360

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 1. října 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč

17. září 2009

Zatáčky maratonu Českým Švýcarskem
ponesou jména vítězů
Svého
vého historicky prvního vítěze má od soboty
nový
ový vytrvalostní běžecký závod Parkmaraton
2009, jehož trať vede dvěma národními parky
současně. Zatímco start letošního ročníku byl
v německém Bad Schandau (Národní park
Saské Švýcarsko), pomyslnou cílovou pásku
protnul vítěz této královské tratě na náměstí
v Krásné Lípě (Národní park České Švýcarsko).
Tím vítězem se s časem 3:10:27,47 stal
dvaatřicetiletý Miroslav Daňko, který je naší
uznávanou běžeckou autoritou.
„Nečekal jsem takhle krásnou přírodu. Byl to
opravdový zážitek, běžet Českým Švýcarskem“
nechal se pár minut po závodu slyšet Daňko.
Ten si vedle poháru a zlaté medaile odnesl
i nečekaný dárek, který mu předal starosta
města Krásná Lípa, Ing. Zbyněk Linhart. Po
vítězi tohoto nultého ročníku se bude v Krásné
Lípě jmenovat jedna zatáčka. Od této doby
tedy všichni běžci následujících ročníků
Parkmaratonu budou muset proběhnout
také Daňkovou zatáčkou. Tak se totiž od
soboty jmenuje pravotočivý úsek jedné
z významnějších krásnolipských komunikací.
Parkmaraton se svým 300 metrovým
převýšením potvrdil obavy běžců, že se jedná

o jednu z nejnáročnějších tratí u nás. Na druhé
straně možná právě ona magická krajina bude
lákadlem pro další ročníky.
Když organizátoři závodu s tímto nápadem
přišli, neměli tušení, že i na ně čeká náročný
vytrvalostní běh. V jejich případě ovšem
administrativní a úřednický. „Jsme jediným
běžeckým závodem v republice, ke kterému
dává svůj souhlas Vláda ČR, neboť běžíme
v národním parku“, svěřil se ředitel závodu,
Petr Novák. „Nebýt vstřícnosti a pomoci
vedení obou národních parků a zejména
představitelů Bad Schandau a Krásné Lípy,
pak bychom možná veškerou administrativu
ani nestihli“ dodal Novák, který už nyní chystá
do Strakovy akademie nový dopis se žádostí
o souhlas k Parkmaratonu 2010.
Vedle hlavní tratě, kterou v ženské kategorii
uběhla nejrychleji Eva Valachová s časem
4:24:21,84, stáli na trati i „půlkaři“ a „čtvrtkaři“.
Půlmaraton vyhrál v mužích Miloš Maryška
(106:16,09) a mezi ženami byla nejrychlejší
Jaroslava Krausová (119:09,56). Čtvrtmaraton
uběhli nejrychleji Pavel Suchý (49:21,77)
a Tereza Rusínová (55:39,07).
(Zdeněk Novák)

Na městském úřadu
trénují kicxboxeři
V Krásné Lípě funguje nová organizace,
která se zabývá učením bojového umění
kickboxu.
Klub byl založen na jaře letošního roku
a dnes má již přibližně padesát členů
rozdělených do skupin podle výkonnostního
zařazení, věku a dalších kritérií. Pravidelně
se scházejí a tomuto sportu se pod vedením
Milana Duška a jeho týmu věnují v suterénu
Městského úřadu v Krásné Lípě (vchod
zezadu). Tréninkové dny mají v úterý
a čtvrtek od 18:00 do 19:30 a v sobotu od
16:00 do 17:30.
A o tom, že trénují skutečně poctivě,
svědčí i bronzová medaile, kterou pro
Krásnou Lípu ve svých pětačtyřiceti letech
na mezinárodním mistrovství ČR CZECH
OPEN „vybouchal“ trenér kicxboxerů Milan
Dušek, který už samotnou účast na tomto
turnaji považuje za velkou čest. Turnaje se
zúčastnil i Tomáš Macke, který sice medaili
nevybojoval, ale Milan Dušek ho považuje
za velmi talentovaného a pracovitého kluka
s velkou nadějí do budoucna.
(jg)

Cesty městy - slavnostní
vyhlášení výsledků
Nadace Partnerství připravila slavnostní
vyhlášení výsledků osmého ročníku soutěže
Cesty městy a Krásná Lípa je, jako loňský vítěz,
hostitelem akce. Vyhlášení spojené s předáním
cen vítězům se uskuteční ve čtvrtek 17. září
2009 v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě.
Do letošního ročníku soutěže, zaměřené
na popularizaci zklidňování dopravy, se
přihlásilo rekordních 43 dopravních projektů
ze všech čtrnácti krajů České republiky.
Součástí ceremoniálu bude také prohlídka
interaktivní expozice o Národním parku České
Švýcarsko a dopravního řešení, díky kterému

se Krásná Lípa stala jedním z vítězů loňského
ročníku soutěže. V rámci vyhlášení máme
opět jedinečnou příležitost setkat se s lidmi,
kteří usilují o kultivaci dopravního prostředí
ve městech a obcích ČR. Účast přislíbil také
ministr dopravy ČR pan Gustáv Slamečka.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 21.9. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.9.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
5.10. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 8.10. 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
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz/kccs
JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
Amari poradna
Pondělí 8:00-16:00
Středa 8:00-16:00
Poradenství při řešení sociálních problémů.
Občansko právní poradna
21.9., 5.10., 19.10 a tak dále každé první a třetí
pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
Léčebné poradenství –
První a třetí pondělí v měsíci.
Přístup na internet a k počítači
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
Úterý 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pro děti i jejich rodiny.
Klub VČELIČKA
Každé pondělí a středa od 9:00 – 11:00 pro děti
od 1roku – 6 let a jejich rodiče
Každé úterý a pátek od 14:00 – 16:00
výtvarná činnost dětí
Každá středa od 14:00- 16:00
doučování školáčků
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí
v domácím prostředí.
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty
s různým stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy
oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Jaké počasí bylo v Krásné Lípě v srpnu?
Srpen byl v Krásné Lípě pravděpodobně
teplotním vyvrcholením tohoto roku. Průměrná
teplota činila 16,3°C což je v průměru o 0,6°C
více než v červenci, avšak ve srovnání s jinými
oblastmi ČR je tato hodnota poměrně nízká.
Oproti červenci se vyskytlo mnoho letních dnů
(maximální teplota se pohybuje od 25,0°C do
29,9°C), avšak opět se v Krásné Lípě nevyskytl
žádný den tropický (maximální teplota od
30,0°C a více). Maximální teplota měsíce srpna
a zároveň i tohoto roku byla dovršena 2. srpna
s hodnotou 27,5°C. Minimální teplota byla
zaznamenána 30. srpna v časných ranních
hodinách s hodnotou 6,5°C. Nejteplejší den
s průměrnou teplotou 20,0°C byl zaznamenán
28.srpna, nejchladnější s teplotou 12,1°C byl
zaznamenán od dva dny později. Srážkově
byl srpen v ČR slabě podprůměrný až

průměrný. V Krásné Lípě napršelo za srpen
během dvanácti srážkových dnů 68 litrů
vody na metr čtvereční (mm), což je o 44%
méně než v červenci. Nejintenzivněji pršelo
17. srpna kdy napršelo 14,8 mm. Během srpna
vál převážně jihozápadní a jihovýchodní vítr
s maximálním poryvem 16,7 m/s. Data za jiné
měsíce a metodiku měření najdete na www.
pocasi-strelna.cz/krasnalipa.html
(J. Pícha)
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

16,3°C
27,5°C
6,5°C
100%
37%
17 m/s tj.61 km/h
68 mm

Stomatologická pohotovost
▪ 19. - 20. 9. 2009 MUDr. Sudová Olga
▪ 26. - 28. 9. 2009 MUDr. Hladík Pavel
▪ 3. - 4. 10. 2009 MUDr. Milič Lukáš

- U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 213
- Weberova 1537/7, Děčín IV-Letná,
tel.: 412 539 298
- Náměstí 28 října 818, Česká Kamenice,
tel.: 412 511 482

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
7.9., 21.9., 5.10., 19.10. a tak dále každé první a třetí pondělí v měsíci od 17 hod.
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, 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.
DOTAZ:
Obdržel jsem rozsudek odvolacího soudu, který potvrdil rozsudek prvního soudu. Jaká doba
je stanovena zákonem pro nabytí právní moci těchto rozsudků?
ODPOVĚĎ:
Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci (§ 156 občanského
soudního řádu). Z toho vyplývá, že rozsudek (jakýkoliv rozsudek) musí být především
doručen, a to všem účastníkům (obecně povinnému i oprávněnému).
Takže prvoinstanční soud nějak rozhodl. Strana, která prohrála, se odvolala. Rozsudek
prvoinstančního soudu byl potvrzen rozsudkem odvolacího soudu. Jakmile je rozsudek
odvolacího soudu doručen (doručení provádí zase prvoinstanční soud) oběma stranám,
nabývá potvrzený rozsudek prvoinstančního soudu právní moci. O vyznačení právní
moci (na rozsudek prvoinstančního soudu, ten určuje Vaše práva a nároky) si požádejte
prvoinstanční soud. Právní moc se vyznačuje razítkem (a jeho dovyplněním) na rozsudku
samém. Proto o vyznačení požádejte buď písemně, přičemž Vámi obdržené vyhotovení
rozsudku prvoinstančního soudu musíte soudu poslat, nebo osobně s rozsudkem v ruce.
Prvoinstanční soud zjistí, zda a kdy byl rozsudek odvolacího soudu doručen všem účastníkům
a vyznačí právní moc k tomu dni, kdy byl rozsudek odvolacího (krajského) soudu, kterým se
potvrzuje rozsudek soudu prvoinstančního, doručen poslednímu z účastníků.
Příklad: povinný obdržel rozsudek odvolacího soudu 2. 8., oprávněný jej obdržel např. 5. 8.
Až tímto dnem (5/8) nabývá rozsudek prvé instance, tedy soudu okresního, právní moci, od
tohoto dne se odvíjejí lhůty k plnění.
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KOSTKA HLEDÁ ZAMĚSTNANCE
1) na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH pro výkon terénní
pečovatelské služby – vhodné pro rodiče pečující o děti do 4 let, neboť jde
o zkrácený pracovní úvazek.
2) na pozici PRACOVNÍK S DĚTMI A MLÁDEŽÍ (T-klub). Uchazeč podá
písemnou přihlášku do 25.9. na adresu Kostka Krásná Lípa, p.o.,
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa. Bližší informace lze získat na
kostka@krasnalipa.cz nebo na http://kostka.krasnalipa.cz.
3) na pozici REFERENT ADMINISTRATIVY. Uchazeč podá písemnou
přihlášku do 25.9. na adresu Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa. Bližší informace lze získat na kostka@krasnalipa.cz
nebo na http://kostka.krasnalipa.cz.

Pochod vyvrcholil rezolucí saské vládě
Již čtvrtý ročník výletu do Českosaského
Švýcarska s cílem podpořit kandidaturu
tohoto regionu na seznam UNESCO navštívilo
téměř sto lidí z obou stran hranice. Společné
putování na Grosser Winterberg, druhý
nejvyšší vrchol Národního parku Saské
Švýcarsko, vyvrcholilo rezolucí saské vládě, ve
které účastníci požádali o urychlené jednání
ve prospěch zápisu.
Českosaský pochod na podporu UNESCO
tradičně organizují nestoři přeshraniční
spolupráce Werner Hentschel za Správu CHKO
Labské pískovce (letos zastoupený nově
jmenovaným vedoucím Správy Vladislavem

Kopeckým) a Klaus Fiedler za Euroregion
Labe. V slunečném počasí dokázali letos
zmobilizovat nejen významné osobnosti
Českosaského Švýcarska, ale také běžné
výletníky, které odměnilo několik fascinujících
rozhledů na stolové hory a do kaňonu Labe.
„Věřím, že při jubilejním pátém ročníku této
akce v roce 2010 již zde budeme zápis na
seznam UNESCO vyhlašovat,“ řekl ve svém
krátkém proslovu na vyhlídce Kipphorn Klaus
Brähmig, poslanec německého parlamentu
a předseda Turistického svazu Saské
Švýcarsko.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Stop násilí na dětech
V rámci celostátní kampaně
paně Stop násilí na
dětech se v Krásné Lípě
pě ve čtvrtek 24. 9.
uskuteční akce, která je určena pracovníkům
s dětmi a mládeží, pedagogům, pracovníkům
sociálních odborů, vedoucím oddílů a kroužků,
terénním
pracovníkům,
pracovníkům
v sociálních službách ale i rodičům. Hosty akce
jsou ministr pro lidská práva Michael Kocáb,
ambasadorka kampaně Ester Janečková,
Eva Vaníčková z Výboru pro lidská práva
dítěte, Anna Šabatová z Českého helsinského
výboru, náměstkyně ministryně školství Klára
Laurenčíková, ředitel Agentury pro sociální
začleňování Martin Šimáček a ředitelka
základní školy Ivana Preyová.
Pro účastníky je připraven od 13:30 hod.
v místním kulturním domě seminář a panelová
diskuze s hosty na téma „Vzdělávání dětí
ze znevýhodňujícího prostředí k lidským

STOP

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

násilí na dětech
24. 9. 2009 Krásná Lípa

„Děti jsou jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších
smyslů našeho života. Tvrdím, že jsou těmi skutečnými
V.I.P. Do dětí vkládáme své naděje, sny a neuskutečněné
touhy. I nejchudší rodina má ve svých dětech nesmírné
bohatství. Kdyby naše kampaň zabránila byť jedinému
násilí vůči nevinnému dítěti, měla smysl.“
Michael Kocáb
ministr pro lidská práva

Motto

den prevence týrání dětí
} Mezinárodní
není jen v listopadu, je to každý den.

Informace o programu
10:00 Lokální partnerství Šluknovsko
MěÚ Krásná Lípa
12:00 otevření výstavy Na schodech –
obrázky dětí na téma lidská práva a povinnosti,
Čačipen - taneční vystoupení
MěÚ Krásná Lípa
12:30 tisková konference
MěÚ Krásná Lípa
13:00 Prezentace výstupů projektu
„Krásná Lípa – náš bezpečný domov“
Předsálí kulturního domu
13:45 přivítání a úvodní slovo ministra,
ambasadorky kampaně a Anny Šabatové
Kulturní dům
14:15 „Výchova dětí k lidským právům ve
znevýhodňujícím sociokulturním prostředí“
seminář – panelová diskuze na téma –
role rodiny, školy, NNO, společnosti a státu
při výchově v oblasti lidských práv
Kulturní dům

16:00 divadelní představení „Čertův Švagr“,
soubor ANPU, v rámci Loutkového festivalu
v Dolní Poustevně a okolí
Kulturní dům

Hosté:
Michael Kocáb, ministr pro lidská práva
Ester Janečková, ambasadorka kampaně
Eva Vaníčková, Výbor pro práva dítěte Vlády ČR
Anna Šabatová, Český helsinský výbor
Ivana Preyová, ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Zbyněk Linhart, starosta Krásné Lípy
Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství
Martin Šimáček, Úřad vlády ČR – odbor pro sociální
začleňování (Agentura)

STOP
www.timur.cz
http://kostka.krasnalipa.cz
www.stopnasilinadetech.cz

KRÁSNÁ LÍPA
NÁŠ BEZPEČNÝ DOMOV

právům“. V diskuzi se budeme věnovat
tématům prevence týrání dětí a roli rodiny,
školy, státu a společnosti při výchově dětí
k lidským právům. Po ukončení semináře
loutkový divadelní soubor ANPU sehraje
představení Čertův švagr.
V dopolední části programu se ministr,
ředitel Agentury a další hosté setkají se členy
Lokálního partnerství a starosty z regionu.
Ministr také zahájí výstavu dětských prací na
téma „Lidská práva a povinnosti“ v galerii Na
schodech.

Nezaměstnanost
v Krásné Lípě
v srpnu opět stoupla
V měsíci srpnu bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 317 uchazečů o zaměstnání z Krásné
Lípy. Do evidence tak přibylo 16 nových
uchazečů o zaměstnání, z toho 6 žen
a 10 mužů.
Potvrdil se tak negativní trend z minulého
měsíce a proti červenci tak nezaměstnanost
stoupla na 18,41 %. Ve většině měst a obcí
regionu nezaměstnanost meziměsíčně také
spíše stoupala.
Okresní průměr je 13,79%, ve Šluknovském
výběžku pak 16,24%.
Evidovaní
uchazeþi
název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
ChĜibská
JiĜetín pod Jedlovou
RybništČ
Varnsdorfsko
Rumburk
JiĜíkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré KĜeþany
Rumbursko
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

celkem
ženy
muži
1384
688
696
87
42
45
47
23
24
167
75
92
37
26
11
63
35
28
1785
889
896
755
373
382
402
188
214
317
125
192
3
0
3
126
62
64
1603
748
855
512
263
249
114
58
56
233
107
126
196
106
90
43
18
25
25
8
17
56
29
27
1179
589
590
4567
2226
2341

Míra
1
16,29%
13,92%
11,69%
22,91%
13,41%
18,10%
16,41%
12,84%
21,71%
18,41%
6,12%
23,16%
15,96%
17,77%
11,52%
18,03%
19,39%
13,69%
16,67%
9,93%
16,37%
16,24%

Veterinář v Krásné Lípě
V sobotu 26. září v době od
15:00 – 16:00 hodin bude v areálu
krásnolipských Technických
služeb ordinovat veterinární lékař
MVDr. Žáček.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE:
Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se objekt nachází. Kdo do desíti dnů 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.
Na minulé fotografii byl vstupní portál kdysi honosné budovy odborné pletařské školy z roku
1875. Krásnolipští podnikatelé – rodina Hille a Carl Ditrich – na stavbu přispěli částkou 8000
zlatých. V pozdějších letech budova sloužila základní škole k výuce a bývalá dílna jako tělocvična.
Současná
ruina,
která, je soukromým
vlastnictvím, hyzdí část
města.
Cenu
-upomínkové
předměty - tentokrát
získávají: Matěj Pavlíček
z V.A., Jiří Vích a Jindra
Malinová.
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.
Poznáte, kde jsme
fotografovali
tentokráte?
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Burza dětského
oblečení a hraček
Mateřské centrum Beruška pořádá ve
dnech 2 a 3. října 2009 burzu dětského
oblečení a hraček.
Místo konání: 1. patro krásnolipského
kulturního domu.
Příjem věcí k prodeji:
pátek 2.10. - 16 - 18 hodin
Prodej: sobota 3.10 - 8 - 10 hodin

Šikulka 2009
Romské sdružení Čačipen připravuje na
sobotu 19. září třetí ročník soutěže ŠIKULKA
2009. Soutěž je určena dívkám i chlapcům ve
věku od 6 do 15 let a tradičně se uskuteční
v krásnolipském kulturním domě od 15:00.

Podzim v Českém
Švýcarsku s Václavem
Sojkou
Vycházka podzimní přírodou v doprovodu
vynikajícího znalce národního parku. Sraz
v sobotu 3. října v 10:.00 v Rynarticích (točna
autobusu). Kontakt: Václav Sojka, 737 276 858,
v.sojka@npcs.cz.

Podzimní výtvarná dílna
s Natálkou
Ve středu 23. září od 19:00 se v Domečku Na
Kopečku – vedle Evangelického kostelíku
v Rumburku - uskuteční podzimní výtvarná
dílna, na nímž můžete společně s Natálkou
přivítat podzim malbou na oblázky a kameny.

„Neobvyklý příběh
o Šídlovi a Teplomilovi“
Ve středu 30. 9. od 19:00 se v Domečku Na
Kopečku – vedle Evangelického kostelíku
v Rumburku - bude číst a křtít pohádková
kniha Luboše Pavla.

VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
Folklorní soubor LUŽIČAN, město Krásná Lípa
a Relax Krásná Lípa v sobotu 26. září pořádají
VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ.
Na dvoře ŽELEZÁŘSTVÍ SEMELKA v Krásné Lípě
na Vás budou čekat nejrůznější zabíjačkové
pochoutky, posvícenské koláče, cukrovinky
a další lahůdky. Těšit se můžete na muzikanty
a ostatní chasu Lužičanu. Jako hosté přijedou
Ogaři z Jihlavy a strýc PEPINO se svým
cimbálem.

Lidová turistika Pětiměstí
V sobotu 26. září se můžete zúčastnit výletu
do Neusalzy-Sprembergu. Autobus vyjede
z náměstí ve Šluknově ve 13:15 (jízdné 20,- Kč).
Ve 14:00 se pak vyrazí od radnice v NeusalzaSpremburgu přes historické náměstí ke
stavební památce Reiterhaus-jezdeckému
domu. Po prohlídce s poutavým výkladem
o historii této stavby se bude pokračovat přes
romantický park na Sprévě a po trase kolem
lesního a rekreačního koupaliště zpět k radnici,
kde bude sobotní putování ukončeno.

Po stopách Pyšné princezny se 19. září můžete
vydat s krásnolipskými turisty. Společně
s Helenou Doudovou se vydáte po trase: Česká
Kamenice, Zámecký vrch, Prácheň, Panská
skála, Mlýny (okruh 15 km). Sraz v 9:30 hod.
před vlakovým nádražím v České Kamenici.

ÚKLID KYJOVSKÉHO ÚDOLÍ
Správa NP České Švýcarsko a ČSOP Tilia Vás
v sobotu 19. září od 14:00 zvou ke společnému
úklidu Kyjovského údolí. Sraz u restaurace na
Fakultě. Předpokládané ukončení úklidu je
v 15:30. S sebou si vezměte rukavice a dobrou
obuv (vítány jsou holínky). Pro každého
účastníka je jako odměna připravena volná
vstupenka do expozice Domu Českého
Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě a drobné
občerstvení. Více informací: Jakub Juda,
737 276 863, j.juda@npcs.cz.

První zámecký večer

Minulostí Českého
Švýcarska VI.

Město Šluknov Vás zve na První zámecký večer
ve šluknovském zámku s netradiční noční
prohlídkou, s překvapením a s koncertem
„na polštářích“ s kapelou BY NO MEANS na
zámecké půdě. Akce se uskuteční v pátek
2. října 2009 od 20.00 hodin. Vstupné je 60,- Kč.
Počet vstupenek je však omezen jen na 50 míst.
Vstupenky jsou v předprodeji v regionálním
informačním centru ve šluknovském zámku.

Seminář, který se koná ve čtvrtek a pátek
15. a 16. října, je věnovaný kulturní historii
Českého Švýcarska (1.den) a doprovodné
exkurzi (2.den). Místo konání semináře: Děčín
- zámek (Státní okresní archiv - badatelna).
Doprovodná exkurze: podrobnosti budou
zveřejněny během září na www.npcs.cz.
Kontakt: Mgr. Natalie Belisová, 737 276 859,
n.belisova@npcs.cz

KOLOBĚŽKOVÁ VELKÁ CENA KRÁSNÉ LÍPY
Zkusme alespoň jednou za rok si naplánovat
den tak, aby se společně bavila celá rodina.
Zakuste, že pohybovat se pomocí vlastní
síly nemusí být jen dřina, ale muže to být
i zábava.
Nablýskejte koloběžky, odrážedla, vytáhněte
brusle, či jiná vozítka poháněná lidskou
silou, přemluvte maminky a tatínky, babičky
i dědečky a přijďte v sobotu 26. září ve 14:00
na cyklostezku k Cimráku a zúčastněnte se

11. LOUTKOVÝ FESTIVAL V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Čtvrtek 24. 9. KRÁSNÁ LÍPA – kulturní dům
14:15 Panelová diskuze „Výchova dětí
k lidským právům“ za účasti Anny Šabatové
z Českého Helsinského výboru
16:00 Čertův švagr - divadlo ANPU Praha
Pátek 25. 9. RUMBURK
8:00 Smím tě políbit než chcípnu? - divadlo
Matýsek Nový Bor, dramatický příběh prokletých básníků, nejen pro žáky středních škol
10:00 Beseda k lidským právům s Annou Šabatovou
Kulturní dům Střelnice, 20 Kč
10:00 Kocour v botách - divadlo ZŠ Jiříkov
a Auta stojí - divadlo Agentury Pondělí
Evangelický kostel
DOLNÍ POUSTEVNA
Pátek 25. 9.
18:30 slavnostní zahájení loutkového festivalu
- N.T.C.pěvecký sbor Gymnázia Rumburk
19:00 Alibaba a čtyřicet loupežníků - Naivní
divadlo Liberec
Sobota 26. 9.
10:00 Divadelní dílna pro děti - vede Jarmila
Enochová, nutno objednat u ředitelky MŠ
v Dolní Poustevně
14:00 Žabí princ - Uta Davids Německo v loutkovém divadle
15:00 Smutný rybář - divadlo Baryk Verneřice
- na zahradě MŠ
16:00 Divadelní dílna - představení dětí - na
zahradě MŠ

Po stopách Pyšné
princezny s turisty

KOLOBĚŽKYJÁDY.
Soutežní kategorie: koloběžky, odrážedla,
kolečkové brusle a vše ostatní, co má alespoň
jedno kolo. Soutěž je určena všem od 0 do 100
let.
S sebou: soutěžní prostředek, PŘILBU, dobrou
náladu
Pro zábavu budou připraveny doprovodné hry
a kvízy, zajištěno bude i čajové občerstvení.

KINO září - říjen

16:30 Medvědí pohádky - nafukovací divadlo,
Rolnička Liberec - na zahradě MŠ
18:00 Námořnická pohádka - divadlo Matýsek
Nový Bor - v Národním domě
Neděle 27. 9.
10:00 Jak vodník Líndík o živnost přišel Rolnička Šluknov - v Národním domě
14:00 Jak šlo tele do světa - Červená Karkulka,
eMILLION Větrný Jeníkov - v loutkovém
divadle
vstupné v Dolní Poustevně: celý festival - děti
50Kč, dospělí 80Kč jeden den - děti 30Kč,
dospělí 40Kč

středa 23. 9.
Vstupné 60,- Kč
od 17.3o hod
neplatí volná vstupenka
Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny
i diváky do ohromného podzemního světa
dinosaurů.Čeká je země plná nebezpečí a nástrah. 94 min. ČESKÁ VERZE. Ml.přístupno.

Nakresli lamu guanako
- uzávěrka už za dva
týdny

středa 30. 9.
Vstupné 60,- Kč
od 18.oo hod
Zbloudilý a zastaralý tank je jedním z účastníků
srpnové invaze spřátelených vojsk. Vinou série
nešťastných náhod posádka tanku omylem zabloudí do vesničky, kde skrze zeď projede do
hospody. 95 min. Ml.přístupno.

Výtvarné soutěže se může zúčastnit každý, kdo
do 30. 9. 2009 pošle obrázek lamy guanako.
Podmínky soutěže: obrázek je označen
jménem a příjmením autora, celou adresou
a věkem, obrázek je doručen na adresu
U LAMY, Pletařská 660/9, 407 46 Krásná Lípa
nebo elektronicky na e-mail ubytovani@
ulamy.cz, vítězové soutěže budou po
vyhodnocení zveřejněni na www.ulamy.cz
a obesláni osobním dopisem.

DOBA LEDOVÁ 3

OPERACE DUNAJ

VZHŮRU DO OBLAK
úterý 6. 10.
Vstupné 60,- Kč
od 17.3o hod
Ml.přístupno
V dalším originálním animovaném filmu z dílny
studia Pixar se setkáme se staříkem, který
díky nafukovacím balónkům vzlétne i se svým
domkem a neplánovaným vetřelcem do nebe.
96 min. ČESKÁ VERZE.
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Zažijte cestu kolem světa během dvou dnů na ekofestivalu
Sedm divů v Českém Švýcarsku
Během prodlouženého zářijového víkendu
(26. – 28. 9. 2009) můžete na festivalu Sedm
divů poznat život na skoro všech místech naší
planety. Tento historicky první cestovatelský
ekofestival v Českém Švýcarsku nebude
ale jen maratón přednášek. Nebude totiž
prezentovat pouze zážitky z cest, ale zejména
představí expedice a projekty, které pomáhaly
lidem v nouzi, podpořily kulturní tradice
nebo přispěly k ochraně ohrožené přírody.
Uvidíte tak, jak se sázejí stromy v Keni, jak Češi
pomáhají rozvojovými aktivitami v Nepálu
nebo jak se stavěla první česká polární stanice
na Antarktidě.
Přednáškový maratón začne v krásnolipském
kině v sobotu 26. 9. 2009 povídáním známého
fotografa Václava Sojky o místním Národním

parku České Švýcarsko. Poté už budou
přednášející zážitky z různých zemí střídat
v hodinových intervalech.
Na festival Sedm divů se podařilo pozvat
přednášející zvučných jmen. Před promítacím
plátnem se tak objeví Olga Vilímková
z Nadačního fondu Inka, která bude vyprávět
o každodenním životě indiánů v Guatemale,
zajímavé bude i povídání fotografa divoké
přírody Ondřeje Prosického, který pořídil
unikátní snímky tučňáků na Falklandských
ostrovech.
Cestovatelský ekofestival Sedm divů má
opravdu bohatý doprovodný program. Těšit se
můžete na fotografické výstavy, čajové obřady,
kurz latinskoamerických tanců, fotografický
workshop, prodej produktů z regionálních

Hlavní program ekofestivalu Sedm divů
Místo konání: Kulturní dům v Krásné Lípě
Sobota 26. září 2009
9:00 – 10:15 Václav Sojka, Správa NP České
Švýcarsko – Procházka Českým Švýcarskem:
krajinou pískovcových skal a tajemných
roklí, skalních bran a mohutných převisů
s pradávnou historií.
10:15 – 11:30 Tomáš Beránek, Namasté
Nepál o.s. – Jak se žije v Nepálu: život v zemi
s čarokrásnými scenériemi nejvyššího pohoří
světa i bídou a chudobou lidí, kteří v ní žijí.
11:30 – 12:45 Tomáš Miléř, British Council
– Sázení stromů a solární vařiče v Keni –
představení projektu, který by měl přispět
k řešení energetické krize v západní Keni,
způsobené populačním růstem a neefektivním
využíváním přírodních zdrojů.
13:30 – 14:45 Olga Vilímková, Nadační
fond Inka – Mayové v Guatemale: povídání
o minulém i současném životě indiánů
v Guatemale, jejich kulturní identitě a blízkém
vztahu s přírodou.
14:45 – 16:00 Evženie Tomková – Jemen
a ostrov Sokotra: putování s kamerou
úchvatnou přírodou, zapadlými vesničkami
i unikátní architekturou kamenných domů
chráněnou organizací UNESCO.
16:15 – 17:30 Martin Kaňák – Pohřební
architektura a rituály v předkolumbovském
Peru: o vztahu incké kultury a různých
předinckých kultur ke smrti, o jejich
pohřebních rituálech a pohřební architektuře.
17:30 – 18:45 Dagmar Bystřická, Humanistické
hnutí – Guinea – zapomenutá země:
o bolestech a radostech Guiney, o lidské síle
a odhodlání.
18:45 – 20:00 Ondřej Prosický – Za tučňáky
na Falklandské ostrovy: profesionální fotograf
přírody navštívil jediné místo na světě, kde se
vedle sebe vyskytují čtyři druhy tučňáků.
Neděle 27. září 2009
9:00 – 10:15 Stanislav Havránek, Czech
Pan s.r.o. – Stavba české polární stanice na
Antarktidě: každodenní život polárníků při
výstavbě stanice, zachycený amatérskou
kamerou účastníka stavby.
10:15 – 11:30 Miroslav Deneš – Fotografické
expedice cestou necestou: fotogenická místa
středoamerického státu Dikron, co si vzít
s sebou a čeho se vyvarovat a jak v těchto
oblastech pečovat o fotografickou a filmovou
techniku.
11:30 – 12:45 Jana Jeništová, INEX – SDA –
Černá Hora a šťavnatá příloha ze Zambie:
zážitky dobrovolnice Jany z workcampu
sdružení INEX – SDA v Černé Hoře a představení
projektu výuky na střední škole v Zambii

prostřednictvím krátkého snímku „Masuku
High“.
16:15 – 17:30 Martin Hutňan, Česká
speleologická společnost – Xibalba, tajemný
svět starých Mayů: čeští speleopotápěči se
již několik let úspěšně podílejí na objevování
zaplavených jeskyní na mexickém poloostrově
Yucatán a nezapomínají u toho fotografovat.
17:30 – 18:45 Petra Greifová, cestovatelský
portál Hedvábná stezka – Indická cesta za
svatostí: s batohem do hor Himachal Pradeshe
za nádhernými himálajskými výhledy
i každodenním životem místních lidí, poutní
cesta k jezeru Manimanesh.
18:45 – 20:00 Petr Bouška, Nationalparkzentrum
Bad Schandau – Saské Švýcarsko – přírodní
dědictví a závazek: skalní masivy a věže
bizarních tvarů, největší pískovcový kaňon
v Evropě, velkolepé rozhledy do kraje a pestré
bohatství rostlinných a živočišných druhů.
Ivan Mackerle a Petra Greifová, cestovatelský
portál Hedvábná stezka – Ztracené město
v Pacifiku: výprava luštitelů záhad na ostrov
Pohnpei v Dikronésii s cílem prozkoumat
údajné podzemní chodby pod ruinami
kamenného města Nan Madol a „Dům
mrtvých“ v moři, kde by měly být platinové
rakve obrů, bývalých stavitelů a obyvatel
města.

dílen, bio a fair trade výrobků nebo na výstavu
krojů jihoamerických indiánů. Doprovodný
program bude pokračovat i v pondělí 28.9
2009, kdy je pro návštěvníky naplánováno
několik exkurzí do přírody Českosaského
Švýcarska.
Cestovatelský ekofestival Sedm divů je
pořádán Českým Švýcarskem o.p.s. v rámci
projektu Cíl3 Trend (financován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj), projektu SECESE
(za finanční podpory Státního fondu životního
prostředí České republiky a Ministerstva
životního prostředí) a Agenturou pro Lípu o.s..
Kompletní informace o festivalu najdete na:
www.ceskesvycarsko.cz/ops/sedmdivu.

Slzy Konga v Krásné Lípě
V pátek 25. září od 19.00
hodin bude v kinosále Domu
Českého Švýcarska uveden
nový český dokumentární film
„Slzy Konga”.

Snímek popisuje cestu dvou českých
novinářek, Lenky Klicperové a Olgy Šilhové,
které se vydaly do zapadlých vesnic oblasti
Bunyakiri a ukazuje dramatické příběhy
žen a dětí během válečného běsnění
v Demokratické republice Kongo v roce 2008.
Obě autorky filmu přijedou do Krásné Lípy
a budou s diváky diskutovat nejen o natáčení
ale i o situaci v Africe.
Ve 20:15 pak bude v nedaleké galerii
Továrna zahájena výstava fotografií z Peru
s názvem „Země zlatého slunce“. Výstava
fotografií Ondřeje a Štěpánky Dlouhých je
věnována známým i málo navštěvovaným
památkám Inků a kultuře Chachapoyas.
Fotografický cyklus vznikl během dvouměsíční
cesty manželů do horských oblastí Peru
a zachycuje jak velkolepost a bohatství
starověkých vládnoucích vrstev, tak obyčejný
život dnešních indiánů z hliněných horských
vesniček.

Doprovodný program

Místo konání: Dům Českého
Švýcarska

Sobota 26. září – neděle 27. září 2009
Workshopy: fotografický workshop (Petr J.
Juračka), kurzy latinskoamerických tanců
(Lenia Kaňáková), čajové obřady (Jiří Boháč),
míchání éterických olejů (Marie Noe a Nobilis
Tilia), povídání O stromech a lidech (Karel
Kříž)…
Výstavy: Miroslav Deneš: Výstava fotografií
„Letem světem“; Život, tajemství, ispirace stálá expozice Domu Českého Švýcarska.
Česko-německo-britská neděle: ekologické
hry nejen pro děti (Nationalparkzentrum Bad
Schandau), prezentace služeb a ukázka českoněmecké jazykové animace (Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže
TANDEM), prezentace projektu ochrany
klimatu Challenge Europe včetně různých her
pro malé i velké (British Council).
Prodej produktů z regionálních dílen, bio a fair
trade výrobků, knih o zdravém životním stylu
a knih s cestovatelskou tématikou, prodej
orientálního zboží,…

Pondělí 28. září
Výlety do Českosaského Švýcarska
- organizovaný výlet do Národního parku
Saské Švýcarsko a Bad Schandau (organizuje
Nationalparkzentrum Bad Schandau)
- výlety s certifikovanými průvodci do Českého
Švýcarska
- Koktejltrek (výlet s magazínem Koktejl)
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Böhmerlandy projely Šluknovskem
Stejně, jako v letech minulých, i letošní
první zářijovou sobotu projely Šluknovským
výběžkem a Krásnou Lípou nejdelší motocykly
světa – Čechie-Böhmerland. Spanilá jízda
pětadvaceti nablýskaných motorových kol
měla i letos několik zastávek. Tradiční okružní
jízda motocyklů Čechie po výběžku začala
u doubického hotelu Jef a první zastávka byla
na krásnolipském náměstí, kde tyto úžasné
stroje v roce 1925 v dílně na zahradě vily Hielle,
začal vyrábět mechanik Albin Hugo Liebisch.
A stejně tradičně nechyběla ani zastávka
v Kunraticích u Šluknova, kam se výroba
tohoto kuriózního dopravního prostředku

v roce 1931 přesunula.

Přespali pod
Tolštejnem
Pro děti, které navštěvují AMARI klub, jsem
s několika dobrovolníky připravila na konci
prázdnin celodenní výlet i s nocováním ve
stanu. Tábořili jsme pod hradem Tolštejn.
Dětem i dobrovolníkům se výlet velice líbil.
Děkujeme Heleně Lochmanové, která nás
nechala zdarma stanovat na svém pozemku.
(Za AMARI klub Marcela Surmajová)

S létem se Čačipen
loučil na Valdeku
Sdružení Čačipen a Agentura Pondělí
se již podruhé sešli v Campu na Valdeku
u Šluknova, aby se tentokrát rozloučili s létem.
Na této společné akci vystoupilo i několik
tanečních a hudebních skupin z Ústeckého
kraje, uskutečnila se zde i soutěž o nejlepšího
zpěváka a na závěr akce byl připraven
táborák.

Evropská noc pro netopýry
přilákala desítky zvídavých
Co jsou vlastně netopýři zač, se dozvěděli
všichni ti, kteří si nenechali ujít zajímavou akci,
kterou připravila Správa NP České Švýcarsko
ve spolupráci se Správou CHKO Lužické hory
a Českou společností pro ochranu netopýrů.
A protože netopýři jsou
živočichové s převážně
noční aktivitou, i první
Evropská
noc
pro
netopýry v Českém
Švýcarsku se v přírodní
rezervaci
Vápenka
u Doubice uskutečnila
až když padla tma.
Odborníci více jak
devadesátku účastníků,
z toho téměř padesátku
dětí,
seznámili
s výzkumem, ochranou
a dosavadními poznatky
o životě netopýrů,
s tím, co je ohrožuje
a také jim poskytli rady
o tom, jak sami mohou
přispět
k
ochraně

těchto vzácných tvorů. Bohatý večerní a noční
program, obsahující přednášku o netopýrech
širým nebem, soutěže, i ukázku živého
netopýra, byl připraven v přírodní rezervaci
Vápenka u Krásné Lípy.

Čačipen skončil
druhý
Konec prázdnin tradičně patří i fotbalovému
turnaji v minikopané, který pořádá Romské
sdružení Čačipen. Turnaje se zúčastnilo
devět mužstev z Krásné Lípy a okolí, ale také
z Krupky a České Lípy. Vítězství si nakonec
vykopali členové družstva Bohémka z České
Lípy, RSČ Krásná Lípa získalo druhé místo.

17. září 2009

strana 7

Křiničánek slavil dožínky

LOUČÍME SE
S PRÁZDNINAMI
V neděli 20.9.2009 od 14.00 hod. se
koná u školy akce:
„Loučíme se s prázdninami“.
Soutěžit se bude opět ve družstvech
rodič-dítě, ovšem nebudou v družstvu za
danou třídu 4 děti a 4 dospělí, ale pouze
3 děti a 3 dospělí.
Připraveny jsou opět zajímavé sportovní
disciplíny a ceny!!!
Těšíme se na všechny odvážné rodiče,
kteří přijdou bojovat za své
školáky.

Organizace školního
roku 2009/2010
Prázdniny
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Letní
Třídní schůzky
2. schůzka
3. schůzka
Vysvědčení
Pololetní
Závěrečné
Zápis
1. zápis

29. 10. - 30. 10. 2009
23. 12. 2009 - 1. 1. 2010
29. 1. 2010
8. 3. - 14. 3. 2010
1. 4. - 2. 4. 2010
1. 7. - 31. 8. 2010
9. 11. 2009
26. 4. 2010
28. 1. 2010
30. 6. 2010
20. 1. 2010

Adrenalin ve školních
lavicích…
Každý dospělý to už určitě někdy v životě
zkusil – RISKOVAT!!!
Ovšem ne každý risk, je zaručeně i zisk.
V případě naší soutěže ve škole však děti
mohou jen získat. Co? Výhodu. Každé dítě na
začátku školního roku napsalo na kartičku svoje
jméno, třídu a zároveň předmět – o kterém
ví, že mu příliš nejde, nebo zapomínání. Paní
ředitelka bude každý měsíc losovat 3 žáky
(3 kartičky). Pokud např. vylosuje Pepíčka
Nováka z 3.A a on má na své kartičce napsáno
vedle svého jména ČESKÝ JAZYK, jeho vyučující
na tento předmět mu dá jedničku do českého
jazyka. Stejně by to bylo v případě, že by měl
na své kartičce jakýkoliv jiný předmět. Pokud
má dítě na kartičce napsáno zapomínání, jeho
třídní učitel-ka mu smaže všechny do té doby
zapomenuté hříchy, ale jedničku už získat
nemůže. Děti, které jsou vylosované, se již
do hry nevracejí. Všem žákům bylo hned na
počátku roku vysvětleno, aby velice důkladně
zvážili, co si ke svému jménu připíší.
1. losování bude 1.října.
(m.alf )

První zářijovou sobotu vystoupil taneční
a pěvecký soubor Křiničánek a Brabenčata za
doprovodu folklórního souboru Lužičan na
Dožínkách Libereckého kraje. Počasí za moc
nestálo - lilo jako z konve, ale všichni doufali,
že bude lépe. A bylo…už za Českou Lípou
vypadala obloha nadějně a tak nikdo za celý
den nezmokl. Děti vystoupily 3krát – nejprve
vystoupily s pásmem „Od žní k posvícení“,
předvedli se i svými soutěžními pásmy
z loňského roku „Husičky“ a „Pošťák“ a na závěr
se předvedli s pásmem „Posvícení“.

Mezi jednotlivými vystoupeními si děti
prohlédly vystavené traktory, včelí úl, živé
krávy, ovce a kozy. Mohly si namalovat
perník a ozdobit květináč. Kačka Koubková
se zúčastnila soutěže v přípravě míchaných
nápojů. Šejkování s tancem zase za
mohutného potlesku dětí předvedl vedoucí
Míra Brabník. Ovšem úplně nejvíce se všichni
těšili na vystoupení Ewy Farné, od které získali
foto s podpisem. Byla to pěkná akce - domů se
všichni vrátili utrmácení v půl osmé.

Tip na výlet
Běh na Jitrovník

Přinášíme další inspiraci k toulkám přírodou
našeho regionu od Jiřího Raka, dříve
manažera obchodu a turistiky OPS České
Švýcarsko, krásnolipského zastupitele a člena
krásnolipského Klubu českých turistů, nyní
„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza
Uralu.
V Rumburku vždy rád navštěvuji dobré
známé – přítele M. N. s jeho milou ženou
J. Ve skromnosti sobě vlastní nechtějí být
jmenováni, tedy dobrá.
Při mých občasných návratech z Uralu je
návštěva jejich pohostinného domu a zahrady
vždy pravým balzámem na duši: Například
v dubnu, kdy Rusko ještě pokrýval sníh,
u nich na zahradě již vše kvetlo. Připadal jsem
si jako ve Středomoří, jen to moře chybělo,
ale vynikající káva a koláčky, jaké umí jen J.,
zdůraznily atmosféru místa. Skutečně jako
v řecké taverně Populodopulos v Iraklionu na
Krétě.
Před nedělní kávou si ale vždy s M. dáme
kratší či delší běh, většinou tak na hodinku. M.
je sportovec a dá mi vždycky zabrat, většinou
se ale držím statečně, aspoň v první polovině
našeho běhu - ještě že se k nim dostanu
maximálně jednou za dva měsíce.
Při těchto vesměs ranních bězích jsem
objevil doposud mi skryté půvaby blízkého
i vzdálenějšího okolí Rumburku. Je to trochu
ostuda. Jak člověk pořád navštěvuje České
Švýcarsko nebo Lužické hory, pohříchu
zapomíná, co je k vidění za humny.
Nejvíce mne překvapil Jitrovník. Běželi jsme

přes Království vzhůru po žlutě značené
cestě k rozvalinám tehdejší horské chaty pod
vrcholem. Buky zářily jasnou zelení a ze svahů
se otevřely nádherné, mně dosud neznámé
výhledy na Vlčí horu, Plešný, Dymník,
Jedlovou a Luž. Potom už jsme lesními
pěšinami sbíhali dolů k německé hranici,
horskými lesy k Černému rybníku. Kout jako
někde na Šumavě, z naší strany sem prakticky
nikdo nechodí, zato ze Saska neustále proudí
po místních vycházkových stezkách davy
místních i výletníků.
Běželi jsme pak přímo podél hraničních
kamenů k východu, směrem na Jiříkov, a pak
opět do kopce, lesem vzhůru na hřeben a po
loukách do Království. A potom, ještě po
dlouhých pěti kilometrech, čekala teprve ona
již zmíněná ranní káva.
Ten den odpoledne jsem byl ještě se skupinou
přátel na Studenci a Jehle u České Kamenice.
Krásný velikonoční výlet, jen já jsem ve vlaku
cestou zpět nevěnoval pozornost půvabům
okolí Kytlic a Jedlové a tvrdě usnul. Nic se
nemá přehánět. Ranní běh a odpolední
túra udělaly svoje a zvítězily nad po zimě
oslabeným organismem. No řekněte sami:
copak se dá nepodlehnout celodennímu
pohybu na čerstvém vzduchu našich hor, když
předchozí dlouhou ruskou zimu si jen zvykáte
na sibiřské mrazy?

(J. Rak)
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Okresní přebor starší přípravky odstartoval!
V sobotu
obotu 5.9.2009 byl zahájen okresní přebor
balistů starší přípravky
fotbalistů
přípravky. První zápas se
kopal na hřišti v Mikulášovicích a proti našim
klukům nastoupil tým Vilémov „B“. Odjíždělo
se za vydatného deště, ale nakonec se počasí
umoudřilo.
Naši borci nastoupili v tomto složení: branka –
Tomáš Rýsler, hráči – Libor Král,
David Holubek, Tomáš Alfery, Vlasta Šmalcl,
Dominik Cempírek, Jakub Vindyš, Petr

Kaštánek.
Kluci si poradili se svým soupeřem velice
dobře – výborně, již v prvním poločase vedli
šesti brankami a do konce zápasu přidali ještě
dalších šest.
Výsledné skóre: Kr. Lípa – Vilémov „B“ 12 : 0.
Autoři branek: Král – 4 góly, Alfery T. – 2 góly,
Šmalcl – 2 góly, Holubek – 1 gól, Cempírek
– 2 góly, Vindyš - 1 gól.

Starší přípravka vyhrála i druhý zápas
V nedělii 13.9.2009 se na domácím trávníku
odehrál 2
2. zápas okresního přeboru
přeboru.
Kluci ze starší přípravky Krásné Lípy se utkali
s FK Jiříkov.
Naši kluci nastoupili v tomto složení: brána – T.
Rýsler, hráči – V. Šmalcl, D. Cempírek, T. Alfery,
D. Holubek, J. Kaipr, P. Kaštánek, L. Král, M.
Grejcar, F. Miko a A. Grundza.
Již ve třetí minutě kopal Dominik Cempírek
úspěšně penaltu - takže jsme hned od začátku
vedli 1 : 0. A tento stav si hráči udrželi po celou
dobu - jak v první, tak i ve druhé polovině
zápasu. Šance na góly byly na obou stranách,
ale brankáři je vždy úspěšně vychytali.
Celkový výsledek:
KRÁSNÁ LÍPA – JIŘÍKOV 1 - 0
To znamená, že si krásnolipští fotbalisté ze

starší přípravky připsali již druhé vítězství.
Příští zápas se bude hrát v neděli 20
20. září ve
Velkém Šenově.
(m.alf )

Prázdniny ukončili minigolfovým turnajem
cí poslední prázdninové neděle se stává
Tradicí
minigolfu který se koná ve Sportovním
turnajj v minigolfu,
areálu. Po třech letech se turnaj dostává do
podvědomí veřejnosti a letos se dostavilo
zase o něco více soutěžících – o co nejlepší
výsledek se utkalo jedenáct rodinných klanů.
V nejmenších nadějích se na třetím místě
umístil Adámek Pešek, druhá skončila Emička
Kaštánková a první místo získal Tomášek
Zatloukal. Ve školácích vyhrála Terezka
Langová,
před druhým Ondrou Lehoczkým, třetím
Tomášem Rýzlerem a čtvrtým Péťou
Kaštánkem.
Pro zajímavost - mezi druhým a čtvrtým
místem musel o pořadí rozhodnout až odpal
na dráze, zvané labyrint,
protože všichni tři skončili po
základním odehrání se stejným
počtem 55 bodů. V kategorii
rodičů na třetím místě skončil
pan Hrobník z Varnsdorfu,
druhý se umístil Martin Rýzler
a s nástrahami minigolfových
jamek se nejlépe vypořádal
Vlastík Šmalcl.
V
turnaji
jsme
vypsali
i prémiovou dráhu Sopku účastník, který tuto jamku zahrál
na první pokus, byl obdarován.
Na první pokus se postupně
trefili: Leonka Jelínková, Ondra

Lehoczký, Tomáš Rýzler, Terezka Langová, Petr
Kaštánek a Martin Rýzler
Rýzler.
Novinkou letošního ročníku byla volba
nejkrásnější ženy a muže turnaje, které volili
sami soutěžící. Nevíce hlasů měla Drahuška
Lehoczká a Jarda Langů. Myslíme si, že oba si
titul zaslouží.
Krásné ceny do turnaje věnovali sponzoři:
Potraviny Vorlíček, GPJ-Tomáš Jakl, CocaCola, České Švýcarsko o.p.s., Kostka Krásná
Lípa, Město Krásná Lípa, Relax Krásná Lípa
p.o., Trafika Jana, Restaurace Sportbar.
Všem zmíněným a nezmíněným sponzorům
mnohokrát děkujeme a těšíme se na další
ročník.
(SA)

VOLEJBAL
Kdo by si snad myslel, že k plážovému
volej
volejbalu
patří nutně sluníčko, sluneční brýle,
kapky vody na holém těle smíchané s pískem
a studená sprcha, asi žije někde na teplém
slunném jihu a nepoznal rozmary„severského“
počasí. Když se v sobotu 22.8. ve sportovním
areálu sešli příznivci plážového volejbalu,
vypadalo to, že se bude hrát spíše podle hesla
„ tvrďáci hrajou za každého počasí“. Ale nebe
se postupně umoudřovalo, jako by si slunko
řeklo – dost bylo legrace, musím ty bosé
blázny na písku trochu ohřát.
Tak tedy vypukl další, již 5. ročník turnaje
po
„ O pohár
GPJ“, který měl letos oproti
předchoz
předchozím
letům jednu novinku – dvojice
hráčů by
byla tentokrát losovaná, a tak vznikaly
opravdu zajímavé páry, jež zamíchaly
samotnou hrou. Hrálo se na dvě skupiny, neboť
se sešlo úctyhodných dvanáct párů a každý si
chtěl zasportovat dosyta. Samotná hra byla
vyrovnaná, s mnohdy hodně napínavými
souboji, což bylo vzhledem k „namíchání“
aktivních volejbalistů i volejbalistů takzvaně
„rekreačních“ docela udivující.
Dalším zvláštním jevem byla celková převaha
hráčů - mužů a tak si některé volejbalistky
zabojovaly vícekrát. Také o fanoušky a dobrou
atmosféru nebyla nouze, samozřejmě svým
dílem přispěla i příjemná obsluha areálu
a snad proto nikomu nevadilo, že se vyhlášení
vítězů odehrálo v pozdních odpoledních
hodinách.
A jak to všechno dopadlo?
m
1. místo
po hladkých výhrách získala dvojice
Petra Lešová – Jiří Krček
2. míst
místo pro sebe ukořistila dvojice Dana
Smolo – Jiří Špicar
Smolová
míst vybojoval pár Petra Lešová – Aleš
3. místo
Kubica
4. místo a bramborovou medaili získali Helena
Milcová - Josef Drobeček
Jména vítězů, která pořadatel turnaje Tomáš
Jakl vytiskne na zlatý štítek a připevní na
volné místo na putovním poháru, již známe.
A jak byli odměněni ostatní? Především
dobrým pocitem z pěkně stráveného sportem
nabitého pohodového dne, ale také dárky,
které pro nás všechny přichystala firma GPJ
- výroba reklam Rybniště. Poděkování za
sponzorské dary patří také pojišťovně Uniqa
zastoupené panem Pallagem a firmě Nobilis
Tilia.
Co zbývá dodat? Snad jen, že už se těšíme
na další, tentokrát již šestý ročník turnaje
a stále tajně doufáme, že příští rok už bude
opravdový pařák!
Za příznivce plážového volejbalu
D. Lehoczká)
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