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Během jediného měsíce v
Českém Švýcarsku hořelo
již podruhé
Během jediného měsíce byl v Národním
parku České Švýcarsko zaznamenán již druhý
požár, a to v oblasti Medvědice u Kyjova. Malý
požár na ploše 15 x 10 metrů ve svém revíru
zaznamenal a nahlásil 28. července 2008
v 8 hodin ráno revírník Břetislav Jemelka.
U požáru zasahovala výjezdová jednotka
sboru dobrovolných hasičů z Krásné Lípy,
požár byl zcela uhašen v 11.30 hodin. „Jako
hasivo byla použita voda se smáčedlem,“ uvedl
Romam Koiš, velitel výjezdové jednotky.
Požár se zřejmě rozšířil z nelegálně
založeného ohniště. „Pachatelé se zřejmě
pokoušeli oheň nejprve uhasit vlastními
silami, pak patrně zjistili, že sami oheň uhasit
nedokážou a utekli, aniž by zavolali jakoukoli
pomoc, “ popsal situaci Jemelka.
Nebezpečí vzniku požáru v těchto dnech,
kdy je v lese sucho je v Národním parku
České Švýcarsko vysoké. „Navíc zákaz kouření
a rozdělávání ohně v lese platí za každého
počasí a neukáznění návštěvníci národního
parku představují pro přírodu velkou hrozbu,“
řekl tiskový mluvčí Správy NP České Švýcarsko
Tomáš Salov. Dodal, že v příštích týdnech
se nebezpečí vzniku požáru v souvislosti

s tropickými teplotami ještě zvýší. Bude-li
suché a horké počasí trvat delší dobu, může
Správa Národního parku vyhlásit zákaz vstupu
do lesa mimo značené cesty.

V národním parku vypukl již podruhé v měsíci
červenci malý požár. Požár vznikl od nelegálně
založeného ohniště. Správa NP ČŠ varuje
před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů v
souvislosti s teplým a suchým počasím.

Město má nový informační
systém
Na jedenácti místech ve městě Krásná
Lípa je v těchto dnech instalován nový
městský informační systém. V masivních
dřevěných stojanech, se stylizovaným prvkem
podstávkového domu, je umístěno 130
směrových tabulek s turisticky či orientačně
důležitými cíli ve městě a nejbližším okolí.
Značení ve shodné úpravě by měli turisté a
návštěvníci postupně najít ve všech městech
a obcích regionu České Švýcarsko.

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 21. srpna

Za zážitky do
Krásné Lípy
Dům Českého Švýcarska na
krásnolipském náměstí bilancuje
rok své existence. A podle toho,
co píší jeho návštěvníci, jde o rok
docela úspěšný a pro Krásnou Lípu
jistě více než potěšující.
Několik ohlasů z knihy návštěv:
- Dům Českého Švýcarska je perfektní
po všech stránkách. Cizincům
vřele doporučujeme. Nemusíme se
konečně stydět, ale jen se můžeme
pochlubit. Moc a moc děkujeme.
- Jsme z Prahy a máme přes
20 let chatu ve Chřibské. Tak krásně
zpracovanou expozici a film jsme
ještě neviděli. Děkuji všem, kdo
vymýšleli a zhotovili celé info
centrum.
- Blahopřeji Vám k Vašemu dílu.
Vytvořili jsme skutečné centrum
Českosaského Švýcarska. Přeji Vám,
aby sem přijíždělo stále více turistů
a návštěvníků.
- Výstava nás nadchla a jsme rády,
že se tento projekt v našem regionu
uskutečnil.
- Dlouho jsem přemýšlel, jestli sem
mám vůbec jít. Ještě, že jsem se
rozhodl jít!!! Takhle úžasnou expozici
jsem u nás ještě neviděl. Není nic, co
by se jí dalo vytknout. Naopak jen
chválit. Děkuji za skvělý zážitek.

,SÃTOÃ-ÎQBmMFQØÎNÎTUPQSPßJWPU
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 11.8. 2008 ve Vlčí Hoře a
v Zahradách a ve čtvrtek 14.8. 2008 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 25.8. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28.8. 2008
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
Pátek
7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy,
baterie, bioodpad.

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o
obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM

cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

PRODÁM GARÁŽ

v Nemocniční ulici. Tel.: 732 549 641.
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Dům Českého Švýcarska bilancuje
V srpnu uběhne právě rok, kdy zcela nové
informační a vzdělávací středisko zvané Dům
Českého Švýcarska v Krásné Lípě přivítalo
neoficiálně první návštěvníky. Měsíce příprav
vyvrcholily v říjnu minulého roku slavnostním
otevřením tohoto návštěvnického centra
s jedinečnou interaktivní expozicí, a to
za účasti nejvyšších představitelů nejen
z regionu ale i prezidenta republiky Václava
Klause. Dům Českého Švýcarska se od té doby
stal významným informačním, návštěvnickým
i vzdělávacím střediskem, a to nejen pro
region Českosaského Švýcarska.
„Jsem nesmírně pozitivně překvapen vřelým
ohlasem, který si Dům Českého Švýcarska mezi
místními i návštěvníky za tak krátké období
získal. Takové přijetí svědčí o tom, že České
Švýcarska je pro své návštěvníky nesmírně
atraktivní a také o tom, že jsme dokázali
vytvořit program na míru jejich potřebám
a zájmům,“ řekl předseda správní rady

společnosti České Švýcarsko Radek Vonka.
Samotný Dům Českého Švýcarska je nejen
místem, které poutavě představuje přírodu a
krajinu tohoto regionu, ale také místem, které
přispívá k ochraně životního prostředí. Systém
separace odpadů, nabídka ekoproduktů a
zejména kombinovaný systém využívání
tepelných čerpadel, solárních panelů a
plynového kotle činí z tohoto střediska velmi
ekologický objekt. „Tepelná úspornost tohoto
objektu předčila naše očekávání, je zřejmé, že
zvolené řešení bylo ekologické, ekonomické
a zejména velmi elegantní,“ doplňuje své
hodnocení Radek Vonka.
Dům Českého Švýcarska v číslech:
Celkem Dům Českého Švýcarska navštívilo
bezmála 35 000 návštěvníků, výukovými
programy prošlo přes 850 žáků a studentů a
ve vzdělávacím středisku se uskutečnilo přes
100 vzdělávacích a prezentačních akcí
(Dana Štefáčková, o.p.s. České Švýcarsko)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo
v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si
můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek
na adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@
krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo
zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně
práva obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a
vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity,
autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra
(Masarykova 4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace:
Pondělí 18.8.2008 17-18 hod.
Pondělí 1.9. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Prosím o obecné vysvětlení pojmů vada, záruka, reklamace - III. část
Reklamací se rozumí jednostranný úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Jedná se o
konkrétní popis vady. Reklamace sama o sobě však nemá žádné přímé právní účinky. Teprve
ve spojení s uplatněním práva z odpovědnosti za vady vznikne prodávajícímu povinnost
odpovídající uplatňovanému právu. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady dává kupující
prodávajícímu najevo, jaké právo v souvislosti s reklamovanou vadou zvolil (např. odstoupení
od smlouvy, sleva nebo oprava, atd.), Reklamace a uplatnění práva z odpovědnosti za vady
bývá zahrnuta většinou v jednom úkonu („popisuji vadu a žádám její odstranění“).
Prodávající má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Ale pozor: do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné
posouzení vady. Reklamace sama o sobě, včetně odstranění vady, však musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace (viz ustanovení
§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).
Příklad:
Spotřebitel zakoupil konkrétní věc. Má pocit, že konkrétní věc v záruční době nesplňuje,
nemá ty vlastnosti, které prodávající sliboval, což je podle jeho názoru způsobeno buď
vadou, kterou měla věc již při koupi, nebo neudržením si těch vlastností, které si věc po dobu
záruky udržet měla. Jde tedy reklamovat. Prodávající tvrdí, že věc nemá vady a stále vykazuje
ty vlastnosti, které podle záruky vykazovat má.
Mohou nastat tyto situace, kdy má prodávající pravdu:
Kupující se může mýlit – domníval se, že věc si má udržet ještě další vlastnosti, ale ze záruky
tyto vlastnosti nevyplývají. Např. stálost barev věci. Ale pozor – může se od počátku jednat o
vadné barvy nebo vadné nanesení barev.
Kupující sice reklamoval „vadu věci“, ale jedná se o vadu, kterou věc neměla v době prodeje,
která se objevila později, a nevztahuje se na ni záruka. Např. lak na věci poškrábaný
používáním. Ale pozor – může se od počátku jednat o vadný lak nebo vadné nalakování.
Kupující způsobil současnou vadnost věci vlastním jednáním – poškozením věci. To platí bez
ohledu na úmysl – kupující nechtěl věc poškodit a ani nevěděl, že věc může být takovým
jednáním poškozena. Ale pozor – pokud se kupující choval relativně standardně a přesto jeho
chováním byla věc poškozena, pak měl prodávající upozornit na to, že se takto nemá kupující
chovat. To jsou obsahy různých návodů („nedávejte do mikrovlnky kočku“, „otevřenou láhev
neobracejte dnem vzhůru“ a podobně).
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UPOZORNĚNÍ,
pokud budete mít zájem v novém školním
roce provozovat své aktivity, ať pravidelné
nebo jednorázové v Kulturním domě v Krásné
Lípě, je potřeba vyplňovat příslušný formulář
„Žádost o pronájem prostor kulturního domu“,
který si můžete vyzvednout na městském
úřadě v podatelně nebo v kulturním domě.
Vyplněnou žádost odevzdejte také na výše
uvedených místech. Na pravidelnou činnost
stačí jedna celoroční žádost s uvedením
osob, které si budou vyzvedávat klíče. Na
jednorázové akce se vyplňuje žádost před
každou akcí. Vždy je potřeba jakékoliv termíny
konzultovat s vedoucí KD Naďou Semelkovou!
Prosím také o pečlivé čtení a následné
dodržování provozního řádu.
(Naďa Semelková, vedoucí KD)

Krásnou Lípu
navštívila
hodnotitelská
komise
Město Krásná Lípa se přihlásilo do soutěže
Cesty městy, kterou již sedmým rokem pořádá
Nadace Partnerství pod záštitou odboru BESIP
Ministerstva dopravy, projektem realizované
cyklostezky, tzv. vnitřní komunikační systém
Centra Českého Švýcarska. Krásná Lípa
se v soutěži utká s dalšími dvaceti městy
z celkem devíti krajů České republiky.
Hodnotitelská komise navštívila město
minulý
čtvrtek,
cyklostezku
prošla,
seznámila se s funkčními souvislostmi i
širším kontextem realizovaných aktivit.
Soutěž propaguje zklidňování dopravy a
kvalitní dopravní řešení realizovaná v České
republice, která se mohou stát inspirací pro
další obce a města. Generálním partnerem
soutěže je již druhým rokem společnost Škoda
Auto. Výsledky letošního ročníku budou
známé v měsíci září.

Bezplatná
výpůjčka
klarinetu
Město Krásná Lípa nabízí k bezplatné
výpůjčce klarinet. Zájemci se mohou hlásit
u Romany Filipové (tel.: 412 354 840), kde
jim budou sděleny bližší podmínky.

Fritscheho kříž
má opět svůj
lesk
Město Krásná Lípa se postaralo o opravu
další drobné sakrální památky na svém území.
Zásadní
obnovou
prošel
tentokrát
Fritscheho kříž na Rumburské ulici.
Pracovníci Technických služeb opravili
jeho konstrukci a zhotovili nové siluety
Krista, Panny Marie, Máří Magdaleny a
apoštola Jana. Jejich malbu provedl již
tradičně Miroslav Vais z Krásného Buku.
Historie kříže začíná kdesi na počátku
18. století a byl postaven Antonem Fritschem,
jak píše ve své knize Putování po duchovním
panství Krásnolipska Natalie Belisová.
Úpravou projde v brzké době i veřejné
prostranství a parková plocha v jeho blízkosti.

Národním parkem povedou
nové hipostezky
Pro příznivce jízdy na koních připravuje
Správa Národního parku České Švýcarsko
nové trasy – hipostezky. Běžně je pohyb
na koních v Národním parku možný pouze
po silnicích a místních komunikacích. Trasy
budou postupně vyznačeny v terénu a
zaneseny do map. Provoz bude možný
celoročně v době od 8,00 do 20,00 hodin.
Trasy:
1. Kyjov – soutok Brtnického potoka s Křinicí
(Kyjovské údolí)

2. Dolní Chřibská (U Sloupu – Na Tokání)
3. Kopec – soutok Brtnického potoka s Křinicí
4. Kyjov – Doubice
5. Doubice – Na Tokání
6. Dolní Chřibská – Výsluní – Na Potocích
7. Jetřichovice – Na Tokání
8. Vysoká Lípa – Zadní Jetřichovice (Česká
silnice)
9. Vysoká Lípa – Mezní Louka
10. Růžová - Janov

Další nepěkné místo
Krásné Lípy zmizelo
Nevzhledný,
zdevastovaný
drážní
domek prošel demolicí. České dráhy tak
po intervencích ze strany města zvolily
rychlé a účinné řešení. Místo, které svérázní

nájemníci opustili před dvěma roky, se
postupně stávalo nelegální skládkou odpadů.
Příjezd do Krásné Lípy tak je tak zase o něco
příjemnější.

Další šance
pro nezaměstnané
Město Krásná Lípa vytvořilo k 1. srpnu
2008 dalších 20 nových pracovních míst v
rámci projektu veřejně prospěšných prací. Ve
spolupráci s rumburskou pobočkou Úřadu
práce v Děčíně jsou vytvořená pracovní místa
nabízena především osobám dlouhodobě
evidovaným v nezaměstnanosti, osobám
mladším pětadvaceti let či naopak starších

padesáti let, matkám po rodičovské dovolené
a osobám s postižením. Z části se bude jednat
o klienty a absolventy rekvalifikačních kurzů
Komunitního centra Českého Švýcarska.
Projekt je finančně zajištěn po dobu
jednoho roku. Takto zaměstnané osoby budou
pracovat především na údržbě veřejných
prostranství a městské zeleně.
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Magický trojúhelník
Z Lužických hor vévodí našemu kraji
Jedlová, chci však dnes zmínit tři jiné
dominanty tohoto „Pískovcového pohoří
(v sousedství Českosaského Švýcarska)“,
jak uvádí Kafkův ilustrovaný průvodce po
Království českém, svazek XVI, z r. 1909.
Klíč, Luž, Hvozd. Tři krásná jména, tři vrcholy
s úžasným rozhledem po Čechách i Lužici.
Neznám krásnější kužel v severních Čechách
než Klíč. Možná ještě Ralsko, Milešovka,
Bezděz, Lovoš – Klíč je však zakončen malou
vrcholovou plošinou, z níž lze přehlédnout
velkou část severních a severovýchodních
Čech. Není tolik výhledů v Čechách. Výstupová
cesta ze Svoru je sama o sobě zážitkem –
jedna z starých stezek vybudovaných pevně a
spolehlivě našimi předchůdci. Lesy Lužických
hor pod námi jako na dlani – jen někdy marně
čekám supění parní lokomotivy ve stoupání
k Nové Huti, kdysi tak typické pro tato místa.
Za mého dětství byly vrcholy Luže a Hvozdu
v hraničním pásmu, báli jsme se i Němců v

NDR….V létě 1972 při vycházce z Polesí do
Petrovic jsem objevil na stromě u červené
značky čerstvě připsáno: Směr Hvozd.
Myslel jsem, že se mi to zdá. Běžel jsem
kudy ukazovaly nové značky. Dovedly mne
k hranici a hraniční hřebenovkou na „český“
vrchol s mohutnou německou chatou. Tehdy
to byl velkolepý pocit – pro mne snad ještě
větší než pád železné opony o 17 let později.
Pohled do Čech na krajinu kuželovitých hor,
k Ještědu a Troskám v Českém ráji byl tedy
po mnoha desetiletích opět volný…. Luž i
Klíč vypadají z Hvozdu jako dva téměř na
vlas stejné špičaté vrcholy, všimněte si toho.
Luž leží také na zemské hranici, na
vrcholu jsou ještě k vidění zbytky dávné
německé chaty. Rozhled je opět široký,
neopakovatelný je pohled v noci, kdy světla
Varnsdorfu, Grossschönau, Seifhennersdorfu
a Rumburka vytvářejí dojem životem
pulsujícího velkoměsta. Hřebenová cesta od
Tolštejna k Luži je nádherná v zimě bohaté

Vydejte se do Saska za kulturou
a památkami – a se slevami
Česká a německá strana se dohodly v rámci
spolupráce v Euroregionu Elbe/Labe na vydání
zajímavého turistického produktu – kulturního
pasu. Držitel pasu bude moci při návštěvě
saských muzeí, galerií nebo památek využít
třetinovou až poloviční slevu na vstupném.
Zakoupení pasu se jednoznačně vyplatí, ten
stojí pouhých 30 korun. Kulturní pas je platný
v Německu s osobními doklady ČR ( pas nebo
občanský průkaz) a platí do 31. 12. 2008.
Součástí kulturního pasu je seznam všech
kulturních zařízení, kde je možné tyto slevy na
vstupném využít. Například při prohlídce asi
nejznámější atrakce v Sasku, Galerie starých
mistrů v Drážďanech, držitel kulturního pasu
platí pouze poloviční vstupné.
Provozovatelé německých památek, muzeí
a galerií se již často přizpůsobili rostoucímu
počtu turistů z Česka. Někteří z nich proto
již připravili propagační předměty nejen ve
světových jazycích, ale i v češtině. Takové
najdou návštěvníci například v Muzeu
Karla Maye v Radebeulu u Drážďan. Hojně
navštěvovaná památka pevnost Königstein,
která leží nedaleko česko-německé hranice,
má v češtině dokonce své internetové stránky.

V Krásné Lípě je kulturní pas možné zakoupit
na náměstí v Infocentru v Domě Českého
Švýcarska.

Českým Švýcarskem
se dá cestovat
výhodně
Pro cestování v turisticky zajímavé oblasti
Českosaského Švýcarska je možné využívat
výhodnou jednodenní síťovou jízdenku
REGIONet Labe – Elbe. Jde o produkt
několika českých subjektů z oblasti dopravy
a německého dopravního svazu VVO.
Jízdenka platí na obou stranách hranice, na
německé straně až po Drážďany a Míšeň.
Cena pro jednu osobu je 200,- Kč, pro 2-5
osob pouhých 400,- Kč, za jízdní kolo 90,- Kč.
Jízdenku lze zakoupit na nádražích, ve vlaku,
v dispečinku DPmD na aut. nádraží v Děčíně
a v autobusech linky Děčín-Hřensko-MeznáJetřichovice-Krásná Lípa. Přesný seznam tratí
naleznete na internetu ČD.

na sníh: Lyžařská stopa ukazuje cestu mezi
zasněženými smrky - obraz téměř jako z
hřebenovky ve slovenských Karpatech.
(Jen stopy vlků tady zatím nepotkáme).
Túry k těmto vrcholům se nastupovaly
často na nádraží v Jedlové. Zkuste to
někdy, jako za zlatých časů severočeské
turistiky. Viz již zmíněný původce z r.1909:
„ Překročivši stanicí novohuťskou rozvodí
moře Severního a Východního spojí se
zakrátko naše trať (od České Lípy a Svoru) s
tratí od Děčína a České Kamenice přicházející
ve stanici Tannenberg (Jedlová), která o
samotě v lese (hostinec, ve stanici turistická
mapa) jen k účelu tohoto spojení byla zřízena,
ale kromě technického významu i turisticky
dobrým je východištěm. Zvláště tři body jsou
odtud snadno dostupny a návštěvou třetího
(Tolštýnu) možno spojiti i dlouhou turistickou
partii na Luž, Krkavčí kameny, Oybin, Hochwald
a třeba až na Ještěd nebo přes Kleis k jihu na
Bor a do Sloupu.“
(Jiří Rak)

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA –
KRÁSNÁ LÍPA
Otevírací doba:
1. 4. - 31. 10. 2008
denně 9.00 - 18.00 hod.
so,ne, státní svátky přestávka 12:00 - 12:30

informace o dění v regionu
• ekoporadenské služby
• prodej turistických map, publikací,
suvenýrů
• cestovní agentura - prodej atraktivních
programů v Českosaském Švýcarsku
• zajištění průvodcovských a zážitkových
tras
• prodej jízdenek pro turistické autobusy
a tramvaje v Saském Švýcarsku
• internetová kavárna
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VÝLETY S CERTIFIKOVANÝMI PRŮVODCI
aneb poznejte Českosaské Švýcarsko pohledem místních znalců…

Jetřichovické skály aneb Nejkrásnější partie Českého Švýcarska
s výkladem místního znalce...
Po jedné z nejstarších turistických stezek se vydáme na známé Jetřichovické vyhlídky, které
nesou dodnes jména po členech rodiny Kinských. Pohledy ze strmých skalních vrcholů uchvátí
každého milovníka přírody.
Termíny: 9. srpna (sobota), 16. srpna (sobota)
Sraz: Jetřichovice, IS, (autobusová zastávka v centru obce 9:15 h (návaznost na autobusovou linku)
Pěšky: 8 km
Cena: 90,- Kč/dospělý, 190,- Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let)

Dolský mlýn aneb po stopách minulosti i Pyšné princezny

Popis: Pojďte s námi objevit tajemno zříceniny bývalého mlýna (známého z filmové pohádky Bořivoje Zemana Pyšná princezna) v srdci Národního
parku České Švýcarsko, obklopeného okouzlující, křišťálově čistou říčkou Kamenicí. Prohlédnete si romantickou ruinu, kam původně přiváželi obilí
hospodáři nejen z Vysoké Lípy, Kamenické Stráně, ale i z Růžové, a kde se také čepovalo pivo, vyráběla pálenka, a dokonce i kolomaz.
V roce 1881 byla zahájena poznávací plavba na třech člunech mezi mlýnem a Srbskou Kamenicí a Dolský mlýn se stal oblíbeným výletním
turistickým cílem, kterým je právem dodnes.
Termíny: 14. srpna (čtvrtek), 28. srpna (čtvrtek)
Délka trasy: 5 km
Sraz: Vysoká Lípa, hotel Lípa, 9:15 h (návaznost na autobusovou linku)
Cena: 90,- Kč/dospělý, 190,- Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let)- v ceně průvodce.

Tramvají do skal aneb Nejoblíbenější trasa roku 2007!

Popis: Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení (komíny, strže). Po
výstupu na skalní hřebeny přejdeme neznámými místy ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí Labe. Pojedeme vlakem, přívozem, tramvají po
trati z r. 1898, zpět se vám nebude chtít!
Trasa: Saské Švýcarsko - Affenstein
Termín: 23. srpna (sobota)
Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část: cca 15 km skalami Saského Švýcarska, některé úseky po vysokohorských stezkách. Jen pro osoby netrpící závratí!
Start i cíl: Za nevšedními zážitky vyrážíme vlakem z Děčína, sraz: hlavní nádraží - ČD Centrum. Vracíme se přes Schmilku/Hřensko do Děčín
Cena: 690,-/os. (v ceně: vlak 2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce)
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí Pořadatel si vyhrazuje
právo akci zrušit, pokud se přihlásí méně než 10 účastníků.
Pro skupiny od 10ti osob: termín podle vašeho přání.
Na akci je nutné se předem přihlásit: informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413
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SKALNÍ HRÁDKY
LABSKÝCH
PÍSKOVCŮ
Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci
s MěÚ Krásná Lípa pořádá ve dnech 8. – 10.
srpna jubilejní XXVI. ročník mezinárodního
dálkového turistického pochodu. Pro
účastníky jsou připraveny pěší trasy v délce
od 12 do 100 km a cyklotrasy od 50 do 100
km. Bližší informace podá Jiří Pavlík na tel.:
412 383 728 nebo 732 630 408.

T- KLUB
KRÁSNÁ
LÍPA
zařízení pro děti a mládež
T-KLUB MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
www.tklub.estranky.cz
Přes letní prázdniny má T-kub otevřeno
od pondělí do pátku 12:00 - 18:00
Sobota a neděle zavřeno
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC SRPEN
Pátek 8.8. soutěž Kolotoč – od 14:00 hod.
Úterý 12.8. hra Twister – od 14:00 hod.
Čtvrtek 14.8 soutěž v kulečníku – od
14:00 hod.
Pondělí až pátek 18.8 – 22.8 dovolená!
Úterý 26.8. výlet do Sloupu v Čechách,
koupání + výlet na hrad – odjezd 8:34,
návrat 19:40
Pátek 29.8. rozloučení s prázdninami +
táborák
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Zveme všechny zájemce o motocykly

ČECHIE BÖHMERLAND
X. jubilejní mezinárodní sraz
těchto motorových kol
Albín Hugo Liebisch
nar. 26.7.1888
120 let výročí narození

Krásná Lípa, Křinické náměstí

6. 9. 2008
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POZVÁNKY
Veteráni projedou Krásnou Lípou
Již po čtvrté projede Krásnou Lípou konvoj
naleštěných autoveteránů na trase Rallye
Sachsen Classic. Na vlastní oči budeme moci
vidět vozidla na krásnolipském náměstí
30. srpna 2008. Historické vozy pojedou z
Německa přes Hřensko a malebnou krajinou
Českého Švýcarska přijedou do Krásné Lípy,
odkud budou po krátké přestávce pokračovat
zpět do SRN.
Motocykly Čechie – Böhmerland zaplní
náměstí. První zářijovou sobotu, konkrétně
6. září 2008, ožije krásnolipské náměstí opět
naleštěnými motocyklovými veterány značky
Čechie – Böhmerland, odkud se pak vydají
na spanilou jízdu po Šluknovském výběžku.
Na náměstí budou nejdelší motocykly světa
k vidění mezi devátou a jedenáctou hodinou,
kde bude tradičně pro návštěvníky připravený
doprovodný program.
Prázdninová kuličkyjáda. V sobotu 30.
srpna si od 10:00 na TZ Buk budeme užívat
prázdninového cvrnkání kuliček. A rozhodně
si nemyslíme, že kuličky jsou hra jen pro děti.
Naší kuličkyjády se mohou zúčastnit všichni
mezi 3 – 99 lety.
Od Děčína po Valeč. Fotografie z autorské
dílny Radka Fišera a Petra Koritina jsou až
do 15. srpna k vidění v krásnolipské galerii
Továrna. Námětem fotografií je krajina
severních a severozápadních Čech.

LETNICE VE
VLČÍ HOŘE - již
popáté
Ve dnech 15. - 17. srpna se uskuteční pátý
ročník rockového festivalu Letnice.V sobotu
16. srpna od 14:00 začne i tradiční letnicový
dětský den se spoustou zábavy.
Čeká Vás víkend plný dobré muziky
například s Bárou Basikovou a Michalem
Pavlíčkem, Lucií Bílou, Alešem Brichtou,
skupinami Sto zvířat, Hudba Praha, Visací
Zámek, Doga a mnoha dalšími. Dobré
jídlo a pití je samozřejmostí a chybět
nebude ani kryté sezení pro tisíc lidí.
Srdečně Vás zve o.s.Vlčí Hora.

Kinematograf
bratří Čadíků v
Krásné Lípě
Do Krásné Lípy zavítá v rámci charitativní
akce „Filmové léto 2008“ Kinematograf bratří
Čadíků. Při putování Českou republikou
„zakotví“ ve dnech 21. 8. – 24. 8. 2008 v
Krásné Lípě. Prázdninové náměstí tak bude
oživeno atraktivním filmovým promítáním:
čt 21.8. Chyťte doktora
pá 22.8. Pusinky
so 23.8. Václav
ne 24.8. Gympl

POZVÁNKY POZVÁNKY

Chrámová hudba. V sobotu 23. srpna v 17:00
se v kostele sv. Kateřiny v Dolním Podluží
uskuteční koncert, jehož výtěžek má pomoci
zachránit tuto dominantu obce. Těšit se
můžete na Janu Kouckou – zpěv (sólistka sboru
a orchestru Colegium Strahoviense), Jana
Vernera – trubka (člen České filharmonie) a
Zdeňka Petráně – varhany (varhaník Královské
kanonie premonstrátů na Strahově)
Varhanní duchovní hudba.
Každou
prázdninovou neděli od 14:00 se ve Filipově
koná varhanní koncert. V neděli 10.8. se
uskuteční koncert Jana Hory, v neděli 17.8.
koncert Miroslava Pšeničky, v neděli 24.8.
koncert Josefa Leciana a v neděli 31.8. koncert
Aleše Bárty.
Malý koncert s vyprávěním. Ve středu
20.8. v 19:00 se v Domečku Na Kopečku
v rumburské Krásnolipské ulici uskuteční
malý koncert s vyprávěním doprovázeným
fotografiemi z letošního setkání pozounistů v
Lipsku. Bude co slyšet i vidět, neboť setkání se
účastnilo 16 tisíc hudebníků.
Výstava obrazů Českosaského Švýcarska.
Výstavu obrazů malířů nejen Českosaského
Švýcarska lze až do 31. srpna shlédnout ve
výstavním sále U kostela v obci Růžová. Na
výstavě naleznete díla malířů, kteří mají za
sebou řadu výstav v ČR a v zahraničí (Zdeněk
Šmíd, Jiří Pinka, Dmitri Pljonkin, Monika
Marten, Josef Strnad, Václav Zajíc a výtvarníků

z obcí Růžová, Janov, Ludvíkovice a Děčín).
Otevřeno je vždy od čtvrtka do neděla od
14:00 do 17:00.
Mezinárodní hudební festival Srbská
Kamenice. Koncerty hudebního festivalu
stejně jako v minulosti až do 27. září hostí
zrekonstruovaný kostel sv. Václava v Srbské
Kamenici. Druhý festivalový koncert se
uskuteční v sobotu 9. srpna v 16:00. Na
programu jsou skladby G. Telemanna, A,
Rajcha, W.A. Mozarta a A. Velinského v podání
Radka Baboráka a Jana Vobořila na lesní roh,
Aidy Shabuové na housle, Jiřího Zikmunda na
violu a Hany Baborákové na violoncello. Třetí
koncert se uskuteční v sobotu 16.8. od 16:00.
Na programu budou skladby D. Buxtehudeho,
J.D. Zelenky a P. Ebena a to vše v podání Josefa
a Přemysla Kšici a Pavly Kšicové. Na čtvrtém
koncertě, který se uskuteční v sobotu 23.8
od 16:00 bude hrát skladby J.S. Bachy, A.
Scarlattiho a W.A.Mozarta Barbara Kürstenová,
Hana Jonášová a Lucie Čistecká.
ROZLOUČENÍ S LÉTEM. Přijďte s námi strávit
příjemné dny plné her, soutěží a vystoupení!!!
KDE? V Campu Valdek. KDY? 6.-7.9.2008.
CENA? 240,- Kč stravné a ubytování, 140,- Kč
stravné bez ubytování. Na organizaci se podílí:
Romské sdružení Čačipen, Agentura Pondělí,
Centrum sociálních služeb a ubytovna
Varnsdorf.

Fotografování Českého Švýcarska
s Václavem Sojkou
Kdy: v sobotu 23. srpna
Kde: Dům Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě
Téma: Vnitřní krajina Českého Švýcarska – MAKRO
Informace a přihlášky: www.ceskesvycarsko.cz

Program kina Krásná Lípa na mČsíc SRPEN 2008
pondČlí 18. 8.
od 18.oo hod

STALO SE

Vstupné 60,- Kþ

Katastrofický sci – fi horor o zlé pĜírodČ. 91 min. Titulky. Ml.nepĜístupno.
stĜeda 20. 8.
od 18.oo hod

NÁŠ VŢDCE

Vstupné 60,- Kþ

MĤže se katastrofa nacionálního socialismu opakovat? Natoþeno podle
skuteþného experimentu. 106 min. Ml.pĜístupno od 12ti let.
pondČlí 25. 8.
od 18.oo hod

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

Vstupné 60,- Kþ

Anna Geislerová jako osudová žena albánského studenta v novém þeském
filmu. 110 min. Ml.pĜístupno.
stĜeda 27. 8.
od 18.oo hod

FRANTIŠEK JE DĚVKAŐ

Vstupné 60,- Kþ

Být dČvkaĜem není radost, obvzlášĢ pokud se chcete stát napraveným dČvkaĜem jako Josef Polášek v nové þeské komedii.. 81 min. Ml.pĜístupno.
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V Krásné Lípě opět halekali
Indiáni
Začátek prázdnin v Krásné Lípě již tradičně
patří malým Indiánům. Výpravy za poznáváním
přírody, lakros, lukostřelba, hod oštěpem,
indiánská sauna, rozdělávání ohně, výroba
indiánského oblečení či honba za pokladem
jsou jen některé z mnoha aktivit, které si
pro účastníky letního indiánského tábora
připravili jeho organizátoři z ČSOP Tilia z
Krásné Lípy. Tábora, který má svou základnu
na Ekologické terénní základně Buk v Krásné
Lípě, se účastní dvaadvacet dětí převážně ze
Šluknovského výběžku, ale i z Ústí nad Labem,
Duchcova, České Lípy či Prahy.

Čačipen tančil
pro velvyslance
Taneční soubor Amare čave zatančil tři
romské tance velvyslanci Holandského
království Janu Lucasovi van Hornovi.
Vystoupení byli přítomni i zástupci města,
tajemník Jan Kolář a místostarostka Jana
Galová. Všem přítomným se vystoupení
krásnolipské romské skupiny velmi líbilo.
(Robert Ferenc, předseda O.S.Čačipen)

Různobarevný hudební festival
romské kultury
Sdružení Čačipen se zúčastnilo 5. ročníku
různobarevného hudebního festivalu, který
se uskutečnil v zámeckém parku v Trmicích.
Skupina Čačipen zahrála několik romských
písní, taneční soubor Amare čave předvedl
několik romských tanců a také jeden moderní
tanec. Všem přítomným se vystoupení velmi
líbilo.

O prázdninách
se nenudí

Více na stránkách www.cacipen.cz
(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

Stavebniny Partner oznamují…
Nedávno jsme pro vás otevřeli novou prodejnu železářského zboží, zejména spojovacího materiálu, dále pak vodoinstalačního a
elektroinstalačního materiálu. Také nabízíme
za stále akční ceny malířské barvy SOUDAL
15kg za 280,- Kč, cement 25kg za 72,- Kč,

sádrokarton desku za 125,- Kč atd. Pro stálé zákazníky a firmy je připraven slevový
program. Těšíme se na Vaši návštěvu na stálé adrese: Stradalova 304 (naproti Policii),
tel.412 383 128 nebo 777 119 178, 79, 80.

Jsme v polovině prázdnin, počasí nebylo
zrovna nejlepší, ale my jsme se nenudili. Hráli
jsme si, soutěžili a jezdili na výlety. Navštívili
jsme bazén v Děčíně a mohu podotknout, že
je úžasný. Teď už chápu, proč si ho děti zvolily.
Navštívili jsme i zámek v Zákupech. V srpnu
opět plánujeme bazén v Děčíně a hrad v Sloup
v Čechách s koupáním. Snad nám i počasí bude
přát. Chtěla bych poděkovat Báře Hlavaté za
skvělou pomoc v roli dobrovolníka.
(Za T – Klub Antonie Svobodová)
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Job poradna – příběh klienta
Už jste někdy dostali v práci vyhazov? Těm,
kteří říkají ne, gratuluji, a přeji, aby tuhle situaci
nikdy nezažili. S těmi, kteří říkají ano, soucítím.
Protože i já to zažila. A pokud je to vyhazov
nečekaný, je to o to horší. V tu chvíli jste dost
možná zralí na pohovor u Dr. Chocholouška.
Napadne Vás totiž z čeho budete platit nájem,
půjčky, z čeho vybavení do školy. Nedej bože,
aby dostal vyhazov člověk s hypotékou. To je
na Nuselák.
Já tenhle dáreček vyfasovala týden
před narozeninami. A byl to opravdu
dáreček, hlavně kvůli důvodu, který mi byl
v souvislosti s vyhazovem sdělen. Ten bych od
vysokoškolsky vzdělaného člověka nečekala.
Ani nevím, jak jsem dojela domů. 14 dní jsem
přemýšlela, co jsem proboha udělala komu
tak zlého, že jsem za to musela dostat takovou
ťafku. Jako bych jich od života nedostala už
takhle dost.
Na pracáku mi nic moc lichotivého nikdy
neřekli, a neřekli mi ani tentokrát. Protože jsem
ale věděla, že v Komunitním centru funguje

Job poradna, řekla jsem si: „Co, zkusit se musí
všechno“ a šla jsem. Dovedu si představit, jak
jsem asi slečně Mánkové musela připadat
– uťáplá ženská bez sebevědomí a bez ponětí
co si počnu, navíc neschopná vymáčknout ze
sebe delší souvislou větu.
Od první návštěvy u slečny Mánkové
uplynulo 9 měsíců. Z jedné návštěvy se na
5 měsíců stal každé úterý a někdy i středu
zvyk, který člověka naučil alespoň malý návyk
– někam pravidelně docházet. Hlavně alespoň
já jsem za slečnou Mánkovou chodila raději
než na pracák. Kromě toho, že skoro vždycky
měla přichystané nějaké nové nabídky, byla
aspoň zvědavá, jak dopadly ty minulé. Když
jsem si našla něco sama a měla jít na výběrko,
měla radost. I když jsme obě věděly, že to
nemusí vyjít, dokázala člověka povzbudit,
dodat sílu i sebevědomí, aby tam šel a zkusil
to.
Myslím, že toto člověka motivuje nejvíc.
Když vidí, že úplně cizí člověk je schopen
s vámi prožívat váš smutek, obavy, ale i radost

a hlavně neustále dodávat pozitivní energii.
Od září do února jsem rozeslala nepočítaně
mailů, u internetových nabídek práce strávila
hodně hodin. Kolikrát mi nebylo do smíchu,
když dorazila negativní odpověď na mail
nebo nevyšlo další výběrové řízení či pohovor.
Spousta nabídek nevyšla, ale člověk se musí
oklepat a jít dál.
Chtěla bych poděkovat slečně Mánkové za
to, že mě ze začátku dokopala k tomu, abych
poslala maily i do firem, do kterých já bych to
nezkusila nebo bych těžko hledala mailové
adresy. Podnik, ve kterém nyní pracuji, se mi
ozval sám. Ale jen díky tomu, že jsem dostala
šanci jim napsat mail se životopisem. Byl to
jeden z prvních mailů, které jsem posílala
v září. Práci mám od 4. února. Je to bezva
pocit. Vědět, že je člověk soběstačný, že může
koupit dětem nebo sobě něco na, co bych bez
práce neměla. Hlavně si nepřijdete zbytečná.
A pokud ještě chytnete v práci bezva partu
lidí, tak je to k nezaplacení.
(klienkta Job poradny Komunitního centra)

Job poradna - kontakt a otevírací doba
KONTAKTNÍ MÍSTO: Komunitní centrum Českého Švýcarska, Masarykova 1094/4 (Dům služeb, vedle
městského úřadu), 407 46 Krásná Lípa
DOBA PRO VEŘEJNOST: Úterý od 8:00 do 10:00, Středa od 15:00 do 17:00
KONTAKTNÍ OSOBA: Eva Mánková, + 420 412 354 843, +420 775 554 492, e-mail: mankova@krasnalipa.cz

Job poradna - nabízené služby
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU POD ODBORNÝM DOHLEDEM PRACOVNÍKA JOB PORADNY
- psaní životopisu
- psaní motivačního dopisu
- hledání práce (kde a jak hledat)
NATRÉNUJEME S VÁMI A PŘIPRAVÍME VÁS
- na telefonický rozhovor s budoucím zaměstnavatelem
- na osobní pohovor s budoucím zaměstnavatelem
UMOŽNÍME VÁM
- zatelefonovat si na základě pracovní nabídky
- hledat si práci na internetu v počítačové učebně

Komu je Job poradna určena
- Job poradna je určena všem, kteří si chtějí najít, změnit nebo udržet práci.
- Job poradnu využívají především osoby, kterým se dlouhodobě nedaří nalézt zaměstnání.
- Job poradna je vhodná především pro osoby, které se chtějí naučit si práci hledat, aby v případě náhlé
ztráty zaměstnání byly schopny nalézt si novou práci sami a nemuseli se spoléhat pouze na pomoc Úřadu
práce či personálních agentur.

strana 10

7. srpna 2008

SportBar
• Denně teplá jídla
polévky, minutky, hotovky, rychlé občerstvení,
výhodná menu
možnost rezervace na tel.: +420 773 592 230
• Možnost sledování přímých přenosů
sportovních utkání v příjemné atmosféře
• Nekuřácké prostředí
• Pořádání různých akcí na přání
oslavy, jubilea, party
možnost rezervace na tel.: +420 777 332 242
• Sezónní otevírací doba:
Po - ČT
11 - 22 hod.
Pá - So
11 - 23 hod.
Ne
11 - 20 hod.

• Nafukovací hala
• Antukové kurty
• Beach volejbal
• Trampolína pro děti

•
•
•
•

Minigolf
Sportovní hala
Dětské atrakce
Horolezecká stěna

rezervace a info: www.krasnalipa.cz, tel. +420 608 522 871, sportareal@krasnalipa.cz

• Klub s občerstvením - pořádáme rodinné oslavy,

Sazba a tisk: PrintActive s.r.o.

jubilea, třídní srazy, firemní večírky
možnost rezervace na tel.: +420 777 332 242
• Fitness - ke každé permanentce 3 vstupy zdarma,
pravidelné měsíční akce na produkty, nová aerobní
zóna již v provozu
• Sauna - na objednávku - s luxusní odpočívárnou
a ochlazujícím bazénem, zaplatíte 10 vstupů - jedenáctý je zdarma
• Solárium - na objednávku - turbo vertical s hudbou,
každé desáte opalování zdarma
• Masáže - na objednávku - profesionální
s kvalitními éterickými oleji a relaxační hudbou
• Spining - v prostoru odděleného Spining clubu
• Galerie - pravidelné tématické výstavy
• Ubytování - hotelového typu již od 270,-Kč/osoba

Pražská 6, Krásná Lípa • e-mail: tovarna@krasnalipa.cz • tel./fax: 412 331 262 • mobil: 777 332 215
Ubytování, fitness, spinnig - 775 592 230 • Sauna, Masáže, Solárium - 774 492 230
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Krásnolipskou basičku vyhráli Českokameničáci
V neděli 27. 7. 2008 se ve Sportovně
rekreačním areálu Českého Švýcarska v Krásné
Lípě uskutečnil tradiční turnaj v nohejbalu KRÁSNOLIPSKÁ BASIČKA 2008.
Za velmi pěkného počasí se hrálo na dvou
hřištích s umělým povrchem. 4. ročníku se
zúčastnilo deset tříčlenných družstev z okolí,
ale i z Prahy. S nástrahami turnaje se nejlépe
vypořádala ČERNÁ ZMIJE (Česká Kamenice),
když jako jediná nepoznala hořkost porážky.
Druzí skončili CHABA (Chabařovice) a třetí
STŘÍŽKOV (chalupáři z Prahy).
Od čtvrté bramborové medaile vypadal stav
takto:



4. JRV-Krásná Lípa
5. ČÁPI- Varnsdorf
6. TROSKY- Kytlice
7. PEKAŘI- Dlouhý Důl
8. ŠTÁVIČKA ZE ŠVESTIČEK- Praha
9. LOUPÁCI- Benteler
10. TO JE JEDNO- Krásná Lípa
Všichni zúčastnění dostali za své výkony
krásné ceny, které do turnaje darovaly: město
Krásná Lípa, Relax p.o., potraviny Vorlíček a
hlavní cenu pomyslnou krásnolipskou basičku
věnoval Radek Suchoman. Všem zúčastněným
a sponzorům děkujeme.
(Vlastimil Šmalcl)
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SAMAT tour - 30.8.2008

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na sportovní akci pro malé i velké cyklisty - V. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR 2008!
Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou kondičku dne 30.8.2008 do sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovu.
START:
- v 09:30 hod - kategorie A/ děti do 8 let
- v 10:00 hod - kategorie B/ děti do 15 let ( malé v doprovodu rodičů)
- v 11:00 hod - kategorie C/ mládež a dospělí od 16 do 99 let
Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem.
Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé závodníky bude navíc připraveno občerstvení
zdarma.
Hlavní cena: KOLO
Hlavním pořadatelem závodu je firma SAMAT, spol. s r.o., výrobce plastových oken a dveří, ve spolupráci s Cyklosportem Bartys Varnsdorf a
Rumburk
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Tour de Feminin pod záštitou předsedy Senátu ČR
Přemysla Sobotky
Vyvrcholení XXI. ročníku Mezinárodního etapového cyklistického závodu žen O cenu Českého Švýcarska se zúčastnil předseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka. V doprovodu ředitele závodu Jiřího Vícha si vychutnal atmosféru závodu přímo v pelotonu závodnic, kdy ty nejlepší z nich v rámci
závěrečného ceremoniálu posléze dekoroval na stupních vítězů. V deštivém odpoledni se našla chvilka i na krátký rozhovor.
Pane předsedo, máme tu čest Vás u nás
v Krásné Lípě na cyklistických závodech
uvítat již podruhé. Lze hovořit o rodící se
tradici?
- Jsem velkým příznivcem sportu, a proto
se rád zúčastňuji takových akcí, jako je ta
v Krásné Lípě. Jestli budu moci přijet opět za
rok, v tuto chvíli netuším. Ale vím, že pokud mi
to umožní mé pracovní povinnosti, budu mít
zájem opět přijet a spoluvytvářet tak tradici, o
které mluvíte a tak navodit určitou spolupráci
mezi sportovci a Senátem Parlamentu ČR.
Více než stopadesátičlenné startovní pole
mladých žen a dívek v pestrobarevných
dresech, malebná krajina Českého
Švýcarska, to je velmi atraktivní kombinace.
Nicméně, co Vy a kolo?
- Mými sporty byly a jsou lyžování, horský
treking, tenis a volejbal, i když, ten už patří spíše
minulosti. Cyklistiku sleduji v současnosti jen

jako divák a ohromně jí fandím, je to sport, ve
kterém jsou Češi tradičně dobří. Tento závod
je skutečně i o tom, že je na co se dívat a jako
lékař musím konstatovat, že je dobře, že se
tolik mladých žen, ale i mužů a dětí rozhodlo
věnovat sportu, cyklistice.
V početném závodním poli najdeme letos
bohužel jen dvě české závodnice. Není to
škoda?
- Už jsem říkal, že cyklistika má v Čechách
velkou tradici, takže mě překvapuje, že tu
máme jen dvě závodnice a doufám, že to příští
rok bude výrazně lepší. Snad si i Svaz cyklistiky
závodu více všimne a zajistí více závodnic.
Nacházíme se na území geologicky,
přírodně i historicky velmi zajímavém. Jak
vnímáte snahy regionu o zápis Českého
Švýcarska na seznam světového přírodního
dědictví UNESCO?
- Chápu snahu regionu zviditelnit se

stejně jako snahu regionu prostřednictvím
nadnárodních organizací přispět k ochraně
tohoto výjimečného území. Ale je třeba také
říci, že ze zápisu na seznam UNESCO vyplývají
také určité povinnosti pro místní obyvatele,
pro jejich živobytí a tak dále. Podporuji zápis
Českého Švýcarska na seznam UNESCO, ale
podotýkám, že to není samospásné nebo
jednoduché řešení, jak tuto oblast chránit a
rozvíjet. Rozhodující jsou samozřejmě místní
organizace a hlavně občané.
Rozhovor se uskutečnil při neformálním
setkání s organizátory závodu, zástupci
regionu a s podnikateli v oblasti cestovního
ruchu. Setkání bylo ukončeno prohlídkou
nově rekonstruovaného penzionu Kyjovská
terasa v Kyjově.
Děkuji za rozhovor J. Kolář

