
Poklepáním na základní kámen, který 
provedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová a předseda Regionální rady regionu 
soudržnosti Ing. Jiří Šulc, symbolicky započala 
v Krásné Lípě rekonstrukce penzionu Českého 
Švýcarska.
Zajímavý, památkově chráněný objekt na 
Pražské ulici, se během nadcházejících 
měsíců promění v penzion vyššího standardu 
s kapacitou 40 lůžek, obdobná bude i kapacita 
restaurace.
Celkové náklady na rekonstrukci činí 57 mil. 
korun. Investor, společnost ECON C & S s.r.o., 
na rekonstrukci získal dotaci ve výši 27 mil. 
korun z Regionálního operačního programu 
NUTS II. Severozápad. Celý projekt bude 
dokončen v červnu příštího roku.
Krásná Lípa tak získá další ubytovací kapacitu 
a doplní se tak infrastruktura vybudovaná 
městem v oblasti cestovního ruchu v minulých 
letech.

(Jan Kolář)

Především ničení veřejného majetku a zeleně, 
krádeže a noční hluk trápí obyvatele Krásné 
Lípy. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, 
které se uskutečnilo na přelomu března 
a dubna v Krásné Lípě. Téměř 8% obyvatel 
města starších 15ti let v něm odpovídalo 
na otázky, jak jsou spokojeni s fungováním 
městského úřadu, zdravotními a sociálními 
službami v Krásné Lípě, jaká místa ve městě 
považují za nebezpečná a proč a na řadu dalších 
otázek. S podrobnými výsledky se obyvatelé 
města mohli seznámit na diskusním setkání 
zaměřeným právě na problematiku kriminality 
a vandalismu ve městě, ktreé se uskutečnilo 
ve čtvrtek 4. června. Výstupy ze čtvrtečního 
setkání se stanou podkladem pro strategii 
omezení kriminality a vandalismu v Krásné 
Lípě a pro přípravu projektů zaměřených na 
zvýšení bezpečnosti ve městě.
Jedním z měřených indikátorů byl 
i indikátor Spokojenosti občanů s místním 
společenstvím, který zjišťuje a vyčísluje 
subjektivní pocit spokojenosti občanů 
s městem, ve kterém žijí a pracují. Tento 
indikátor bezprostředně odráží pocit kvality 
života, která tvoří důležitou součást udržitelné 
společnosti - znamená totiž možnost žít 
v takových podmínkách, které zahrnují 
kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost 
základních služeb (školství, zdravotnictví, 
kultura, atd.), možnost zaměstnání, kvalitní 
životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem 
ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost 
účastnit se místního plánování a rozhodování. 
Respondenti odpovídali na otázku „Jak 
jste spokojen/a s Vaší obcí jako s místem, 
kde žijete či pracujete?“. Výrazně převládá 
počet spokojených občanů (77 %) oproti 
nespokojeným (23 %). Výsledky jsou v níže 
přiloženém grafu. S podrobnějšími výsledky 
ankety Vás seznámíme v příštím vydání Vikýře. 
           (vik)

O jeden hlas vyhrála volby do Evropského 
parlamentu v krásné Lípě ČSSD, která získala 
134 hlasů. Druhá se 133 hlasy byla ODS a na 
třetí příčce se 116 hlasy skončili komunisté. 
Krásná Lípa měla na seznamu 2763 voličů, 
k volebním urnám jich ale přišlo pouhých 
587, což představuje volební účast pohybující 
se na hranici jednadvaceti procent. Do 
europarlamentu se dostala i KDU-ČSL, ta ale 
v Krásné Lípě skončila až na šestém místě 
s dvaceti čtyřmi volebními hlasy. Více než oni 
dostali už jen kandidáti strany Suverenita (45) 
a Věci veřejné (30). Více informací získáte na 
www.volby.cz.

(vik)
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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 25. června 

páním na základní kámen, který
dla hejtmanka Ústeckého kraje Jana

Penzion Českého Švýcarska - 
rekonstrukce slavnostně zahájena

Především ničení veřejného majetku a zeleně,
krádeže a noční hluk trápí obyvatele Krásné
Předev

Obyvatelé Krásné 
Lípy diskutovali nad 

bezpečností ve městě

kvalitn
základ
kultura
životn
ovlivn
účastn

O jeden hlas vyhrála volby do Evropského
parlamentu v krásné Lípě ČSSD, která získala
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Eurovolby v Krásné Lípě vyhrála ČSSD

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Okrsek 
Voliči 

v seznamu 
Vydané
obálky

Volební 
účast v % 

Odevzdané
obálky 

Platné
hlasy

% platných
hlasů 

1 855 191 22.34 189 185 97.88 

2 751 139 18.51 139 139 100.00 

3 646 143 22.14 143 142 99.30 

4 342 63 18.42 63 62 98.41 

5 169 51 30.18 51 50 98.04 

Celkem 2 763 587 21.25 585 578 98.80 
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849 domluvit 
osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související doklady. 
Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční 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.

ZPŮSOB DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ OD SOUDU SE MĚNÍ
Od 1. 7. 2009 platí nové způsoby doručování písemností od soudu a nové principy náhradního 
doručení. Při velkém zestručnění lze říci, že i u písemností, které se doručují do vlastních 
rukou (obálka  „s červeným pruhem“), lze provést náhradní doručení. Od 1. 7. 2009 tedy platí 
i u písemností určených do vlastních rukou toto: když doručovatelka adresáta na adrese (není-
li sděleno jinak, platí „trvalé bydliště“ dle OP) nezastihne, písemnost uloží a adresátu zanechá 
vhodným způsobem (tedy ve schránce) písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Pokud nelze 
vhodným způsobem zanechat výzvu, vrátí písemnost soudu. Ten vyvěsí na úřední desce výzvu 
k vyzvednutí písemnosti u soudu.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ani ve lhůtě 10  dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí 
(tj. vhozením výzvy do schránky nebo vyvěšením na úřední desce), považuje se písemnost 
posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To platí i přes 
znění výzvy, že si lze písemnost vyzvednout na poště do 14 dnů!!!. Doručující orgán po marném 
uplynutí desetidenní lhůty však vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané 
schránky, aby adresát měl alespoň možnost se s danou písemností seznámit. Fikce doručení 
(10 dnů od výzvy) ale platí!!! Výjimky stanoví zákon.
U písemností, které nejsou určeny do vlastních rukou (obálka s „modrým pruhem“), platí, že 
pokud doručovatelka adresáta nezastihne, vhodí písemnost do domovní schránky; písemnost 
je doručena vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na 
písemnosti.
Stává se však také, že adresát prostě řekne, že dopis nepřevezme, strčí hlavu do písku: „zase 
po mně něco chtějí, tak já si to raději nepřevezmu!“ To je velká chyba!!!! Ze zákona pak platí, že 
jakákoliv nepřevzatá písemnost je doručena. 
Soud může na návrh účastníka rozhodnout o tom, že doručení je neúčinné, protože se adresát 
objektivně nemohl s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se 
s doručovanou písemností adresát seznámil, nebo skutečně mohl seznámit. V návrhu musí 
být důvodnost takového návrhu nejen tvrzena, ale i důkazy prokázána (byl jsem v nemocnici, 
potvrzení přikládám, byl jsem na dovolené, důkazem je doklad o úhradě pobytu na mé jméno, 
a podobně). Omluvitelným důvodem však není, že se adresát na adrese pro doručování trvale 
nezdržuje!!! Pak si totiž má řádně změnit adresu!!!! 

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 15.6. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18.6. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
29.6. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 2.7. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 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.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

Volná pracovní místa, poradenství při 
hledání zaměstnání.

 
Amari poradna

Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních 
problémů.

 
Občansko právní poradna 

1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na 

písemné dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
Přístup na internet a k počítači

Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let

Práce na PC a internetu.
 

Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro 
klienty s různým stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 17:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití 

a opravy oděvů.
 

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Na mláďata raději nesahejte!
Pokud na procházce v přírodě náhodou 
objevíte mládě zajíce nebo srny, tak si jich 
nevšímejte. Mládě, na které sáhnete, tím 
můžete zabít a nebo v lepším případě ho 
odsoudíte k životu v zajetí. Matka by je už 
nepřijala. Bohužel mláďata vychovaná lidmi, 
lze jen obtížně vypouštět zpět do volné přírody. 
Proto, pokud není mládě viditelně zraněno, je 
lepší ponechat jej na místě. Většinou se o něj 
totiž rodiče postarají.
Podrobnosti, jak se k nalezenému 
živočichovi zachovat, najdete 
v následujícím stručném návodu:
Zajíci: I ve městech můžete narazit na mláďata 
zajíců. Když je uvidíte, pak udělejte jedno jediné 
- otočte se a jděte pryč! V žádném případě na 
ně nesahejte. Malí zajíci jen sedí a čekají, až se 
matka vrátí a nakrmí je. Zaječí máma by ucítila 
váš pach, už by mláďata nenakrmila a ta by 
zahynula. Když zajíčka uvidíte sedět uprostřed 
ulice, pak mu můžete pomoci. Ideální je vzít 
lopatku, tou ho nadzvednout a jemně ho na ní 
přenést někam na trávu. Ale pozor! Maximálně 
do vzdálenosti deseti metrů od místa, kde jste 
zajíce našli. Jinak by se ztratil. Od pěti týdnů 
života jsou pak už mladí zajíci samostatní.
Srny: Pokud srnče leží v klidu, pak se nic 
neděje a vše je tak, jak má být. Opuštěné 
srnče poznáte tak, že zmateně pobíhá, píská 
a kvílí. Zvuky jsou slyšet půl kilometru daleko. 
Pak teprve můžete rozjet záchrannou akci. 
Stačí jen málo - zavolat Český svaz ochránců 
přírody. Pracovníci stanic pro handicapované 
živočichy se pak už o ně postarají.
Veverky: Pokud nejsou mláďata v hnízdě, 
neváhejte jim pomoci, protože to potřebují. 
Bez vašeho zásahu by uhynula, nebo skončila 
na kočičím jídelníčku.  Platí totéž, co u srn - 
zavolat Český svaz ochránců přírody. Veverky 
hodně trpí na parazity, proto také často mění 
své hnízdo. A právě když matka jedenkrát 
za dva týdny stěhuje své potomstvo, není 
výjimkou, že nějaké mládě upustí. Stačí, když 
se lekne nezvyklého hluku. Někdy se pro 

mládě vrátí, ale někdy ne.
Ptáci: Občas se stane, že mládě z hnízda 
vypadne. Pokud víte, odkud ptáček vypadl, 
tak ho tam vraťte. Ptáci totiž nemají čich, 
takže nevadí, když na něj sáhnete. Když 
netušíte, odkud mládě vypadlo, pak jej 
vezměte domů a ihned zavolejte nejbližší 
stanici pro handicapovaná zvířata. Mláďata, 
která už vylétla z hnízda, ale létání jim zatím 
příliš nejde, pokud možno nenechejte na 
zemi. Posaďte je na nejbližší strom nebo 
zeď. Mláďata si zavolají svoje rodiče a ti je 
nakrmí a odvedou do bezpečí. Pouze pokud 
je ptáče viditelně zraněné, zesláblé, nebo ve 
společnosti mrtvých sourozenců, vezměte 
jej domů a volejte Český svaz ochránců 
přírody, nebo rovnou záchrannou stanici pro 
handicapované živočichy.
Zdroj: Český svaz ochránců přírody 
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VETERINÁŘ 

V KRÁSNÉ LÍPĚ

Pro všechny majitele psů, kteří chtějí 
nechat očkovat své miláčky, máme 
dobrou zprávu.
Dne 18.7.2009 bude na Technických 
službách města Krásná Lípa (ve dvoře) 
v době od 15:00 do 16:00 hodin ordinovat 
veterinární lékař MUDr. Žáček. 

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny

Upozornění pro řidiče 
- uzávěra přechodu 
v Dolní Poustevně

České Švýcarsko - excelentní turistická 
destinace roku  2009

Na Jitrovník jely jen 
dvě krásnolipské 

cyklistky

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Prvňáci byli úspěšní 
ve výtvarné soutěži

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení 
dodávky elektřiny dne 18. 6. 2009 v době od 
8:00 do 14:30 pro část Krásné Lípy - Pražská, 
El. Krásnohorské, Dukelská, Klášterského 
Křižíkova, Vrázova, Lesní, Kvapilova, Bendlova, 
Štursova, Havlíčkova, Rooseveltova, Tatranská, 
Doubická, Wolkerova, Fibichovo údolí, 
Kamenná Horka a Hely. 

Z důvodu budování kanalizace v Sebnitz 
bude pro motorová vozidla uzavřen průjezd 
celního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz 
s platností od 2. 6. do 27. 7. 2009. 

České Švýcarsko získalo další významné 
ocenění, kterým je titul Evropská destinace 
nejvyšší kvality za Českou republiku. Soutěž 
EDEN  - Excelentní evropská destinace 
- vyhlásila Evropská komise a  v rámci 
České republiky ji organizovala agentura 
CzechTourism ve spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny. 
Letošní ročník byl zaměřen na speciální 
téma „Cestovní ruch a chráněné oblasti“ 
a do národního kola se přihlásilo celkem 
21 destinací z chráněných území. Odborná 
komise po prozkoumání písemných podkladů 
a osobní inspekci v regionu  vybrala za 
excelentní destinaci právě  České Švýcarsko, 
které se zúčastní slavnostního ceremoniálu 
předávání cen na zasedání Evropského fóra 
pro cestovní ruch na podzim roku 2009. 

„Úspěch regionu v soutěži o evropskou 
destinaci nejvyšší kvality je pro nás především 
dokladem skutečnosti, jak vysoký potenciál 
pro rozvoj regionu představují velkoplošná 
chráněná území. Jsme přesvědčeni, že ocenění 
je velkou motivací, ale také nastavenou laťkou 
pro poskytovatele služeb nejen v cestovním 
ruchu,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy 
Národního parku České Švýcarsko. 
Ředitel společnosti České Švýcarsko Marek 
Mráz k tomu dodal: “Spojení České Švýcarsko 
– přírodní ráj a excelentní destinace v sobě 
nejen skrývá velký marketingový potenciál, ale 
zároveň nás zavazuje  k zachování a zvyšování 
mimořádné kvality tohoto regionu pro 
návštěvníky i místní obyvatele.“

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Jen tři cyklistky poslední květnovou sobotu 
vyjely z Krásné Lípy na tradiční hvězdicovou 
cyklojízdu z obou stran hranice, která 
tentokrát měla cíl na Jitrovníku (Pytlák) 
u Šluknova. Odvahu ujet dvacetikilometrovou 
trasu v silně deštivém počasí našly pouze paní 
Božena Koubská a paní Marie Píšová. Paní 
Jindřiška ze Starých Křečan se k nim na startu 
přidala.          (vik)

Žáci 1.A krásnolipské základní školy uspěli 
ve výtvarné soutěži Náš národní park České 
Švýcarsko tentokrát s tématem „Život 
v korunách stromů“, kterou vyhlásila ČSOP 
Tilia. Cenu za druhé místo prvňáci převzali 
v rámci oslav Evropského dne parků, ke 
kterému se společně připojily Správa NP České 
Švýcarsko, ČSOP Tilia a České Švýcarsko o.p.s. 
Soutěží v rámci těchto oslav ale bylo více. 
Vědomostní soutěž byla tentokrát zaměřena 
na obojživelníky, ve výtvarných soutěžích 
malí i větší výtvarníci vyobrazili Pravčickou 
bránu, život v korunách stromů a v neposlední 
řadě i narozeninové logo národního parku. 
A že je o soutěže zájem, svědčí i fakt, že se 
jich neúčastní pouze děti ze Šluknovského 
výběžku, ale i soutěžící z Bratislavy, Hodonína, 
Šumperku, Plzně, či Mostu. Pro ně pro všechny 
byl, vedle cen, připraven i zajímavý kulturní 
program, do něhož vstoupil kouzelník, v němž 
zatančili romští tanečníci z krásnolipského 
Čačipenu a byl jim promítnut i fi lm o Českém 
Švýcarsku.                                                            (vik)

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy 
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná 
a kde se objekt nachází. Kdo do týdne od 
vydání Vikýře správně odpoví na otázku, 
připíše svoji adresu a odpověď odevzdá 
v informačním středisku na náměstí, nebo 
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování o tři 
volné vstupenky do našeho kina. 
V minulém čísle jsme uveřejnili snímek 
kapličky ve Vlčí Hoře, kterou před lety nechal 

na své náklady opravit Wilibald kliner z Vlčí 
Hory.
Vstupenky do našeho kina získávají: Klárka 
Procházková, Petr Heene a Igor Knapp. 
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na 
úkoly ze všech Vikýřů  budou v prosinci znovu 
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 
výhry.
Dnes něco z těžší kategorie: poznáte, kam 
jsme se vydali fotografovat tentokrát? Vaším 
úkolem je poznat, na kterém objektu se 
nachází korouhvička v rohu fotografi e?
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Král je z Varnsdorfu

Léčebné poradenství

Rizika při dovolených a jak jim předcházet

Den dětí  v Berušce

Šluknovské zámecké 
slavnosti

Na tolštejnských slavnostech, které se za sice 
podmračeného, ale ještě přijatelného počasí 
a poměrně slušného počtu návštěvníků 
konaly v sobotu 6. června na hradě Tolštejn 
u Jiřetína pod Jedlovou, byli opět vyhlášeni 
i nejlepší mariášníci. Turnajů v Krásné Lípě, 
Varnsdorfu a Jiřetíně se zúčastnilo celkem 
52 hráčů. Titul „Mariášový král tolštejnského 
panství“ získal tentokráte varnsdorfský 
občan pan Petr Boháč, druhé místo a titul 
„Mariášový fi lek tolštejnského panství“ patří 
panu Petru Skokanovi z České Lípy a titulem 
„Mariášový spodek tolštejnského panství“ 
byl odměněn pan Jan Kozák ze Semil, který 
je služebně v zahraničí a na slavnosti vyslal 
svého zástupce. Vítězové převzali velmi pěkné 
diplomy z dílny pana Jiřího Stejskala a odnesli 
si i zajímavé věcné ceny.

(Milan Sudek)

Jak upravovat pokrmy při dietě? Jaké 
potraviny snižují působení léků? Jak se 
správně stravovat při dietě žlučníkové, jaterní, 
pankreatické, diabetické, nízkocholesterolové, 
bezlepkové, při dně či cronově nemoci? 
Odpovědi na tyto a podobné otázky jste mohli 
v uplynulém půlroce dostávat v Poradně 
léčebného stravování, kterou 
připravila Kostka, p.o. S nutriční 
terapeutkou Stanislavou 
Jelínkovou a nutriční asistentkou 
Stanislavou Vaňkovou jste ovšem 
mohli osobně konzultovat i Váš 
jídelní režim a společně si sestavit 

jídelníček dle Vašich potřeb a diet. 
Na první přednášku Léčebného poradenství 
jste mohli přijít v polovině února, poslední 
byla na začátku června. Celkem se 
uskutečnily tři přednášky, pětkrát mohli lidé 
využít individuálního poradenství, dvakrát 
dietní přípravy jídel. Léčebné stravování 

a poradenství na svou činnost 
opět naváže v září. 
Během letních měsíců Vám 
budeme přinášet seriál o letních 
hrozbách a jak se jich vyvarovat.  

(vik)

Vedle různých úrazů, úpalu, úžehu nebo 
obtížného hmyzu nás v létě ohrožují i rizika 
spojená se stravováním. Mezi nejčastější letní 
onemocnění patří – žloutenka, salmonelóza, 
průjmová onemocnění, botulismus 
a listerióza. 
Salmonelóza je infekční onemocnění, 
v podstatě jde o akutní zánět žaludku a střev. 
Projevuje se nevolností, průjmem, zvracením, 
bolestí břicha a horečkou. Nejvíce ohroženy 
jsou malé děti a staří lidé, protože ztráta 
tekutin pro ně může být smrtelná. Zdrojem 
nákazy je jak člověk samotný, tak zvíře. Zvířecí 
říše je rezervoárem mikroorganizmů v podobě 
masa, vajec a mléka určených ke konzumaci. 
Bakteriím salmonely se dobře daří při pokojové 
teplotě, proto se jejich počet v infi kované 
potravině zdvojnásobí zhruba v průběhu 
půl hodiny. Do organizmu bakterie proniká 
výhradně ústy a vylučuje se stolicí a močí. 
K přenosu nákazy dochází kontaminovanou 
potravinou nebo prostřednictvím nemytých 
rukou.
Z masa je nejčastějším zdrojem nákazy 
drůbež. I mražená. Při přípravě jídla je nutno 
mít na zřeteli, že všechny části masa musí být 
vystaveny teplotě vyšší než jsou salmonely 
schopné snášet (kolem 70 st. C). Vevnitř 
„růžové“, neboli polosyrové steaky jsou 
značně rizikové. Nebezpečí ze strany vajíček 
přichází v podobě volských ok, vajíček do 
skla, domácích majonéz, tiramisu a mnohých 
omáček, kde se vajíčka používají buď vůbec, 

nebo jen minimálně tepelně opracovaná. 
Tipy a triky na závěr: drůbeží maso vždy 
důkladně uvaříme, usmažíme, upečeme, 
ugrilujeme. Na syrová vejce v kuchyni raději 
zapomeneme. Do kuchyně si pořídíme 
alespoň dvě prkénka na krájení, jedno na 
maso a druhé na zeleninu, zabráníme tím 
sekundární kontaminaci. Potraviny před 
úpravou důkladně omyjeme nejlépe ve 
vlažné vodě s přídavkem octa nebo citronky – 
salmonely nemají rády kyselé prostředí
V případech, kdy již nemoc propukla, zvýšíme 
okamžitě příjem tekutin na 3 - 5 litrů. V rámci 
uvedeného množství pijeme až litr silného 
ZELENÉHO nebo ĆERNÉHO čaje. Pití sycených 
minerálních a stolních vod dočasně omezíme. 
Potraviny upravujeme výlučně vařením 
nebo dušením (nikoli pečením a grilováním). 
Vypustíme tuky, smetanové výrobky a ostrá 
koření. Po použití WC a před každým jídlem si 
důkladně umjeme ruce mýdlem. 
Dieta při salmonelóze: Po odeznění akutní 
fáze, kdy doplňujeme hlavně tekutin, jako 
jsou nesycené minerálky a čaje, je možno 
začít pozvolna podávat suché pečivo, rýži, 
bramborovou kaši (bez mléka). Potraviny 
zakázané: tučné potraviny a pokrmy (krémy, 
šlehačka); pikantní sýry, uzeniny a masa (husa, 
kachna, zvěřina); tučné a uzené ryby, sardinky, 
kaviár, očka; zelenina, luštěniny, ovoce; koření, 
masox, maggi, sojová omáčka; alkohol a káva; 
kynutá těsta, listové a linecké těsto.

(Stanislava Jelínková)

Mateřské centrum Beruška připravilo oslavu 
Dne dětí pro nejmenší dětičky na první červnové 
úterní dopoledne. Děti podávaly výkony na 
žebřinách, stříhaly nůžkami překvápka na 
šňůrkách, lovily rybičky z rybníka a zasoutěžily 
si na dětských minichůdách. Všechny dětičky 
byly moc šikovné a snaživé, proto dostaly 
kromě malého balíčku i nečekanou odměnu 
v podobě divadelního představení. Pro 
některé to bylo první divadélko v životě 
a všem divákům se ulevilo, když hlavní hrdina 
kuřátko Pepa nakonec našel svůj domov. Po 
skončení programu v Berušce, si děti, které to 
nestihly o víkendu, šly namalovat obrázek do 
Továrny, kde je přivítaly nádherné pohádkové 
postavy. 
Den dětí v Berušce se vydařil a pokud chcete 
také strávit aktivní dopoledne se svými dětmi, 
rádi vás přivítáme každé úterní a páteční 
dopoledne od 9 hodin v podkroví školní 
družiny.

(Lada Hrnečková)

Město Šluknov slaví v letošním roce významné 
výročí - 650. povýšení na město (1359 – 2009). 
Po celý rok tak probíhají ve městě různé akce 
v rámci těchto oslav. Samotné oslavy pak 
vyvrcholí v následujících víkendech:
13. – 14. 6. 2009 Víkend motoristů a branné 
bezpečnosti na autokrosovém závodišti od 
9:00 hod. a setkání veteránů a historických 
vojenských vozidel od 10.00 do 12.00 hodin 
na náměstí (13.6.2009), fotbalová utkání 
(14.6.2009)
20. – 21. 6. 2009  „Otevřené město“ – den 
otevřených institucí ve městě s možností 
prohlídek po oba dva dny od 10:00 do 16:00 
hodin
26. – 28. 6. 2009 „Zámecké slavnosti 2009“ – 
vyvrcholení oslav
pátek 26. června.2009
Zámecké slavnosti a oslavy města budou 
zahájeny ve 21:00 hodin historickým 
průvodem 
s loučemi z náměstí. Dále se můžeme těšit na 
noční dělostřeleckou show v zámeckém parku 
a od 22:00 hodin na koncert hudební skupiny 
Děda Mládek Illegal Band
Sobota 27. června 2009
Začátek dobových slavností v 10:00 hodin. 
Projdete se spolu s námi historií od doby 
románské, přes gotiku, baroko, 18. století až 
po současnost. Čekají vás rytířské souboje, 
dobové tance, dobová hudba, kejklíři, dobová 
módní přehlídka, historická krčma, historický 
trh a řemesla, dobové dětské soutěže, 
prohlídky zámku a celá řada dalších akcí. Od 
20:00 hodin pak společný koncert – František 
a Jan Nedvědovi. Slavnostní den v zámeckém 
parku pak zakončí ohnivá show pirátů 
z Karibiku a slavnostní ohňostroj.
Neděle 28. června 2009
Oslavy pokračují i další den od 9:30 hodin 
nedělním dopolednem s pohádkami, od 
10.30 hodin s Dádou Patrasovou a také 
dětskou školou šermu. Nedělní odpolednem 
bude od 14:00 hodin patřit příznivcům Jožky 
Černého, cimbálovky a dobrého vína, je pro 
ně připravena degustace vína se společnostmi 
Plná číše a Zámeckou vinotékou, a to až do 
16:00 hodin.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
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Svatojánské slavnosti 
bylin - Slavnost 

letního slunovratu

Ručně paličkovaná 
krajka

Praní a žehlení prádla

Červený kříž v historii 
Ústeckého kraje

Relaxačně-sportovní 
víkend nejen pro 

ženy 

Dětský triatlon

Program Kulturního 
domu v Rumburku

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA ČERVEN 2009

o
doDomeček Na Kopečku Rumburk zve:

Správa Národního parku České Švýcarsko 
připravila na červen:

V areálu aromaterapeutického centra Nobilis 
Tilia oslavíme svátek Svatého Jana ve dnech 
19.6.-21.6.2009. Všichni, kdo zavítají do Vlčí 
Hory u Krásné Lípy, budou mít možnost 
blíže nahlédnout do staročeských řemesel, 
uměleckého zpracování přírodních materiálů, 
sami si budou moci v naší laboratoři v přírodě 
vyzkoušet zpracování bylinek či výrobu mýdel, 
meditace na bylinky, cvičení jógy, severskou 
chůzi, jízdu na koloběžkách a mnoho dalšího. 
Budou připraveny přednášky pro laiky 
i odborníky na různá témata, např.: pěstování 
léčivých rostlin, aromaterapie, fytoterapie, 
cestování, arteterapie, astrologie, ajurvédská 
masáž. Zajištěn je hudební i divadelní 
program, za mnohé např. koncert Štěpána 
Raka. Tyto slavnosti se staly příjemnou tradicí 
připomínající kouzlo letního slunovratu. 
Podrobný program naleznete v příloze a na 
www.nobilis.cz/os.                     (Irena Kubicová)

Komunitní centrum a Krajkářská škola 
Vamberk pořádají ve dnech 10. – 14. srpna 
pětidenní kurz ručně paličkované krajky. 
Seznámíte se v něm s ručně paličkovanou 
krajkou, zjistíte, co je poduška, paličky, 
podvinky a příze. Naučíte se vyrábět řetízek, 
pláténko na očka, točené páry, spoje háčkem. 
Dozvíte se o druzích krajek, historii krajkářství 
i historii Krajkářské školy ve Vamberku. Sami 
si upaličkujete krajku, dečku či obrázek pro 
potěšení i na památku.
V ceně kurzu – 1300,- Kč - jsou zahrnuty 
veškeré potřebné pomůcky pro paličkování 
včetně
materiálu. Lektorkou je vedoucí Krajkářské 
školy Vamberk paní Miroslava Šustrová.
Přihlásit se lze v Komunitním centrum (Krásná 
Lípa, Masarykova 1094/4, 1. patro, Dům služeb) 
nebo na volfova@krasnalipa.cz. Přihlášky jsou 
ke stažení na www.krasnalipa.cz/kccs.

Od května v komunitním centru v Krásné Lípě 
nabízíme praní a žehlení prádla. Dále nabízíme 
úklid domácností či fi rem - od základního 
úklidu až po úklid po malířích. Informace 
u Marcely Růžičkové - tel.: 412 354 842.

Od středy 16.6. do neděle 16.7. vždy mezi 
9:00 – 16:00 budete mít možnost v muzeu 
v Rumburku navštívit výstavu věnovanou 
historii Červeného kříže v Ústeckém kraji. 
Touto výstavou bude pro návštěvníky 
zpřístupněno po rekonstrukci alespoň přízemí 
muzejní budovy (Rumburská vzpoura). 

Sdružení Badijan, Relax Krásná Lípa, p.o. 
a Nordic Walking centrum Liberec Vás zvou ve 
dnech 12.6. - 14.6. 2009 na sportovně relaxační 
víkend. Naučíte se Nordic Walking – zdraví 
prospěšnou chůzi se speciálními holemi, 
protáhnete si tělo při strečinku, kalanetice 
a zdravotním cvičení, vychutnáte si příjemné 
pocity při břišních tancích.

Klub českých turistů Šluknov v sobotu 
20. června pořádá Dětský triatlon. Zváni jsou
rodiče s dětmi od 6-ti let, kteří si rádi společně 
zasportují. Sraz je v 9:30 u ZŠ U Nemocnnice 
v Rumburku. Připraveno je 25 m plavání, 
100 - 150m běhu a v 11:00 odstartuje 
osmikilometrová cyklojízda, při níž se děti 
společně s rodiči vydají do Vlčí Hory, kde je cíl 
před tamní čajovnou.

Letní koncert. Neděle 14. 6. od 17:00 - skladby 
slavných skladatelů v podání Rumburského 
komorního orchestru pod taktovkou dirigenta 
Miroslava Lošťáka. Aula ZŠ Tyršova Rumburk. 
Vstupné 50 Kč.
Honza a kouzelná fl étna. Neděle 21. 6. od 
14:00 - divadelní pohádka pro děti od 3 do 
10ti let. Pořádá divadelní soubor Hraničář. 
Vstupné 35,- Kč.
Impuls. Pátek 26. 6. od 20:00 - jazz rockový 
koncert.  OLDIES DISCO - DJ Slávek Jíša – 
Praha. Vstupné 50,- Kč. 
Žlutý pes. Sobota 27. 6. od 20:00 - koncert 
k 30. výročí založení skupiny. OLDIES DISCO - 
DJ Slávek Jíša – Praha. Vstupné v předprodeji 
150,- Kč, na místě 200,- Kč. 

Festiválek malého umění – III. ročník. Sobota 
13.6. od 10:00 až do noci - benefi ční akce pro 
projekt podporovaného bydlení Agentury 
Pondělí. Těšte se na pestrý program se „starými 
známými“ a novými tvářemi, na dílny a na 
soutěže pro celou rodinu, na kapku alternativy 
a na kouzlo jednoduchosti!
Na Kopečku s ... Marií Noe. Středa 17.6. 
2009 v 19:00 - Marie Noe je majitelka malého 

nezávislého nakladatelství One Woman 
Press a věnuje se kromě toho profesionálně 
aromaterapii, masážím a zdravějšímu vaření.
Pohledy do minulosti nejsevernějších 
Čech. Od soboty 13.6. - výstava historických 
pohlednic představuje nejsevernější česká 
města Rumburk, Krásnou Lípu, Varnsdorf 
a Šluknov s jejich okolím v podobě, jakou už 
málokdo z nás pamatuje.

Lesnická exkurze na spáleniště 
u Jetřichovic 
Minulost a současnost lesů NP, lesní požáry – 
pohroma nebo požehnání?
Místo srazu: Jetřichovice - Lesní správa 
v 10:00
Trasa: Jetřichovice – Jetřichovické vyhlídky – 
Jetřichovice
Kontakt: Marek Klitsch, 737 276 843
Brigáda na Dolském mlýně
Pomoc při záchraně jedinečné kulturní 
památky - úprava terénu, odklízení suti, 
konzervace zdiva
Místo srazu: Dolský mlýn v 9:00, s sebou 
pracovní rukavice, dobré boty. Pracovní
nářadí (lopata, krumpáč atp.) vítáno
Kontakt: Natálie Belisová, 737 276 859

Geologická exkurze podél Lužického 
zlomu
Ukázky typických hornin a útvarů, vliv 
geologického podloží na tvářnost krajiny
Místo srazu: Brtníky u památníku obětem 
1. světové války v 10:00
Trasa: Brtníky - Vlčí hora - Plačtivé kameny - 
Vlčí potok - Brtníky
Kontakt: Zuzana Vařilová, 737 276 850
Výlet s Václavem Sojkou
Všeobecně zaměřená exkurze pod vedením 
znalce a vynikajícího fotografa NP
Místo srazu: Vysoká Lípa u Hotelu Lípa v 10:00
Trasa: Vysoká Lípa - Šaunštejn - Česká silnice - 
Dolský mlýn – Vysoká Lípa
Kontakt: Václav Sojka, 737 276 858
Účast na všech akcích je zdarma. Více informací 
na www.npcs.cz

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TEL. : 774 233 010, E – MAIL : tklub@krasnalipa.

cz, www.tklub.estranky.cz

úterý 16.6. TURNAJ V TROJBOJI
čtvrtek 18.6. MĚSTO, JMÉNO......
sobota 20.6. VÝLET NA DYMNÍK
středa 24.6. FLORBAL 
pátek 26.6. OBUTÁ ŽIDLE
úterý 30.6. PLÁNOVÁNÍ PRÁZDNIN
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Den Země je nejlepší oslavovat s kamarády

Návštěva porodnice 
9. třídou

Vodu vyměnili za 
vodu

Výlet do Litoměřic

Tak jako tradičně - jsme se sešli 24. – 25. 
dubna na naší škole v Krásné Lípě s kamarády 
z Mittelschule z Neukirch. My, již starší, jsme 
neváhali ani chvilku a pozvání jsme přijali.
Že naše Země potřebuje pomoc, že potřebuje 
obnovit spoustu toho, co se člověk snažil 
pozměnit, na tom jsme se shodli všichni. 
Pozvali jsme si Jakuba Judu, pracovníka 
Národního parku České Švýcarsko, který nám 
vysvětlil invazní chování borovice vejmutovky 
a společně jsme v části lesa odstranili tuto 
borovici. Část dětí posbírala zničené plůtky 
okolo stromků. Cestou tam se nám také plnily 
pytle nejrůznějšími odpadky od lidí, kteří stále 
ještě neumí dát odpad na určené místo. Dvě 
hodiny rychle uběhly, autobusem jsme se vrátili 
do školy, kde si chystáme jídlo a přespíme. Na 
náměstí jsme měli čekat. Proč? Paní učitelka 
přinesla plnou krabici nanuků. To bylo super. 
Odpoledne jsme hráli různé hry. Hlavně kluci 
hráli fotbal „na život a na smrt“. Po večeři nás 
čekala stopovaná. Po cestě jsme museli plnit 
různé úkoly a nakonec jsme ztracenou paní 
učitelku našli. Ještě večer nás čekaly náročné 
pracovní listy, starší učili mladší práci
s nimi. Pak už bylo volno. Protože jsme se viděli 
po dlouhé době, vyprávěli jsme si do pozdních 
večerních hodin. Sobota ráno jako obvykle – 
chystáme společně snídani a uklízíme.

Dokončujeme pracovní listy a každý si 
z obyčejné plechovky vyrábí stojánek na 
tužky.
Počasí nám přálo, naplánovaných bylo opět 
plno aktivit a tak společné dvoudenní setkání 
uběhlo velmi rychle. Bylo to zvláštní, ale fajn, 
zúčastnit se tohoto setkání už ne jako žákyně 
této základné školy. Děkujeme a rády zase 
někdy přijdeme.
Toto česko-německé setkání se uskutečnilo 
za podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti. 
Petra Hodboďová, Michaela Hryzáková, 
Nicol Guzyová, Anna Málková, Valerie Hajná, 
Barbora Karbusická a za celou skupinu Monika 
Schwarzová)

V úterý dne 2.6.2009 jsme s žákyněmi 9.tříd, 
stejně jako v předchozích letech, navštívily 
v rámci výuky porodnické oddělení nemocnice 
v Rumburku.
Akce se zúčastnilo 13 děvčat pod vedením 
pí.uč.Otradovské. Dívky si  předem připravily 
dotazy na vrchní sestru Ivanu Adamcovou.
Velmi příjemná,pozitivně naladěná paní 
Adamcová nás usadila do čekárny pro 
maminky s dětmi a zde nám odpověděla na 
celkem 30 otázek. Dále nás provedla pokoji pro 
matky s novorozenci, oběma porodními sály 
a také chirurgickým sálem, kde se provádějí 
tzv. císařské řezy, když maminka nemůže rodit 
přirozenou cestou.
Také jsme si prohlédly gynekologickou 
ambulanci. Děvčata se dozvěděla, jak se 
pomocí očkování chránit před rakovinou 
děložního čípku a také, jak je důležité 
pravidelně navštěvovat gynekologa. Poté 
jsme vrchní sestře předaly květiny a budeme 
se těšit na další spolupráci v příštím roce.

(Ivana Otradovská)

Vzhledem k tomu, že byla v pátek dne 29. 5. 
2009  v celé Krásné Lípě přerušena dodávka 
vody a tím pádem byla uzavřena veškerá 
předškolní a školní zařízení,  rozhodly se 
vychovatelky z družiny uskutečnit s dětmi 
výlet do děčínského Aquaparku. 
Počasí ten den za moc nestálo, ale ani to 
nikoho neodradilo neodjet brzy ráno vlakem 
do bazénu. Děti byly natěšené a nemohly se 
dočkat cílové stanice. Mnohé z nich navštívily 
tento bazén poprvé. Zkušené paní učitelky si 
skvěle poradily s organizací. Děti se během 
tří hodin pobytu ve vodě dokonale vyřádily 
a byly nadmíru spokojené. K jejich bezpečnosti 
po dobu plavčení přispěly zkušené plavčice, 
které byly velice ochotné a přístupné ( třeba 
při párování ponožek!). Z vody bylo fakt těžké 
některé jednotlivce dostat. 
Jako jedna z maminek dítěte navštěvujícího 
naši družinu při základní škole v Krásné Lípě 
bych velice ráda touto cestou učitelkám 
z družiny poděkovala.

(m.alf )

Vyjeli jsme ráno v 7:15 z hlavního nádraží 
v Krásné Lípě. Již ve vlaku jsme se nedočkavě 
těšili a ani zatažená obloha nám náladu 
v žádném případě nezkazila. Po cestě jsme 
stihli sníst svačiny od maminek a než jsme 
dorazili do Litoměřic měli jsme prázdné 
batůžky. V Litoměřicích jsme dostali průvodce 
a vydali jsme se po stopách Karla Hynka 
Máchy, který svůj zbytek života strávil právě 
v Litoměřicích. Prošli jsme si domeček kde 
žil a dozvěděli jsme se spoustu nového. Teď 
již víme, že byl velký cestovatel, milovník žen 
i přírody a jeho velké dílo Máj nebylo zpočátku 
přijato. Po prohlídce nás čekala dlouhá cesta 
z Litoměřic do Terezína. Jelikož jsme měli málo 
času na přesun, pan Šťastný se rozhodl nasadit 
takové tempo, že jsme za ním všichni skoro až 
běželi. Protože jsme celý výlet zapisovali naše 
dojmy a zážitky, nesmí tam chybět ani tento 
pocit: “Pan Šťastný je velmi šťastný muž a s ním 
musí být snad každá duše šťastná“. Právě tato 
věta se stala naším citátem výletu. Dorazili 
jsme tedy do Terezína a již na nás čekal druhý 
průvodce, který se nám po celou hodinu 
věnoval. Viděli jsme mj. cely vězňů, prošli tunel, 
kterým chodívali vězni na popravu a malou 
místnost, kde v nelidských podmínkách lidé 
spali. Poté, co jsme opustili pevnost, si každý 
z nás alespoň na chvílí uvědomil, jaké to 
tenkrát muselo být a jak rádi jsme se vraceli 
do Litoměřic. Po krátké prohlídce místního 
muzea jsme dostali rozchod a využili ho každý 
po svém. Většinou si každý prohlédl rozsáhlé 
náměstí. Přiblížila se hodina odjezdu a nám 
se domů vůbec nechtělo. Ani malé zpoždění 
vlaku v Úštěku nám náladu nezkazilo a všichni 
se dobře bavili. Na zpáteční cestě do Krásné 
Lípy jsme potkali „známého“ Pavla z Perníčku 
Pardubice. Pavel se holkám podepsal a všichni 
spokojení jsme z vlaku pozorovali rodiče, kteří 

na nás i přes naše malé zpoždění čekali. Náš 
výlet se povedl opravdu na výbornou a spojení 
5. a 9.třídy i přes velký věkový rozdíl fungovalo. 
Posuďte sami: „Cesta je suchá, místy mokrá.Vše 
se klepe, vlak i moje zuby. Stop. Dojem žádný, 
stav průměr, inteligence 0,očekávání 100%.“
„Těším se na Terezín a na náměstí. Cesta je 
hezká.“
20:08„Slyšíme rozhlas  a říkají, že už jede vlak! 
Ale nevidím ho. “20:09“ Už jede.“
„Terezín byl fajn, ale zmokl jsem až na 
kůži…Bylo to zajímavé a viděl jsem mnoho 
zajímavých zvířat. Nepohodl jsem se s cizí 
skupinou, protože jsem mluvil s angličankou 
Nancy. Nejvíce se mi líbil tunel 500m dlouhý, 
kde na mě vybafl a příšera. Chtěla mě odnést 
do pekla, jenže jsem jí praštil po zádech 
pánvičkou a místo mě si odnesla tu pánvičku. 
Musíte mi to věřit, byla hrůzostrašná, byla dost 
podobná mému kamarádovi Vaškovi……..“
21:04 „Vidíme rodiče.HURÁ.“
Tímto bych ráda poděkovala radě RPŠ za její 
příspěvek, který nám pomohl k tomu strávit 
nezapomenutelný výlet. Děkujeme i paní 
učitelce Pfeiferové, panu učiteli Brabníkovi 
a panu Šťastnému.

(Za 5.A a 9.třídu Lucie Kolářová)
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I. etapa - „OKOLO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU“ - 112,1  km
9. července  2009  -  start  ve  13:00 hodin

II. etapa - „JIŘÍKOVSKÁ“ - 105,5  km
10. července  2009  -  start  ve  10:10 hodin

III. etapa – POLSKO - BOGATYNIE – časovka 21,2 km
11. července 2009 – start v 10.00 hodin

IV. etapa - Rumburské okruhy - 91,0 km
11. července 2009 – start v 16.10 hodin

V. etapa – „LabskÝmi pískovci“ – 99,2 km
12. července 2009 – start v 10.05 hodin

   Kilometry            Tra   závodu   Sm r Symbol Nadmo ská
38 km/hod 34 km/hod výška

0,0 112,1 Varnsdorf      13:00 13:00 332
4,1 108,0 Studánka                                      !!!!! Rumburk 13:07 13:08 506
6,5 105,6 Rumburk - 1. kruhový objezd Rumburk 13:10 13:11 438
7,1 105,0 Rumburk - 2. kruhový objezd Krásná Lípa 13:11 13:12 425
8,4 103,7 Rumburk - spína ka S E               !!!!! Rumburk 13:13 13:15 406

10,1 102,0 Rumburk - Labu                             !!!!! 13:16 13:18 380
10,8 101,3 Rumburk - Loreta - Komenského ul. Ji íkov 13:17 13:19 387
11,3 100,8 Rumburk - železni ní p ejezd 13:18 13:20 386
12,6 99,5 Rumburk - Benzina - Ji íkovská ul. Filipov 13:20 13:22 405
14,9 97,2 Filipov     - hrani ní p echod Ji íkov 13:23 13:26 415
19,0 93,1 Ji íkov     - nám stí                         !!!!! Šluknov 13:30 13:33 368
20,9 91,2 Ji íkov                          - PREMIE -V.P. 13:33 13:37 434
25,4 86,7 Království 13:40 13:45 387
27,0 85,1 Šluknov  - železni ní p ejezd 13:42 13:47 346
27,4 84,7 Šluknov - k ižovatka                       !!!!! 13:43 13:48 347
28,0 84,1 Šluknov  - nám stí       - PREMIE - R.P. 13:44 13:49 347
29,0 83,1 Císa ský 13:46 13:51 355
32,2 79,9 Velký Šenov - železni ní p ejezd Dol.Poustevna 13:51 13:57 385
34,9 77,2 Lipová 13:55 14:02 360
38,1 74,0 Lobendava 14:00 14:07 349
41,6 70,5 Horní Poustevna Dol.Poustevna 14:05 14:13 298
44,5 68,0 Dolní Poustevna           - PREMIE - V.P. 14:10 14:18 334
47,3 64,8 Vilémov - Obecní ú ad Mikulášovice 14:14 14:23 332
47,8 64,3 Vilémov - k ižovatka Mikulášovice 14:15 14:24 330
48,7 63,4 Mikulášovice - železni ní p ejezd 14:17 14:26 365
51,8 60,3 Mikulášovice - nám stí - PREMIE - R.P. 14:22 14:31 414
55,7 56,4 Brtníky - vrchol stoupání                 !!!!! Velký Šenov 14:28 14:38 434
57,5 54,6 Staré Hrab cí 14:30 14:41 380
60,5 51,6 Velký Šenov - k ižovatka                !!!!! Šluknov 14:36 14:46 385
64,1 48,0 Císa ský 14:41 14:53 355
66,3 45,8 Šluknov - nám stí Rumburk 14:45 14:57 347
66,8 45,3 Šluknov - k ižovatka Rumburk 14:46 14:58 347
67,4 44,7 Šluknov - Benzina - železni ní p ejezd 14:47 14:59 347
71,2 40,9 Valdek - železni ní p ejezd 14:52 15:06 408
72,8 39,3 Rumburk - železni ní p ejezd 14:55 15:08 390
75,1 37,0 Rumburk - železni ní p ejezd 14:59 15:12 380
75,7 36,4 Rumburk - M st.ú ad    - PREMIE - R.P. 15:00 15:14 382
75,9 36,2 Rumburk - Loreta - Komenského ul. !!!!!  15:01 15:15 387
76,5 35,6 Rumburk - Radni ní ulice                !!!!! Krásná Lípa 15:02 15:16 382
78,3 33,8 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 15:04 15:18 406
81,5 30,6 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 15:09 15:24 449
82,9 29,2 Krásná Lípa - K inické nám stí D ín 15:11 15:26 427
85,9 26,2 Rybništ  - železni ní p ejezd 15:16 15:32 460
86,2 25,9 Rybništ  - k ižovatka D ín 15:17 15:33 465
87,4 24,7 Rybništ  - Uniles 15:18 15:34 460
87,7 24,4 Rybništ  - železni ní p ejezd 15:19 15:35 460
90,0 22,1 Ch ibská Jet ichovice 15:22 15:39 342
92,2 19,9 Dolní Ch ibská Doubice 15:26 15:43 350
96,1 16,0 Doubice - restaurace Rezek 15:32 15:50 390
96,4 15,7 Doubice - restaurace Král Rybništ 15:33 15:51 394

100,3 11,8 Rybništ  - Uniles                           !!!!! Varnsdorf 15:39 15:57 460
101,4 10,7 Rybništ  - k ižovatka Varnsdorf 15:40 15:59 465
103,2 8,9 Horní Podluží                                 !!!!! Varnsdorf 15:43 16:02 436
105,7 6,4 Dolní Podluží - k ižovatka                !!!!! 15:47 16:07 330
106,7 5,4 Dolní Podluží - k ižovatka               !!!!! Varnsdorf 15:51 16:08 330
108,5 3,6 Dolní Podluží - železni ní p ejezd 15:52 16:12 350

  Pr m rná  rychlost

109,5 2,6 Varnsdorf - železni ní p ejezd 15:53 16:13 353
109,6 2,5 Varnsdorf - Jatka 15:54 16:14 352
110,2 1,9 Varnsdorf - železni ní p ejezd 15:55 16:15 340
111,2 0,9 Varnsdorf - železni ní p ejezd 15:56 16:16 330
111,6 0,5 Varnsdorf - kruhový objezd 15:57 16:17 325
112,1 0,0 Varnsdorf - nám stí - CÍL 15:58 16:19 332

              ARRIVEÉ - FINISCH

    Kilometry                 Tra   závodu    Sm r Symbol  Pr m rná  rychlost Nadmo ská
38 km/hod 34 km/hod   výška

0,0 105,5 Ji íkov  -  START Filipov 10:10 10:10 368
4,0 101,5 Filipov - hrani ní p echod Rumburk 10:16 10:17 415
6,3 99,2 Rumburk - Benzina - Ji íkovská ul.  !!!!! 10:20 10:21 405
7,3 98,2 Rumburk - železni ní p ejezd  10:22 10:23 386
8,1 97,4 Rumburk - Loreta - Komenského ul. 10:23 10:24 387
8,3 97,2 Rumburk - gymnázium 10:23 10:24 382
8,7 96,8 Rumburk - Radni ní ulice               !!!!! 10:24 10:25 382

10,4 96,1 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 10:26 10:28 406
13,7 91,8 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 10:31 10:34 449
14,4 91,1 Krásná Lípa - K inické nám stí D ín 10:32 10:35 427
17,0 88,5 Rybništ  - železni ní p ejezd 10:36 10:40 460
18,4 87,1 Rybništ  - k ižovatka D ín 10:39 10:42 465
19,5 86,0 Rybništ  - Uniles D ín 10:40 10:44 465
19,8 85,7 Rybništ  - železni ní p ejezd 10:41 10:45 460
22,1 83,4 Ch ibská Jet ichovice 10:45 10:49 342
24,3 81,2 Dolní Ch ibská Doubice 10:48 10:53 350
28,2 77,3 Doubice - restaurace Rezek 10:54 10:59 390
28,6 79,6 Doubice - restaurace Král Krásná Lípa 10:55 11:00 394
30,8 74,7 Doubice - Vápenka       PREMIE  V. P. 10:58 11:04 482
33,8 71,7 Krásná Lípa - nám stí   PREMIE  R. P. Rybništ 11:03 11:09 427
37,1 68,4 Rybništ  - železni ní p ejezd 11:08 11:16 460
37,5 68,0 Rybništ  - k ižovatka D ín 11:09 11:17 465
38,7 66,8 Rybništ  - Uniles D ín 11:11 11:18 465
39,0 66,5 Rybništ  - železni ní p ejezd 11:12 11:19 460
41,4 64,1 Ch ibská Jet ichovice 11:15 11:23 342
43,5 62,0 Dolní Ch ibská Doubice 11:18 11:26 350
47,4 58,1 Doubice - restaurace Rezek 11:24 11:33 390
47,8 57,7 Doubice - restaurace Král Krásná Lípa 11:25 11:34 394
50,0 55,5 Doubice - Vápenka       PREMIE  V. P. 11:29 11:39 482
52,9 52,6 Krásná Lípa - nám stí   PREMIE  R. P. Rybništ 11:33 11:43 427
56,2 49,3 Rybništ  - železni ní p ejezd 11:38 11:49 460
56,6 48,9 Rybništ  - k ižovatka D ín 11:39 11:50 465
57,8 47,7 Rybništ  - Uniles D ín 11:41 11:52 465
58,1 47,4 Rybništ  - železni ní p ejezd 11:42 11:53 460
60,4 45,1 Ch ibská Jet ichovice 11:45 11:56 342
62,6 42,9 Dolní Ch ibská Doubice 11:49 12:00 350
66,5 39,0 Doubice - restaurace Rezek 11:55 12:07 390
66,9 38,6 Doubice - restaurace Král Krásná Lípa 11:56 12:08 394
69,1 36,4 Doubice - Vápenka       PREMIE  V. P. 12:00 12:12 482
71,8 33,7 Krásná Lípa - nám stí Rumburk 12:03 12:18 427
72,5 33,0 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 12:05 12:19 449
75,7 29,8 Rumburk - spína ka S E Rumburk 12:09 12:24 406
77,4 28,1 Rumburk - p ed Labutí 12:12 12:27 382
77,4 28,1 Rumburk - Labu                            !!!!! 12:12 12:27 380
78,1 27,4 Rumbur - Loreta - Komenského ul. Ji ikov 12:13 12:28 387
78,6 26,9 Rumburk - železni ní p ejezd 12:14 12:29 386
80,0 25,5 Rumburk -  Benzina - Ji íkovská ul. Filipov 12:16 12:32 405
82,2 23,3 Filipov - hrani ní p echod Ji ikov 12:19 12:35 415
85,9 19,6 Ji íkov - Filipovská ul. - škola 12:25 12:42 370
86,2 19,3 Ji íkov - nám stí                           !!!!! Rumburk 12:26 12:43 368
89,2 16,3 Rumburk - Benzina - Ji íkovská ul.  !!!!! Filipov 12:31 12:48 405
91,4 14,1 Filipov - hrani ní p echod Ji ikov 12:35 12:52 415
95,1 10,4 Ji íkov - Škola - Filipovská ul. 12:40 12:58 370
95,4 10,1 Ji íkov - nám stí                            !!!!! Rumburk 12:41 12:59 368
98,4 7,1 Rumburk - Benzina - Ji íkovská ul.  !!!!! Filipov 12:46 13:04 405
100,6 4,9 Filipov - hrani ní p echod Ji ikov ¨12:50 13:08 415
104,3 1,2 Ji íkov - Škola - Filipovská ul. 12:55 13:15 370
105,0 0,5 Ji íkov - JAWA - Svobodova ul. 12:56 13:16 370
105,5 0,0 Ji íkov - KINO  - CÍL 12:57 13:17 368

                        ARRIVEÉ  - FINISCH

   Kilometry Tra    závodu   Pr m rná  rychlost Nadmo ská
38 km/hod 34 km/hod výška

0,0 21,2 Bogatynia 10:00 10:00 208
4,0 17,2 Opolno  -  Zdrój 10:06 10:07 237

10,6 10,6 Sieniawka  -  Wende  -  tankstelle 10:16 10:18 186
17,2 4,0 Opolno  -  Zdrój 10:27 10:30 237
21,2 0,0 Bogatynia 10:33 10:37 208

, , g y

   Kilometry Tra   závodu  Sm r Symbol  Pr m rná  rychlost Nadmo ská
38 km/hod 34 km/hod    výška

1. OKRUH
0,0 91,0 Rumburk - nám stí - START 16:10 16:10 387
0,3 90,7 Rumburk - Loreta                !!!!! 16:11 16:11 387
0,9 90,1 Rumburk - Radni ní ulice     !!!!! Krásná Lípa 16:12 16:12 382
2,3 88,7 Rumburk - Krásnolipská ulice 16:14 16:14 435

                           PREMIE V.P.
2,6 88,4 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 16:15 16:16 406
5,8 85,2 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 16:19 16:20 449
6,6 84,4 Krásná Lípa - K inické nám stí Mikulášovice 16:20 16:22 427
8,2 82,8 Krásný Buk Mikulášovice 16:23 16:25 425
9,9 81,1 Zahrady                             !!!!! Mikulášovice 16:26 16:27 465
11,3 79,7 Vl í Hora - Nobilis Tilia 16:28 16:30 480
13,9 77,1 Brtníky - k ižovatka             !!!!! Rumburk 16:32 16:35 410
15,8 75,2 Panský 16:35 16:38 435
17,3 73,7 Staré K e any Rumburk 16:37 16:41 399
17,5 73,5 Staré K e any Rumburk 16:38 16:42 399
21,3 69,7 Rumburk - železni ní p ejezd !!! Rumburk 16:44 16:48 390
22,1 68,9 Rumburk - železni ní p ejezd 16:45 16:49 380
22,7 68,3 Rumburk - M stský ú ad 16:46 16:50 382

                         PREMIE  R.P.
2. OKRUH

22,9 68,1 Rumburk - Loreta                !!!!! 16:47 16:51 387
23,5 67,5 Rumburk - Radni ní ulice     !!!!! Krásná Lípa 16:48 16:52 382
24,6 66,4 Rumburk - Krásnolipská ulice 16:50 16:54 435

                          PREMIE  V.P.
25,3 65,7 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 16:51 16:55 406
28,5 62,5 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 16:55 17:01 449
29,3 61,7 Krásná Lípa - K inické nám stí Mikulášovice 16:56 17:02 427
30,9 60,1 Krásný Buk Mikulášovice 16:59 17:05 425
32,6 58,4 Zahrady                             !!!!! Mikulášovice 17:02 17:08 465
34,0 57,0 Vl í Hora - Nobilis Tilia 17:04 17:10 480
36,6 54,4 Brtníky - k ižovatka             !!!!! Rumburk 17:08 17:16 410
38,5 52,5 Panský 17:11 17:18 435
40,0 51,0 Staré K e any Rumburk 17:13 17:21 399
40,2 50,8 Staré K e any Rumburk 17:15 17:22 399
44,0 47,0 Rumburk - železni ní p ejezd 17:20 17:28 390
44,8 46,2 Rumburk - železni ní p ejezd 17:21 17:29 380

3. OKRUH
45,6 45,4 Rumburk - Loreta                !!!!! 17:22 17:30 387
46,2 44,8 Rumburk  - Radni ní ulice    !!!!! Krásná Lípa 17:23 17:31 382
47,3 43,7 Rumburk - Krásnolipská ulice 17:25 17:35 435

                          PREMIE  V.P.
48,0 43,0 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 17:26 17:36 406
51,2 39,8 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 17:31 17:41 449
51,9 39,1 Krásná Lípa - K inické nám stí Mikulášovice 17:32 17:43 427
53,6 37,4 Krásný Buk Mikulášovice 17:35 17:45 425
55,3 35,7 Zahrady                             !!!!! Mikulášovice 17:37 17:49 465
56,7 34,3 Vl í Hora - Nobilis Tilia 17:40 17:51 480

                          PREMIE  R.P.
59,3 31,7 Brtníky - k ižovatka             !!!!! Rumburk 17:44 17:55 410
61,2 29,8 Panský 17:47 17:58 435
62,7 28,3 Staré K e any Rumburk 17:49 18:01 399
62,9 28,1 Staré K e any Rumburk 17:50 18:02 399
66,9 24,1 Rumburk - železni ní p ejezd 17:56 18:08 390
67,5 23,5 Rumburk - železni ní p ejezd 17:57 18:09 380

4. OKRUH
68,3 22,7 Rumburk - Loreta                !!!!! 17:58 18:10 387
69,1 21,9 Rumburk - Radni ní ulice     !!!!! Krásná Lípa 17:59 18:11 382
70,2 20,8 Rumburk - Krásnolipská ulice 18:01 18:14 435

                          PREMIE  V.P.
70,9 20,1 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 18:02 18:15 406
74,1 16,9 Krásná Lípa - železni ní p ejezd 18:07 18:21 449
74,8 16,2 Krásná Lípa - K inické nám stí Mikulášovice 18:08 18:22 427
76,5 14,5 Krásný Buk Mikulášovice 18:11 18:25 425
78,2 12,8 Zahrady                             !!!!! Mikulášovice 18:15 18:28 465
79,6 11,4 Vl í Hora - Nobilis Tilia 18:16 18:30 480
82,2 8,8 Brtníky - k ižovatka             !!!!! Rumburk 18:20 18:35 410
84,1 6,9 Panský 18:23 18:39 435
85,6 5,4 Staré K e any Rumburk 18:25 18:41 399
85,8 5,2 Staré K e any Rumburk 18:26 18:42 399
89,1 1,9 Rumburk - železni ní p ejezd 18:31 18:47 390
89,9 1,1 Rumburk - železni ní p ejezd 18:32 18:49 380
90,7 0,3 Rumburk - Loreta                !!!!! 18:33 18:50 387
91,0 91,0 Rumburk - finan ní ú ad - CÍL 18:33 18:50 387

                ARRIVEÉ - FINISCH

  Kilometry Tra   závodu Sm r Symbol Nadmo ská
38 km/hod 34 km/hod výška

0,0 100,9 Varnsdorf - nám stí - START 10:15 10:15 332
0,4 100,5 Varnsdorf - kruhový objezd 10:16 10:16 325
0,8 100,1 Varnsdorf - železni ní p ejezd vlá ek 10:17 10:17 330
1,9 99,0 Varnsdorf - železni ní p ejezd vlá ek 10:18 10:18 340
2,4 98,5 Varnsdorf - Jatka                      !!!!! Dolní Podluží 10:19 10:19 352
2,5 98,4 Varnsdorf - železni ní p ejezd vlá ek 10:20 10:20 353
3,5 97,4 Dolní Podluží - železni ní p ejezd vlá ek 10:21 10:21 350
5,2 95,7 Dolní Podluží - škola Ji etín 10:23 10:24 370
6,2 94,7 Ji etín - Mejto                           !!!!! Ji etín 10:25 10:26 420
6,9 94,0 Ji etín - nám stí         PREMIE  R.P. 10:26 10:27 485
8,5 92,4 Horní Podluží Rybništ 10:28 10:30 436

10,8 90,1 Rybništ  - k ižovatka 10:32 10:33 465
11,3 89,6 Rybništ  - Obecní. ú ad 10:33 10:34 460

                               PREMIE  R.P.
12,3 88,6 Rybništ  - železni ní p ejezd vlá ek 10:34 10:36 460
14,6 86,3 Ch ibská Jet ichovice 10:38 10:40 342
16,8 84,1 Dolní Ch ibská Jet ichovice 10:41 10:44 350
19,7 81,2 Rynartice                 PREMIE  V.P. 10:46 10:49 425
22,4 78,5 Jet ichovice                              !!!!! eská Kamenice 10:50 10:54 235
24,5 76,4 Všemily 10:53 10:58 230
27,5 73,4 Srbská Kamenice eská Kamenice 10:58 11:03 239
30,3 70,6 Jánská 11:02 11:08 220
34,6 66,3 eská Kamenice                      !!!!! Rumburk 11:09 11:16 315
34,7 66,2 eská Kamenice                      !!!!! Rumburk 11:10 11:16 320
37,0 63,9 eská Kamenice - Benzina       !!!!! Rumburk 11:13 11:20 300
40,4 60,5 Líska                        PREMIE  V.P. 11:18 11:26 470
47,7 53,2 Ch ibská                                  !!!!! Jet ichovice 11:30 11:39 342
49,9 51,0 Dolní Ch ibská Doubice 11:33 11:43 350
53,8 47,1 Doubice - restaurace Rezek 11:39 11:49 390
54,1 46,8 Doubice - restaurace Král Krásná Lípa 11:40 11:50 394
56,4 44,5 Doubice - Vápenka     PREMIE V.P. 11:44 11:54 482
59,0 41,9 Krásná Lípa - p ed nám stím     !!!!! Zahrady 11:48 11:59 427
60,6 40,3 Krásný Buk Zahrady 11:50 12:01 425
62,3 38,6 Zahrady                                   !!!!! Mikulášovice 11:54 12:06 465
63,6 37,3 Vl í Hora - Nobilis Tilia 11:55 12:07 480
66,2 34,7 Brtníky - k ižovatka                   !!!!! Rumburk 11:59 12:10 410
68,2 32,7 Panský 12:02 12:15 435
69,2 31,7 Staré K e any Rumburk 12:04 12:17 399
69,4 31,5 Staré K e any R 12:05 12:18 399
73,7 27,2 Rumburk - železni ní p ejezd     !!!!! Rumburk 12:11 12:25 390
74,5 26,4 Rumburk - železni ní p ejezd vlá ek 12:12 12:26 380
75,3 25,6 Rumburk - Loreta                      !!!!! 12:03 12:27 387
75,9 25,0 Rumburk - Radni ní ulice           !!!!! Krásná Lípa 12:04 12:28 382
77,7 23,2 Rumburk - spína ka S E Krásná Lípa 12:07 12:32 406
80,9 20,0 Krásná Lípa - železni ní p ejezd vlá ek 12:22 12:37 449
81,6 19,3 Krásná Lípa - nám stí D ín 12:23 12:39 427
85,1 15,8 Rybništ  - železni ní p ejezd vlá ek 12:29 12:45 460
85,6 15,3 Rybništ  - k ižovatka D ín 12:30 12:46 465
87,0 13,9 Rybništ  - železni ní p ejezd ek 12:32 12:48 460
89,3 11,6 Ch ibská Jet ichovice 12:36 12:52 342

  Pr m rná  rychlost

91,5 9,4 Dolní Ch ibská Doubice 12:39 12:56 350
95,4 5,5 Doubice - restaurace Rezek 12:45 13:03 390
95,8 5,1 Doubice - restaurace Král Krásná Lípa 12:46 13:04 394
98,0 2,9 Doubice - Vápenka    PREMIE V.P. 12:49 13:08 482

100,9 0,0 Krásná Lípa  -  CÍL 12:53 13:13 427
                      ARRIVEÉ - FINISCH

Záštitu nad celým závodem přebírá:

PŘEMYSL SOBOTKA - Předseda Senátu PČR

a

JANA VAŇHOVÁ - Hejtmanka Ústeckého kraje

a

Záštitu nad etapami přebírají:

1. etapa

Josef Poláček - starosta města Varnsdorfu

2. etapa

Michal Maják - starosta města Jiříkov

3. etapa

Andrzej Grzmielewicz - starosta města Bogatynia

4. etapa

Jaroslav Sykáček - senátor a starosta města Rumburk

5. etapa

Zbyněk Linhart - starosta města Krásná Lípa

Generální sponzor
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S prvním celkem soutěže kluci prohráli Krásnolipská děvčata 
v Kladně uspěla

Zápas s FK Dolní Poustevnou

Šluknovský pohár po jedenácté

V neděli 31. května hráli naši kluci na hřišti 
momentálně prvního celku Velkého Šenova. 
Hrálo se za špatného počasí na krásně 
upraveném trávníku. Zpočátku měl soupeř 
mírnou převahu, vytvořil si několik šancí 
a jednu z nich i využil. Do poločasu naši 
kluci ještě zabojovali a srovnali skóre gólem 
Ondry Lehoczkého. Druhý poločas začal opět 
lépe soupeř. Střelou, kterou ještě tečoval náš 

obránce,  zvýšil na 2:1. Ke konci zápasu našim 
klukům už docházely síly a fyzicky zdatnější 
soupeř ještě zvýšil střelou z dálky na konečních 
3:1. Naši kluci nastoupili v této sestavě - kapitán 
Ondra Lehoczky, brankář Tomáš Rýsler, hráči 
Matěj Pavlíček, Kuba Virgler, David Holubek, 
Kuba Vindyš, Filip Alfery, Honza Kaipr a Libor 
Král.

(Trenéři Martin Rýsler, Milan Smejkal)

O víkendu 22. – 24. května se v Kladně konal 26. 
ročník turnaje mládeže v zápase řeckořímském 
a ve volném stylu. Již tradičně patří mezi 
největší a mezinárodně nejobsazenější 
mládežnické turnaje v republice. Letošní 
ročník byl co do počtu závodníků nižší, ale 
úroveň a výkonnost přihlášených závodníků 
stoupá. Svědčí o tom pouhých 286 závodníků 
z 26-ti oddílů a 6-ti států Evropy.
 Turnaj se koná pouze pro zvané oddíly 
a to oddíly, které v této věkové kategorii 
dlouhodobě dosahují výsledků na úrovni.
Pozvání přišlo i pro talentované zápasníky 
z Krásné Lípy. Že si pozvání skutečně 
zasloužili, dokázali účastí v nedělním fi nále 
této mezinárodní soutěže. Sedm závodníků 
a z toho šest v nedělním fi nále. To je více 
jak úspěch našich mladých adeptů tohoto 
sportu.
Z Krásné Lípy se v kategorii přípravek děvčat 
zúčastnila čtyři děvčata. Všechna bojovala ve 
fi nále a to o cenu nejvyšší – o zlato.
Umístění našich zápasnic:
 26 kg    2. místo Halušková Eliška
 38 kg    2. místo Kučerová Barbora
 44 kg    2. místo Horáková Denisa
 60 kg    1. místo Indráková Zuzana
V hodnocení oddílů obsadila naše čtveřice 
počtem 22 bodů vynikající první místo 
a získala skutečně nádherný pohár.
 Špatně si nevedli ani tři naši mušketýři. 
Čtvrtý, a dá se říci ten nejlepší, těsně před 
odjezdem onemocněl a nemohl se tedy 
zúčastnit. Vynikající výkon podal Roman 
Nezbeda. V boji o zlato doplatil na svoji 
menší zápasnickou zkušenost a skončil na 
krásném druhém místě. Další náš fi nalista 
Honza Kubáň podal jeden ze svých lepších 
výkonů, ale přesto poměrně snadno podlehl 
zahraničnímu soupeři a skončil celkově až na 
čtvrtém místě. Pouze Pavel Svoboda měl při 
losování skutečnou smůlu. Narazil na fi nalisty 
a neprobojoval se do třetího kola, které 
většinou zaručuje účast ve fi nále.
 Opět naši mladí zápasníci dokázali, že i na 
špičkových turnajích se s nimi musí počítat.  

(J. Durec)

Jarní fotbalové turnaje mladších žáků se blíží 
pozvolna ke konci, jedním z dalších odehraných 
zápasů byl souboj mezi krásnolipskými a hráči 
z Dolní Poustevny, které naši kluci velice dobře 
znají z odehraných satelitních zápasů. 
Hrálo se na místním trávníku v neděli 7. června 
od 10:00hod. 
Jako obvykle, tak i nyní přišli naše kluky 
podpořit skalní fotbaloví příznivci. 
Hrálo se : 2 krát 30minut. 
V první polovině nasadili kluci bojovné tempo, 
protože věděli, s kým budou hrát. 
V naší bráně chytal Tomáš Rýsler, ve druhé 
polovině ho vystřídal Libor Král. 
Situace na hřišti hrála v náš prospěch zásluhou 
dobré práce kluků. 
Netrvalo dlouho a po dobré spolupráci 
útočníků jsme jásali při prvním gólu Ondry 
Lehoczkého. Ten úspěšně vypálil na bránu 
protihráče pak ještě jednou.
Kluci Poustevnu tlačili a příliš šancí střílet 
na naši branku jim nedali. V druhé polovině 

soupeřovy šance dát nám gól dobře vychytal 
Libor. 
Další gól dal Dominik Cempírek a v druhé 
polovině ke konci zápasu využil chyby 
brankáře Honza Kaipr a doslova dokutálel míč 
do brány soupeře. 
Naše brána neobdržela ani jeden míč, celkové 
skóre:   
TJ Krásná Lípa : FK Dolní Poustevna          4 : 0

Stalo se už dobrou tradicí, že se rybáři ze 
Šluknovského výběžku jedenkrát za rok sejdou 
na rybářských závodech v lovu ryb udicí.
Ve Šluknovském výběžku působí devět 
organizací Českého rybářského svazu. 
Každý rok se jedna z rybářských organizací 
nejsevernějšího regionu naší republiky ujme 
pořadatelství této soutěže. Závody jsou už 
tradičně dvoudenní. V sobotu soutěží dospělí, 
v neděli rybářský potěr – děti z rybářských 
kroužků.
V letošním roce byla pověřena organizací 
závodů MO ČRS Krásná Lípa. Datum konání 
soutěže bylo stanoveno na 23. a 24. května, 
místo – půvabné prostředí tůně číslo pět.
Jen krátce z pravidel závodu. Každá organizace 
mohla vyslat do soutěže nejvýše dvě tříčlenná 
družstva. Lovilo se způsobem „plavaná“, 
každý rybář na jeden prut. Všechny úlovky 
se po přeměření pustily zpět do rodného 
živlu. Jeden centimetr ryby znamenal jeden 
bod. Návnady a nástrahy pouze v souladu 
s Rybářským řádem ČRS.
V sobotu 23. května se už od pěti hodin ráno 
sjížděli na „pětce“ první soutěžící. Svatý Petr, 
patron rybářů, který má „tam nahoře“ mimo 
jiné na starosti také počasí, nám přál a po oba 
dny z oblohy nespadla ani kapka.
V šest hodin byl dán povel k zahájení závodu 
a od té chvíle se rozhodčí, kteří měřili ulovené 

ryby, nezastavili. Z vody šla jedna plotice za 
druhou, sem tam cejn nebo kapřík. V osm 
hodin byl dán povel k ukončení prvního kola. 
V hodinové přestávce se všichni závodníci 
posilnili grilovanou klobásou a přesunuli se na 
druhé vylosované místo.
Ve druhém kole už byly úlovky slabší, ryby 
byly nakrmené, ale přesto se na závěr soutěže 
podařilo ulovit pěkného amura.
Zbývalo už jenom spočítat body a vyhlásit 
a odměnit vítěze.
První místo, putovní pohár, pohár pro vítěze 
a diplom získalo družstvo Chřibská A s 1369 
body, druhé místo, pohár a diplom družstvo 
Velký Šenov A, třetí místo, pohár a diplom 
Velký Šenov B. Nelepší jednotlivci: Zeller (Velký 
Šenov), Vajda (Jiříkov) a Šebek (Šluknov).
Nedělního závodu mládeže se zúčastnilo, 
stejně jako závodu dospělých, 14 družstev 
z osmi organizací se svými dospělými 
vedoucími.
Od předešlého dne nakrmené ryby už tolik 
nebraly, ale přesto vítězné družstvo Velký Šenov 
A nasbíralo úctyhodných 748 bodů, druhé 
Horní Podluží A 669 bodů a třetí Horní Podluží 
B 663 body. První tři družstva obdržela poháry 
a diplomy, všechna družstva diplomy a každé 
dítě na památku skleněný pohárek s rybářským 
motivem. Ani děti nebyly samozřejmě ošizeny 
o pohoštění a pochutnaly si na grilovaném 

párku, sladkostech a nealkonápojích.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům 
MO ČRS Krásná Lípa, kteří se podíleli na přípravě 
a zdárném průběhu závodů, paní Lamačové 
a Žitníkové za zajištění podávání občerstvení, 
MěÚ Krásná Lípa za zapůjčení stánků a všem 
závodníkům za kázeň a sportovní chování.
Ve zprávách o takových akcích obvykle 
nechybí poděkování sponzorům. V tomto 
článku ho nenajdete. Žádné sponzory jsme 
neoslovili a rybáři si veškeré náklady platili ze 
svých skromných fi nančních prostředků. 
Na shledanou na Šluknovském pohárů 
2010 při pořadatelství některé z rybářských 
organizací Šluknovského výběžku.

(Vladislav Vencko, výbor MO ČRS Krásná Lípa)


