
Šikulka a ŠiCOOLa 2012 

Pojďte si s námi zasoutěžit a vyhrát hodnotné ceny tím, že se zapojíte do  společné soutěžní akce příspěvkových 
organizací města Česká Lípa, pro děti a mládež I. a II. stupně ZŠ, pod záštitou starostky města Mgr. Hany 
Moudré. Jmenovitě se tato kooperace týká: Sport Česká Lípa, p. o., Městská knihovna Česká Lípa, p. o., Lipý 
Česká Lípa, p.o., Kultura Česká Lípa, p. o., Sociální služby města České Lípy, p. o..  

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:  

„Šikulka 2012“ je určena pro děti od 1. – 5. ročníku ZŠ 

„ŠiCOOLa 2012“ je určena pro děti od 6. – 9. ročníku ZŠ 

Děti a mládež budou plnit soutěžní disciplíny od 1. 5. 2012 do 12. 6. 2012 přímo ve výše uvedených 
příspěvkových organizacích a to v disciplínách: 

   Šikulka 2012 – disciplína - úkol ŠiCOOLa 2012 – disciplína - úkol 

Sport Česká Lípa 

Barvířská 2690 

www.sportlipa.cz 

 

Plavání volný styl 

Chlapci a dívky:  

25m časový limit 1 min. 

Potápění: 

Chlapci a díky: lovení puku 

Plavání volný styl 

Chlapci:  

50m časový limit 1:30 min. 

Dívky:  

50m časový limit 1:40 min. 

Potápění: 

Chlapci a díky: lovení puku 

Odpovědná osoba p. Procházka. Disciplíny možno plnit ve dnech: pondělí 

a středa od 13:00 – 16:00 hod.  

Po předložení soutěžní karty obdrží soutěžící zvýhodněné vstupné na 1,5 

hod. za 40,- Kč. 

Městská knihovna Česká Lípa 

Nám. T. G. Masaryka 170 

www.knihovna-cl.cz 

  

 Otázky 

Chlapci a dívky 

1. Co se naučili Mach s Šebestovou 
na svém výletě do pravěku? 

2. Jaké je původní jméno Maxipsa 
Fíka? 

3. Jak se jmenovalo strašidlo na 
hradě Kulíkově? 

 Otázky 

Chlapci a dívky 

1. Která z knih Ivony Březinové se 
odehrává na Českolipsku?  

2. Jmenuj názvy jednotlivých knih 
známé dračí trilogie. 

3. Jmenuj 3 postavy ze Starých 
pověstí českých a 3 postavy ze 
Starých řeckých bájí a pověstí 

  
Odpovědi na otázky  mohou soutěžící vyhledávat kdykoliv v provozních 
hodinách dětského  oddělení Městské knihovny na nám. T. G. Masaryka i 
na pobočkách knihovny na Ladech i Špičáku.  
Soutěžící nemusí být čtenáři knihovny, mohou přijít bez čtenářského 
průkazu. Soutěžící se mohou s dotazy obracet na knihovnice v příslušných 
odděleních knihovny. 
 

http://www.sportlipa.cz/
http://www.knihovna-cl.cz/


 

 

 

Lipý Česká Lípa 

U Vodního hradu 63 

www.lipy.cz 

 

Úkol 

Chlapci a dívky 

CTT - tisk na textil – tiskařské 
motivy si můžete vybrat ze 
vzorníků 

Vodní hrad – prohlídka hradu 
s průvodcem a následné vyplnění 
kvízu. 

Úkol 

Chlapci a dívky 

CTT - tisk na textil – tiskařské 
motivy si můžete vybrat ze 
vzorníků 

Vodní hrad – prohlídka hradu s 
průvodcem a následné vyplnění 
kvízu. 

Kontaktní osoba soutěže je: pí Seitlová (průvodce na CTT) .Soutěžní úkoly 

můžete plnit  v otevírací době:  út-so 9-17 h (polední přestávka 12-13h), 

neděle 13-17h. 

 

          Kultura Česká Lípa 

Boženy Němcové 2942 

 www.cl-kultura.cz 

 

 

Otázky 

Chlapci a dívky 

Týkají se akce dne 6. května 2012 v 

KD Crystal - Dáda Patrasová 

Otázka: Zazpívá Dáda Patrasová na 

svém koncertu slavnou písničku: 

Chytila jsem na pasece žížalu? 

Otázky 

Chlapci a dívky 

Týkají se koncertu v bazilice Všech 

svatých v České Lípě Varhany a 

trubka 5.6.2012 v 19.30 hodin.  

Otázka: Kdo je autorem první 

skladby, která zazní na koncertu? 

Sociální služby města České Lípy 

Školní 2213 

www.ssmcl.cz 

 

  

 Úkol a návštěva 

Chlapci a dívky 

Návštěva s rodiči (případně tříd) 

zařízení – Dům s pečovatelskou 

službou, Ústecká 2855 nebo  

Penzion s pečovatelskou službou, 

Na Blatech 3211. Po návštěvě 

namalování obrázku na téma 

"Babička a dědeček“ 

 Úkol a návštěva 

Chlapci a dívky 

Návštěva s rodiči (případně tříd) 

zařízení - – Dům s pečovatelskou 

službou, Ústecká 2855 nebo  

Penzion s pečovatelskou službou, 

Na Blatech 3211.  Po návštěvě 

složení básničky min. o čtyřech 

řádcích na téma "Senioři nebo 

stáří". 

 Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855 – odpovědná osoba vedoucí 

p. Lahnerová , vždy každé  pondělí  do 16,00 hodin. Penzion 

s pečovatelskou službou pracovník konající odpolední službu vždy 

v pondělí do 17,00 hodin.  Každý soutěžící přímo na zařízení obdrží 

soutěžní kartu, kde bude mít prostor k namalování obrázku nebo napsaní 

básně a kterou odevzdá na zařízení, které navštívil. (kartu si bude možné 

stáhnout z internetu). 

 

Vyplněné soutěžní karty, které zároveň slouží jako vstupenka do soutěže, si soutěžící mohou vyzvednout ve 

výše uvedených organizacích a na jejich webových stránkách od 15. 4. 2012, nebo ve výše uvedených 

organizacích. Losování vítězů proběhne dne 19. 6. 2012 a předávání cen se uskuteční v rámci Městských 

slavností dne 30. 6. 2012.  Vyhlášení proběhne v sobotu 30. 6. v 16:30 hod. na hlavním podiu před koncertem 

zpěvačky Kristína (SK). Veškeré informace o vylosovaných vítězích můžete průběžně sledovat na webových 

stánkách jednotlivých organizací. Vítěze vyzveme písemnou formou k účasti na předávání cen paní starostkou. 

Zcela vyplněné soutěžní karty budete odevzdávat pouze na vrátnici „Sportareálu“ ul. Barvířská 2690, do 

předem určeného a zapečetěného boxu. 

Přejeme Vám hodně štěstí a pojďte s námi soutěžit. 

http://www.lipy.cz/
http://www.cl-kultura.cz/
http://www.ssmcl.cz/

