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Petr Gandaloviã zahájil
provoz Ïlutého DPS
Primátor Ústí nad Labem a ãlen správní
rady OPS âeské ·v˘carsko Petr Gandaloviã spolu s na‰ím starostou ZbyÀkem Linhartem v sobotu 6. kvûtna slavnostnû zahájil
provoz nového Ïlutého domu s peãovatelskou sluÏbou na sídli‰ti v Nemocniãní ulici.
V úvodním proslovu Petr Gandaloviã vyzdvihl viditelné úspûchy krásnolipské radnice, která dokázala ve velmi krátké dobû
postavit jiÏ druh˘ dÛm, slouÏící k pﬁíjemnému bydlení seniorÛ. Spolu s v˘stavbou
dal‰ích dvou nov˘ch bytov˘ch domÛ
a rozsáhl˘mi úpravami voln˘ch ploch se
radnici podaﬁilo zcela zmûnit dﬁíve ‰edivé
a nehezké sídli‰tû v moderní upravenou
ãást mûsta. Starosta Zbynûk Linhart poté
popﬁál obyvatelÛm domu dobré bydlení
v jejich novém domovû a spolu s primátorem pﬁed domem zasadili dﬁezovec. „Petr
Gandaloviã k nám jezdí pravidelnû, takÏe
je o dûní v celém regionu dobﬁe informován. Nás mÛÏe jen tû‰it, Ïe opakovanû vyjadﬁuje podporu aktivitám, které realizujeme, a Ïe je ochoten se na nich v rámci
âeského ·v˘carska také podílet,“ ﬁekl tajemník MûÚ Jan Koláﬁ.

Zbytek sobotního odpoledne strávil Petr
Gandaloviã prohlídkou mûsta a jednotliv˘ch staveb projektu Centrum âeského
·v˘carska – nav‰tívil sportovní areál a prohlédl si v˘stavbu základÛ nového Infocentra â· na námûstí. Zavítal také na staveni‰tû
budoucího
centra
sluÏeb
a seznámil se i s budováním nauãné stezky
v okolí mûsta a budoucí sítû cyklostezek.
Podveãer pak vûnoval posezení u táboráku s dûtmi, které se úãastnily soutûÏe Zelená stezka – zlat˘ list na terénní základnû
âSOP Tilia v Krásném Buku.
(jf)

Kurzy pro veﬁejnost
jsou zadarmo
V komunitním centru âeského ·v˘carska
jsou pﬁipravovány kurzy jazykové, poãítaãové, ale i kurzy osobního rÛstu. Tyto a dal‰í
kurzy jsou zdarma a jsou nabízeny pﬁedev‰ím
lidem znev˘hodnûn˘m na trhu práce. Jsou
to napﬁíklad lidé vy‰‰ího vûku, rodiãe na mateﬁské dovolené, lidé s niÏ‰ím nebo Ïádn˘m
vzdûláním ãi lidé jak˘mkoliv zpÛsobem na
trhu práce diskriminovani.
Pokud máte zájem o nûkter˘ z v˘‰e uveden˘ch kurzÛ, pﬁijìte se o jejich otevﬁení a moÏnosti úãasti informovat pﬁímo do Komunitního centra âeského ·v˘carska, které se
nachází v suterénu Mûstského úﬁadu
v Krásné Lípû (vchod zvenku ze zadní strany
budovy) nebo zavolejte p. Judovi na ãíslo
412 354 841. Pokud upﬁednostÀujete radûji
formu elektronick˘ch zpráv, napi‰tû na
email juda@krasnalipa.cz Ïádost o zasílání

informací o kurzech, besedách, pﬁedná‰kách a dal‰ích ãinnostech Komunitního
centra.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

POZOR
– PŘÍSPĚVEK MĚSTA
V leto‰ním rozpoãtu mûsta je i 1,5 mil. Kã
na pﬁíspûvky tûm obãanÛm, kteﬁí napojí
své nemovitosti na novou spla‰kovou kanalizaci. PﬁedbûÏnû se zvaÏuje, Ïe napojení musí prokazatelnû probûhnout do
ﬁíjna leto‰ního roku, pﬁíspûvek by mûl ãinit 10 aÏ 15 tis. Kã za napojen˘ objekt.

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 30. kvûtna

Bermudsk˘
trojúhelník objeven
i u Krásné Lípy
Bûhem jarních mûsícÛ tohoto roku do‰lo mezi Krásnou Lípou a Rumburkem,
na území oznaãovaném téÏ jako Záti‰í,
ke zmizení ãtyﬁ automobilÛ men‰ích rozmûrÛ. Vozy zmizely i se sv˘mi majiteli. Vzhledem k tomu, Ïe policie nena‰la
Ïádné souvislosti mezi jednotliv˘mi zmizeními a cel˘ pﬁípad tak zÛstal aÏ do
dne‰ní doby nevyﬁe‰en, zaãalo se úseku
v Záti‰í pﬁezdívat také nov˘ Bermudsk˘
trojúhelník.
Zpráva o nevysvûtliteln˘ch zmizeních
se dostala aÏ na jednání Akademie vûd
v Praze, která vyslala do na‰eho v˘bûÏku dva vûdce na paranormální jevy.
Dr. Ing. MUDr. Antonín Beveja, DrSc.
a Jan Luká‰ provedli ﬁadu mûﬁení ve
snaze vysvûtlit záhadu nového Bermudského trojúhelníku. Bez v˘sledku. Oba
vûdci se proto rozhodli pro projetí zkoumaného území v malém osobním automobilu.
Automobil byl vybaven zaﬁízením pro
pﬁenos zvukového i filmového signálu.
V pﬁípadû zmizení vûdcÛ doufali technici, Ïe se jim podaﬁí navázat s nimi kontakt. O tento pokus projevila zájem
v‰echna národní i zahraniãní média. Diváci na celém svûtû tak mohli sledovat
poãínání vûdcÛ v pﬁímém pﬁenosu.
Uãenci vyrazili z Rumburku ve 13.44
a pokraãovali smûr Krásná Lípa. Pﬁesnû
ve 13.56 hod. pak na sledovaném území
zmizeli. Je to jiÏ pát˘ vÛz, kter˘ u nás zmizel beze stopy.
Cel˘ svût si teì klade otázku: „Kolik aut
bude muset je‰tû v jarních v˘molech
zmizet, aby se silniãáﬁi koneãnû postarali
o zalepení Bermudského trojúhelníku
v Záti‰í?“ Nebo se snad bojí, Ïe tam zmizí
i oni????
(JJ)

V¯ZVA
Stále se je‰tû mohou hlásit zájemci o zaji‰tûní stanovi‰tû na Pohádkov˘ les. Zájemci se
mohou hlásit buì pﬁímo u vedoucí kulturního domu Nadi Smelkové ãi Petra Semelky
nebo na MûÚ u pí. BoÏeny Koubské.

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 22. 5. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 25. 5. 2006
v Krásné Lípû.

Nová alej povede
k pramenÛm
Kﬁinice
Novou javorovou a jasanovou alej vysázely
krásnolipské dûti spolu se ãleny místního
Ekoklubu Ledumka, T-klubu a s Brontosaury
z Ústí nad Labem.
Polní cestu, která vede z mûsta k pramenÛm Kﬁinice oÏiví 35 javorÛ a jasanÛ, které
pocházejí z krásnolipského mûstského parku,
jenÏ nyní prochází generální rekonstrukcí.
„Aleje a stromy v Krásné Lípû vysazujeme
pravidelnû a systematicky témûﬁ dvanáct let
a v mnoha pﬁípadech spolupracujeme
právû s dûtmi a kluby ochráncÛ pﬁírody. Na‰ím dlouhodob˘m cílem je zlep‰ení tváﬁe
mûsta, mimo jiné i prostﬁednictvím zkvalitnûní
mûstské zelenû. V pﬁípadû alejí je dÛleÏit˘
i faktor propojení mûsta s okolní pﬁírodou. Je
bohuÏel smutnou realitou, Ïe stromy podél
cest spí‰e mizí,“ ﬁekl tajemník Jan Koláﬁ, kter˘
je spolu s Ing. Karlem Hiekem hlavním iniciátorem celkové obnovy zelenû ve mûstû.
Jan Koláﬁ dodal, Ïe velk˘ dík patﬁí také
Petru Dastychovi, vlastníkovi pozemkÛ, na
kter˘ch se stromky pravidelnû vysazují, jenÏ
sázení umoÏnil i tentokrát.
Vysazování aleje v sobotu 6. 5. se zúãastnilo pﬁes dvacet dûtí a podle jejich slov se
nejvíc tû‰í na to, aÏ stromky vyrostou a oni
okolo nich budou moci s hrdostí provádût
své kamarády a známé.
(jf)
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Dûti uklidily bﬁehy Kﬁinice
v Krásném Buku
Nûkolik desítek kilogramÛ odpadkÛ sesbíraly dûti z Ústí nad Labem pﬁi víkendovém
úklidu v Krásné Lípû. Mladí ekologové si
k úklidu vybrali bﬁehy Kﬁinice a bûhem
pouhé pÛldruhé hodiny vytahali z koryta
vedle klasick˘ch papírÛ, skla a pet lahví
i pneumatiky, dva televizory a nespoãet
lahví se zbytky motorov˘ch olejÛ a autobaterie. Tradiãním jarním úklidem mûsta se
mladí ochránci pﬁírody pﬁipojili k celosvûtové kampani Clean up the world. Úklid
v Krásné Lípû spolu zorganizovali ãlenové
âeského svazu ochráncÛ pﬁírody Tilia a pracovníci krásnolipského mûstského úﬁadu.
(vik)

Krásná Lípa hostila setkání
partnersk˘ch mûst
Tradiãní sportovní setkání pﬁedstavitelÛ
partnersk˘ch mûst Eibau a Krásné Lípy spolu
s pﬁizvan˘m t˘mem z Rybni‰tû se tentokrát
skuteãnino v sobotu 29. 4. 2006 v na‰em
sportovním areálu âeského ·v˘carska. „Podobná setkávání realizujeme nûkolikrát
roãnû témûﬁ 10 let a za tu dobu jsme s na‰imi partnery z Eibau navázali opravdová
pﬁátelství. Atmosféra je vÏdy v˘borná a plná
zdravého soutûÏení,“ uvedla místostarostka
Hana Volfová.
Vyslaní zástupci v‰ech tﬁí obcí soutûÏili ve
tﬁech disciplínách – minikopané, volejbalu
a nohejbalu. Vítûzné vavﬁíny si nakonec odvezlo druÏstvo Rybni‰tû pﬁed domácí Krás-

nou Lípou. Na hosty z nûmeckého Eibau
tentokrát zbylo tﬁetí msto. Po nároãném
sportování se v‰ech tﬁicet sportovcÛ pustilo
do diskuse se starostou mûsta ZbyÀkem Linhartem, kdyÏ se zajímali o projekty, stavby
a investiãní akce mûsta. Nûmecké partnery
zaujal nyní realizovan˘ projekt Centrum
âeského ·v˘carska, ke kterému mûli nejvíce otázek. Diskutovalo se také o dal‰í
moÏné pﬁíhraniãní spolupráci. „KaÏdé podobné mezinárodní setkání je prospû‰né
v‰em stranám a pokud se nám daﬁí organizovat ho takovouto odlehãenou formou, je
to jen dobﬁe,“ podotkl Zbynûk Linhart.
(jf)

Krásnolip‰tí uctili
památku padl˘ch

Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola
Krásná Lípa a Rodiãe pro ‰kolu, o. s.,
vás zvou 20. kvûtna 2006 v 8.30 hod.
do kulturního domu v Krásné Lípû na

JiÏ tradiãnû se 4. kvûtna se‰li pﬁedstavitelé
mûsta a pamûtníci u hrobu padl˘ch vojínÛ
druhé svûtové války na mûstském hﬁbitovû
pﬁi vzpomínkovém aktu, kter˘m uctili jejich
památku a zároveÀ i vzpomnûli den vítûzství
nad fa‰ismem. V programu vystoupil dûtsk˘
pûveck˘ sbor Lipka pod vedením Heleny
Doudové.

XXIV. FESTIVAL
DùTSK¯CH PùVECK¯CH
SBORÒ
se sborem LIPKA i samostatnû zazpívá
·árka VaÀková

Sdûlujeme Vám, Ïe z dÛvodu nezbytn˘ch
prací na elektrickém zaﬁízení bude pﬁeru‰ena
dodávka elektrické energie:
25. 5. 2006
7.45 aÏ 15.30
v obci: Krásná Lípa - ul. Bendlova, Doubická, Dukelská, Eli‰ky Krásnohorské, Fibichovo údolí, Havlíãkova, Kﬁinické námûstí,
KﬁiÏíkova, Kvapilova, Kyjovská, Lesní, Malátova, Mánesova, PraÏská, Rooseveltova,
Smetanova, ·tursova, Tatranská,Vrázova,
Vyhlídky, Wolkerova, Hely, Kamenná
Horka
MûÚ - ‰kola, TS, dûtsk˘ domov, ‰kolka,
ChKO

26. 5. 2006
7.45 aÏ 15.30
v obci: Krásná Lípa - ul. Kyjovská od zbourané továrny smûr Kyjov
v obci: Krásná Lípa - Dlouh˘ DÛl
v obci: Krásná Lípa - Krásn˘ Buk
v obci: Krásná Lípa - Kyjov
v obci: Krásná Lípa - SnûÏná
v obci: Krásná Lípa - Vlãí Hora
v obci: Krásná Lípa - Zahrady
ãást Star˘ch Kﬁeãan
RADEK KOTRBA, tel. 840 850 860

16. kvûtna 2006
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POZVÁNKY
Evropsk˘ den parkÛ. Západ slunce z Pravãické
brány, soutûÏe, v˘stavy, pﬁedná‰ky a dal‰í program pﬁipravila na t˘den mezi 20. aÏ 27. kvûtnem OPS âeské ·v˘carsko. BliÏ‰í informace na
tel. 412 383 246 nebo www.ceskesvycarsko.cz.
Kácení máje. Na sobotu 27. 5. naplánoval folklórní soubor LuÏiãan pokácení májky, kterou
jeho ãlenové spoleãnû s krásnolipsk˘mi hasiãi
vztyãili v nedûli 30. dubna v parku za domem
sluÏeb. BliÏ‰í informace o akci dostanete na tel.
777 184 083.

Pozvánka na expedici. âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Tilia a âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Netop˘r
poﬁádají „expedici“ do zemû písku a Ïivota.
Smyslem expedice je objevit na území staré pískovny druhy obojÏivelníkÛ a plazÛ, které zde dosud nebyli pozorovány. Ve v˘pravû je je‰tû nûkolik voln˘ch míst, které jsou touto cestou nabízeny
zájemcÛm o pﬁírodu. Pﬁípadní úãastníci expedice dostanou potﬁebné informace na telefonním ãísle 774 052 604 nebo myotis@email.cz. Termín expedice je 26. – 28. kvûtna 2006.
PoÏadavky na úãastníka: vûk nad 15 let.
Pochod Jardy Reme‰e. K pramenÛm Kﬁinice
se v sobotu 20. 5. vydají krásnolip‰tí turisté.
Délka pochodu je 25 km a zájemci získají bliÏ‰í
informace na tel.: 412 383 129 nebo na
www.sweb.cz/kct_kl.
Zlatá udice. Místní kolo rybáﬁsk˘ch závodÛ se
uskuteãní v sobotu 20. 5. BliÏ‰í informace u J.
Vavrocha nebo na www.krasnalipa.cz.

Den v arboretu. U pﬁíleÏitosti Evropského dne
parkÛ v sobotu 27. 5.w poﬁádá âSOP ve spolupráci se SL· ve ·luknovû Den v Arboretu Kunratice. Pﬁichystány jsou v˘klady o stromech
z blízka i daleka, beseda s ãesk˘m polárníkem
o Antarktidû s promítáním diapozitivÛ (16.30
hod), hravá soutûÏ pro dûti, ukázka drav˘ch
ptákÛ a sov, ochutnávka kozího s˘ra z ekofarmy a pﬁíjemné posezení u ãaje. Prohlídky
s v˘kladem zaãínají ve 13.00, 14.00 a 15.00 hod.
Za tradiãními ﬁemesly a podstávkami do Lipové. V nedûli 28. 5. v 10.00 pﬁedvedou desítky
ﬁemeslníkÛ ukázky svého umûní a nabídnou ke
koupi originální dárek. Náv‰tûvníci se mohou tû‰it napﬁ. na ukázky práce keramikÛ, ﬁezbáﬁÛ
i perníkáﬁek. Kromû ukázek rukodûln˘ch technik
se bude kutit z pﬁírodních materiálÛ a pﬁedstaví
se i chránûné dílny ze ·luknovska. Pﬁipravena je
ﬁada hudebních a taneãních vystoupení, pﬁedstaví se dûtské pûvecké soubory, na programu
je i netradiãní módní pﬁehlídka. Odpoledne
bude patﬁit i dûtem, v 16 hodin zaãne na hﬁi‰ti
u Stﬁelnice v Lipové oslava Dne dûtí.
Hvûzdicová jízda. V nedûli 28. 5. se do ·luknovského v˘bûÏku sjedou cyklisté z âech a Saska
na sedmou Hvûzdicovou jízdu. Cílem sedmého
roãníku jízdy na kole z rÛzn˘ch smûrÛ do jednoho cíle v ãesko-saském pohraniãí se v nedûli
28. 5. 2006 stane Lipová u ·luknova. Dojezd
cyklistÛ pﬁed obecní úﬁad je plánován na 12.
hodinu a doprovodí ho bohat˘ doprovodn˘
program. KaÏd˘ z úãastníkÛ Hvûzdicové jízdy si
odnese pohled s otiskem pamûtního razítka,
zaji‰tûno je obãerstvení a hlídání kol.

Tûlocviãna má jiÏ nová okna. Za ní jsou základy pﬁístavby nového objektu.

Stavby Centra â·
jsou v plném proudu
Stavby Centra âeského ·v˘carska chytily
v jarních mûsících koneãnû dech. Stavba
cyklostezky (komunikaãního kﬁíÏe ve stﬁedu
mûsta pro pû‰í a cyklisty) a nauãné stezky se
intenzivnû pﬁipravují a fakticky teprve zaãnou.
Dal‰í tﬁi stavby ale nabraly na obrátkách.
- Infocentrum – nov˘ dÛm na námûstí má
hotovy pﬁípojky, Ïelezobetonovou vodonepropustnou „vanu“ a vyzdûn˘ vyuÏiteln˘ suterén. V pﬁí‰tím t˘dnu budou poloÏeny první
stropy a brzy se objeví stûny objektu za zakryt˘m oplocením v západní ãásti námûstí.
- Centrum sluÏeb (dÛm chovatelÛ) má prakticky hotovy hlavní práce, intenzivnû se pracuje na instalacích (elektﬁina, voda, plyn, topení), omítkách, podlahách a vnûj‰í fasádû.
Hotová jsou jiÏ okna, krov i stﬁecha, stejnû tak
v˘tahová ‰achta a vût‰ina schodi‰È.
- Ve sportovním areálu jiÏ probíhají intenzivnû
práce na vnûj‰ích ãástech. Dokonãeno je
malé dûtské hﬁi‰tû, základy pro velk˘ altán,
horolezeckou stûnu a inÏ. sítû. Pﬁipravují se
chodníky, nové oplocení, terénní úpravy
a následní ozelenûní. Tûlocviãna se jiÏ zaãíná
jevit v nov˘ch dimenzích – prostorné ‰atny se
sprchami, nové toalety, klubovny, kuchyÀka,
základy hrací plochy a zcela nov˘ balkon.
Osazení nov˘ch oken je patrné kaÏdému kolemjdoucímu. Brzy se zaãne s novou fasádou
vãetnû zateplení. Za tûlocviãnou jsou jiÏ dokonãeny základy pﬁístavby, kde bude ve‰keré
zázemí pro vnûj‰í areál.
V rámci v‰ech staveb dochází k nûkter˘m
vylep‰ením. V‰e bude elektronicky propojeno,
monitorováno a hlídáno. Vytvoﬁíme i základ
pro budoucí kamerov˘ systém ve mûstû.
S v˘jimkou nového domu na námûstí by
mûlo b˘t v‰e hotové do listopadu leto‰ního
roku.
O nûkter˘ch podrobnostech budeme informovat v pﬁí‰tích ãíslech Vik˘ﬁe.
Projekt Centrum NP âeské ·v˘carsko I je
podpoﬁen státním rozpoãtem âR a Spoleãn˘m regionálním operaãním programem
z fondu EU.
Zbynûk Linhart

DÛm na námûstí má v hrub˘ch rysech hotov suterén.

V Centru sluÏeb je snaha zachovat ãást pÛvodních prvkÛ, jako napﬁ. kamenné a cihelné klenby v pﬁízemí.
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Îivotní krédo rabína Sidona:
„Hlubok˘ odpor k ideologiím“
Koncem dubna nav‰tívila Krásnou Lípu dal‰í
v˘znamná osobnost veﬁejného Ïivota âR.
Vrchní praÏsk˘ zemsk˘ rabín Karol Sidon odhalil v Kyjovském údolí pomník obûtem pochodu smrti.
Karol Sidon, hebrejsk˘m jménem Efraim ben
Alexander, je Ïidovsk˘ rabín a ãesk˘ spisovatel, kter˘ podepsal Chartu 77. V roce 1983 se
rozhodl emigrovat do Nûmecka, kde konvertoval k judaismu a studoval judaistiku. Po revoluci studoval v Izraeli a roku 1992 se stal
vrchním praÏsk˘m a zemsk˘m rabínem. V souãasnosti patﬁí E. K. Sidon mezi nejznámûj‰í
osoby ãeského náboÏenského Ïivota.
Krásnou Lípu nenav‰tûvují pﬁíli‰ ãasto vrchní
pﬁedstavitelé ãesk˘ch církví. Proto této pﬁíleÏitosti vyuÏiji a zeptám se, jak na vás pÛsobilo
mûsto i okolní pﬁíroda?
„Je tady nádhernû, okolí Krásné Lípy nemá
chybu. Kyjovské údolí i cel˘ Národní park
âeské ·v˘carsko je jedním z nejkrásnûj‰ích
koutÛ na‰í vlasti a já jsem rád, Ïe jsem se sem
dostal. BohuÏel tu nemohu zÛstat déle, ale jiÏ
teì uvaÏuji o tom, Ïe na konci léta pﬁijedu na
houby, kter˘ch je zde v okolních lesích pr˘
mnoho.“
Byl jste v na‰em regionu nûkdy dﬁíve nebo to
je va‰e první náv‰tûva ?
„Jako mal˘ kluk jsem nûjak˘ ãas pob˘val
v nedalekém Varnsdorfu. Za války jsem pﬁi‰el
o tatínka v koncentraãním táboﬁe a maminka
byla natolik nemocná a v tak ‰patném fyzickém i psychickém stavu, Ïe se o mû prostû
nemohla starat, a tak si mû vzala k sobû teta,
která bydlela právû ve Varnsdorfu. Mlhavû si
pamatuji v˘lety po okolí, ale krásu âeského
·v˘carska jsem si uvûdomil poﬁádnû aÏ nyní.“
MÛÏete popsat, jak vypadá pracovní t˘den
rabína?
„Îádn˘ striktní reÏim nemám. Ráno vykonám
bohosluÏbu, nûkdy i v poledne, kdyÏ dám dohromady dvacet muÏsk˘ch. Veãerní bohosluÏba je privátní. Mnoho ãasu vûnuji ‰kolství
a v˘chovû. Momentálnû pﬁipravuji dûtsk˘ tábor. Úãastním se pohﬁbÛ, svateb a podobn˘ch akcí jako byla tato v Krásné Lípû. Jsem
mohelem - obﬁezávám. Dal‰í aktivity se toãí
kolem ka‰rutu. Starám se o to, aby byl pﬁísun
ko‰er potravin. Zrovna nedávno jsem udûloval certifikát ko‰er potravin pivovaru Gambrinus.“
Jste také znám˘m spisovatelem a dramatikem, napsal jste spoustu knih i rozhlasov˘ch
her, spolupracoval jste s filmaﬁi, mimo jiné
s Jurajem Jakubiskem. Kde berete inspiraci?
„Já jsem psal zejména v ‰edesát˘ch letech
a to se inspirace dostavila vût‰inou sama
(smích). Byli jsme mladí, plni ideálÛ, zamilovaní
do Ïivota a bez starostí. Dnes uÏ je to sloÏitûj‰í,
ale místa jako okolí Krásné Lípy jsou rozhodnû
plná inspirace.“
Mnohem váÏnûj‰í téma je dÛvod va‰í náv‰tûvy – spolu s na‰ím starostou jste odhalil
památník obûtem pochodu smrti z konce
dubna 1945.

„Nejtragiãtûj‰í na tomto pochodu je jeho naprostá zbyteãnost. V‰echny obûti ve válce
byly zbyteãné, ale zemﬁít dva t˘dny pﬁed
osvobozením je neskuteãnû kruté. Od krásnolipské radnice je úÏasné, Ïe zvolila pomoc Îidovské obci, a já jí za to dûkuji.“
ProÏil jste emigraci, Ïil a studoval jste
v Nûmecku a Izraeli - jak cítíte pojem domov?
„Domov je místo, kde Ïiji spolu se svou rodinou
a v‰emi sv˘mi blízk˘mi. Emigrace je vÏdy tûÏká
a byl bych velmi ‰Èastn˘, kdyby z âech uÏ nikdy nikdo nikam nemusel utíkat.“
Jistû pro vás nebylo jednoduché emigrovat
právû do Nûmecka.
„Víte, je to velmi zvlá‰tní, ale v emigraci jsem
poznal, Ïe Nûmci jsou velmi hodní lidé. Z âeskoslovenska jsem utekl pﬁed pronásledováním, totalitou a bohuÏel i nûkter˘mi âechy
a v Nûmecku mi v‰ichni pomáhali, jak jen
mohli. Sám nevím, jak bylo moÏné, aby se

mezi takov˘mi lidmi objevili v minulosti takové
lidské stvÛry jako byl Hitler a jeho pohÛnci, ale
je to v‰echno zﬁejmû tím, Ïe mnozí z nás ãasto
podlehneme ideologiím bez toho, abychom
se nad nimi zamysleli.“
Co mÛÏeme my v‰ichni udûlat pro to, aby se
podobná zla, jak˘mi byly pochody smrti,
koncentraãní a pracovní tábory, neopakovala? Má vrchní praÏsk˘ a zemsk˘ rabín nûjak˘ jednoduch˘ recept na ﬁe‰ení tohoto problému?
„Hlubok˘ odpor k ideologiím v‰eho druhu.
Mûjme svÛj rozum a pouÏívejme ho pouze pro
dobro na‰e i na‰ich blízk˘ch.“
Dûkuji za rozhovor.
Jan Fiala

Krásnou Lípu nav‰tívila
âeská televize
ReportáÏní t˘m z âeské televize nav‰tívil
Krásnou Lípu, aby natoãil reportáÏ o projektu
Komunitní centrum âeského ·v˘carska do
poﬁadu Barvy Ïivota. Natáãelo se v komunitním centru, kde právû probíhala v˘uka
práce s poãítaãi pro zaãáteãníky. ReportáÏní t˘m pak vyrazil do terénu za tûmi klienty, kteﬁí vykonávají odbornou praxi.
V mûstském parku to byli ti, kteﬁí v nedávné
dobû získali strojní prÛkaz na motorovou pilu,
u domu s peãovatelskou sluÏbou se vysazo-

vala zeleÀ a nakonec ve sportovním areálu
natoãili ty klienty, kteﬁí pomáhají pﬁi údrÏbû
sportovi‰È. Televizní ‰táb se zajímal pﬁedev‰ím
o klienty Komunitního centra âeského ·v˘carska, kteﬁí díky projektu, získají nové vzdûlání a kvalitní dlouhodobou praxi.
ReportáÏ bude vysílána 9. 6. 2006 v poﬁadu
Barvy Ïivota na âeské televizi. V reportáÏi
pﬁedstaví projekt místostarostka mûsta Hana
Volfová a o samotn˘ch kurzech pak budou
hovoﬁit klienti p. Zajac a p. Podhorsk˘.
(JJ)
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