KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program červenec
Celý program najdete na: www.kulturamimon.cz
Náměstí ČSA 173, 471 24 Mimoň, tel.: 487 863 642 (pokladna); email: kinoralsko@mestomimon.cz
Lístky si lze vyzvednout v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň, v Městském
informačním centru, V Lukách 101, Mimoň nebo 30 minut před filmovým představením v DKR.

NOVINKA! Plánujeme pravidelné promítání dokumentárních filmů!
Upozorňujeme, na prázdninový provoz DKR - Mimoň. Od pondělí
24. července do neděle 13. srpna 2017 bude DKR - Mimoň uzavřeno.
96 min./titulky/příst.12+
1. 7. 17:30 D+R
Všechno úplně všechno
110 Kč

Ahoj, jmenuji se Madeline a jsem alergická na celý svět!

1. 7. 20:00
120 Kč

K

97 min./titulky/příst.15+

2. 7. 15:00
130 Kč

AN

Holky na tahu

Setkání po 10 letech v podobě dámské jízdy v Miami...

100 min./dabing/příst.

TIP

Já, padouch 3

Je dobré být zlý...

90 min./dabing/příst.12+
5. 7. 17:30 AK+DD
Spider-Man:
Homecoming
120 Kč

Objevuje se nový padouch Vulture a vše je v ohrožení...

6. 7. 20:00
120 Kč

AK

98 min./titulky/příst.15+

Unlocket: V utajení

AK+DD

Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit zrádce...

90 min./dabing/příst.12+

7. 7. 17:30
140 Kč Spider-Man: Homecoming
8. 7. 17:30
130 Kč

SF

3D

140 min./dabing/příst.12+

Transformers: Poslední rytíř

Další epická bitva se blíží...

8. 7. 20:00 AK
140 Kč

108 min./dabing/příst.12+

RO

100min./dabing/příst.

9. 7. 15:00
130 Kč

Mumie 3D

Aaaaa...

Kráska a zvíře 3D

Hraná adaptace animované klasiky spol. Disney

Promítání pro seniory

11. 7. 15:00 D
60 Kč

115 min./orig. verze/příst.

Zahradnictví: Rodinný přítel

12. 7. 17:30
120 Kč

AK

108 min./dabing/příst.12+

Mumie

Aaaaa...

115 min./titulky/příst.12+
13. 7. 20:00 K
Milovník po přechodu
110 Kč
Držte si plavky, přichází...
TIP
AK+DD
90
min./titulky/příst.12+
14. 7. 17:30
Válka o planetu opic 3D
150 Kč
Třetí kapitola z dějin boje o Zemi...

AK+DD

90 min./dabing/příst.12+

15. 7. 17:30
Spider-Man: Homecoming
120 Kč

Objevuje se nový padouch Vulture a vše je v ohrožení...

D

94 min./titulky/příst.12+

15. 7. 20:00
110 Kč
TIP
16. 7. 15:00
150 Kč

AN

19. 7. 20:00
110 Kč

D

20. 7. 20:00
100 Kč

D

Oklamaný

Od Oscarové Sofie Coppoly

100 min./dabing/příst.

Já, padouch 3 3D

Je dobré být zlý...

94 min./titulky/příst.12+

Oklamaný

Od Oscarové Sofie Coppoly

103 min./titulky/příst.12+

Život za život

Vše začíná za úsvitu - tři surfaři na rozbouřeném moři..

90 min./titulky/příst.12+
21. 7. 17:30 AK+DD
Válka o planetu opic
130 Kč
TIP
Třetí kapitola z dějin boje o Zemi...
129 min./dabing/příst.
22. 7. 17:30 AK+DD
Valerian
a
Město
Tisíce planet
150 Kč

22. 7. 20:00
100 Kč

D

23. 7. 15:00
110 Kč

AN

3D

Spektakulární sci-fi Luca Bessona...

90 min./titulky/příst.12+

Dunkerk

Událost, která ovlivnila náš svět...

84 min./dabing/příst.

Letíme!

Vrabčákovo velké čapí dobrodružství!

AN-animovaný; AK-akční; D-drama; DD-dobrodružný; DK-dokumentární; F-fantasy; H-horor; HD-hudební; K-komedie; KR-krimi;
R-romantický; RO-rodinný; SF-Sci-Fi; T-thriller; V-válečný; Ž-životopisný

Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program srpen
Celý program najdete na: www.kulturamimon.cz
Náměstí ČSA 173, 471 24 Mimoň, tel.: 487 863 642 (pokladna); email: kinoralsko@mestomimon.cz
Lístky si lze vyzvednout v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň, v Městském
informačním centru, V Lukách 101, Mimoň nebo 30 minut před filmovým představením v DKR.

NOVINKA! Plánujeme pravidelné promítání dokumentárních filmů!
Upozorňujeme, na prázdninový provoz DKR - Mimoň. Od pondělí
24. července do neděle 13. srpna 2017 bude DKR - Mimoň uzavřeno.
16. 8. 17:30 K
110 Kč

92 min./titulky/příst.12+

Srdečně vás vítáme

Od tvůrců Co jsme komu udělali?

17. 8. 17:30 AN
TIP
140 Kč

90 min./dabing/příst.

Emoji ve filmu 3D

Zavedou vás do tajného světa uvnitř vašeho mobilu...

18. 8. 20:00
110 Kč

AK

115 min./titulky/příst.12+

19. 8. 17:30
120 Kč

AK

19. 8. 20:00
120 Kč

AK+K

Baby Driver

Jeden opravdu dobrý řidič stačí...

115 min./titulky/příst.15+

Atomic Blonde: Bez lítosti

Agentka Mi6 je vyslaná, aby vyšetřila vraždu kolegy.

111 min./titulky/příst.15+

Zabiják & Bodyguard

TIP

Nikdy ho nespouštěj z očí...

20. 8. 15:00 AN
100 Kč
23. 8. 17:30 K
60 Kč
24. 8. 17:30 K
60 Kč

91 min./dabing/příst.

Maxinožka

S touto rodinou vás čeká velká jízda...

101 min./orig. verze/příst.

Teorie tygra

I ochočení muži mohou zdivočet...

83 min./orig. verze/příst.

Špunti na vodě

Co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých žen?

25. 8. 17:30 D
TIP
120 Kč

110 min./orig. verze/příst.

Po strništi bos

Ze vzpomínek na dětství, které prožil Z. Svěrák za války..

109 min./titulky/příst.15+
25. 8. 20:00 H
Annabelle 2 : Zrození zla
120 Kč

26. 8. 17:30
110 Kč

Ona vás děsila “V zajetí démonů”, ale...

AK+DD

120 min./titulky/příst.12+

Temná věž

Existují i jiné světy než tyto...

KR

110 min./titulky/příst.

26. 8. 20:00
Barry Seal: Nebeský gauner
120 Kč

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos.

27. 8. 15:00 AN
Velká
110 Kč

90 min./dabing/příst.

oříšková loupež 2

Veverčák, musí zabránit starostovi zbourat jejich domov

Promítání pro seniory
29. 8. 15:00 D
110 min./dabing/příst.12+
60 Kč

Z Paříže do Paříže

30. 8. 17:30 D
TIP
90 Kč

90 min./orig. verze/příst.

Křižáček

„Historická roadmovie" odehrávající se ve středověku

107 min./titulky/příst.15+
31. 8. 20:00 D+R
Tulipánová horečka
120 Kč
Počátek 17. století, doba tulipánové mánie.

AN-animovaný; AK-akční; D-drama; DD-dobrodružný; DK-dokumentární; F-fantasy; H-horor; HD-hudební; K-komedie; KR-krimi;
R-romantický; RO-rodinný; SF-Sci-Fi; T-thriller; V-válečný; Ž-životopisný

Změny programu jsou vyhrazeny.

Pozvánky DDM Vážka na letní
prázdniny 2017

Letní prázdniny 2017 budou ve Vážce opět velmi pestré. Jsou
určené dětem od ukončené první třídy do 15 let. Nabízíme vám
pobytový tábor „Týden v borůvčí“ a sedm příměstských táborů.
Na všechny tyto tábory je třeba se předem přihlásit a rezervovat
si tak místo. Veškeré přihlášky a podrobné informace najdete na
www.ddm-vazka.cz.
Týden v borůvčí I+II – tento tábor je již plně obsazen
Příměstské tábory:
Na letošní příměstské tábory je nutné být přihlášen nejpozději
ve středu předchozího týdne. Tábory jsou zdarma, platit si děti
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budou jen nutné osobní výdaje (např. při cestování, apod.).
Přihlášky a další informace najdete na www.ddm-vazka.cz.
Týden 10. – 14. 7. 2017 – Pohádkový příměstský tábor
Týden 17. – 21. 7. 2017 – Příměstský tábor se zvířátky
Týden 24. – 28. 7. 2017 – Výtvarný příměstský tábor
Týden 31. 7. – 4. 8. 2017 – Sportovní příměstský tábor
Týden 7. – 11. 8. 2017 – Příměstský cyklotábor
Týden 14. – 18. 8. 2017 – Kuchařský příměstský tábor
Týden 21. – 25. 8. 2017 – Turistický příměstský tábor
25. 8. 2017 – Rozloučení s prázdninami v Mirakulu (přihlášky
na www.ddm-vazka.cz)
Za Dům dětí a mládeže „Vážka“ Mimoň, Kristýna Petrová

KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Kristian Kodet: Obrazy

Do 2. 7. 2017 si můžete prohlédnout výstavu obrazů známého akademického malíře Kristiana Kodeta. Výstava je
zároveň i prodejní.

Výstava: Jak se rodí večerníčky

8. 7. – 27. 8. 2017
Jak to, že film se skládá ze spousty obrázků? A víte, kolik to dá práce, než se na filmovém plátně nebo v televizi
začnou pohybovat vaše oblíbené postavičky? Spoustu zajímavostí o výrobě kreslených a loutkových filmů přináší
výstava, připravená ve spolupráci s Ateliery Bonton Zlín,
Dětským muzeem Moravského zemského muzea a Českou
televizí Brno. Návštěvníci si můžou sami vyzkoušet jednoduchou animaci kreslených postaviček, loutek nebo animaci na počítači či vysílání v televizním studiu. Pro nejmenší
je připraveno pexeso s pohádkovými postavičkami, můžou
si vyrobit večerníčkovu čepici a zahrát si loutkové divadlo.

Nové pohlednice

Železniční stanice Mimoň v loňském roce zvítězila v jubilejním 10. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR.
Na počest takového ocenění byly vytvořeny dvě pohlednice našeho nádraží. Na první pohlednici je fotografie Josefa
Váni, která zároveň byla použita v soutěži a na druhém pohledu je černobílá kresba od Libora Machálka.
Pohledy jsou k zakoupení v Turistickém informačním centru v budově Městského muzea za 5,- Kč.

Letní koncerty v Božím hrobě
Josef Fousek

16. 7. 2017 v 15,00 hod.
Prvním letním koncertem v Kapli Božího hrobu bude
koncert Josefa Fouska, známého českého básníka,
textaře, spisovatele, humoristy, písničkáře, cestovatele
a fotografa.
Na přelomu 60. a 70. let absolvoval Josef Fousek Lidovou
konzervatoř výtvarné fotografie u prof. Jána Šmoka. Do
povědomí české veřejnosti se poprvé zapsal jakožto host
Miloslava Šimka v pořadech Divadla Semafor, později
Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do
roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v Česku i v zahraničí
se svými recitály Nemám čas lhát a Bez náhubku.
Pravidelně byl slyšet na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha
v pořadu nedělní Dobré jitro. Od října 2011 připravuje
pro Český rozhlas Plzeň pořad Fouskův svět.

Věra Klásková: „Z Britských ostrovů“

30. 7. 2017 v 15,00 hod.
Věra Klásková (zpěv, kytara) a Ondřej Allan Pour (kytara)
vystoupení s hostem Martinem Bendou. Zazní písně
irského, skotského, anglického a velšského původu. Věra
Klásková zpívá převážně anglicky, Martin Benda česky.
Během představení uslyšíte okolo dvaceti pěti písní, které
Věra vybírá z širšího repertoáru částečně podle atmosféry
v publiku.

František Lamač: „Melodie noci“

Změna otevírací doby Božího hrobu

Kaple Božího hrobu v Mimoni je pro návštěvníky otevřena
s průvodcem jako každý rok od června do září. Letos však
byla rozšířena: So 13,00 – 17,00 hod.
Ne 9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.

20. 8. 2017 v 21,00 hod.
Noční houslový koncert Františka Lamače přinese
do nezapomenutelné atmosféry Kaple Božího hrobu
melodie klasiků, z muzikálů, z filmové tvorby
i světových evergreenů.
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KULTURA
Tipy na výlet
Za Českými korunovačními klenoty na Hrubou Skálu (50 km)
Od 3. srpna do 28. září 2017 se na zámku Hrubá Skála uskuteční výstava
k výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem. Výstava připomene nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale
především fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Exponáty ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky
z jejich mnohasetleté historie opředené různými legendami. Rozšířený koncept výstavy se zaměří na jednu z nejdůležitějších postav české i evropské
historie – krále a císaře Karla IV.
Kromě samotných mistrovských replik klenotů představíme i mnoho dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – např. kopie
zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D modely. Expozici doplní interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky.
Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři
– Jiří Urban z nedalekého Turnova, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské, aktuálně také repliku cášské koruny. Na mnohasethodinové realizaci zlatnických
prací se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video.
Otevírací doba:
úterý – neděle: 10:00 – 17:00 (srpen), 10:00 – 16:30 (září), ohlášené skupiny nad 20 osob od 9:00 hodin. Více informací naleznete na: http://ceskekorunovacniklenoty.cz/
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Výstava muzea strašidel

Pozvánky na okolní akce

Výstava muzea strašidel proběhne v tajuplných sklepních
prostorech Kulturního centra Sever v Cvikově v termínu od
30. června do 30. července 2017. Klenuté sklepy starého
Hotelu Sever se naplní malými i velkými strašidly, hodnými
vílami a bytostmi tajemnými. Bát se ale nemusí ani ti nejmenší. Otevřeno je denně včetně sobot a nedělí od 9:00 do 17:00
hodin. Vstupné 20 Kč děti od 1 roku do 15 let, dospělí 40 Kč.
Více informací na: http://kultura.cvikov.cz/

Horský expres 2017

Horský expres 2017 Cvikov – Jonsdorf – Oybin – Cvikov. Předprodej jízdenek je zpřístupněn na portále www.evstupenka.cz.
Horský expres bude jezdit od 6. července do 24. srpna 2017
každé úterý a čtvrtek v 9:30 hodin z Náměstí Osvobození ve
Cvikově. Zpět se bude vracet v 15:30 hodin z Oybinu. V Jonsdorfu mají turisté možnost navštívit Motýlí dům (cena vstupenky 6,5 Euro/4 Euro děti) a skalní město. V Oybinu doporučujeme navštívit romantickou zříceninu hradu a kláštera (cena
vstupenky 4 Euro/2 Euro děti), je zde i mnoho možností na
pěkné výlety a procházky. Z německé strany bude vyjíždět vláček z oybinského nádraží v 11:00 hodin. Aktuální informace
naleznete na http://kultura.cvikov.cz/.

Brnišťská pouť

Již tradiční akce proběhne ve dnech 7. až 9. července 2017,
opět v areálu lesního zátiší v Brništi. Areál bude otevřen v sobotu a v neděli od 10:00 hod. Těšit se můžete na pouťové
atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče a bohatý kulturní program, který naleznete na: http://brniste.cz/
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Středověký jarmark

Bělou pod Bezdězem navštíví císař římský a král český,
Karel IV. Na co se, krom jeho císařské milosti, můžete těšit?
Spatříte kejklíře i fechtýře, provazochodkyni, pěvce i hudce,
ochutnáte poctivé medoviny i kvašeného piva, calty, trdelníky,
preclíky a jiné pekařské laskominy, pečené maso i klobásy. Začínáme 15. července 2017 od 10:00 hodin průvodem od České
brány a zakvasit si můžete až do hodiny 16:00, kdy jarmark
končí.

Pohádka „O příliš velkém klobouku“

Hraná pohádka pro děti na nádvoří zámku Zákupy v podání Princeznina pohádkového divadla 23. července 2017 od 16:00 hodin. Vstupné 50,- Kč. Více na: https://www.zamek-zakupy.cz/

Letní kino na hradě Lipý

Do 11. srpna 2017 se v prostorách vodního hradu Lipý
v České Lípě promítají filmy. Program kina naleznete na:
http://www.lipy.cz

Ondřej Sokol: Celebrity

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný
pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců
v České republice. Vstupné: 250 Kč. Kulturní dům Crystal Česká Lípa, 25. srpna 2017 od 19:00 hod. Více na:
http://www.cl-kultura.cz

KULTURA
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 3. čtvrtletí 2017
Den

Měsíc

Název akce

ČERVENEC
8. 7. – 27. 8. 7. - 8. Rodinná výstava: Jak se rodí večerníčky
10. 7. - 25. 8. 7. – 8. Aktivní dny
14.-15.
18. ročník Mimoňského míčového sedmiboje
7.
15.
Rovinové a překážkové dostihy
7.
16.
Koncert: Josef Fousek
7.
16. - 22.
Týden v borůvčí I.
7.
21.
Trhy
7.
23. - 29.
Týden v borůvčí II.
7.
30.
Koncert: Věra Klásková – Z Britských ostrovů
7.
SRPEN
7. - 11.
Příměstský cyklotábor
8.
10. 7. - 25. 8. 7. – 8. Aktivní dny
12.
7. ročník Mimoňského triatlonu
8.
18.
Trhy
8.
20.
Koncert: „Melodie noci“ – Fr. Lamač, housle
8.
25.
Rozloučení s prázdninami v Mirakulu
8.
8. 7. – 27. 8. 7. - 8.
Rodinná výstava: Jak se rodí večerníčky
ZÁŘÍ
3.
Rovinové a překážkové dostihy
9.
9. 9 . - 15. 10. 9. – 10. Výstava: 40 let Hi-fi klubu Mimoň
13.
Taneční zábava pro seniory
9.
16.
Dny evropského dědictví – beseda s promítáním
9.
15.
Trhy
9.
Literární beseda: Vřeteno osudu – J.P.Snětitý, O. Dvořák
30.
9.
Pohádkové putování
9.
(bez záruky, změny možné)

Místo konání

Pořadatel

Městské muzeum
DDM Vážka
Mimoň
Dostihové závodiště
Areál Božího hrobu
Hradčany
náměstí 1. máje
Hradčany
Areál Božího hrobu

Odbor kultury
DDM Vážka
V. Konopiský
Hřebčín Mimoň
Odbor kultury
DDM Vážka
SLATR
DDM Vážka
Odbor kultury

Mimoň
DDM Vážka
Mimoň
náměstí 1. máje
Areál Božího hrobu
Mirakulum
Městské muzeum

DDM Vážka
DDM Vážka
TJ Jiskra Mimoň
SLATR
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury

Dostihové závodiště
Městské muzeum
DKR
Městské muzeum
náměstí 1. máje
Městské muzeum
Mimoň

Hřebčín Mimoň
Odbor kultury
Odboru kultury
Odbor kultury
SLATR
Odbor kultury
DDM Vážka

HISTORIE
Bitva u Zborova

Výročí bitvy u Zborova 2. července 1917 bylo připomínáno vojenskou slavností s širokou účastí veřejnosti. Letos uplyne už sto
let od události, kdy prvně bojově vystoupily československé legie
v Rusku. Jejich počínání a odvaha vojáků byly jedním ze základních kroků vedoucích ke vzniku československého státu.
Zborovské slavnosti se v mladé mimoňské posádce konaly ještě v červenci 1948 naposledy. Upadly v zapomnění, protože byly
potlačeny. Armádní slávu a prestiž před veřejností reprezentovaly
boje na Dukle a výroční den vstupu Čs. armádního sboru na území
republiky 6. 10. 1944. Ten den byl vyhlášen Dnem československé
armády. Komunistická strana tak vyloučila polovinu historických
bojových tradic, a to tím trapnějším způsobem, že nový armádní
svátek byl zvláště adorací Sovětského svazu.
Mimoňský účastník bitvy u Zborova Rudolf Sergej Řehounek
(1890 – 1962) popsal svůj zážitek takto: „Vyšvihuji se nad zákop
a nedbaje prudké, od rána zuřící dělostřelecké palby, běžím kupředu. Před drátěnými překážkami nepřítele se ohlédnu – moje družstvo se zpozdilo. Drátěné překážky, které ruští dělostřelci slíbili
rozbít, jsou poškozené velmi málo a hoši musí dráty přestřihovat.
V tom ale cítím prudké údery pod levou lopatkou, do zápěstí a boty
– roztrhl se nade mnou šrapnel … Hoši mne dobíhají, vyskakují
a již se dereme přes dráty … proti nám se objevil hlouček příslušníků 75. pluku rakouské armády, křičím, aby odložili pušky. Velmi
rychle a ochotně je odhodili a na můj povel odbíhají do našeho týlu
… již neběžím, opírám se o pušku a stěnu zákopu. To mi zachraňuje

život. Pod lopatkou se stupňuje bolest …“.
Vážně zraněný Řehounek se nikdy docela nevyléčil. V těle mu zůstala střepina blízko páteře a nešla operovat, protože hrozilo ochrnutí celého těla. Po celý život trpěl bolestmi. Prošel s legionáři celou
anabázi až do Vladivostoku.
Po válce si doplnil vzdělání a z původního truhláře se stal poštmistrem v Mělnickém Vtelně. Zde se aktivně účastnil květnového povstání v roce 1945.
Záhy potom odešel do Mimoně, kde se také stal poštmistrem, předsedou místní organizace strany národních socialistů a jednatelem
Čs. obce legionářské ve městě. Předsedou byl zákupský železničář
Ladislav Pech.
Do Mimoně přišlo několik starších československých důstojníků, původních legionářů, účastných při zakládání Vojenských lesů a statků
a vůbec hospodářské správy vojenského pásma. Po roce 1948 byli
nežádoucí. Byli buď urychleně penzionováni a nebo z armády propuštěni. Řehounek se 8. února 1948 stal jednatelem nové organizace, která se pokoušela sjednotit první a druhý odboj – Svaz národní
revoluce. Za několik týdnů, po únorových událostech, byl z funkce
odvolán „pro jeho postoj ke stávajícímu vývoji v republice“.
Mimoňský akční výbor jeho případ později znovu projednal a po
měsíci mu povolil další činnost v organizaci. Zachránil tím i své
poštmistrovské místo a dosloužil do penze. Zemřel v Mimoni.
Při letošním stém výročí bity u Zborova chce Čs. obec legionářská
vzpomenout všech hrdinů. Mimoň má také svého a dala mu zřídit
pamětní desku.
Ladislav Smejkal
Červenec - Srpen 2017
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RŮZNÉ
Pasování na čtenáře

Do knihovny jsme se 26. května nesmírně těšili, protože
měl rytíř z pohádky pasovat prvňáčky na čtenáře.
Na konci první třídy krásně plynule čtou a tento obřad je
velikou pochvalou a slávou.
V knihovně nečetli, ale představili se, odříkali svoji adresu,
poznávali pohádkové bytosti a postavy a složili slib řádu
rytířského. Ten byl hlavně o tom, že se budou ke knížkám
pěkně chovat a budou číst.
Vše děti zvládly báječně a za nejvíce přečtených minut si
převzali ocenění Brianek Bohúň, Daneček Zajíc a Emička
Portová a za nejkrásnější obrázky v deníčku Simonka Chudobová.

Vítání nových občánků

Dne 10. 6. 2017 jsme na MěÚ Mimoň přivítali nové občánky
města Mimoň. Obřadní síň byla plná miminek, rodičů, příbuzných.
Zástupkyně SPOZU paní Anna Šilhánková přivítala všechny
přítomné. Ve slavnostním programu vystoupily s pásmem básniček a písniček děti ze Základní školy a Mateřské školy Mírová, mateřské školy Komenského, pod vedením paní učitelky
Radomíry Řeháčkové.

Slavnostní řeči se ujal starosta města pan František Kaiser. Přítomným rodičům gratuloval, popřál jim a jejich dětem pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti.
Po slavnostní řeči se rodiče zapisovali do pamětní knihy, převzali si dárek od města Mimoň. Poté se mohli rodiče s dětmi
vyfotit na památku.

Všechny první třídy mimoňských škol také soutěžily o nejvíce přečtených minut ve třídě.
Moje děti byly plné očekávání a na konci perfektně zorganizovaného pasování, za což patří paní Jesínkové s kolegyněmi a účinkujícími ohromný dík, dostaly nádherný dort, na
kterém jsme si náramně pochutnali.
Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Miloslav Baďura
Ondřej Ježek
Martin Šedivý
Kristýna Korová
Adéla Jablonská
Pavel Steinz

Celý rok se nám v knihovně velmi líbilo a těšíme se na další
pravidelné návštěvy, ale to až po prázdninách ve druhé třídě
☺
1. A. s paní učitelkou Ivanou Kučírkovou
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Mgr. V.Böhmová
tajemnice SPOZ

RŮZNÉ
Žáci Gymnázia Mimoň obhájili své
vítězství v „Máchovském klání“

V úterý 6. 6. proběhl 12. ročník tradiční regionální vědomostní soutěže „Máchovské klání“, kterou v rámci projektu
„Mácha a my“ pořádá Městská knihovna Doksy ve spolupráci se Základní školou K. H. Máchy. Jde o zábavnou literární soutěž pro žáky 8. a 9. tříd. Protože jsme se jí pravidelně zúčastňovali a měli jsme na svém kontě vítězství
v posledních třech letech, šli jsme do zápolení s ambicemi
své vítězství obhájit.
Tentokrát do Doks vyrazilo družstvo z tercie v tomto složení: Štěpánka Burešová, Anna Peschelová, Margita Slámová,
Veronika Trmalová a Šimon Žanta. Všichni soutěžící se sešli za zahradě Památníku K. H. Máchy, aby odpovídali na
spoustu záludných otázek nejen z Máchova života a díla, ale
i z dobového společenského a kulturního kontextu. Otázky
se také týkaly stop, které Mácha zanechal v kraji, jenž po
něm bývá nazýván. I když sám velký básník tentokrát nedorazil, atmosféru doby dovedly naladit dvě jiné osobnosti
– Máchův přítel a důvěrník Eduard Hindl a litoměřický justiciár, Máchův zaměstnavatel, Josef Filip Duras (ztvárnili je
herci z Divadýlka na dlani Mladá Boleslav).

Soutěž řídila Máchova láska Eleonora Šomková (PhDr. Renata Mauserová, ředitelka Městské knihovny v Doksech).
Přestože výkony sedmi soutěžních týmů z českolipských
škol byly velmi vyrovnané a bylo zřejmé, že se všichni
dobře připravili, našim terciánům se povedlo dostat mezi
tři nejlepší týmy a nakonec zvítězit. Jejich radost znásobily
hodnotné ceny, mezi něž patřilo dílo Máj s nádhernými litografiemi Dany Puchnarové.

Na závěr akce proběhlo vyhodnocení soutěže „Básním,
básníš, básníme“; zazněly zde verše z vítězných literárních
pokusů, jež byly opravdu zdařilé. Mladí básníci převážně
z dokské základní školy byli pochváleni za to, že pomáhají

šířit dobro. Sladkou tečkou byl kousek dortu s Máchovou
podobiznou.
Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za nadšení, s nímž
do soutěže šli. Humornou formou se seznámili s básníkem
kraje, v němž žijí. Poděkování patří všem, kteří za udržováním této hezké tradice stojí, především Mgr. Marii Korcové
a PhDr. Renatě Mauserové. Už se těšíme na další ročník!
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Slavnostní předávání maturitního
vysvědčení

Mnoho štěstí do nové životní etapy popřál starosta města
František Kaiser při slavnostním předávání maturitního vysvědčení dne 25.5.2017 studentům 4. A. s třídním profesorem Mgr. Jaroslavem Režem a oktávy s třídním profesorem
Mgr. Lubošem Krejčím, čerstvým absolventům Gymnázia
Mimoň.
Předání maturitního vysvědčení patří mezi již zavedené tradice. Absolventi byli přivítáni v krásných prostorách obřadní místnosti Městského úřadu Mimoň.

Absolventi 4. A., Mgr. Jaroslav Rež

Absolventi oktávy, Mgr. Jaroslav Krejčí, ředitelka Gymnázia Mgr. Emilie Ráčková, starosta města František Kaiser.
Vendula Böhmová
referent SO, Městský úřad Mimoň
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RŮZNÉ
Předání ocenění nejlepším žákům
mimoňských škol

Předání ocenění nejlepším žákům mimoňských škol patří
mezi již zavedené tradice. Nejlepší žáky přivítal v krásných
prostorách obřadní místnosti Městského úřadu Mimoň starosta města Mimoň František Kaiser dne 21. 6. 2017.
Nejlepšími žáky ve školním roce 2016/2017 byli vyhodnoceni:
Nejlepší žákem ZŠ Pod Ralskem byla pedagogickým sborem zvolena pro letošní školní rok Anna Chourová. Samozřejmostí v jejím podání jsou samé jedničky a účast ve
školních soutěžích. Příkladem je Dějepisná olympiáda, kde
tento rok, stejně jako rok předchozí, zvítězila v okresním
kole. V krajském kole se umístila na 10. místě. Ve školním
kole Pythagoriády v předchozím roce obsadila druhé místo,
a tento rok první místo, a tedy účast v okresním kole. Ve
školním kole literární soutěže obsadila 3 x první místo a 1 x
druhé místo. V čtenářské soutěži obsadila ve školním kole
1 x první a 1 x druhé místo. Přes mnohá nadání Anička zůstává pokorná. Je nejvhodnějším kandidátem na nejlepšího
žáka Základní školy Pod Ralskem, neboť přes svoje nesporné kvality je skromná, spolehlivá a elegantní.
Na ZŠ a MŠ Mírová byla vyhodnocena za nejlepšího žáka
Aneta Kvintusová, žákyně osmého ročníku základní školy.
Aneta patří mezi nejlepší žáky osmého ročníku. Je pracovitá, zodpovědná, ve škole aktivní. Pečlivě se připravuje
sama na vyučování, ale pomáhá i svým spolužákům. Také je
mluvčí třídy. Aneta má i široký okruh mimoškolních zájmů.
V Základní umělecké škole se věnuje hře na kytaru a sborovému zpěvu. Dlouhodobě rozvíjí svůj výtvarný talent, hlavně se věnuje kresbě a malbě. V Domě dětí a mládeže Vážka
aktivně pracuje jako pomocník vedoucího skautského oddílu. Jezdí s dětmi na výpravy a podílí se na přípravě programů. Ve škole je vždy ochotná zapojit se do práce třídního
kolektivu, na spolužáky má velmi kladný vliv. Účastní se
školních akcí, pomáhá při jejich organizaci. Je nekonfliktní
a spolehlivá, a proto jí náleží právem ocenění, které dnes
přebírá.
Pro ocenění „NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY“, si pro letošní
školní rok zaslouženě přichází Terezie Křížková, žákyně
8. ročníku speciálních tříd při Základní škole a Mateřské
škole Mírová.
Terezie je milá a usměvavá dívka, která chodí do školy ráda,
vždy s dobrou náladou a je přirozenou autoritou své kmenové třídy. Má příkladnou docházku, zodpovědně a pravidelně se připravuje na vyučování. V hodinách je aktivní,
zvídavá a pracovitá. Prospívá výborně. Ve třídě je oblíbená,
kamarádská, nekonfliktní, vždy ochotná pomáhat mladším
a slabším spolužákům. K dospělým se chová slušně a respektuje rady i pokyny vyučujících. Terezie získala celou
řadu ocenění v různých soutěžích sportovních i rukodělných. V tradiční pololetní soutěži ve šplhu o tyči získala
první místo v kategorii starších dívek. Byla také důležitou
součástí týmu starších žákyň v okresním kole Sportovních
her mládeže v České Lípě, kde získala pro školu prvenství ve skoku dalekém. Zúčastnila se i okresní soutěže ve
vybíjené v Doksech, kde sbírala cenné zkušenosti. Svou
manuální zručnost a kreativitu předvedla při úspěšné reprezentaci školy na okresních soutěžích v České Lípě a Jab-
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lonném v Podještědí. Její výtvarné práce zdobí nástěnky ve
třídě i na chodbách školy. Velmi si u Terezky ceníme i její
ohleduplnost a ochotu, se kterou je významnou pomocnicí
svých rodičů v péči o těžce postiženého bratra. Protože Terezka bude ve škole pokračovat ještě příští školní rok, chtěl
by jí pedagogický sbor požádat, aby jí výborný prospěch,
příkladné chování a pracovitost neopouštěly ani v devátém
ročníku a aby jí její výsledky pomohly při správné volbě
dalšího studia na středním odborném učilišti.
Nejlepším žákem Základní umělecké školy se v letošním
školním roce stala Barbora Slavíková.
Barborka začala hrát na kytaru ve 2.třídě a v současné
době končí 4.ročník u p.uč. Petra Slavíka. Získala 1.místo
v okresním i krajském kole a v celostátním ústředním kole
získala čestné uznání. Je 4. nejlepší kytarista do 11 let v ČR.
Na kytaru hraje 1,5 hodiny denně. Skládá i svoje kytarové
skladby. Z hudebních nástrojů se věnuje ještě hře na ukulele
a zpěvu. Kromě hudebních zájmů ještě cvičí svého psa Olívii a dochází s ní na agility do Hvězdova. Hodně času tráví
s koňmi, na kterých pravidelně jezdí. Ráda jezdí na kole
delší trasy například Pasov - Vídeň. Letos jede trasu Praha – Drážďany. Ráda cvičí gymnastiku a hraje vybíjenou.
V zimě jezdí pravidelně na snowboardu. Baví ji angličtina
a Skotsko.
Nejlepším žákem Gymnázia Mimoň se v letošním roce
stala Anna Geislerová. Anička navštěvuje třídu septimy.
Ve škole dosahuje trvale velmi pěkných studijních výsledků, mezi spolužáky je velmi oblíbená pro svoji přátelskou
a milou povahu. Anička zpívá ve sboru Camella Nový Bor.
S tímto sborem jezdí na zahraniční soutěže, například ve
Francii, Belgii, Řecku. Tento rok pojede do Itálie a opět do
Řecka. Dále ráda jezdí na kole, motocyklu, lyžuje. Mezi
její koníčky patří fotografování. Sama fotila obuv pro firmu Rockspring, zároveň se stala i modelkou pro tuto firmu
- nafotila katalog. Přejeme hodně vytrvalosti, štěstí a úspěchů.
Vendula Böhmová
Referent SO, Městský úřad Mimoň

RŮZNÉ
Zájezd pro seniory

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 15.6.2017 zájezd pro seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Krásné Lípy, kde
jsme navštívili Dům Českého Švýcarska, který nám nabídl komplexní informační, turistické, vzdělávací, poradenské
a produkčně publikační služby. Interaktivní expozice nadchla
všechny, kteří toužili objevovat krajinu Českého Švýcarska
všemi svými smysly. Umožnila nám nahlédnout do nejskrytějších zákoutí místní přírody a dozvědět se něco o historii a kulturních hodnotách tohoto jedinečného území. Součástí výstavy
rozmístěné ve dvou patrech jsou interaktivní exponáty, (větrný
mlýn, lososí cesta, labyrint v krajině, virtuální let horkovzdušným balonem nad krajinou Českosaského Švýcarska) a také
panoramatická troj-projekce znázorňující zrození krajiny. Zlatým hřebem byla pro účastníky zájezdu projekce dvacetiminutového emotivního filmu „Krajina tajemství“ doprovázeného charismatickým výkladem herců Františka Němce a Vladimíra Dlouhého.
Druhým zastavením byla prohlídka pivovaru Falkenštejn, kde
se vaří pivo stejnojmenného názvu, kterým chtějí oslovit místní
i návštěvníky v povodí skalní říčky Křinice mezi Krásnou Lípou a Bad Schandau - centry Národních parků Českého a Saského Švýcarska. Název piva je spojen se symboly jedinečné
skalní pískovcové krajiny - skalním hrádkem Falkenštejn
u Jetřichovic a mohutným pískovcovým masivem Falkenstein
u Bad Schandau. Cílem je mít a udržet vynikající kvalitu piva.
S respektem k tradici a čistotě postupů uplatňují při výrobě
poctivou řemeslnou práci a nedělají žádné dodatečné úpravy.
Třetím zastavením byla prohlídka firmy MANA ČOKOLÁDOVNA, kde kakaové boby nepěstují, kupují však tu nejlepší
čokoládu a z ní pak kouzlí zázraky. Vyrábí nejchutnější bonbony minimálně ve Šluknovském výběžku. Účastníci zájezdu
zhlédli kroky postupu vaření, zahřívání a ochlazování, správně
načasované pohyby vařečkou. Přímo zde sledovali, jak z tekoucí čokolády vznikají krásné bonbony. A že bylo na co koukat. Mana čokoládovna není běžný komerční obchod, kde by
nutili špatné zboží nízké kvality za vysoké ceny. Je to totiž
společensky odpovědná sociální firma, která vytváří pracovní
příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce, poskytují jim také přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Sami účastníci zájezdu si mohli vyzkoušet výrobu vlastní
čokolády. Byl to pro ně krásný zážitek, na který budou zajisté
dlouho vzpomínat.

Zájemci, kteří měli v závěru dne ještě síly, vyrazili na vrchol
Vlčí hory, kam vedla upravená přístupová cesta. Na vrcholu
je čekala cihlová rozhledna podle projektu stavitele Hampela. Na schodišti v rozhledně jsou na stěně zavěšeny pohledy
ze žluté edice rozhlednových pohledů. Na vyhlídkové plošině je umístěn plastický model širokého okolí rozhledny pro
lepší orientaci při výhledu. Vlčí hora má nadmořskou výšku
581 m n.m. a leží 1 km S od stejnojmenné obce. Zájezd byl
ukončen příjemným posezením ve Vlčíhorské zahradě, kde
má sídlo společnost Nobilis Tilia, která své jméno získala podle domovského města Krásné Lípy, centra národního
parku České Švýcarsko, která se zabývá vývojem, výrobou
a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky pro ženy, muže i děti. Vlčíhorská zahrada je
jednou z mála veřejných botanických zahrad založených od
počátku na principech permakultury.
Zájezd se vydařil a senioři prožili pěkný den plných zážitků.

Mgr. V. Böhmová
Tajemnice komise

Výstava historických kočárků

Přípravy na unikátní výstavu historických kočárků a rozmanitého, dnes už zapomenutého příslušenství, jsou v plném proudu. Ve středu 14. června nastal čas na převoz vybrané techniky
a ostatního příslušenství z místa renovace do místa výstavy.
Vše se podařilo, nálada za jedna a samozřejmě velké poděko-

vání všem, kteří s námi celou cestu absolvovali.
Přijďte v neděli 18. června v 15:00 hodin na slavnostní vernisáž.
Za Spolek historie Mimoňska, Lenka Špačková
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RŮZNÉ
Závěrečný seminář U3V

Dne 6. 6. 2017 proběhl závěrečný seminář k letnímu semestru 2016/2017 Univerzity třetího věku, na který se vypravili absolventi z konzultačního střediska v Mimoni.
Závěrečné semináře jsou slavnostním ukončením každého
semestru. Konají se pod patronací PEF ČZU v Praze v sídlech konzultačních středisek, které o organizaci projeví zájem. Studenti z Mimoně přijali pozvání do Dvora Králové.
Cílem vzájemných setkání studentů z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem
některého semestrálního kurzu, který přednese navazující
přednášku s možností diskuze. Závěrem přítomní studenti
obdrží „Pamětní list“, certifikát o absolvování daného semestru.

zpívaly se Zpěvandulemi a potom již patřilo pódium jenom
Zpěvandulím. Několik jejich písní zaznělo v premiéře, některé
byly „oprášeny“ a zpívány po dlouhé přestávce – takže program byl neoposlouchaný a v podstatě nový. Písně chrámové
i lidové, romské i hebrejské, africké a latinské se střídaly jako
perličky na šňůrce a každá z nich zazářila jako třpytivý drahokam. Dojemné ocenění jednoho posluchače: „…. Hráli jste
líp než naši hokejisté na mistrovství světa…“ mluvilo za vše!
Po dlouhé době vyrazily Zpěvandule na dvoudenní koncertní
turné (26. - 27. 5. 2017) – tentokrát do Hořic a do Jičína. Do
Hořic byly pozvány sborem Bona Vita ke společnému koncertu v židovské synagoze 26. 5. Oba sbory zazpívaly společně 3 skladby - Laudate, Exaltabo te a ještě židovský kánon
Shalom chaverim, což v té velké sestavě všech zpěváků znělo úžasně! Sólový program obou sborů byl také přizpůsoben
místu – Zpěvandule zpívaly především své „hebrejské“ písně,
ale také Alleluja, modlitby a africké písně. Společný koncert
byl zakončen neoficiálním posezením ve zkušebně sboru Bona
Vita, která se nachází v těsné blízkosti synagogy - jak jinak než
s písničkami!
Druhý den 27.5. se Zpěvandule přesunuly do Jičína – dopoledne věnovaly procházce po Jičínu, libosadu a parku u Valdštejnské lodžie a v odpoledních hodinách se konal další (tentokrát
charitativní) koncert v kostele Sv. Ignáce – výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na opravu varhan v kostele
sv. Jakuba Většího v Jičíně . Nádherný prostor starého kostela
vyplněný hudbou a zpěvem zanechal ve všech – v posluchačích i ve Zpěvandulích - nezapomenutelný dojem! Z řad posluchačů zazněla chvála – na pestrý repertoár, výrazný čistý projev, krásné skladby… Určitě se tam Zpěvandule někdy vrátí!
Miloslava Filipová

Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných
středisek a poznávání místních kulturních, technických
a přírodních zajímavostí dané lokality.
Pro jednotlivá střediska se při seminářích naskýtá možnost
zviditelnění výukové aktivity střediska u představitelů regionu, popř. veřejné poděkování za již projevenou podporu
daného konzultačního střediska.
Odpolední program si na doporučení organizujícího střediska volí každé středisko samostatně (hrad, zámek, muzeum,
technická / přírodní památka, exkurze apod.). Účastníci mimoňského kurzu si zvolili prohlídku Hospitálu Kuks.
25. září 2017 začíná v Městském muzeu další seminář Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Cestování – co jste
možná nevěděli“. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městském muzeu Mimoň. Podrobnosti
o studiu naleznete na webových stránkách Městského muzea:
http://www.muzeummimon.cz/univerzita-tretiho-veku-2/.
Lenka Proboštová, referent odboru kultury

Jarní koncerty Zpěvandulí

V letošní jarní sezóně se příznivci sborového zpěvu mohli se
Zpěvandulemi setkat několikrát – nejen v Mimoni, ale i za hranicemi našeho okresu – na koncertním turné ve východních
Čechách.
Májové zpívání v Mimoňském muzeu se konalo 18. 5. 2017.
Posluchači zcela zaplnili přízemí muzea, nejdříve je okouzlilo několik písniček malých Levandulek, další tři písničky za-
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RŮZNÉ
dTest: Na co si dát pozor
při výběru dovolené

Chystáte se na dovolenou? Někdo už má svůj
zájezd dávno vybraný, jiný čeká na správný
čas a lepší cenu, řada z nás vyrazí na chatu
nebo si vše zařídí na vlastní pěst. Ti, kteří spoléhají na cestovní kanceláře a agentury, sice
zaplatí o něco víc, právo jim ale poskytne větší
ochranu.
Řada cestovatelů stále nemá jasno, jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou. Vždyť
obě prodávají zájezdy, mají svoje pobočky či
webové stránky. Rozdíl však opravdu nespočívá jen v názvu. „Organizovat a prodávat
zájezdy smí pouze cestovní kancelář. Jedná se o koncesovanou
živnost – k podnikání je nutné státní povolení, které při splnění podmínek vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Proces jeho získání není nejjednodušší. Oproti tomu provozování
cestovní agentury je živností volnou,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Podnikateli stačí ohlásit
živnostenskému úřadu, že chce podnikat, a může prodávat například jednotlivé služby cestovního ruchu (letenky, jízdenky,
hotely či kempy). Nikdy ale nesmí zájezdy sám organizovat.
Agentury tak běžně zprostředkovávají, tedy přeprodávají zájezdy cestovních kanceláří.
Zákon chrání spotřebitele před krachem cestovních kanceláří
dvěma způsoby. Jednak preventivně – koncesi nedostane každý, a pak tím, že kdo není pojištěn, nesmí organizovat zájezdy.
„Pojištění zabezpečuje, že se zákazník vrátí z místa, kam ho
zkrachovalá cestovní kancelář odvezla nebo dostane zpět zálohu
či zaplacenou cenu zájezdu, pokud vůbec neodjel. Spotřebitel
musí být rovněž odškodněn i za zkrácení zájezdu. Nikdy bychom proto neměli opomenout zkontrolovat si, zda má cestovní
kancelář skutečně sjednáno pojištění proti úpadku,“ doporučuje
Lukáš Zelený.
Řada lidí se domnívá, že smlouva o zájezdu bez podpisu neplatí
či není závazná. Jenže to je omyl. Cestovní smlouvu uzavřete
bez problémů ústně nebo častěji pár kliky na internetu – a na to
pozor. „Oproti jiným službám uzavíraným pomocí dálkové komunikace, typicky po telefonu či na internetu, nelze od smlouvy
o zájezdu odstoupit bez uvedení důvodu a sankce do 14 dnů.
Zrušit smlouvu tedy lze, ale nemusí to být zadarmo,“ upozorňuje Zelený. Ceník storna bývá součástí obchodních podmínek
a jeho výše záleží na době uzavření smlouvy a blížícím se termínu odjezdu.
Neuzavřete-li smlouvu písemně, musí vám pořadatel zájezdu
vystavit alespoň písemné potvrzení s řadou povinných údajů.
Samozřejmostí je vymezení smluvních stran, samotného zájezdu a ceny, ale také zmíněných stornopoplatků. Pro přehlednost
a kvůli častým stížnostem musí potvrzení obsahovat údaje o ubytování (kategorie, stupeň vybavení a podobně). Někdy stačí odkázat na katalog, má-li ho zákazník k dispozici. „Pokud by se
náhodou lišilo to, co si domluvíte při sjednávání smlouvy, s údaji
na potvrzení, lze se dovolat výhodnější varianty. Cestovka nesmí
chybovat či klamat,“ radí Zelený. Upřesňující informace včetně
například letenky nebo poukazu na ubytování pak musí zákazník
dostat nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu.

dTest: Návštěvní řád vás může překvapit i v ZOO

Při návštěvě zoologické zahrady, koupaliště nebo třeba i kina
či divadla se každý musí řídit návštěvním řádem. Je proto dobré si jej předem dobře prostudovat, aby vás některé zákazy
a příkazy nezaskočily. Znalost podmínek vám může být užitečná zvláště tehdy, pokud chcete využívat výhody členství nebo si
zakoupíte permanentku.
Příklady toho, jak je důležité číst návštěvní řád i podmínky
využití různých slevových akcí, se ve spotřebitelské poradně
dTestu objevují každý den. Pan Petr se na ni obrátil s dotazem týkajícím se podmínek využití roční permanentky v jedné
nejmenované zoologické zahradě. Zakoupil permanentku do
ZOO pro celou rodinu, tedy pro sebe s manželkou a jejich pětiletou dcerku, která miluje zvířata. Při poslední návštěvě se
rodina rozhodla v polovině dne svou návštěvu přerušit, dopřát
své ratolesti po obědě chvíli spánku a zase se do ZOO vrátit.
Při opětovném vstupu se však dočkali nemilého překvapení,
když jim pokladní sdělila, že roční permanentka opravňuje držitele pouze k jednomu vstupu denně.
„V podmínkách členství či využívání předplacených karet se
mohou objevovat ustanovení, která leckoho překvapí. Pokud
jde o pravidlo, které rozumný spotřebitel nemůže očekávat,
bude platné pouze tehdy, jestliže na něj podnikatel spotřebitele
při uzavírání smlouvy výslovně upozorní. Některá ustanovení
nepřiměřeně omezující využívání určité služby by se dokonce
dala považovat za neplatná. Platnost jednotlivých podmínek je
ale potřeba posoudit vždy s ohledem na okolnosti konkrétního
případu,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
spotřebitelské organizace dTest.
Nejde ale jen o podmínky vstupu do areálu, nepříjemná překvapení v podobě různých zákazů vás mohou čekat i uvnitř.
Na mnoha koupalištích je například zakázáno nosit určitý druh
plavek, jinde zase nesmíte pořizovat fotografie. Podobné informace byste měli dostat ještě před vstupem do placeného prostoru a váš pobyt v areálu by měl být omezen jen v rozumné
míře. „Za nepřiměřené se nikdy nedá považovat omezení, které má závažný důvod. Tím může být ochrana veřejného zdraví nebo i morálky. Pokud jsou některé filmy promítané v kině
znepřístupněny mladistvým a dětem, pak se nejedná o zakázané podmínky porušující spotřebitelské právo ani o nepovolenou diskriminaci,“ uvádí Lukáš Zelený.
Reklama inzerující danou službu nebo informační sdělení by
však nikdy neměly být pro spotřebitele zavádějící. „Pokud
máte podezření, že se podnikatel při nabízení a poskytování
služeb dopouští klamavého jednání, můžete se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci, která praktiky obchodníka důkladně prošetří. Za užívání nekalých obchodních praktik
hrozí podnikateli pokuta až do výše pět milionů korun,“ uzavírá Zelený.
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací,
která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány
výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování
před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně
uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
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SPORT
Mimoňský triatlon

Fotbalové úspěchy nejen na
McDonald´s cupu

V rámci 7. ročníku Mimoňského MTB triatlonu proběhnou na
mimoňském koupališti v sobotu 12. srpna 2017 dětské duatlonové závody (kolo, běh) ve třech kategoriích a různých distancích pro děti od 5 do 12 let.
I v letošním roce zorganizujeme mládežnický triatlon pro žáky
a dorost ve věku od 13 do 17 let (ročníky narození 2004 až
2000). Dětských závodů se budou účastnit i děti z dětských
domovů z regionu.
Po dopoledním programu a vyhlášení dětských závodů bude
následovat od 12:30 hodin triatlonový závod dospělých v objemech 500 m plavání, 16 km na kole a 4 km běh. Cyklistická
část proběhne v terénu okolí Mimoně a Podralska, závěrečny
běh poté v mimoňském parku.
Do hlavního závodu lze přihlásit i štafetu s minimálně jednou
ženou v týmu. Triatlonový den je pořádán opět ve spolupráci
s Tomášem Slavatou. Akce bude organizována v podobném
scénáři jako předchozí ročníky s velmi slušnou účastí sportovců i diváků. Další podrobnosti lze průběžně sledovat na webových stránkách Mimoňského triatlonu - www.triatlonmimon.ic.cz.

Velkého sportovního úspěchu dosáhli žáci ZŠ Ralsko na fotbalovém turnaji McDonald´s cup. V 17. ročníku populární soutěže škol ovládly nejprve dvě výpravy dětí z prvního stupně
okresní kolo v Zákupech. Okres Česká Lípa pak reprezentovali
malí fotbalisté v krajském kole na Slovanu Liberec v obou kategoriích (1. - 3. třída, 4. - 5.třída ZŠ). Ve velmi kvalitním krajském finále pak oba týmy obsadily bronzové pozice, přičemž
starším chyběl k postupu do celorepublikového finále v Plzni
vstřelit pouze jeden gól navíc. Velmi kvalitní a sympatické
sportovní výkony obstarali hráči, kteří pravidelně navštěvují
fotbalovou přípravu v rámci TJ Jiskra. Právě starší přípravka
TJ Jiskra Mimoň se stala i nejúspěšnějším týmem v celosezónním krajském přeboru Libereckého kraje. Starší žáci TJ Jiskra
obsadili v okresním přeboru pěkné druhé místo a mimoňští
dorostenci velmi slušnou desátou pozici v silně obsazeném
krajském přeboru.

Orientační mapky.

Více informací nejen o fotbale mládežníků v Mimoni lze sledovat na www.jiskra-mimon.cz.
(vek)
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Václav Konopiský

HASIČI
Hasiči radí občanům
Nástrahy letních
radovánek

Právě začíná léto a s ním přichází i řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést radost a pohodu,
ale někdy také starosti, bolest a smutek. Při pobytu na chalupách či chatách, táboření v přírodě a dalších letních činnostech se neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání
buřtů. Abychom se mohli věnovat odpočinku a užívat si léta
a prázdninových dní naplno, připomeňme si několik základních pravidel, které je třeba dodržovat.
Snadný vznik požáru v období sucha
Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený
počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností.
Oheň v přírodě se může totiž velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či
ekologické škody.
Pozor proto především na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním
zásahem, protože k nim zpravidla dochází v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku
a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou.
Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se
může šířit např. pod zemí nebo v korunách stromů. Tyto
zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují nasazení
velkého množství hasičů a techniky.
• ponechávání otevřeného ohně při opékání a grilování bez
dozoru dospělé osoby,
• rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
• špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
• vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní
pyrotechniky,
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního
záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé
předměty i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech;
vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu
a následnému požáru,
• garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno
a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé látky;
v nevětraných prostorách může snadno dojít
k samovznícení uloženého materiálu.

Nebezpečí utonutí a poranění při koupání a vodních sportech
K letnímu období neodmyslitelně patří koupání a sjíždění řek.
Nesmíme proto opominout ani nebezpečí, která nás při tomto
mohou ohrožovat. Každoročně hasiči musí zasahovat u desítek
tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.
Pozor proto především na:
• přeceňování plaveckých schopností,
Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve
pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji
přivolejte pomoc z okolí, zavolejte záchranáře. Snažte si
co nejlépe zapamatovat místo, kde jste tonoucího
naposledy viděli.
• koupání v noci (hrozí snadná ztráta orientace),
• skákání do neznámé vody (většina takto způsobených
úrazů mívá fatální následky),
• požívání alkoholu při koupání a vodních sportech,
• ponechávání malých dětí bez dozoru a plaveckých
pomůcek (plavecká vesta, kruh, rukávky),
• používání správných záchranných pomůcek při sjíždění řek,
• plavidla a provoz na vodních plochách.
Vznik škod v domácnosti
V létě se často ze svých domovů vzdalujeme na delší čas.
Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout
zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče, uzavřeny hlavní přívody plynu a vody. Domácnost nezapomeňte zabezpečit proti vloupání.
Pozor proto především na:
• ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu
a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
• důkladné zajištění dveří, oken a věcí proti odcizení,
• ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při
bouřce nebo vichřici.
Výlety na nebezpečná místa a za extrémními zážitky
Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší
neopatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně
během prázdnin, kdy využívají větší volnosti a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.

Pokračování na další straně...
Červenec - Srpen 2017
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HASIČI, POLICIE
Pozor proto především na:
• dodržování základních bezpečnostních pravidel při
pohybu v neznámém terénu,
• pohyb ve skalách, blízkosti řek a vodních ploch,
• přeceňování sil a vlastních schopností (především při
provozování extrémních sportů),
• správné a odpovídající vybavení,
• přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti
a co mají v plánu dělat.

plně při vědomí a s lékařským personálem plně komunikuje.
Zde je možné zhlédnout reportáž ze zákroku.
http://tn.nova.cz/clanek/to-jsou-hrdinove-dva-policiste-zachranili-zivot-75letemu-muzi.html
Další, také úspěšný zákrok, proběhl v úterý 6. 6. 2017 krátce před druhou hodinou ranní, kdy se na policii ČR obrátila
krajská zdravotní záchranná služba. Dívenka byla v bezvědomí a měla jen lapavé dechy. Obnovit základní životní funkce
se podařilo přivolaným policistům, kteří se k dívce dostali do
5ti minut od přijetí oznámení a na místě byli dříve, než záchranná služba. Policisté, okamžitě zahájili nepřímou srdeční
masáž i umělé dýchání a zároveň použili defibrilátor. Po aplikaci jednoho výboje a dalším oživování se policistům podařilo
dívenku oživit ještě před příjezdem lékařů. Po jejich příjezdu
jim dívku předali a lékaři ji odvezli do nemocnice k dalším
vyšetřením.
Zde je možné zhlédnout reportáž ze zákroku.
http://tn.nova.cz/clanek/dojemny-pribeh-zivot-divce-se-zastavou-srdce-zachranili-policiste.html
V Libereckém kraji policisté Policie ČR užili defibrilátor
v 8 případech, ale pouze 2x byli úspěšní. Obě dvě úspěšná
nasazení provedli policisté Obvodního oddělení Policie ČR
v Mimoni. Osobám, které naši policisté zachránili, přejeme
brzké a rychlé zotavení.

Jak přivolat pomoc
Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče nebo záchranné složky prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112, při poranění nebo zdravotních
komplikacích zdravotnickou záchrannou službu na čísle
155, v případě trestného činu policii na čísle 158. Při ohlášení vždy nejdříve řekněte, co a kde se stalo a uveďte důležité
okolnosti události. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se
pokyny operátora. Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete
se v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů prostřednictvím
jednotného evropského čísla tísňového volání 112, které
platí v celé Evropské unii.
por. Mgr. Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje
Ilustrační fotografie: archiv HZS Libereckého kraje

Krátké zprávy z oddělení Policie
České republiky v Mimoni

V dubnu letošního roku oddělení Policie ČR v Mimoni obdrželo k dispozici defibrilátor (AED – Automatický externí defibrilátor), jeden z celkových 36, které zakoupil Liberecký kraj
a poskytl ho Policii ČR a hasičům k užívání.
Již 12. 5. 2017 ve večerních hodinách hlídka obvodního oddělení Policie ČR v Mimoni, Nádražní ulici poprvé užila tento
přístroj, neboť byla dispečinkem vyslána k případu náhlého
kolapsu 76ti letého muže. Hlídka se na místo dostavila během
2 minut. Jakmile policisté na místo dorazili, jeden z nich u pacienta zahájil nepřímou masáž srdce a druhý aktivoval defibrilátor. Podle pokynů přístroje opakovaně aplikovali pacientovi
defibrilační výboj, který střídali s nepřímou srdeční masáží
až do příjezdu lékaře zdravotnické záchranné služby. Z místa
zdravotníci pacienta odváželi po cca 50ti minutách v bezvědomí, ale ještě před příjezdem sanity do nemocnice otevřel oči.
Pacient přežil. V současné době je stále v nemocnici, ale je
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Policistům Obvodního oddělení Policie ČR se podařilo zadržet
pachatele, který dne 2. 6. 2017 před polednem v drogerii Teta
v Mimoni ukradl parfém v hodnotě 350,- Kč. Ještě před příjezdem Policie ČR utekl směrem k nádraží ČD, kde naskočil
do vlaku a odjel směrem na Českou Lípu. V České Lípě byl
zadržen spolupracující hlídkou a ve věci bylo zahájeno prověřování a dokumentace případu. Během této doby vyšlo najevo,
že muž stihl vlak jenom proto, že cestou odcizil jízdní kolo,
které k cestě na nádraží využil. Kolo mu bylo odebráno a vráceno překvapeným majitelům, kteří o krádeži jejich kola do té
doby nevěděli.
Jelikož muž byl v minulosti několikrát trestán a policisté se
rozhodli vést zkrácené přípravné řízení, byl již o 3 dny později
předveden před soud a bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby,
kde si počká na rozhodnutí o výši trestu. Za krádeže mu hrozí
až 3 roky odnětí svobody.
npor. Bc. Stanislav Miler DiS.
zástupce vedoucího oddělení
Obvodní oddělení Mimoň

HASIČI
Soutěžní rok 2017 mladých hasičů
SDH Mimoň

V letošním roce pro nás byl soutěžní rok mladých hasičů jubilejní, protože letošní ročník celostátní hry Plamen byl již
45. ročníkem. Naši mladí hasiči do tohoto ročníku vstoupili
již v podzimním kole s vervou jim vlastní a s tím, že udělají
pod vedením naší hasičské vedoucí Jarušky Zítkové vše pro
to, aby tento ročník vyhráli. Když spočítáme děti bez rozlišení kategorií dle věku, v našem sboru pracuje v kroužku
necelých 60 dětí. Od podzimního kola, kde po první disciplíně celé série disciplín hry Plamen naše všechna čtyři
družstva zaujala první místa v okrese. V druhém kole v dubnu, kde proběhly další tři disciplíny, naši si udrželi krásná
první místa. Při tomto kole proběhla i nepovinná disciplína
60 metrů překážek jednotlivců, kde se zapojila dvě děvčata
z našeho sboru. V kategorii mladší Šimůnková Adéla, která
se umístila na 1. místě. V kategorii starší Zítková Veronika,
která se umístila taktéž na 1. místě. V tomto srazu byl i závod dorostu, který je rozdělen dle věku na 3 kategorie. V kategorii mladší se naši umístili: Adamcová Monika 2. místo,
Zítková Veronika 1. místo. V kategorii střední Zítková Eliška 3. místo, Pištěková Anežka 2. místo, Sykáčková Veronika 1. místo v okrese. Všechna tato děvčata si tím vybojovala postup na krajské kolo. V květnu proběhla v Mimoni na
koupališti pohárová soutěž mladých hasičů, kde naši obsadili: mladší B 2. místo, mladší A 1. místo a starší B 2. místo,

Memoriál Rudolfa Plívy o putovní
pohár města Mimoň

Dne 13. 5. 2017 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
24. ročník ,,Memoriál Rudolfa Plívy“ o putovní pohár města Mimoň. Jednalo se o závody v požárním útoku v kategoriích muži a ženy. V kategorii muži soutěžilo 9 družstev,
z nichž Mimoň měla zastoupení ve dvou družstvech. V kategorii ženy soutěžilo 5 družstev, z nichž Mimoň měla své
zastoupení v jednom družstvu. Pravidelně každým rokem
se soutěže účastní i družstvo polských hasičů ze Zagrodna.
Po pěti letech se opět povedlo Mimoni vybojovat první místo v soutěži mužů a přerušit vítěznou sérii mužů ze Lvové.

starší A 1. místo. O týden později proběhlo poslední kolo
hry Plamen s 2 disciplínami a závěrem soutěže proběhlo vyhodnocení všech kategorií. Naši malincí v přípravce
(děti od 3 do 6 let) obsadili velmi pěkná místa. V Plamenu
se naši umístili: mladší Mimoň B 2. místo, mladší Mimoň
A 1. místo a starší Mimoň B 2. místo, starší Mimoň
A 1. místo v okrese. Starší obě družstva si tímto vybojovala
postup do krajského kola, které proběhlo ve dnech 9.-11.6.
v Liberci. Na krajském kole nás štěstí trochu opustilo, starší
B se umístilo na 8. místě a starší A na 7. místě v kraji.
O něco lépe se dařilo našim dorostenkám: mladší Adamcová Monika 9. místo, Zítková Veronika 3. místo, střední dorostenky: Sykáčková Veronika 11. místo, Pištěková Anežka
8. místo a Zítková Eliška 7. místo. Všem dětem jsme poděkovali za jejich snahu a píli a za velmi pěknou reprezentaci
sboru i města v okrese i na krajském kole. Poděkování patří
i jejich paní vedoucí Jarušce Zítkové a pomocným vedoucím, byl to opravdu náročný soutěžní rok a vzhůru od září
do nového ročníku soutěže.
Krátce bych se ještě chtěl zmínit o soutěži v požárním sportu kde se naše družstvo mužů z 2. místa probojovalo na krajské kolo, a i družstvo žen postoupilo z 1. místa v okrese
na kolo krajské. Krajské kolo v požárním sportu proběhne
12.8.2017 na sportovním stadionu v Zákupech.
Jan Zítka, starosta SDH Mimoň

Již nyní se těšíme na 25. ročník této úspěšné akce.
Požární útok - Muži

místo
sbor
1. Mimoň 1
2. Stráž pod Ralskem
3. Česká Lípa A
4. Lvová
5. Krompach
6. Mimoň 2
7. Česká Lípa B
8. Zagrodno
9. H. Libchava

Požární útok - Ženy
místo
1.
2.
3.
4.
5.

Také se ráno pořádal Memoriál Josefa Pecinovského v dětských soutěžích, kde naše děti obsadily první místa.
Naše soutěžní družstva reprezentovala SDH Mimoň ve všech
kategoriích. Počasí během celého dne pořadatelům přálo.

sbor
Stráž pod Ralskem
Česká Lípa A
Česká Lípa B
Horní Libchava
Mimoň

1.čas
0,38,96
0,44,88
0,41,10
NP
NP
0,49,60
5
7
6

1.čas
0,34,30
0,44,84
0,38,42
NP
0,48,44

2.čas
0,53,19

pořadí
1
3
2

0,45,99
0,55,90
1,12,77
1,02,56

4
5
7
6

2.čas

pořadí
1
3
2
5
4

0,53,78

Jaromír Plíva
Velitel JSDH Mimoň
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RŮZNÉ, INZERCE
Návštěva u dobrovolných hasičů
v Mimoni

Dne 31. 5. 2017 navštívila MŠ Eliášova dobrovolné hasiče
v Mimoni.
Děkujeme touto cestou panu Plívovi a panu Beranovi za
ukázku techniky a seznámení s činností hasičů. Překvapením pro děti bylo přivolání hlídky Policie ČR. Policisté děti
seznámili se svou činností, děti si mohly prohlédnout i vyzkoušet policejní výstroj.
Největším zážitkem bylo samozřejmě posezení v hasičském
a policejním autě a vyzkoušení policejní houkačky.
Za pěkný zážitek ještě jednou děkují děti z třídy medvídků
a kočiček a jejich učitelky.
Eliška Straková, Petra Nejedlová

Poděkování policistům v Mimoni

Čtenář, který pravidelně čte Zpravodaj města Mimoně, si
možná vzpomene, že jsem před časem v něm publikoval
článek, kterým jsem poukazoval na to, že zřizování dalších
parkovacích míst mění podmínky pro motoristy, ale současně se zvětšuje prostor pro páchání trestné činnosti na
motorových vozidlech. Konkrétní důvod k tomuto článku
jsem měl, protože v noci na 26. 2. 2017 došlo na sídlišti
Letná k poškození našeho a dalších motorových vozidel
pravděpodobně nějakým návštěvníkem restauračního zařízení. Událost byla nahlášena Policii ČR, byli vyslechnuti
poškození, sepsány protokoly. Upřímně řečeno jsem nečekal, že viník bude vypátrán, když známo bylo jen, že to byl
pravděpodobně muž a směr, kterým šel.
Pro úplnost mohu dodat, že sepsání protokolu nebyla moje
první návštěva služebny Policie ČR v Mimoni. Můj trvalý dojem je, že policisté pracují v nelehkých podmínkách
a třeba i technické vybavení pracovišť není na úrovni, jakou by si asi představovali a zasloužili. Potýkají se i s nedostatkem lidí, což má za následek, že práce za chybějící
se rozdělí a naloží těm ostatním.
Byl jsem proto upřímně překvapen, když jsem počátkem
května 2017 obdržel sdělení okresního soudu v České
Lípě, ze kterého je zřejmé, že viník byl vypátrán. Jedná se
o 33letého občana polské národnosti, který se při návštěvě restaurace nejdříve dostal do konfliktu s jinými hosty předváděním nacistického pozdravu „Heil Hitler!“, při
kterém se bil v obnaženou hruď, na které měl vytetován
hákový kříž. Štamgasti nacistu z restaurace vyhnali a ten
si potom svoje rozhořčení vybíjel na vozidlech, která měl
při cestě vlevo i vpravo.
A tak po provedeném šetření Policie ČR v Mimoni podal
státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České
Lípě návrh na potrestání viníka za přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
a přečin poškození cizí věci.
Na celý případ jsem si vzpomněl znovu ve chvíli, když
prezident Miloš Zeman při návštěvě Libereckého kraje
konstatoval, že Policie ČR v Libereckém kraji má nejvyšší
nárůst odhalování trestné činnosti v celé republice a vyslovil tím policistům své uznání. A já bych chtěl v souvislosti
poděkovat policistům a policistkám Policie ČR v Mimoni
za dobrou práci. Myslím, že si to zaslouží.
Mimoni 16. 6. 2017, Miroslav Starý
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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
**************************************************************

Nabízíme Vám bezplatné

- certifikované poradenství např. při odvykání kouření
- měření krevního tlaku
- měření glykemie
- rozvoz zdravotnických pomůcek
- likvidaci nepoužitelných léčiv

www.lekarnamimon.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Úklidová služba K. Stejskalová
Přijmeme IHNED do hlavního poměru na firmy Mega a.s.
a Membrain s.r.o. Střáž pod Ralskem, Pod Vinicí 87

Úklidové operátory (ky)
Požadujeme:
•
•
•
•
•

Bezúhonnost
Alespoň základní vzdělání
Kladný vztah k úklidu
Přiznaný 1. – 3. stupeň invalidity nebo OZZ
Plnou způsobilost k právním úkonům

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Nástupní hrubou mzdu 5. 500,- Kč (na zkrácený prac. úvazek 4hod./den)
Zajištění pitného režimu
Příspěvek na dopravu dojíždějícím
Práci v pěkném prostředí
Možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Taktéž hledáme i pracovníky na případnou výpomoc za zaměstnance v pracovní
neschopnosti nebo při čerpání řádné dovolené v režimu dohody o provedení
práce – vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo pro starobní důchodce.

Podrobné informace:

Gaálová Aneta 607 044 524,
Stejskalová Kateřina 602 466 418, email: stejskalova0604@gmail.com

INZERCE
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INZERCE
INZERCE

Nabízíme restaurační zařízení k pronájmu v
krásném rekreačním prostředí Hamr na Jezeře
Nabízíme:
- všechny prostory zcela vybaveny
- skvělé prostředí v rekreační oblasti
- možnost ubytování
- pronájem ihned
V případě Vašeho zájmu a více informací volejte 607633925

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

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do zářijového
číslaUzávěrka
je 17. srpna
2017! příspěvků
pro zasílání
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2015!
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Česká Lípa
zkrátit či upravit.
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
Tisk: MS Polygrafie s.r.o.
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány
(na žádostzasílané
nebude zveřejněno).
Pozor: Všechny
příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány.
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