ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаад иргэдэд шаардлагатай мэдээлэл
 ЧУ-д оршин суух зөвшөөрөл
 Либерец мужийн Гадаадын иргэдийн дасан зохицолыг дэмжих төв (CPIC) / Centrum
na podporu integrace cizinců (CPIC) pro Liberecký kraj
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 Хүнд хэцүү хямралт үеийн байдал
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 Жуулчидад зориулсан мэдээлэл

ЧУ-д оршин суух зөвшөөрөл
ЧУ-ын оршин суух зөвшөөрөлтэй холбогдох үйл ажиллагааг ЧУ-ын ДЯЯны (MV ČR) харъяа хоёр
байгууллага хариуцдаг. Гадаадын харьяатын асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар болон дүрвэгсэд
цагаачлал ба шилжин суурьших бодлогын хэлтэсийн үйлчилгээ хамаардаг. Гадаадын харьяатын
асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар болон Цагаачлал ба шилжин суурших бодлогын хэлтэс –
OAMP.
Гадаадын харьяатын асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар нь 90 хүртэл хоногийн богино
хугацааны виз зохицуулалтыг хариуцах , ЧУ-д шинээр ирсэн шилжин суурьшигчдын бүртгэл,
оршин суух зөвшөөрлийн хяналт (жишээ нь: ажил дээр, гудамжинд) болон ЧУ-д оршин суух
нөхцөлийн зөрчил хэлмэгдэлт зэрэг үйлчилгээг үзүүлнэ, холбоо барих:
Náměstí Dr. Edvarda
Beneše 584/24
460 32 Liberec

(+420) 974 461 829

krpl.ocp.podatelna@pcr.cz

Да, Лха 8:00 – 17:00
Мя, Пү 8:00 – 14:00

Цагаачлал ба шилжин суурших бодлогын хэлтэс (OAMP) нь урт хугацааны виз, урт хугацааны
болон байнгын оршин суух зөвшөөрөл, ЕХ (Европын холбоо)-ны гишүүн орны иргэд, тэдний гэр
бүлийн гишүүдэд зориулсан түр хугацааны оршин суух зөвшөөрөл, ажилтаны карт, биометрийн
карт гэх мэт асуудлыг шийдвэрлэдэг. Мөн та оршин суугаа хаяг, овог, хувийн байдалд өөрчлөлт
орох болон гадаад паспорт, ЧУ-д оршин суух зөвшөөрлийн бичиг баримтад өөрчлөлт орсон
тохиолдолд заавал OAMP дээр мэдэгдэх ёстой. Холбоо барих:
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 974 460 850

posta@mvcr.cz

Да, Лха 8:00 – 17:00
Мя, Пү 8:00 – 14:00

ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны вэбсайтаас авах боломжтой.
www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21794692&doctype=ART

Либерец мужийн Гадаадын иргэдийн дасан зохицолыг дэмжих төв (CPIC) /
Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) pro Liberecký kraj
Тус төвийн үйлчилгээг ЧУ-д оршин суух эрхтэй гуравдагч орны иргэд (өөрөөр хэлбэл ЕХ-ны
гишүүн бус улс орнууд) авах боломжтой. Гадаадын иргэдийн дасан зохицолыг дэмжихийн тулд
дараах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй санал болгож байна. Одоогийн санал болгож буй үйлчилгээ,
цагийн хуваарийг дараах вэбсайтаас үзэх боломжтой: www.integracnicentra.cz/libereckykraj/?lang=mn
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 482 313 064

icliberec@suz.cz

Да, Лха 12:00 – 19:00
Пү
8:00 – 15:00
Ба
8:00 – 12:00

Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан үйл ажиллагаа:
 Нийгмийн зөвлөгөө
 Хууль эрх зүйн зөвлөгөө
 Чех хэлний сургалт
 Орчуулагын үйлчилгээ
 Нийгэм-соёлын сургалт
 Интернет сайт, номын сангийн үйлчилгээ
 Олон нийтийн ажилчид
 Боловсрол, соёл, нийгмийн арга хэмжээ
Česká Lípa дахь салбар: ADRA, Československé armády 1578/12, 470 01 Česká Lípa
 Нийгмийн зөвлөгөө: Даваа 16:00 – 18:00
 Хууль эрх зүйн зөвлөгөө: Мягмар, пүрэв 13:00 – 18:00

Чех хэлний курс
Чех хэл нь ЧУ-д амьдарч буй бүх насны шилжин суурьшигчдад нэн шаардлагатай. Дараах
байгууллагууд янз бүрийн түвшний бүх насны бүлгүүдэд зориулсан төлбөртэй болон төлбөргүй
чех хэлний сургалтуудыг санал болгож байна.
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC), www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/lokality.html
Moskevská 27/14,
Liberec 1, 460 01

(+420) 222 360 834

npk@cicpraha.org

Да 10:00 – 12:00

ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) / Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих
төв (CPIC): web www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/?lang=mn
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec






(+420) 482 313 064

icliberec@suz.cz

www.integracnicentra.cz

Kурсууд Višňová
Kурсууд Česká Lípa
Kурсууд Jablonec nad Nisou
Kурсууд Liberec

Сургууль болон боловсролын систем
ЧУ-д 90 хоногоос дээш хугацаагаар амьдарч буй бүх гадаад иргэдийн хүүхдүүд заавал
сургуульд суралцах үүрэгтэй. Улсын сургуулиудад үнэ төлбөргүй суралцах бөгөөд заавал
сурах хугацаа 9 жил үргэлжилнэ.
Чухал мэдээлэл
»

»

»

Цэцэрлэгт элсэн орох хүүхдүүд бүртгvvлэх шаардлагатай. Тухайн сургууль
цэцэрлэгээс бүртгэх хугацааг мэдэж болно. Цэцэрлэгт 2 наснаас эхлээд
хамрагдаж болно. Цэцэрлэгт элсэн орох нөхцөл нь хүүхдийн зохих
вакцинжуулалт юм.
Бага сургуульд элсэн орохоос өмнөх сүүлийн жил хүүхэд (5 нас хүрсэний
дараа) цэцэрлэгт хамрагдсан байх ёстой тиймээс энэ жилийн сургуулийн
өмнөх боловсрол үнэ төлбөргүй олгогдоно.
Бага сургуулийн элсэлт жил бүрийн 4-р сарын 1-ээс 4-р сарын 30-ны
хооронд явагдана. Тухайн сургуулийн бүртгэлийн хугацааг урьдчилан
мэдэх хэрэгтэй.

Суурь боловсрол эзэмшсэний дараа сурагчид дунд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой.
Чухал мэдээлэл
»

Дунд сургуульд суралцахын тулд элсэлтийн шалгалт өгөх ба шалгалтын
дүнгээс хамаарч сурагчдыг сонгоно. Улсын элсэлтийн ерөнхий шалгалтын
чиглэл нь чех хэл, уран зохиол, математикийн хичээлүүд байдаг. Суралцах
өргөдлийг 3-р сарын 1 хүртэл хүлээн авна.

Дунд сургуулийн жагсаалтыг дараах вэбсайтаас олж болно.
 Stredniskoly.cz
 Atlas školství

ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Сургуулийн жагсаалт болон Либерец мужийн боловсролын байгууллагуудын талаарх мэдээллийг
эндээс олж болно: www.edulk.cz/Organizace/Školyaškolskázařízení.aspx, эсвэл сургуулийн
тэнхимээс зөвлөгөө авах (tel. +420 485 226 228, e-mail: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz). Мөн дараах
байгууллагуудтай холбогдох боломжтой:
Národní pedagogický
institut v ČR (NPI ČR)

Masarykova 28
460 01 Liberec

(+420) 482 360 511
liberec@npicr.cz

www.nidv.cz/kontakty/
krajsko-pracovisteliberec

Meta, o. p. s.

Ječná 17, 12000 Nové
Město Praha

(+420) 734 141 878
blazkova@szsturnov.cz

www.inkluzivniskola.cz

Centrum pro integraci
cizinců, o. p. s. (CIC)

Moskevská 27/14
460 01 Liberec 1

(+420) 222 360 834
npk@cicpraha.org

www.cicpraha.org

Мөн Либерец мужид их сургуульд суралцах боломжтой. Их дээд сургуульд суралцах өргөдлийг 2р сарын 28-ны өдөр хүртэл хүлээн авах бөгөөд сургуульд элсэх болзол нь бүрэн дунд боловсрол
эзэмшсэн байх юм.
 Technická univerzita v Liberci: https://www.tul.cz/

Гэр бүл болон хүүхдүүд
Хүүхэдтэй гэр бүлд үзүүлэх үйлчилгээ нь гэр бүлийн бие даасан гишүүн бүрт эсвэл гэр
бүлийнхэнд тусламж, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэдэг. Тэдний зорилго нь гэр бүл болон эцэг
эхчүүдийн харилцааг бэхжүүлэх, хүүхэд асрахад гэр бүлийг дэмжих, ажил болон гэр бүлийн
цагийн хуваарийг зохицуулан хөнгөвчлөх юм.
Үүнд жирэмсний болон гэр бүлийн төвүүд, цэцэрлэг, хүүхдэд зориулсан чөлөөт цаг, боловсролын
үйл ажиллагаа гэх мэт.
Гэр бүлүүдэд дараах үндсэн чиглэлээр зөвлөгөөг өгдөг:
1.

Хүүхдийн нийгэм, эрх зүйн хамгааллын газар (OSPOD)- хотын захиргааны дэргэдэх
нийгмийн хэлтэсийн харьяа хэлтэс юм. OSPD нь насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн хэргийг
шийдэх шүүх хуралд оролцож буй хүүхдийн ашиг сонирхлыг төлөөлдөг (жишээ нь, хүүхдийн
боловсролыг хэнд хариуцуулах, эцэг эх, хүүхдүүдийн хоорондын харилцаа холбоо хэрхэн
зохицуулах ).
 + 420 485 226 540

ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2.

Либерец мужийн захиргаа (KÚ LK)
 • + 420 485 226 111

Хэцүү асуудалтай тулгарвал дараах хаягаар холбоо барьж болно:
3.

AЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УТАС нь хүүхэд, өсвөр насныханд (26 хүртэлх насны) зориулсан
төлбөргүй яаралтай тусламжийн утас юм.
 +420 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

4.

ЭЦЭГ ЭХИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАС нь эцэг эх, эмээ өвөө болон бусад гэр бүлийн гишүүдэд
зөвлөгөө өгөх утас юм.
 +420 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

5.

ГЭРЛЭЛТ, ГЭР БҮЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ
Зөвлөгөө өгөх төвүүдтэй хамтран амьдрагч, гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал, салалт түүний
дараах үр дагавар болон бусад хувийн асуудлаар холбогдож болно.
 www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny

6.

ӨСВӨР НАСНЫХАНД ЗОРИУЛСАН КЛУБ (NZDM). Бүх хүүхэд, өсвөр насныханд зориулсан
үнэ төлбөргүй нээлттэй клуб юм. NZDM нь чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, зөвлөгөө
өгөх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг санал болгодог (тамхи татах, мансууруулах бодис
хэрэглэх, дээрэлхэх гэх мэт).
 www.streetwork.cz

7.

Үнэ төлбөргүй нийгмийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд:
 Хорогдох байр
 Хүүхэдтэй гэр бүлд зориулсан нийгмийн идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа
 Хүүхэд, залуучуудад зориулсан клуб

Komunitní středisko
Kontakt Liberec, p.o.

Palachova 504/7,
460 01 Liberec

(+420) 485 244 995
info@ksk.liberec.cz

ksk-liberec.cz

Maják, o.p.s.

Konopná 776/8
460 14 Liberec

(+420) 721 376 722
info@majakops.cz

www.majakops.cz

Нийгмийн аюулгүй байдал
Чех улсад эдийн засгийн идэвхтэй иргэд хувь нэмэр оруулах нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд,
хүүхэдтэй гэр бүл болон бусад бүлгүүдэд ямар нэгэн хэлбэрээр тусламж үзүүлэх нийгмийн
аюулгүй байдлын тогтолцоо байдаг.
Aргагүй хүнд байдалд орсон иргэд тусламж тэтгэмжийн өргөдөл гаргадаг yлсын нийгмийн
халамжийн хэлтэс - Аймгийн хөдөлмөрийн бирж:

ГАДААД ИРГЭДЭД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Аймгийн
хөдөлмөрийн бирж

Dr. Milady
Horákové 580/7,
460 01 Liberec 1

(+420) 950 132 486
lenka.plaskova@uradprace.cz

www.uradprace.cz/
liberecky-kraj

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.:
 Либерец aймгийн нийгмийн халамжийн хэлтэс: odbor-socialni.kraj-lbc.cz
 ЧУ-ын Хөдөлмөр, нийгмийн асуудал эрхэлсэн яам: www.mpsv.cz
Tанд ямар тэтгэмж хүсэх эрх боломж байгаа эсэх талаар мэдэхийг хүсвэл CPIC эсвэл CIC-ээс
нийгмийн зөвлөгөө аваарай:
CPIC pro Liberecký
kraj

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 482 313 064
icliberec@suz.cz

Да, Лха: 12:00 – 19:00
Пү:
8:00 – 15:00
Ба:
8:00 – 12:00

CIC pro Liberecký kraj

Moskevská 27/14
460 01 Liberec

(+420) 481 120 049
liberec1@cicpraha.org

Да
10:00 – 12:00
Томилолтоор:
Да – Ба 9:00 – 17:00

Хөдөлмөр эрхлэлт
Та ажилгүй эсвэл ажлаа алдсан тохиолдолд хуулийн нөхцөлийг хангаж байвал, хөдөлмөрийн
биржд бүртгүүлж болох ба ажилгүйдлийн тэтгэмж, мэргэшүүлэх сургалт болон ажлын байранд
зуулчлах зэрэг үйлчилгээг авч болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.
 www.uradprace.cz
Tа ажил хайж байгаа бол CPIC нийгмийн зөвлөгөө өгөх төв , бусад байгууллага, итгэмжлэгдсэн
хөдөлмөр эрхлэлтийн агентлагууд эсвэл вэб порталууд: www.jobs.cz -г ашиглаарай.
Ажилд ороход гарын үсэгтэй ажлын гэрээ байх ёстой бөгөөд ажил олгогч хуулийн дагуух ажлын
цагийг (цалинтай баярын амралт, шөнийн ээлж, илүү цаг) мөрдөх ёстой ба цалинг хөдөлмөрийн
хөлсний доод хэмжээнээс ( 2020 онд 14 600 Kč/měsíc) илүү байхаар тогтоох, цалингаас татвар,
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалыг суутгана.
 www.mpsv.cz
Чех улсад та хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг (OSVČ) эсвэл хуулийн этгээд гэсэн хоёр төрлөөр
бизнес эрхлэх боломжтой. Бизнес эрхлэх боломжийн талаарх мэдээллийг Либерец мужиийн
худалдааны тусгай зөвшөөрлийн албанаас авах эсвэл шилжин суурьшигчидтай ажилладаг
байгууллага (CPIC, CIC)-с авах боломжтой.

Хүнд хэцүү хямралт үеийн байдал
Хүн бүр амьдралын хэцүү нөхцөл байдалд ордог ба амьдрах газаргүй болох, ажил эрхлэх, гэмт
хэргийн хохирогч болох, ялгаварлан гадуурхагдах гэх мэт. Прага-д санаа зоволтгүй холбоо барьж
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болох олон төрийн бус байгууллагууд байдаг. Эдгээр байгууллагууд нь зөвлөгөө өгөх болон
бусад үйлчилгээ үзүүлдэг.
Гэр бүлийн хүчирхийлэл
Аль ч төрлийн хүчирхийлэл мөн гэр бүлийн хүрээнд ч Чех улсад гэмт хэрэгт тооцогддог бөгөөд
Чехийн цагдаагийн газарт мэдэгдэх ёстой. Хэрэв та гэр бүлийн хүчирхийллийн золиос болсон бол
эсвэл хохирогч болох магадлалтай хүнийг мэддэг бол Чехийн цагдаагийн газар эсвэл дараах
байгууллагад хандана уу.
Bílý kruh bezpečí Liberec
(BKB) / аюлгүйн цагаан
тойрог

Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

(+420) 485 150 707
bkb.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

Intervenční centrum
Liberec / Интервенц төв

Tanvaldská 269
463 11 Liberec 30

(+420) 482 311 632

intervencnicentrum.cipslk.cz/

Мансууруулах бодис
Дараах байгууллагууд мансууруулах бодисны асуудлын талаар мэдээлэл өгөх, үүнээс гарахад
тусалдаг.
K-centrum Liberec

Felberova 256/11,
460 01 Liberec

(+420) 482 713 002
www.mostknadeji.eu
kc.liberec@mostknadeji.cz

ADVAITA

Rumunská 14/6,
460 01 Liberec

(+420) 482 750 607
info@advaitaliberec.cz

advaitaliberec.cz

Арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл racism
Хэрэв та үндэс угсаа, арьс өнгө, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлага болон улс төр, нийгмийн
бүлэг, дэд соёл эсвэл таны нас, эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан та гадуурхагдаж байгаа бол
үнэ төлбөргүй тусламж аваарай.
In IUSTITIA

Rybná 24
110 00 Praha 1

(+420) 773 177 636
(+420) 212 242 300

poradna@in-ius.cz
en.in-ius.cz

Гэр оронгүй болох
Гэр оронгүй болох нь ихэвчлэн санхүүгийн хүнд байдлаас болох, ажлаа алдах эсвэл гэр бүл салах
зэрэг асуудлаас болж орон байраа алддаг. Хэрэв та ухаан санаагаа алдаж хэцүү нөхцөл байдалд
орсон бол зөвлөгөө өгөх, үүнээс гадна хоноглох газар, ариун цэвэр, хувцас болон хоолоор
тусламж үзүүлэх дараах байгууллагуудтай холбогдоорой.
NADĚJE
Liberec

Valdštejnská 259
460 14 Liberec

(+420) 480 002 637
pavel.matejka@nadeje.cz

www.nadeje.cz
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NADĚJE
Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou

(+420) 483 356 219
milena.havrdova@nadeje.cz

www.nadeje.cz

Azylový dům
SPERAMUS

Široká 304/68
460 01 Liberec 3

(+420) 485 103 141
info@opsnavrat.cz

www.opsnavrat.cz

Өр төлбөр, хөрөнгө битүүмжлэх
Хэн ч их хэмжээний өр төлбөрт унах, хоосрох зэрэг санхүүгийн хүнд нөхцөл байдалтай тулгарч
болно. Өр төлбөрийг хэрхэн яаж зохицуулах, хэсэгчилсэн төлбөрийн календар гэж юу вэ,
дампуурал гэх мэт мэдээлэлийг авахыг хүсвэл CPIC-ийн нийгмийн ажилтан эсвэл шилжин
суурьшигчдтай ажилладаг бусад байгууллагатай холбогдоорой. Мөн та мэргэжлийн зөвлөгөө
өгөх төвтэй холбоо барьж болно.
Poradna při finanční
tísni v České Lípě

Jindřicha z Lipé 127
470 01 Česká Lípa

(+420) 411 135 200
poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz

Člověk v Tísni

Tatranská 597
460 07 Liberec

(+420) 734 428 387
eva.sanetrnikova@peoplei
nneed.cz

www.clovekvtisni.cz/codelame/socialni-prace-vcr/dluhove-poradenstvi

Хүний наймаа, биеэ үнэлэх
Дараах байгууллага нь хүн худалдаалах, өөрийн сонирхолд тааруулан ашиглах мөлжлөг эсвэл
биеэ үнэлэх үйлдлийн золиос болсон хүмүүст үнэ төлбөргүй тусламж үзүүлдэг.
Rozkoš bez rizika

Bolzanova 1615,
110 00 Praha 1

(+420) 777 180 357
liberecko@rozkosbezrizika.cz

rozkosbezrizika.cz

Эрүүл мэнд
ЧУ-д зохих хүчинтэй эрүүл мэндийн даатгал тай байх нь иргэн бүрийн үүрэг байдаг. Чехийн эрүүл
мэндийн системийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг Чех улсын Эрүүл мэндийн яамны сайтаас
олж авах боломжтой (www.mzcr.cz/Cizinci).
Tа эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой тусламж хэрэгтэй бол эрүүл мэндийн төвүүдтэй
холбогдоорой.
Nemocnice Liberec
www.nemlib.cz

Husova 357/10,
Liberec, 460 01

Tel.: (+420) 485 311 111
Fax: (+420) 485 101 119

nemlib@nemlib.cz

Nemocnice Česká Lípa
www.nemcl.cz

Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa

Tel.: (+420) 487 954 111

sekretariat@nemcl.cz
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Nemocnice
Jablonec nad Nisou
www.nemjbc.cz

Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad
Nisou

Tel.: (+420) 483 345 111
Fax: (+420) 483 345 737

nemjbc@nemjbc.cz

Nemocnice Jilemnice
www.nemjil.cz

Metyšova 465
514 01 Jilemnice

Tel.: (+420) 481 551 111
Fax: (+420) 481 625 082

predstavenstvo@nemjil.cz

Nemocnice
www.nemsem.cz

3. května 421
513 01 Semily

Tel.: (+420) 481 661 111

vedeni@nemsem.cz

Соёлын тухай
Соёлын болон нийгмийн амьдралд оролцох нь дасан зохицолын чухал аспектийн нэг юм. Либерец
мужид соёлын томоохон байгууламжууд байдаг- театр, клуб, хөгжмийн танхим, бүжгийн танхим
гэх мэт.
Либерец мужид олон сонирхолтой үйл ажиллагааг Гадаад иргэдийн дасан зохицолыг дэмжих
төвөөс зохион байгуулдаг. 2012 оноос хойш Либерец муж жил бүр үндэсний цөөнх болон
гадаад иргэдийн зуны наадамыг зохион байгуулдаг. Гадаад иргэдийн дасан зохицолыг дэмжих
төв (CIC) нь Jablonci хотод filmu Nepálci дэлгэцийг тогтмол зохион байгуулдаг. Бусад соёлын
талаархи мэдээлэлийг дараах вебсайтуудаас авна уу:







Либерец дах соёлын болон нийтийн соёлын төв (www.lidovesadyliberec.cz)
ЧУ дах номын сангууд: www.knihovny.cz
Либерец аймгийн шинжлэх ухааны номын сангууд (www.kvkli.cz)
Нэг дэлхий кино фестивал Jeden svět, зохион байгуулагагч Člověk v Tísni
Хөгжмийн фестивалууд Lípa Musica nebo Baranbanfest
Бусад соёлын үзвэрүүд: www.liberecky-kraj.cz/en/cultural-venues

Зам тээвэр
Чех улсад нийтийн тээврийн талаархи бүх чухал мэдээллийг (холболт, цагийн хуваарь, билет гэх
мэт) www.idos.cz сайтаас авах боломжтой.
Автобус, төмөр замын тээврийн бараг 90% нь IDOL системд багтсан байдаг (IDOL = Либерец
мужийн тээврийн нэгдсэн систем). IDOL тасалбарыг "R" тэмдэгтэй галт тэргээр зорчих, холын
чиглэлийн автобусанд суух, агаарын дүүжин тээвэрээр зорчих болон „Máchově jezeře“ дээр явж
буй тохиолдолд ашиглах боломжгүй. Зөвхөн контактгүй Opuscard худалдаж авсанаар нэг
тасалбараар олон дамжин суух боломжтой. Та Opuscard-ийн талаарх бүх мэдээллийг эндээс олж
мэдэж болно.
 IDOL систем дэх автобус, төмөр замын тээврийн нэгдсэн холболтын жагсаалтыг
дараах холбоосоор авч болно: www.iidol.cz.
Либерец хот дахь нийтийн тээвэр нь хотыг бүхэлд нь хамардаг бөгөөд трамвай, автобус багтдаг.
Та цагийн хуваарь, тасалбар гэх мэтийг дараах хаягаас олж болно.
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www.visitliberec.eu/doprava/dopravni-sluzby.

Жуулчидад зориулсан мэдээлэл
Жуулчидад зориулсан мэдээллийг вэбсайтаас (www.liberecky-kraj.cz) эсвэл гарын авлагаас
bedekr.liberecky-kraj.cz/filemanager/files/27821.pdf авах боломжтой.

