovýukážete.
hrnek
Na
vaši návštěvu
se těšíme v neděli 17. prosince ve 14,00 hod.
představíte,
ukážete.
vaši návštěvu
se těšíme
v neděli
prosince
ve cukroví
14
vNa
Náhlově.
Uvítáme
přinesený
malý 17.
vzorek
vašeho
hod.
v Náhlově.
malý vzít
vzorek
vašeho
na
ochutnání
i proUvítáme
ostatní. přinesený
Nezapomeňte
s sebou
dobrou
cukrovíhrneček
na ochutnání
i pro
ostatní. Nezapomeňte
náladu,
a svíčku
(doporučujeme
i záložní). vzít s
sebou dobrou náladu, hrneček a svíčku (doporučujeme i
záložní).
Spolek historie Mimoňska
Spolek historie Mimoňska

Vánoční
ZUŠV.
V.Snítila
Snítila
Vánoční koncert
koncert ZUŠ

Čtvrtek
2017od
od17,00
17,00hod.
hod.
Čtvrtek 20.
20. prosince
prosince 2017
Vánoční
školy
v Mimoni.
Učitelé
Vánoční koncert
koncertZUŠ
ZUŠMimoň
Mimoňv sále
v sále
školy
v Mimoni.
i žáci
přejí
všem spoluobčanům
krásný adventní
i Učitelé
žáci přejí
všem
spoluobčanům
krásný adventní
čas a klidné
čas a klidné
prožití Vánoc.
prožití
Vánoc.
Petr Petr
Slavík,
řed. ZUŠ
Snítila
v Mimoni
Slavík,
řed. V.
ZUŠ
V. Snítila
v Mimoni

Vánoční prodej
prodej ryb
Vánoční
ryb

Vánoční kapry,
k prodeji
budou
také také
štiky,štiky,
Vánoční
kapry, (a(anejen
nejenkapry,
kapry,
k prodeji
budou
sumci,
amuři
a
další
druhy
ryb),
si
mohou
občané
zakoupit
sumci, amuři a další druhy ryb), si mohou občané zakoupit
v Rybářském domě v Mimoni: 19. - 23. 12. 2017 od 9 do
v Rybářském domě v Mimoni: 19. - 23. 12. 2017 od 9,00 do
17 h.
17,00 hod.

Vánoční výstup na kostelní věž

Vánoční
výstup
kostelní věž
Úterý 26. 12. 2017
od 16 dona
18 hodin.

Úterý
2017
od 16Vstupné
do 18 hodin.
Kostel26.
sv. 12.
Petra
a Pavla.
dobrovolné.
Zajišťuje
Mimoňská
obroda
a Římskokatolická
farnost
Kostel
sv. Petra
a Pavla.
Vstupné
dobrovolné.
Mimoň. Mimoňská obroda a Římskokatolická farnost Mimoň.
Zajišťuje

Vánoce vv kostele
Vánoce
kostele sv.
sv. Petra
PetraaaPavla
Pavla

Adventní koncert – Happy Day Quintet

Neděle 17. prosince 2017 od 18,00 hod.
Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné dobrovolné.
Adventní
koncert
– Happy
Day
Vokální akapelová
skupina používající
lidský
hlas aQuintet
lidské tělo.

Neděle 17. prosince 2017 od 18,00 hod.
Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné dobrovolné.
Vokální akapelová skupina používající lidský hlas a lidské tělo.
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Neděle 24. 12. 2017
Neděle
24. 12. 2017
16,00 mše pro děti a 24,00 půlnoční mše + prohlídka
16,00 hod. mše pro děti a 24,00 hod. půlnoční mše +
betlému
prohlídka
betlému
Pondělí 25.
12. 2017 Boží hod vánoční
Pondělí
9,00 mše25. 12. 2017 Boží hod vánoční
13,00hod.
– 17,00
9,00
mše prohlídka betlému
Úterý 26. 12. 2017 Sv. Štěpána
13,00 – 17,00 hod. prohlídka betlému
9,00 mše
Úterý 26. 12. 2017 Sv. Štěpána
13,00 – 17,00 prohlídka betlému
9,00
hod.27.mše
Středa
12. 2017
8,00 mše
13,00
– 17,00
hod.
prohlídka
betlému
Čtvrtek
28. 12.
2017
17,00
mše
Pátek 29.
8,00
Středa
27.12.
12.2017
2017
8,00mše
hod. mše
Sobota 30. 12. 2017
17,00 mše
Čtvrtek 28. 12. 2017
17,00 hod. mše
Neděle 31. 12. 2017
16,00 mše
Pátek
29. 12. 2017
8,00 hod. mše
Pondělí 1. 1. 2018
9,00 mše
Sobota
12. 2017
17,00– hod.
2. – 3. 1.30.
2018
13,00
17,00mše
prohlídka betlému
Neděle 31. 12. 2017
16,00 hod. mše
Pondělí 1. 1. 2018
9,00 hod. mše
2. – 3. 1. 2018
13,00 – 17,00 hod. prohlídka betlému

HISTORIE
Prezidentská návštěva

Listopadové setkání

Vlastně by nestála ani řeč, ale každý bod v historii může
vyvolat zajímavý sled spojitostí. Mimoň žádný prezident
nenavštívil až do chvíle, kdy se tu v roce 1956 krátce
zastavil Antonín Zápotocký.
Letos 13. listopadu uplynulo 60 let od úmrtí hlavy státu,
která byla oficiálně zvána „druhý dělnický prezident“, jinak mu přezdívali různými familiérními jmény, z nichž
„Tonda“ bylo to nejobyčejnější.
Zápotocký se zabýval také spisovatelstvím. K jeho dílům
se nyní literární věda staví poněkud odmítavě. Autor totiž
hovořil o psaní románů, ale vždy šlo o směs vlastních
vzpomínek, úředních dokladů a výpisků z cizích děl.
Jeho první větší spis, se jako jediný, opírá o poznatky
i z našeho kraje: „Vstanou noví bojovníci“. Vzpomínky
na vlastního otce jsou živé a poutavé, ale jeho působení
v Liberci, o tom se asi moc nedozvěděl.
Pasáže o procesech proti prvním socialistům z roku 1882
vypsal ze soudních spisů. V tom roce přešla vlna neklidu také textilkami v údolí Ploučnice a na všech místech
se hledaly důkazy o nějakém spiknutí. Soudní projednávání bylo plné titěrných obvinění. Příkladně se hledaly
nebezpečné tendence v básničkách, které někteří zatčení
napsali, a to dokonce ve vězení. Osmdesátá léta 19. století byla stále ještě plná scestných pokusů hledat spiknutí
proti státu.
Hodně stran vypsal Zápotocký ze vzpomínek Josefa
Rezlera, který jako dělník prošel řadou textilek v našem
kraji po polovině 19. století. Jde o nelítostné líčení pracovních a společenských poměrů ve velmi nezdravém
prostředí vykořisťujícím každého jedince.
Z vlastních vzpomínek podává Zápotocký obraz vzniku
dělnických spolků a počátku zápasu za všeobecné hlasovací právo. Jsou tam scény roztomilé až komické, celkem
věrně svědčící o tom, z jaké naivní neznalosti se rodila
sociálně demokratická strana.
Zavřu knihu a vracím se do roku 1956, kdy se prezident
Zápotocký zastavil v Mimoni cestou do Liberce. Bylo
po XX. sjezdu sovětských komunistů. S odhalením Stalinova kultu a odsudkem jím zavedených represí bytostně nesouhlasil. V kritice viděl ohrožení a rozpad hodnot,
kterým věřil. Nyní měl všechno vysvětlovat a stát před
případnými dotěrnými otázkami.
Deset let po napsání své knihy taktizoval a dával ruce
pryč od změny politického kurzu. Najednou se ocitá
v roli těch, kteří v časech jeho otce se děsili každé změny,
trpěl podezřívavostí a pomáhal stavět překážky. Politické
obrození se dostavilo až o jedno desetiletí později.
Ladislav Smejkal

V Náhlově, v sobotu dne 11. 11. 2017, Spolek historie
Mimoňska pořádal setkání, na které byl pozván pan Václav Bilický. Pan Bilický, bývalý policejní pyrotechnik,
který se podílel na asanaci pyrotechnické zátěže v bývalém vojenském prostoru Ralsko a zřizovatel pyrotechnického muzea v Kuřívodech pozvání přijal a připravil nám
velmi poutavé vyprávění, které se pyrotechniky týkalo
jen okrajově, ale o to bylo zajímavější. Bylo to vyprávění
o hrobu neznámého vojína v Hradčanech z května 1945.
Pan Bilický po dlouhém pátrání jméno vojáka zjistil. Našel i jeho potomky na Uralu a tak na pomník po mnoha
desetiletích mohlo být napsáno jeho jméno a dána jeho
fotografie. Spolek historie Mimoňska a všichni přítomní
mu děkujeme za velmi hezké a zajímavé povídání.
Koho by zajímaly podrobnosti, musí se stavit u pana Bilického v Muzeu pyrotechniky v Kuřívodech. A kdo teď
zalitoval, že na setkání nepřišel, může to napravit příště.
Každá akce našeho spolku je na stránkách www.historiemimone.cz
Výzva: kdo zná podrobnosti o osobě Josefa Klause z České Noviny, prosím ozvěte se.
Za SHM - Lenka Špačková

(inzerce)
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RŮZNÉ
Setkání se Zdeňkem Svěrákem

Dne 10. 11. jeli primáni, sekundáni a dva žáci z vyššího stupně
gymnázia reprezentovat naši školu do Prahy. Natrénovali jsme
šest písniček a ty jsme zazpívali v Senátu Parlamentu České
republiky při příležitosti soutěže o nejkrásnější nádraží, kterou
vyhrála obec Doksy.
Celkem jsme měli tři výstupy. Jeden na začátku, druhý uprostřed
a třetí na konci celého pořadu. Ze začátku jsme byli vystresovaní, ale pak jsme se do toho opřeli a zazpívali jsme to skvěle.
Všichni jsme se velmi snažili, a proto jsme byli rádi, že se nám
to povedlo.
Poslední písnička s názvem „Jsem nádraží“ byla od Zdeňka
Svěráka, který byl také hostem této akce. Já sama jsem byla
opravdu nadšená, protože jsem se mohla poprvé setkat se slavnou osobností.

Den poezie ukázal, že děti mají o poezii zájem. Bylo zřejmé, že je veršování bavilo. Všichni, kteří se na kráse českého
slova podíleli, si zaslouží pochvalu. Zanechali v nás hezké
pocity, na které budeme rádi vzpomínat.
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Den poezie 2017 – ukázky z básnických
pokusů žáků nižšího stupně
Láska
Láska již pohltila mé srdce,
srdce mi jen pro ni tepe.

Ona je krásná slečna,
ale není moc řečná.
Překrásné oči, úsměv i srdce má,
chtěl bych, aby tato slova
slyšela jen ona.
Chcel by som jej povedať,
že ju veľmi ľúbim,
a proto jen pro ni
i slovensky mluvím.

Největší odměnou byla hostina. Stoly byly plné výborného jídla,
kterého jsme se všichni doslova „přecpali“. Nebylo možné, aby
někdo odjel domů s prázdným žaludkem.
Celou akci jsme si náramně užili. Pro všechny to byl krásný zážitek. Vždyť kdo by se nechtěl setkat se Zdeňkem Svěrákem?
Daniela Tranová, sekunda

Den poezie

„Hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život
může dát. Kromě lásky ovšem.“ Těmito slovy, jež patří Jaroslavu Seifertovi, byl zahájen tradiční Den poezie. Uskutečnil
se 16. 11., v den narození K. H. Máchy. Letošní ročník byl
inspirován dílem J. A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“.
Během dvouhodinového programu jsme měli příležitost naslouchat recitaci našich žáků, kteří přednášeli nejen krásné
verše především českých básníků, ale také vlastní tvorbu. Literární pásmo uváděl Ondřej Kos z tercie, jenž zároveň zpestřil program hrou na klávesy. Hudební stránku programu oživila také Kateřina Stuchlá z primy, která všechny okouzlila
svou hrou na housle. Mile nás překvapila kvarta se sborovým
zpěvem Máje.
V druhé části programu proběhla literární soutěž, v níž se
utkaly jednotlivé třídy. Nejvíce bodů získali terciáni, kteří
si vítězství opravdu zasloužili, protože byli nejkreativnější.
Žáci měli také možnost hlasovat o nejlepší báseň a nejhezčí recitaci. Největší úspěch v obou kategoriích zaznamenali
žáci primy Josef Chour a Matyáš Sochor s humornou básní
„Cesta po našem poli“. Druhou nejúspěšnější recitátorkou
byla Tereza Janušková, jež vystoupila s vlastním sonetem
O dnešním světě.
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Káva
Ranní kávy lok
Povzbudí tě víc než grog.
Tento černý nápoj
Má sílu jako náboj.
Pozor však si dej,
Ať nejseš závislej.
Kofein je návykovej,
tak buď opatrnej.
Život
Miminko je jako semínko,
Stačí málo, aby zrálo.
Člověk je jako strom,
stačí malý hrom, aby nastal zlom.
Člověk je jako půda,
když má špatné živiny, je z něj zrůda.
Všichni máme stejné kořeny,
které budou jednou spojeny.
Štěstí
Víš, co je štěstí?
Je to dům, auto a chata?
Ne, štěstí je dětství,
když tu jsou máma i táta.
Víš, co je štěstí?
Když ti někdo slibuje modré z nebe?
Ne, to je,
když máš hodně lidí kolem sebe.
...pokračování na další straně.

RŮZNÉ
O třech tečkách
Tři tečky rozvíjejí nedokončenou větu.
Tři tečky ležící po třech
nedokončenou myšlenku dokončují.
Tři tečky krátké jako mech,
ale přece mohou být nekonečné.
Tři tečky vytvářejí krásné, mladé, čisté myšlenky.

Když se ty dvě potkaly, řekly si, že se svými dílky pochlubí,
propojily obě techniky a vylíhla se výstava v Domě kultury
Ralsko s názvem ....když si velký holky hrajou. Už proběhla
vernisáž a obě byly velmi překvapeny, kolik příznivců a možná i zvědavců se sešlo. Takhle narvaný kino už dlouho nebylo.

Myšlenky nám proplouvají před očima jak loďky na křišťálových jezerech naší mysli.
Tři tečky pomáhají rozvíjet fantazii každého,
kdo k nim dorazí.
Gymnázium Mimoň zve zájemce o studium a jejich rodiče
na Den otevřených dveří, který se uskuteční 7. 12. 2017 od
14 do 17 hodin.

Kdo si hraje, nezlobí.....

A když si hrajou velký holky, tak většinou ani nikdo neví s čím.
Jedna si hraje s nitěma, paličkama a herdulí a výsledkem hrátek jsou krajky. Druhá si hraje s barvama, ředidlem a papírem
a je z toho grafika.

A tak si říkám, že je na čase poděkovat. V první řadě děvčatům z „kultůry“ za vstřícný přístup a pomoc při přípravě,
panu správci za pomoc při instalaci, Babotřeskám za kulturní
program, utajeným pomocnicím za dobroty. No a všem, kteří přišli (které přišly) a taky možná ještě přijdou (můžete do
17. 12. v době promítání kina a konání dalších akcí) a tím nám
dají najevo, že naše snažení není zbytečné. Klidně nám napište, jak jsme šikovné a taky, pokud byste někdo znal někoho,
kdo si jen tak doma hraje a schovává si věci do šuplíku, dejte
nám vědět, ať víme, jak jsou šikovní i další Mimoňáci.
Anna Borůvková
Fotografie: Miroslav Starý

Ekodění na Ekocentru Brniště

Ohlédnutí za minulým měsícem:
Listopad byl plný akcí. Úspěšně proběhl Svatomartinský jarmark
a krůtí hody, který se těšil velkému zájmu - všem moc děkujeme za podporu a návštěvu. Proběhly také první „Kroužky sběru
a zpracování bylinek a plodin“, které školním dětem přibližují
možnosti využití vlastní úrody a darů přírody. I „Krásám tvoření“
se daří a výrobky z listí i ze sušiny již zdobí naše domovy.
Připravujeme:
5. 12. od 17.00 hod. Mikulášská nadílka – tradiční Setkání
s Mikulášem v Ekocentru
7. 12. od 15.30 hod. Kroužek poznávání přírody „Ekokroužek“ - Kam s ním? Cesta odpadu, výroba dárečků z recyklovaných materiálů
9. 12. od 10.00 hod. Adventní dílny – akce pro rodiny s dětmi
a širokou veřejnost
12. 12. od 15.30 hod. Kroužek sběru a zpracování „Vaření“
- Bylinky - dárkové balíčky a sušené ovoce pro rodiče
13. 12. od 16.00 hod. Krásy tvoření (nejen) z recyklace
14. 12. od 15.30 hod. Kroužek poznávání přírody „Ekokroužek“ - sklo, papír, plast - vším se dá ozdobit stromeček!
Pravidelný program:
Pondělí od 17.30 hod. Jóga v Ekocentru
Středa od 16.00 hod. Hýbánky zpět v Ekocentru
Těšíme se na Vás, Tým PNF ZOD
Prosinec 2017

15

SPORT
Šipkový klub „Čeští lvi“, aneb jak
to lítá u Českého lva

V minulém roce jsem byl osloven neregistrovanými hráči
z Mimoně ohledně možnosti pravidelného hraní šipek v restauraci Český Lev. Jelikož po výborných zkušenostech
s kulečníkovým týmem u Českého lva, jsem neváhal a přání
vyslyšel. Z čehož vyplývalo zajištění závodních šipkových
strojů od Unie šipkových organizací a registrace hráčů pro
registrované hraní.
Toto vše se zdařilo a tým pod názvem „Čeští lvi“ zcela poprvé jako nováček naskočil do Ústecké šipkové soutěže
v 3. lize. Když z kluků spadla první nervozita, tak se po
prvním roce hraní pod vedením kapitána Michala Součka poprali se soupeři tak úspěšně, že letošní rok startují již
v 2. lize a nevedou si zatím vůbec špatně, zatím mají velké
šance bojovat play oﬀ o postup do vyšší soutěže. V současné
době poznávají soupeře i z 1. ligy, kteří spadli, ale to jim jen
dává velké možnosti poměřit síly s kvalitními hráči. Rozhodně se naši hoši v této konkurenci neztrácí a dobře reprezentují
naše město, tým v této soutěži dokonce rozšířil svůj kádr.
Jelikož jsme nechtěli pouze zůstat u registrovaného hraní, tak
jsme se jako provozovna v minulém roce přihlásili do soutěže „Molík cup 2016/2017“, která je pro všechny registrované i neregistrované zájemce o tento šipkový sport. Soutěž
jsme hráli ve dnech pondělí a středa s velkou účastí hráčů
nejen Mimoně, ale zavítal mezi nás i současný reprezentant
ČR v šipkách Antonín Davídek. Mimoňákům se v této soutěži velmi dařilo, odehrálo se přes 76 turnajů a do velkého
finále v Litvínově, které se konalo letos v květnu, postoupilo
7 mužů a 4 ženy, což byl na jedno hrací místo úspěch. V letošním roce jsme opět pro velký zájem přihlásili provozovnu

Vánoční šipkový turnaj

Kde: Český Lev Mimoň
Kdy: 27. 12. 2017
Start: 16:30 hodin
Registrace od 16 hodin
Cena pro každého, protože jsou
Vánoce!!!
(poháry, dárky – překvapení,
pohoštění)
Startovné: 50,-Kč
Registrace na telefonu p. Pekař – 777 967 720 nebo na
e-mailu: jeny1@seznam.cz nebo přes fb.

do soutěže Jackpot cup 2017/2018, který se hraje pravidelně každé pondělí a středu a určitě bychom rádi přivítali na
zkušenou ostatní hráče, jelikož víme, že je zde tento sport
oblíbený.
Pro oblíbenost tohoto sportu pořádáme pravidelné velikonoč-

ní, letní a vánoční turnaje pro veřejnost. Letos se bude turnaj
konat mezi svátky a to 27. 12. 2017 od 16:30 hodin, čímž
všechny příznivce zveme, ať mají možnost si poměřit síly
a užít sportovní den.
Všem hráčům děkuji za přízeň v letošním roce, a těším se na
spolupráci v dalším roce. Našim „Českým lvům“ přeji dobrý
let šipkám, ale hlavně trpělivost, soutěživost a nechť se jim
daří.
Zdeněk Pekař, Rest. Český Lev Mimoň
a celá kata. Na správnost provedených technik dohlížel
sbor rozhodčích tak, aby každý karatista byl spravedlivě
posouzen.
Závodů KID CUPu v Mimoni se zúčastnilo něco kolem sta
závodníků z Mimoně, Doks, České Lípy, Nového Boru,
Jablonného pod Ještědím.
Všechno dopadlo tak jak mělo a děti si odnesly diplomy
i medaile.

KID CUP Mimoň
Byla chladná listopadová neděle a všechny děti z klubu
SSC Česká Lípa se připravovaly na nedělní KID CUP
v našem městě. Přesně dne 12. 11. 2017 v 9:30 se v tělocvičně (DOJO) dostavila hojná část dětí, rodičů i přátel
karate. V tělocvičně panovala nervozita jak ze strany dětí,
tak rodičů. Mezitím se na tatami v tělocvičně rozcvičovalo
pár karatistů, aby předvedli ty nejlepší výkony a ukázali
všem, co už umí. Soutěžilo se v disciplínách agility pro
nejmenší, KIHON (základní techniky karate), půl kata
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Těšíme se na další závody, kde nejen rodičům ukážeme, co
jsme se naučili pod vedením našich trenérů.
Honza Jakubíček

INZERCE

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku
přeje

Lékárna U Salvátora
Nám. 1. máje 48/III, Mimoň
Tel.: 487 863 640
Otevírací doba:
PO - PÁ
8.00 - 17.00
SO
8.00 - 11.00

Lékárna U Modrého hořce
Nádražní 95/V, Mimoň
Tel.: 487 862 459
Otevírací doba:
PO
8.00 - 13.00
ÚT - PÁ
8.00 - 12.00
**************************************************************

Přijímáme platební karty
i zaměstnanecké poukázky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.lekarnamimon.cz

TOPENÍ MIMOŇ
Provádíme:
 Montáž kotlů na
kotlíkové dotace.
 Montáž tepelných čerpadel,
plynových kotlů,
rozvod plynu.
 Montáž
solárních panelů.

Kontakt:
723 892 058
E-mail: janoswald@volny.cz

TOPENÍ MIMOŇ
Prosinec 2017
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Adventní
setkání
s Ozvěnou

v sobotu 16. prosince 10.00–18.00
a v neděli 17. prosince od 10.00–17.00

v průjezdu domu v ulici Moskevská 687, Česká Lípa
tvořivé dílničky pro děti
vánoční trh s ručně vyráběnými dárky
a produkty obchůdků CL BIO a U Květu lipového
svařené víno a domácí punč
cukroví a perníčky
vánoční koledy
Bestseller letošních Vánoc, Zlatou knihu pohádek, českolipských
autorů Marty Knauerové a Atily Vöröse, si můžete na Adventu zakoupit
a v sobotu od 16 – 18 hodin proběhne autogramiáda knihy.
neděle 17. prosince od 18.00 v Jiráskově divadle, v České Lípě

Slyšte, slyšte… Skety

vánoční beneﬁční koncert populárního jazzového sextetu Skety pro Ozvěnu
Vstupenky je možné zakoupit na adrese www.ozvena.org, dále ve festivalové
kanceláři Lípa Musica, Žižkova 528/6 v České Lípě.

Výtěžek ze vstupného, stejně jako další dary NF Ozvěna,
budou použity na pomoc dětem s poruchami sluchu.
Velice děkujeme všem podporovatelům akce:

Květinářství
u Podloubíčka

Ozvena_advent2017_plakatA4.indd 1
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Záštitu nad akcí převzali
Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje
a
Ing. Jitka Volfová,
Náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje

Nadační fond

Více informací o činnosti
Nadačního fondu Ozvěna naleznete na

www.ozvena.org
6.11.2017 14:22:17
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RŮZNÉ
INZERCE

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka...................... 1300 Kč
1/2 stránky.......................... 800 Kč
1/4 stránky.......................... 500 Kč
1/8 stránky.......................... 300 Kč
Celá stránka barevně...... 2200 Kč
1/2 stránky barevně........ 1500 Kč
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