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krásnolipský
půlměsíčník
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Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 4. září

Rozhovor se Zuzanou Fryčovou Před a po

Továrna – Dům volného času. Tento novotou
a sytě oranžovou barvou zářící dům je sice již měsíc
v provozu, ale víme skutečně, jaký má jeho název
pro nás Krásnolipské význam a co od jeho služeb
můžeme očekávat? Zuzana Fryčová, ředitelka příspěvkové organizace Relax, pod jejíž správu patří
i Továrna, je ovšem tou správnou osobou, která
nám význam těchto tří slov přiblíží.
Továrna – dům volného času sice již slouží veřejnosti, přesto, mohla byste speciﬁkovat, co vše je
lidem přístupné?
„Veřejnosti je již od 3. 7. 2007 přístupný bar - občerstvení s kapacitou 36 míst v původním „továrenském“
stylu, dále v prvním patře velmi dobře vybavené ﬁtness centrum s profesionálními instruktory, zázemím
a barem. Za návštěvu také stojí „suchá“ sauna s esenciálními oleji, kde se můžete ochladit ve sprše či bazénu, ale také na balkóně, což je velmi atypické pro
náš kraj. Velmi lákavé jsou masáže - sportovně rekondiční s relaxačními prvky dle přání zákazníka, jež jsou
realizovány dle individuální objednávky. Nedílnou

součástí a také v rámci komplexnosti služeb je zde
možnost ubytování. Továrna disponuje 26 pevnými
lůžky a dvěmi přistýlkami, celková kapacita je tedy 28
osob, rozlišují se zde standardní pokoje a apartmány
s krásným výhledem a vlastním sociálním zařízením.“
pokračování na straně 5

V srpnu vládnou Krásné Lípě turisté a auta
Noční stokilometrovou částí začal předminulý víkend již pětadvacátý ročník dálkového turistického
pochodu Skalními hrádky Labských pískovců. Turisté z celé republiky, Polska či Německa se ovšem
během soboty a neděle mohli zapojit do pochodů
i na dalších trasách, a to od dvanácti až po padesát
kilometrů. Zkrátka nepřišli ani cykloturisté, kteří během dvou víkendových dnů mohli poznávat okolí
Krásné Lípy na třech okruzích v délce od třiceti po
sto kilometrů.

O uplynulém víkendu pro změnu Krásné Lípě
a jejímu náměstí vévodily historické automobily
a Sachsen Classic. Téměř dvě stě veteránů zde totiž
absolvovalo průjezdovou kontrolu a divákům se tak
naskytla jedinečná možnost prohlédnout si unikátní
vozidla. Bohatým doprovodným programem navíc
letos veterány i diváky překvapila Škoda Auto a. s.
VÍCE INFORMACÍ PŘINESEME VE VIKÝŘI Č. 309
(vik)

Matně si vzpomínám na lampiónové průvody,
zakončené ohněm uprostřed zchátralé plochy za
neméně zchátralou tělocvičnou. Mlhavě si vzpomínám na králíky a papoušky v klecích, umístěných
ve vlhkých a šedivých místnostech rozpadajícího
se Domu chovatelů při tzv. výstavách drobného
zvířectva. Ještě mám v paměti, že na autobus ze
školy jsme na náměstí čekali v plechové boudě,
obklopené cca šesti břízami a jednou douglaskou.
Tak jsme s pionýrskými šátky kolem krku v Krásné Lípě vyhlíželi světlé zítřky a při branných cvičeních jsme se zuřivě ukrývali „patami k výbuchu“
před imperialistickou nukleární agresí.
Je to téměř dvacet let, a tak je možná na místě
porovnání: šátky nikde, imperialisty jsme teď pro
někoho vlastně my, místo chátrání zcela nový
sportovní areál se zrekonstruovanou tělocvičnou,
kurty, hřišti nebo lezeckou stěnou, místo andulek
a padající omítky spiningová kola, činky, sauna
nebo klub s občerstvením, místo ošklivého prázdného prostoru moderní Dům Českého Švýcarska
s téměř dokončenou expozicí regionu i infocentrem a místo plechové boudy nové autobusové
nádraží o pár metrů dál.
Teď zbývá jen doufat, že si do nových zařízení
a staveb najdeme cestu my, obyvatelé města i naši
hosté, návštěvníci Českého Švýcarska tak, abychom všechna zařízení byli také schopni udržet
při životě mnohem, mnohem déle, než jen dalších
dvacet let.
Jan Fiala

Volná místa v mateřských
školách v Krásné Lípě
Do MŠ Smetanova můžeme přijmout 10 dětí.
Do MŠ Masarykova můžeme přijmout 5 dětí.
Rodiče, kteří mají o volná místa zájem, se mohou
za mnou do MŠ Masarykova dostavit v týdnu od
27. do 31. 8. 2007 v dopoledních hodinách.
Věra Gottwaldová

Dobrovolníci zajišťují sbírku

V Krásné Lípě by mohl padnout rekord - a to i vaší zásluhou!
Dne 1. 9. 2007 by mohl být v Krásné Lípě vytvořen nový rekord. V čem? V počtu lidí, kteří se
shromáždí na jednom místě ve spodním „Jägrově“
prádle. A proč? Proto, že „jégrovky“ pochází právě
z Krásné Lípy. Tam prvně spatřil světlo světa jak název, tak i tento slušivý doplněk.

Zalovte proto i vy ve svých skříních, najděte
“Jägrovo” prádlo a přijďte pomoci rekord tvořit.
O zdárný průběh akce se bude starat Agentura
Dobrý den z Pelhřimova a i vaší zásluhou se tak
jméno Krásné Lípy může ocitnout na stránkách
České knihy rekordů.

Děkujeme dobrovolnicím Ireně, Markétě, Jarce,
Marii a Janě, které zajišťují sběr ošacení pro
humanitární účely. Sbírka probíhá v domě služeb
v bývalé prodejně Vše za 39, a to každé srpnové
úterý. Čisté a neroztrhané ošacení sem můžete
přinést ještě v úterý 21. 8. a 28. 8. 2007 v čase
10-12 a 14-18 hod.
Za organizační tým komunitního centra Hana
Volfová.

Krásná Lípa – lepší místo pro život

strana 2

Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 27. 8. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 30. 8. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí
7.00-12.00 h
14.00-17.00 h
Úterý
7.00-12.00 h
14.00-15.00 h
Středa
7.00-12.00 h
14.00-17.00 h
Čtvrtek
7.00-12.00 h
14.00-15.00 h
Pátek
7.00-13.00 h
Sobota
v sudém týdnu 8.00-11.00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

Jak na peníze z EU?
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RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU
Chcete si přivézt ze zahraniční dovolené domů
zvířátko?
Pokud by vás v zahraničí ve volné přírodě
zaujalo nějaké zvířátko
nebo rostlina natolik,
že byste si ho chtěli
s sebou odvézt domů,
musíme vás varovat –
není to vůbec jednoduché! Po přečtení následujícího textu jistě uznáte, že
je lepší ponechat exotická zvířata i rostliny v jejich
domovině, neriskovat jejich úhyn nebo případné
porušení zákonů při jejich dovozu. Museli byste si
totiž nejprve zjistit (nejlépe na Ministerstvu životního prostředí ČR nebo na webu www.cites.org.), jestli váš oblíbenec není na seznamu CITES - Úmluvy
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně
žijících živočichů a planě rostoucími rostlinami. Pro
ohrožené druhy totiž platí přísné podmínky dovozu
i vývozu, aby nedocházelo k jejich dalšímu úbytku
ve volné přírodě. Pokud by vaše zvířátko či rostlina
byly „CITESové“ – jsou to např. různé druhy želv, papoušků, orchidejí či kaktusů, musíte mít povolení pro
jejich vývoz z dané země, doklad o jejich legálním

nabytí a dovozní povolení z Ministerstva životního
prostředí ČR. Veterinární podmínky dovozu zvířete
vám poskytne Státní veterinární správa. „CITESové“
zvířátko musíte po jeho dovozu do ČR nechat zaregistrovat u příslušného krajského úřadu, správy
CHKO nebo NP. Vaší povinností pak je prokázat se
na případnou výzvu kontrolních orgánů dokladem
o registraci legální původ vašeho „CITESového“
společníka. Bližší informace můžete nalézt v sekci
CITES na internetových stránkách České inspekce
životního prostředí www.cizp.cz. S vašimi dotazy se
můžete obrátit také na
ekoporadnu Českého
Švýcarska, ekoporadna@ceskesvycarsko.cz,
kde vám rádi pomůžeme nalézt odpověď na
vaše otázky s různými
ekologickými tématy.
Aktivity ekoporadny jsou ﬁnancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu „Informačně – vzdělávací systém v chráněných územích Českého
Švýcarska.“
Eva Podhorská, České Švýcarsko, o. p. s.

Přemýšlíte o tom, stát se projektovým managerem, chcete se zapojit do některého z programů
EU na období 2007 až 2013, máte vhodný projektový záměr nebo nápad a chcete na něj získat
ﬁnanční prostředky z Evropské unie?
Pak se přihlaste na rekvaliﬁkační kurz: Euromanager v oblasti cestovního ruchu
Uzávěrka přihlášek do kurzu je 3. 9. 2007.
Termín konání kurzu: od 11. 9. do 7. 11. 2007
v Krásné Lípě.
Kontakt: České Švýcarsko, o. p. s., Masarykova
1094/4, Krásná Lípa, 407 46, 777 819 914, vzdelavani@ceskesvycarsko.cz , www.ceskesvycarsko.cz
Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska,
ﬁnancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.
Sdělujeme Vám, že z důvodu nezbytných prací
na elektrickém zařízení bude přerušena dodávka elektrické energie: v obci: Krásná Lípa - ul.
Fibichovo údolí, Kamenná Horka, Hely
Datum a čas: 27. 8. 2007 od 7.45 do 16.15
tel.: 840 850 860
Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované kancelářské prostory v Domě služeb (Krásná Lípa,
Masarykova 1094, první patro) – současné sídlo
společnosti České Švýcarsko, o. p. s.
K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 m2),
1 zasedací místnost (30 m2) a další prostory.
Možno užívat i na jiné než administrativní účely,
lze pronajmout více nájemcům, popř. včetně
zánovního vybavení. Cena za m2 je 50 Kč/měs.,
při dlouhodobějším pronájmu možná sleva.
Informace, domluva prohlídky - J. Nováková:
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz;
tel.: 412 383 000.

Jazyková škola LINGUA Rumburk
otevírá od září 2007 jazykové kurzy angličtiny,
němčiny, francouzštiny a španělštiny pro
začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Přihlášky a bližší informace na
www.lingua-rumburk.cz
nebo tel.: 412 333 463, 602 275 348

Redakční poznámka: Jsem velmi ráda, že ač v článku nebyla jediná zmínka o jménu restauračního zařízení,
i přesto jste se poznali a kritika padla na úrodnou půdu. Původně jsem měla v úmyslu na Váš dopis reagovat, ale nemyslím si, že by mělo smysl o vstřícném lidském jednání vůbec polemizovat. Přesto bych Vám
doporučila zajet do nedalekého Šluknova a i jen na pár minut, třeba právě kvůli toaletám, navštívit pizzerii
na křižovatce směr Rumburk - Jiříkov, kde se k lidem, a nemusí jít o platícího zákazníka, chovají zcela a naprosto jinak. Možná pak pochopíte, co to znamená úspěšně podnikat.
Šárka Pešková
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Různé
Ukradl plastové koše a víka
Neznámý pachatel ukradl čtyři kusy plastových
košů a dvě kanálová víka. Poškozené je město Krásná Lípa. Pachatel způsobil škodu přes dvanáct tisíc
korun. Dopustil se tak trestného činu krádeže. Policie po něm pátrá, pokud ho dopadne a soud ho
uzná vinným, hrozí mu až dva roky vězení.

Hledá se dobrovolník!
Zasportovat si, společně navštívit kino či divadlo, jít
společně do cukrárny či na výlet nebo ukázat druhému základy práce na PC …. to je jen několik z mnoha možností, jak pomoci klientům Agentury Pondělí
v úsilí žít běžný život podobný životu ostatních lidí.
Netradiční na tom je, že v tomto úsilí klientům pomáhají dobrovolníci. Tedy ti, kteří se z vlastní vůle,
ve svém volném čase a bez nároku na ﬁnanční
odměnu rozhodli vykonávat něco pro druhé. Co
jim naopak „dobrovolničení“ přináší? Pocit, že jsou

Pozvánky

užiteční, nové zkušenosti a dovednosti, nové kontakty a mnoho dalšího. Být dobrovolníkem není
omezeno věkem ani vzděláním, pouze chutí dělat
něco navíc. S Agenturou Pondělí již několik podobně spřízněných duší spolupracuje, rádi přivítáme ve
svých řadách další zájemce.
Chcete-li se o nás více dozvědět, přijďte, pište, volejte. Sídlíme na adrese 2. polské armády 1094 v Rumburku, telefon je 412 334 046 (Dana Štěpánková),
více na www.agenturapondeli.cz.

Průvodce Českým Švýcarskem zdarma
Stručného průvodce regionem Českého Švýcarska
a jeho okolí si mohou turisté zdarma stáhnout z webových stránek www.ceskesvycarsko.cz. Průvodce
nabízí přehled nejzajímavějších míst v celém regionu i veškeré důležité kontakty, které by lidé mohli
potřebovat. Informace by měly turistům usnadnit
plánování cest do Českosaského Švýcarska.

Informace o organizaci školního roku 2007/2008 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích
Školní rok 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008.
Školní rok ve druhém pololetí bude ukončen v pátek 27. června 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Děčín od pondělí 25.2. do neděle 2.3. 2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna 2008. Školní rok 2008/
2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Taneční pro mládež i pro dospělé
Kulturní oddělení MÚ Šluknov opět připravuje kurz
tanečních pro mládež pod vedením manželů Širokých. Zahájení kurzu je 18. září v 18 hodin, kurzovné:
700 Kč (lze zaplatit v několika splátkách), při opakování kurzu a pro sourozence sleva 30%.
Taneční pro dospělé se zahajují 17. září v 18 hodin,
kursovné: 1000 Kč, navíc – lekce salsy!
Přihlásit se lze na tel.: 412 386 219, mobil: 731 411 504
nebo osobně v Domě kultury Šluknov, II. patro.

Dvacetníkový mariáš v Krásné Lípě
Tradiční (již osmý) krásnolipský trojkový dvacetníkový mariášový turnaj se letos uskuteční dne 8. září
2007 od 9.00 hodin, tentokráte v restauraci „U Kuruce“. Prezentace od 8.15 hodin, prvních 25 účastníků
(z krásnolipských všichni) obdrží jako vždy tradiční
likér s příležitostní etiketou, na stole 30,- Kč, strop
10,- Kč. Zápisné 120,- Kč, v ceně je oběd po 3. kole.
Vzhledem k prostoru bude zapsáno nejvýše 36 hráčů.
Krásnolipští, pokud se přihlásí předem, mají přednost.
Případné dotazy na 732 516 472 – Milan Sudek.

Komunitní centrum �eského Švýcarska
Tel: +420 412 354 841, Mobil: +420 777 938 839
e-mail: juda@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

Vyhlašuje ve�ejnou sbírku:
M�sto Krásná Lípa
M�sto Krásná Lípa
p�ijme pro projekt Nejaktivn�jší senio�i budou v Krásné Líp�
p�ijme pro projekt Nejaktivn�jší senio�i budou v Krásné Líp�

Manažera / Manažerku projektu
SBÍRKA PROManažera
KATKU
/ Manažerku projektu
P�edpoklady:
� komunikativnost
� znalost práce s Windows a MS Office

P�edpoklady:
� komunikativnost
� znalost práce s Windows a MS Office

Katka Pavlousková
Váš úkol:
�

komunikace se seniory v Krásné Líp�

Odmali�ka trpí �poruchou
sluchu,
která ji
administrace
projektu
organizace projektu
neumož�uje žít� plnohodnotný
život, který
� propagace
žijeme my. Katka
se i p�esprojektu
sv�j handicap
práce na �áste�ný úvazek (5hodin týdn�)
nau�ila mluvit a� umí
odezírat. P�esto se
ob�as nedomluví.
Sbírka pro Katku
O�ekáváme:
komunika�ní schopnosti
pom�že Katce �Pavlouskové
koupit
� aktivní p�ístup, samostatnost
naslouchátka a zú�astnit se speciálního
� vhodné pro absolventy i osoby na rodi�ovské dovolené
kurzu arteterapie.

Váš úkol:
� komunikace se seniory v Krásné Líp�
� administrace projektu
� organizace projektu
� propagace projektu
� práce na �áste�ný úvazek (5hodin týdn�)
O�ekáváme:
� komunika�ní schopnosti
� aktivní p�ístup, samostatnost
� vhodné pro absolventy i osoby na rodi�ovské dovolené

Nabízíme:
� pracovní pom�r na dobu ur�itou (srpen 2007 až �ervenec 2008)
Nabízíme:
� nástup možný ihned
� pracovní pom�r na dobu ur�itou (srpen 2007 až �ervenec 2008)
možný ihned
P�isp�t m�žete jakoukoliv �ástkou �donástup
kasi�ek,
které jsou
Zájemci mohou na podatelnu M�Ú Krásná Lípa nebo na e-mailovou adresu
ozna�eny jako Sbírka pro Katku a logem
Komunitního centra
do 22.08.2007 doložit:
juda@krasnalipa.cz
Zájemci mohou na podatelnu M�Ú Krásná Lípa nebo na e-mailovou
adresu
�eského Švýcarska.
juda@krasnalipa.cz do 22.08.2007 doložit:
� strukturovaný životopis
� motiva�ní dopis (d�vody, pro� se hlásíte na toto místo)
� strukturovaný životopis
Kasi�ky jsou umíst�ny v Informa�ním st�edisku
Národního parku �Š
� motiva�ní dopis (d�vody, pro� se hlásíte na toto místo)
na nám�stí v Krásné Líp�, v Továrn� (nový oranžový d�m u nám�stí)
Další informace na uvedené adrese. Kontaktní osoba Jakub Juda,
juda@krasnalipa.cz, tel. 412 354 841, 777 938 839
Další informace
na uvedené adrese. Kontaktní osoba Jakub Juda,
a v Komunitním centru �eského
Švýcarska.
juda@krasnalipa.cz, tel. 412 354 841, 777 938 839

�íslo sbírky je 12535/S�aKŽÚ/119475/2007 dle §4 odst. 1 zákona �. 117/2001 Sb.

www.krasnalipa.cz/kccs
M�sto Krásná Lípa � Masarykova 246/6 � 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 412 354 842, +420 777 291 400, e-mail: volfova@krasnalipa.cz

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpo�temI�O:
�R0261459� Banka �S, a.s., Rumburk, �.ú.: 926075399/0800

www.krasnalipa.cz/kccs
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NOVINKY Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Nezapomenutelné prázdniny Knižní

Prožili jste prázdniny, na které jen tak nezapomenete? Navštívili jste místa, která vás oslovila?
Zažili jste báječná dobrodružství s báječnými kamarády? A to všechno se vám podařilo vyfotit?
Chcete se se svými báječnými fotograﬁemi podě-

lit a ještě za to získat báječné ceny? Pak neváhejte
a dejte o svých čerstvých zážitcích vědět i nám.
Soutěž je určena všem mladým fotografům do 15
let a její uzávěrka je 15. září 2007. Více informací na
www.volny.cz/tiliacz.

Soutěž o novou knihu Nejkrásnější
výhledy na Českosaské Švýcarsko
Pohled na svět z ptačí perspektivy lákal a přitahoval lidstvo odedávna. Obdivovatelé pohledů
z výšky začali stavět na skalních vyhlídkách nejrůznější rozhledny, které jim radost z krásného pohledu na okolní krajinu ještě umocňovaly. Díky nim se
teď i my můžeme těšit z mnoha úžasných pohledů
na zajímavá místa Českého i Saského Švýcarska,

které nám poskytují rozmanité vyhlídky a rozhledny v celém regionu. Několik jich s námi můžete
symbolicky navštívit během nové webové soutěže
Znáte vyhlídky Českého Švýcarska ? a přitom vyhrát
právě vydanou knihu s mnoha fotograﬁemi o rozhlednách Českosaského Švýcarska. Více informací
na www.ceskesvycarsko.cz.

Soutěž o Zelený dům
Žijete v rodinném domě, máte chalupu, vlastníte
nebo provozujete penzion v Českém Švýcarsku? Záleží Vám na životním prostředí? Pak se přihlaste do
soutěže o Zelený dům a vyhrajte ceny, které potěší
malé i velké.

Obvykle si všichni stěžujeme na špatný stav životního prostředí, ale málokdy si uvědomujeme, že
jedním z jeho znečišťovatelů jsme i my sami v roli
obyvatelů svých rodinných domů či chalup. Pro ty,
kteří na obě úvodní otázky odpověděli kladně, je na

novinka:

Nejkrásnější výhledy
na Českosaské
Švýcarsko
Průvodce po vyhlídkách a rozhlednách v tomto
regionu obsahuje na 152 stranách více než 120 barevných fotograﬁí, přehledně členěný text o historii
míst s popisy jednotlivých rozhledů, s praktickými
radami, včetně orientační mapky a rejstříku s původními německými místopisnými názvy. Kniha je
v české i v německé verzi. Publikaci zcela jistě zakoupíte v informačních střediscích v Krásné Lípě, na
Mezní Louce a v Děčíně za 399,- Kč.
srpen a září 2007 připravena nová soutěž o atraktivní ceny. Jejím smyslem je upozornit na význam
tzv. „malé“ domácí ekologie pro ochranu životního
prostředí a současně odměnit ty obyvatele Českého Švýcarska, kteří se snaží o „zelený“ provoz své
domácnosti. Informační leták i přihlášku ke stažení
najdete na www.ceskesvycarsko.cz.
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Pokračování rozhovoru se Zuzanou Fryčovou
Ve ﬁtnessu nabízíte ranní cvičení, můžete tuto nabídku více speciﬁkovat? Jde například o cvičení
s lektorem?
„Každou středu je ﬁtness otevřeno od 6 do 8 hodin, poté dle našich provozních hodin. Tuto dvouhodinovku zde vede pan Ing. Rak, který je zároveň
instruktorem. Ranní cvičení mohu jedině doporučit,
je to skvělé nabuzení do přicházejícího dne.J e o vás
radami instruktora skvěle postaráno...“

Celkem zajímavě zní nabídka spiningu, jak je to
s touto aktivitou? Kolika lidem je zatím určena, jak
často a plánuje se její rozšíření?
„Spining pod vedením šikovné Dany Smolové
je zatím naší doplňkovou aktivitou, která se koná
několikrát týdně dle služeb instruktorů a je určena
zatím pro 3 osoby. Rozšíření plánujeme, zejména
se jedná o dokoupení spiningových kol, což je ﬁnančně velmi náročná položka, ale uděláme maximum proto, aby spining byl nedílnou součástí
našeho centra, takže případní zájemci se mohou
hlásit.“
Chystáte v nejbližší budoucnosti ještě nějaké změny v nabídce, nebude se ještě rozšiřovat?
„Nyní vidím nejaktuálněj rozšíření služeb o provoz solária, což je velmi očekávané, den otevření
připadne na 22. 8. 2007, zájemci se mohou objednávat opět na již zveřejněném telefonu. Ráda bych
připomněla, že se jedná o jedno z nejmodernějších
solárií řady Tanzi - Turbo Vertical s dvaapadesáti trubicemi, takže je opravdu na co se těšit. Dále pak od
září 2007 se plánuje zprovoznění galerie, kde bude
výstava Českého Švýcarska.“

Na reklamních letácích se objevila i nabídka půjčovny kol! Skutečně si u Vás turisté mohou kola
půjčit a za jakých podmínek?
„Ano, opravdu je tomu tak, turisté si mohou
zapůjčit kola, jelikož velmi úzce spolupracujeme
s ﬁrmou Cyklosport Bartys, kde je možno si vybrat
opravdu z velmi široké škály od kol dětských a tzv.
hobby až po opravdu nejprofesionálnější - testovací.
Ceny se pohybují od 200,- až po 1000,- za den - dle
náročnosti uživatele. Každý další den se cena snižuje, půjčovné je zde upraveno procentuelní slevou od
20 % do 65 %.“

Existují ještě další plány s Továrnou - domem volného času do budoucnosti, konkrétně tedy s rozšiřováním služeb pro jeho návštěvníky?
„Naším velkým plánem do budoucna je zajišťovat také komplexní služby pro kongresový cestovní
ruch, tzn. úzkou spolupráci s Domem Českého Švýcarska, jenž má k dispozici vynikající školicí prostory
pro obchodní jednání, kurzy, sympozia atd. Chtěli
bychom provázat naše služby s jejich nabídkou, kdy
my budeme schopni zajistit ubytování, volnočasové aktivity - jak u nás v Továrně tak na sportovním
areálu - a stravování jako balíček služeb pro jejich

účastníky. Dům Českého Švýcarska nám bude nápomocen v zajištění výše zmíněných prostor, což je pro
mnoho ﬁrem velmi důležité, a takto by mohlo dojít
k dalšímu zlepšení infrastruktury města, které je nezbytné. Tak snad se nám tento plán splní a zájemci
budou spokojení. Závěrem bych chtěla poděkovat
za pozornost a zvu širokou veřejnost do naší Továrny. Jsem přesvědčena o tom, že každému máme co
nabídnout a všichni budou u nás spokojeni. Přijďte
si k nám zacvičit, zrelaxovat nebo jen posedět u něčeho dobrého - jste srdečně vítání.“
Děkuji za rozhovor, Šárka Pešková

TOVÁRNA - DŮM VOLNÉHO ČASU

INFORMACE: Zuzana Fričová, tel.: 412 331 262, 777332215
OTEVÍRACÍ DOBA SAUNY
PO, ST a PÁ: vždy od 18:00 do 22:00
Jinak v ostatní dny i víkendy kdykoliv na objednávku, minimálně
však musí být 4 osoby
AKČNÍ CENA: 1 hod – 70,- Kč, druhá hodina ZDARMA!!!
Permanentka – 700,- Kč – 11 vstupů po 2 hodinách
KONTAKT: sauna + masáže 774 492 230
OTEVÍRACÍ DOBA FITNESS CENTRA
PO-NE: vždy od 12.00 do 22.00
ST: od 6.00 do 8.00 ranní cvičení
CENA: 1 hod./ 50,- Kč
Permanentka – 10 vstupů + 3 zdarma/ 500,-Kč
INFO O CVIČENÍ + OBJEDNÁVKY UBYTOVÁNÍ: 775 529 230
DOPLŇKOVÁ SLUŽBA – SPININK: 1 hod./ 50,- Kč
INFO: 775 529 230
RESTAURACE
PO-NE: 12.00-22.00
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Nesmrtelné knihy je provedly prázdninami
Na dvě desítky dětí z Krásné Lípy a okolí se spolu
s třicítkou dalších z Děčína, Ústí a Pardubic zúčastnily letošního prázdninového tábora občanského
sdružení Dromedár, nazvaného tentokrát Léto
s verneovkami. Ač nám dospělým možná ten název
připomene blažené časy strávené nad ohmatanými stránkami dobrodružných knížek, o čtenářský
tábor se nejednalo. Romány velkého Julesa pouze
inspirovaly táborové hry a soutěže, které se každý
den nesly v duchu jiné z jeho nesmrtelných knih.
Táborníci se tak mohli stát harpunáři na lodi pana
Weldona z Patnáctiletého kapitána, prožít vzrušení
z plavby svého škuneru hnaného větrem po vlnách
stejně jako ve Dvou rocích prázdnin, zachraňovat
misionáře ze zajetí po vzoru hrdinů knihy Pět neděl
v balóně, putovat neznámem podle zprávy pracně
složené z útržků stejně jako Děti kapitána Granta či
lovit perly na jedno nadechnutí tak, jak to viděli cestující na Nautilu ve Dvaceti tisících mil pod mořem.
Vyzkoušeli si, jak složité je rozdělat co nejrychleji co
nejvyšší oheň bez papíru, jak snadno se spálí brambory pečené v popelu a především jak důležité
pro život je mít kolem sebe spolehlivý tým. Tradicí
a určitou zvláštností dromedárovských táborů je
to, že jednotlivé oddíly jsou věkově smíšené a také

neexistuje rozdělení na chlapecké a dívčí, takže neustále je potřeba zvažovat, který člen týmu se pro
daný úkol hodí nejlépe. Výkon jednotlivce je pak
vždy bedlivě promýšlen a sledován celým týmem
a jaksi samozřejmě odpadají výlevy typu „Tohle já
dělat nebudu“ – znělo by to poněkud nepatřičně
tam, kde to ostatní díky svému odlišnému věku či
pohlaví dělají zcela bez zaváhání. A tak jsou k vidění
i takové věci jako třináctiletá slečna z velkého města, která normálně empétrojku z ucha nevytáhne
snad ani při koupání a která je zvyklá si každý rychlejší krok dvakrát promyslet, jestli při něm náhodou
nebude vypadat trapně - a která najednou válí po
stráni sudy o závod a ani ji nenapadne cítit se při
tom nepatřičně. Bujaré projevy radosti z úspěchu,
které prožil snad každý mnohokrát denně, jsou asi
nejlepším ukazatelem správnosti tohoto konceptu.
Tábor se po dlouhé řadě let poprvé konal jinde
než v Kytlicích, Úštěku nebo Chřibské, totiž v Peruci
nedaleko Loun. Proto nemohla zůstat bez povšimnutí a náležitého využití také pověst o knížeti Oldřichovi a Boženě, která, perouc pod dodnes ještě
stojícím dubem, přemyslovského vládce natolik
uchvátila svou krásou, že ji – snad hned na tom místě – za ženu pojal. Tuhle část národního bájesloví

žádný z účastníků tábora jen tak nezapomene, stejně jako úžasnou vodní bitvu, která se strhla přímo
pod památným stromiskem. A ještě jeden exkurs
do českých dějin se do verneovského tábora vešel –
návštěva muzea české vesnice v peruckém zámku.
Kdo nezažil nadšení některých dětí z toho, že si mohou (tedy ne že by směly…) ohmatat padesát i více
let staré nářadí, loutky, školní pomůcky a zemědělské stroje, ten snad ani neuvěří, že něco takového
může tuhle elektronickou generaci tak zaujmout.
Hodně rodičů by se asi divilo, kdyby svého potomka
mohli zažít na takovém táboře. A většina by jich asi
byla příjemně překvapena.
Petr Hořeňovský

Tip na výlet – dnes na kole
Pohled na České Švýcarsko ze sedla trekového
nebo horského kola je jedním z nejhezčích, tak
toho využijme a některý z posledních srpnových
dní věnujme pohodovému výletu.
Z krásnolipského náměstí se vydáme vzhůru po
dlažbě Nemocniční ulicí, ale nebojme se, jedná se
o první a téměř poslední větší kopec naší cesty.
Míjíme trosky bývalého ACHP a pěknou alejí projíždíme přes Skřivánčí pole, kde odbočíme vlevo
do Zahrad.
Zde se na pár kilometrů napojíme na silnici a pokračujeme do Vlčí Hory. Tady máme také hned ve
dvou hospůdkách možnost prvního občerstvení.
Z Vlčí Hory pokračujeme po silnici směrem do Brtníků a dále do osady Kopec, která nabízí poslední
možnost jídla a pití na příštích cca 15 kilometrů.

Věřte – nevěřte

Chodit s otevřenýma očima a vidět věci, kterých
si někteří nevšimnou je vzrušující.
Místní kostelík pochází ze začátku 13. století, jak
je dosud zřetelně vidět na jižní straně věže. Přežil
husitské bouře a plenění, jeho okolí částečně podlehlo požárům.
V polovině padesátých let minulého století kostel prošel opravou. Neopatrný zedník, jehož jméno
bylo již zapomenuto při oklepávání omítky odhalil
staré fresky, které byly velkým nákladem z jedné
třetiny zachráněny.
Další dramatický okamžik nastal při napouštění
rybníka: zbourat, nechat potopit či přesunout jinam? Bourání se podařilo odložit, přesun by devastoval důležitou silnici Krásná Lípa – Kyjov – Doubice.
Jak tedy dál?
Jako vždy. Příroda si poradila sama. Díky průsakům v hrázi se hladina vody nedostala přes bezpečnou výšku. Jen jednou, naštěstí, se hráz protrhla
a vzácná památka byla zachráněna. Toho jsou ještě
mezi námi pamětníci.
Věřte – nevěřte, všechno je pravda. Nebo je to
trochu jinak?
Pavel Potápek – Kyjov

Vyjedeme z osady a stálé mírně klesáme do
hloubi Národního parku České Švýcarsko, abychom míjeli majestátní pískovcové skalní útvary,
kochali se Brtnickým potokem (když není voda, je
alespoň barevné dno, plné nejrůznějších úžasných
kamínků), vnímali pohodu naší přírody až dorazíme na okraj Zadní Doubice, bývalé osady a až do
druhé světové války vyhledávaného turistického
cíle s hostinci a hotelem, po nichž želbohu dnes
zbyly jen základy a ruiny.
Dáme se vlevo a nyní proti proudu Křinice
pokračujeme cca 5 kilometrů víceméně po rovině romantickým Kyjovským údolím až dorazíme
znaveni do Kyjova, jehož hospůdka nabízí první
občerstvení po přibližně hodině jízdy z osady
Kopec.

A pak už nám zbývá jen vybrat si směr cesty
zpět do Krásné Lípy, přes Doubici lesem nebo přes
Krásný Buk přímo.
Celá trasa měří cca 25 kilometrů a na cestu se
můžeme vybavit jednou z mnoha map, které nabízí
(jf)
krásnolipské „íčko“ na Křinickém náměstí.
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Rekvaliﬁkační modul
Pracovník sportovních zařízení
V dnešním díle si představíme rekvaliﬁkační modul Pracovník sportovních
zařízení. Účastníci rekvaliﬁkace se v tomto modulu učí provozovat různorodá
sportovní zařízení. V kurzu se mimo jiné
naučí udržovat a provozovat sportoviště
jako jsou tenisové kurty, travnatá fotbalová hřiště, hřiště na plážový volejbal,
sportovní haly, nafukovací haly a lezecké
stěny. Mezi dalšími dovednostmi se na-

učí například vyplétání tenisových raket,
a to jak ručně, tak strojově. V kurzu se klienti naučí připravovat i pořádat sportovní akce, provozovat drobné občerstvení
či správně komunikovat se zákazníkem.
Každý den se s účastníky rekvaliﬁkace
můžete potkat na sportovním areálu
Českého Švýcarska v Krásné Lípě, nebo
na sportovním zařízení ve Šluknově.
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Ručně paličkovaná krajka
v Komunitním centru se opravdu líbila

Kurz ručně paličkované krajky, který uspořádalo
Komunitní centrum společně s Krajkářskou školou
ve Vamberku, se účastníkům natolik líbil, že si již
dnes rezervují místo v dalším pokračování tohoto
zajímavého kurzu.
Kurz, který byl lektorován paní Miroslavou
Šustrovou (vedoucí Krajkářské školy ve Vamberku), proběhl v druhém týdnu v srpnu v domě
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. Během

týdne, který zde účastníci strávili, se všichni naučili
vyrábět ručně paličkovanou krajku, zjistili, co znamená poduška, očko, pláténko, půlobrat a mnoho
dalšího. Každý si z kurzu odnesl svou vlastnoručně
vyrobenou krajku (proužek) a někteří si stihli upaličkovat i obrázek motýla. A jak to na kurzu vypadalo si můžete prohlédnout na fotograﬁích.
Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra

Zpráva Agentury Pondělí
Pět klientů podporovaného zaměstnání z Agentury Pondělí, která
je partnerem v projektu Komunitního centra Českého Švýcarska, se
ve středu 18. 7. 2007 zúčastnilo motivační návštěvy Prahy, která byla
organizována Komunitním centrem
Krásná Lípa. Klienti zapojení do projektu EQUAL si po příjezdu prohlédli
botanickou zahradu. Poté poobědvali v restauraci, kde byl zajištěn velmi chutný oběd. Dále jsme společně
s klienty dlouhodobých rekvaliﬁkací

navštívili Trojský zámek, přilehlou zahradu a jako poslední část nás čekala
zoologická zahrada. Zde se klientům
líbilo nejvíce a odvážili se i na jízdu
lanovkou, která nás vyvezla do horní části ZOO. Jako památku jsme si
odvezli krásné fotograﬁe a zážitky.
Chtěli bychom tímto poděkovat Komunitnímu centru za krásnou, poučnou a velmi dobře zorganizovanou
motivační návštěvu Prahy.
Jana Nerudová,
Agentura Pondělí

Nové kurzy angličtiny
a němčiny
v Komunitním centru
Komunitní centrum otevírá nové kurzy angličtiny
a němčiny v Krásné Lípě.
Začátečník
Mírně pokročilý
Středně pokročilý
Pokročilý
Tyto kurzy trvají 20 výukových hodin (výuková
hodina trvá 90 minut). Kurzy probíhají jednou týdně.
Příjem přihlášek je do 27. 8. 2007 do 15.30 hod.
Přihlášku získáte v Komunitním centru. Komunitní
centrum se nachází v suterénu MěÚ Krásná Lípa
(vchod je ze zadní strany budovy a je označen).
Všechny tyto kurzy jsou na 10 hodin a jsou zdarma. Více informací získáte na tel. čísle 412 354 841,
777 938 839 nebo přímo v Komunitním centru.
Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska je
spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu EU
a státního rozpočtu ČR.

Komunitní centrum
otevírá nové kurzy
pro práci s PC
Komunitní centrum otevírá nové kurzy pro práci
s PC, které budou zahájeny první týden v září 2007.
Jedná se o kurzy:
Začátečník – obecná práce s PC, složky souborů,
programy v příslušenství, internet
Mírně pokročilý – MS Word (formátování textu,
tisk, kreslení, práce s dokumentem) a MS Excel (formátování textu, formátování buněk, pojmy buňka,
sloupec a řádek, tvorba tabulky, tisk, jednoduché
vzorce)
Pokročilý – MS Word (práce s obrázkem a fotograﬁí, práce s tabulkou, diagram, uzamčení dokumentu) a MS Excel (matematické vzorce, logické vzorce,
práce s obrázky, graf, uzamčení dokumentu)

Komunitní centrum
dále otevírá speciální
kurzy práce s PC:
Propagace pomocí IT – práce s MS PowerPoint,
tvorba plakátku v MS Word, práce s fotograﬁí, stahování fotograﬁí do PC
Instalace bezplatných programů a práce s nimi
– Open Oﬃce (program podobný MS Word), Nero
(program pro vypalování), Irfan View (práce s fotograﬁemi), Skype (komunikační program) a další
– výhodou všech těchto programů je to, že si je můžete stáhnout z internetu zdarma.
Příjem přihlášek je do 31. 8. 2007 do 15:30. Přihlášku získáte v Komunitním centru. Komunitní
centrum se nachází v suterénu MěÚ Krásná Lípa
(vchod je ze zadní strany budovy a je označen).
Všechny tyto kurzy jsou na 10 hodin a jsou
zdarma. Více informací získáte na tel. čísle
412 354 841, 777 938 839 nebo přímo v Komunitním centru.
Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra

Tento projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
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Svět přírody a lidí 2007
Krásná Lípa – Centrum Českého Švýcarska
www.dnyceskehosvycarska.cz

Pozvánka na „Svět přírody a lidí Krásná Lípa 2007“
Poslední prázdninový víkend se
v Krásné Lípě uskuteční již 3. ročník
akce Svět přírody a lidí. Kulturně ojedinělá aktivita v regionu, která v letošním roce přináší například skupinu
Kryštof, koncert Superstar, akrobatickou show, cyklotrialovou U-rampu

nebo ukázky adrenalinových sportů
s možností si je vyzkoušet. Více informací se dozvíte na www.dnyceskehosvycarska.cz nebo v informačních
centrech regionu.
Dny Českého Švýcarska se budou
konat potřetí s tímto programem:

Vícedenní program:
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25. 8. – 2. 9. 2007
31. 8. – 2. 9. 2007

Fotograﬁcké sympozium
Divadelní festival malých jevištních forem

pátek, 31. 8. 2007
10.00 – 18.00 Adrenalin v Českém Švýcarsku
19.00 – 22.00 Koncert skupiny Kryštof s hostem Project Insane
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V soboru 1. 9. 2007 od 9.00 od 12.00 – Dětské
dopoledne – dopoledne plné soutěží a her
pro děti v městském parku, na hrázi Cimráku
a ve sportovním areálu ČŠ.

�������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������

�

www.dum-tisku.cz
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sobota, 1. 9. 2007
9.00 – 11.00
Tradiční setkání majitelů historických motocyklů Čechie
Böhmerland
9.00 – 12.00
Dětské dopoledne – dopoledne plné soutěží a her pro děti
v městském parku u lva, na hrázi Cimráku a ve sportovním
areálu ČŠ
10.00 – 19.00 Festivalová vystoupení amatérských divadelních souborů
10.00 – 19.00 Prezentace odborných sympozií
11.30 a 16.00 Cyklotrialová show na U-rampě
12.00
Dřevosochařská show na náměstí
13.00 – 14.00 Dětský program na náměstí
13.00 – 18.00 Odpoledne kuriozit a rekordů - vytvoření českého rekordu
s Agenturou Dobrý den Pelhřimov, ukázka kuriózních exponátů a prezentace rekordů a rekordmanů
14.00 – 18.00 Adrenalinové odpoledne, krásnolipský sportovní areál
15.00
Křest knihy Slavné značky severu
19.00 – 21.00 Koncert Superstar
neděle, 2. 9. 2007
• závěrečné charitativní představení divadelních souborů, přírodní divadlo
průběžně
• Stánkový prodej
• Eko-jarmark
• Atrakce pro děti i dospělé
• Občerstvení
• Pivní stan

Mezinárodní sraz majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland
1. září 2007, 9:00 – 11:00 hodin, Krásná Lípa, Křinické náměstí

Nejdelší motocykly světa vyráběla mezi válkami malá továrna v Krásné Lípě. Současná světová
motocyklová veřejnost je považuje za technické
kuriozity. Do dnešní doby se dochovalo jen okolo
stovky strojů této značky. Od roku 1999 se jejich
majitelé pravidelně sjíždějí v Krásné Lípě. Loni jich
přijelo čtyřicet. Stejný počet lze očekávat i letos
1. září na IX. ročníku. Setkání je unikátní, nikde jinde
není možné spatřit tolik vzácných Čechií pohromadě jako v jejich „rodišti“ u příležitosti Dnů Českého
Švýcarska.
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