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Kostka má nové dodávkové vozidlo
Klíčky od nového devítimístného vozu Ford
Transit minulý týden převzala ředitelka
příspěvkové organizace Kostka Krásná
Lípa Hana Volfová. Nový vůz
bude sloužit především pro
přepravu osob a asistentek
při poskytování odlehčovací
služby a při hlídání dětí. Obě
služby jsou poskytovány v
celém Šluknovském výběžku.
V případě potřeby bude k
dispozici i pro město a jeho
další organizace, především
pak pro potřeby základní školy.
Nákup a provoz vozidla bude
hrazen z dotačních prostředků.
Více informací o službách na
http://kostka.krasnalipa.cz, na

tel.: 777 291 359 nebo na odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz.
(hv)

Nezaměstnanost
v Krásné Lípě v říjnu

Oznámení
o dokončení
obnovy katastrálního
operátu

V měsíci
bylo
ě í i říjnu
říj
b l v evidenci
id
i Úřadu
Úř d práce
á
Děčín 315 uchazečů o zaměstnání – z toho
131 žen - z Krásné Lípy. V evidenci tak
meziměsíčně přibyli 3 uchazeči o zaměstnání.
Je to tedy mírný nárůst nezaměstnanosti ve
městě, jejíž míra se nyní aktuálně pohybuje
na 18,29%. Ve většině měst a obcí regionu
nezaměstnanost spíše stagnuje. Okresní
průměr je 13,94%, ve Šluknovském výběžku
pak 15,99%.
(r)
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

Evidovaní
uchazeþi

Míra

celkem
ženy muži
1385 671
714
85
37
48
48
22
26
172
77
95
39
26
13
59
32
27
1788 865
923
708 363
345
396 198
198
315 131
184
4
0
4
127
59
68
1550 751
799
504 260
244
127
64
63
219 108
111
183
97
86
42
19
23
30
9
21
55
30
25
1160 587
573
4498 2203 2295

1
16,30%
13,60%
11,94%
23,59%
14,13%
16,95%
16,44%
12,04%
21,38%
18,29%
8,16%
23,35%
15,43%
17,49%
12,83%
16,95%
18,10%
13,38%
20,00%
9,75%
16,11%
15,99%

Městský úřad v Krásné Lípě podle ustanovení
§ 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Rumburk (dále jen
Katastrální úřad) č.j. OO 1/2001-6 oznamuje,
že v budově Městského úřadu v Krásné
Lípě v zasedací místnosti MěÚ v období
(v pracovních dnech) od 20. 11. 2009 do 3. 12.
2009 bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální
operát
obnovený
novým
mapováním na digitální katastrální mapu
v katastrálním území Krásná Lípa města
Krásná Lípa.
Do obnoveného operátu bude možné
nahlédnout za přítomnosti zaměstnance
katastrálního úřadu s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu a to v uvedeném
období v úředních hodinách:
Pondělí, středa od 9.00 do 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek od 9.00 do 15.00 hod.
Více na webových stránkách MěÚ www.
krasnalipa.cz

Poslední šance jak
podpořit Krásnou Lípu
v soutěži o nejkrásnější
město a obec
Čech a Moravy
Podpořte Krásnou Lípu a hlasujte v anketě
o nejkrásnější město/obec Čech a Moravy
2009.
Krásná Lípa je zatím na třetím místě
s téměř třiceti čtyřmi tisíci hlasy, ale v těsném
závěsu je dvaatřicetitisícové město Trutnov.
Hlasovat pro Krásnou Lípu můžete na
adrese http://www.czregion.cz/krasna-lipa
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec je možné
maximálně jedenkrát za hodinu.
(To znamená, že obec dostane od
jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů
denně).
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce
hlasů.
3. Soutěž probíhá do 30. listopadu 2009 (do
24:00hod).
Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas!“
v hlasovacím zařízení pod prezentací
města/obce.
Jakýkoliv pokus o manipulaci znamená
automatické vyřazení ze soutěže.
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

Upozornění pro
organizace
Vyúčtování činnosti organizace a akcí
konaných v letošním roce dodejte
nejpozději do 30. 11. 2009. Formuláře
na vyúčtování činnosti a akcí naleznete
na www.krasnalipa.cz nebo si je můžete
vyzvednou osobně v kanceláři č. 10 u sl.
Baranové.
Plán akcí na rok 2010 prosím dodejte na
podatelnu MěÚ (kancelář č. 6) nejpozději
do 30. 11. 2009. Díky plánu akcí zájmových
organizací bude opět sestaven kalendář
kulturních akcí na rok 2010.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 16.11. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.11.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
30.11. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 3.12. 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.

Počasí v Krásné Lípě v říjnu
Říjen byl v ČR ve znamení
extrémních teplotních
skoků. Jinak tomu nebylo
ani v Krásné Lípě. Po
teplém začátku měsíce
vtrhl na naše území
vlhký a studený vzduch
od
severovýchodu,
který zapříčinil přívaly
sněhu a studené dny.
Tento měsíc byl teplotně
podprůměrný a srážkově
nadprůměrný. Vůči září
bylo v průměru chladněji
o 8°C. V říjnu bylo v Krásné
Lípě
zaznamenáno
7
mrazových
dnů
(minimální denní teplota
je nižší než 0,0°C) a
dokonce jeden ledový
(maximální denní teplota
je nižší než 0,0°C), což je
na říjen poměrně brzo.

Údaje za minulé měsíce
najdete na www.pocasistrelna.cz/krasnalipa.htm
Srážky byly změřeny
včetně
rozpuštěného
sněhu ve srážkoměru.
Průměrná teplota
5,3°C
Maximální teplota
18,1°C (8.10)
Minimální teplota
-3,9°C (31.10)
Maximální vlhkost
100%
Minimální vlhkost
59%
Úhrn srážek*
121,8 mm
Maximální poryv větru
16,0 m/s

Stomatologická pohotovost
▪ 14. - 15. 11. 2009 MUDr. Sýkorová Eva
▪ 17.11. 2009 MUDr. Křemenová Alena
▪ 21. - 22. 11. 2009 MUDr. Miličová Jiřina
▪ 28. - 29. 11. 2009 MUDr. Vojtěch Vladimír

- U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216
- Sokolská 129, Děčín IX - Bynov,
tel.: 412 544 539
- Anenská 385/2, Děčín I,
tel.: 412 510 154
- U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216

Občansko právní poradna je přeložena z 16. 11. 2009 na 23. 11. 2009. Zájemci
o bezplatné právní poradenství se mohou objednat osobně v komunitním
centru nebo na čísle 412 354 842

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 849. 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.
Antidiskriminační zákon
V minulém příspěvku jsem hovořil o antidiskriminačním zákoně (č. 198/2009 Sb.). Při
praktickém uplatňování tohoto zákona však bude největším problémem zaměňování
„rovného zacházení“ a „rovnostářství“.
Problematika zákazu diskriminace je jednoduchá teoreticky, avšak při posuzování
jednotlivých případů je poměrně složitá. Právní předpisy samy o sobě ji nevyřeší. Její řešení
bude záviset nejen na výkladu soudu (to budeme vědět po cca 4 – 6 letech), ale i na přístupu
jednotlivých osob. Všichni jsme jen chybující lidé - anitidiskriminačního zákona se bohužel
budou dovolávat i ti, kteří se nedokážou prosadit vlastními schopnostmi. Proto je nutné,
aby „druhá strana“, tedy ti, kteří budou za diskriminaci napadáni, se připravili na obranu
proti neoprávněnému tvrzení, že diskriminují. Předem si musí opatřit důkaz, že nenaplňují
znaky diskriminace z těch konkrétních důvodů, které stanoví zákon: » rasa, » etnický původ,
» národnost, » pohlaví, » sexuální orientace, » věk, » zdravotní postižení, » náboženské
vyznání, » víra, » světový názor.
Takže například zaměstnavatel bude svým chováním veřejně a jednoznačně deklarovat,
že je zaměstnavatelem rovných příležitostí. Bude zaměstnávat Číňany, ženy, věřící, mladé
i staré a podobně, ale logicky ne všechny – jen ty, které pro plnění svých úkolů potřebuje.
O diskriminaci se v žádném případě nejedná, pokud důvody k rozlišování mezi jednotlivými
zaměstnanci spočívají v jiných skutečnostech, než jsou zákonem vymezené diskriminační
znaky. To jsou např. kvalifikace, znalosti potřebných jazyků, délka praxe, pracovní pozice,
obecný rozhled, dané pracovní podmínky, osobní čistota při výkonu práce, výsledky
práce, znalosti spisovné češtiny, přínos výsledků práce pro zaměstnavatele, povaha práce,
podmínky nezbytné pro výkon konkrétní práce a podobně. Samozřejmě u různých prací
přicházejí v úvahu různé znaky (dva zaměstnanci, kteří vykonávají práci stejného druhu, mají
nárok na stejnou odměnu za stejnou práci jen tehdy, pokud odvedou skutečně absolutně
stejné množství práce a ve stejné kvalitě).
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I v letošním podzimu bude bezplatné
štěpkování

Odlehčovací služby

svých zahradách.
Pro letošní podzim a počátek zimy upouštíme
od předem stanovených termínů. Štěpkování
bude probíhat průběžně dle požadavků
občanů v období do 11. prosince 2009.
Samozřejmě v závislosti na počasí. V případě
sněžení se budou pracovníci TS věnovat
především úklidu komunikací a veřejných
prostranství.
Pokud máte o tuto službu zájem, stačí pouze
zavolat na naše Technické služby (p. Kamberská
tel.: 412 354 848) a službu si zdarma objednat.
Požadavky budou vyřizovány postupně.
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního
štěpkování je nezbytné
připravit ořezané větve na
NEPALTE VċTVE – ŠTċPKUJTE!!!
technice přístupné místo,
silnými konci k jedné
MČsto Krásná Lípa nabízí obþanĤm
straně. Průměr větví může
být maximálně 10 cm.
ZDARMA
Takže netrapte zbytečně své
likvidaci vČtví do prĤmČru 10 cm pomocí traktorového štČpkovaþe.
sousedy kouřem z vlhkých
větví, dřevní hmotu zdarma
KDY: v termínu do 11. 12. 2009
„zrecyklujte“ - prospějete
tak nejen přírodě, ale často
i ke zlepšení mezilidských
vztahů.

Letošní nezvykle rychlý nástup zimy trochu
překvapil, nicméně stávající počasí umožňuje
postupovat v úklidových pracích a v
zazimování zahrad.
Stejně jako loni, přichystalo město Krásná Lípa
i letos pro své občany i vlastníky rekreačních
objektů bezplatné štěpkování odpadových
větví.
Tato služba se v průběhu minulých sezón
setkala s velkým zájmem. Službu využívá
značný počet zájemců a vyprodukováno tak
již bylo více než 100 m3 dřevní štěpky, která
skončila buď jako příměs v našem „městském“
kompostu nebo ji využili občané přímo na

Asistentky odlehčovací služby zajišťované
Kostkou představily a také zodpověděly
dotazy o nově poskytované sociální službě
ve Šluknovském výběžku při besedě, která se
konala v kavárně Na Kopečku v Rumburku.
Odlehčovací služby a službu Hlídání dětí
poskytuje Kostka Krásná Lípa ve spolupráci
s Agenturou Pondělí, o.s. a mateřským
centrem Beruška za finanční podpory fondů
EU. Organizace také spolupracují s Noemou,
poskytovatelem pečovatelské a zdravotní
služby.
(hv)

Sportovní hala má
novou folii

OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Technické služby, p. Kamberská tel.: 412 354 848

VċTVE UKLÁDEJTE SILNċJŠÍM KONCEM K JEDNÉ STRANċ NA PěÍSTUPNÉM MÍSTċ,
NEJLÉPE PěED PLOT KE KOMUNIKCI !!!

(J. Kolář)

Listí nepalte - kompostujte
daného listí okolo domů
Likvidace záplavy spadaného
domů,
ze zahrádek, z ulic a chodníků – každoroční
podzimní téma zodpovědných vlastníků. Staré
listí je důležitá a hodnotná součást kompostů
a následného koloběhu živin v přírodě.
Postupně se mění i pohled široké veřejnosti
na tento druh bioodpadu. V minulosti se listí
hojně pálilo. Dnes se s tímto řešením, které
často otravovalo nejen vzduch, ale i sousedské
vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně.
Jako pomoc občanům, kteří nemají možnost
spadané listí kompostovat svépomocí, nabízí

město Krásná Lípa již trad
tradičně jeho bezplatný
odvoz. Ke shromažďování spadaného listí
slouží velkoobjemové pytle, které vám
zdarma zapůjčíme v Technických službách.
Po naplnění pytlů stačí jen telefonicky (p.
Kamberská, 412 354 848) objednat jejich
odvoz.
Listí rozhodně nepatří do popelnice. Využijte
výhodné nabídky na ekologické řešení pomůžete přírodě.

Novou vrchní krycí folii na nafukovací halu
v minulých dnech instalovali zaměstnanci
sportovního areálu společně s pracovníky
krásnolipských technických služeb. Tuto folii
je nutné měnit jednou za čtyři až pět let a díky
svépomocným pracím technických služeb,
město výrazně za tuto výměnu ušetřilo. Za
pomoc při výměně folií a při úklidu před
nastávající zimou pracovníci sportovního
areálu děkují.
(r)

(J. Kolář)

Nevíte, co s napadaným
listím na PODZIM?
Mďsto Krásná Lípa nabízí obĀanĪm a vlastníkĪm rekreaĀních objektĪ
v katastru mďsta zapĪjĀení velkoobjemových pytlĪ na likvidaci spadaného
listí.
Pytle získáte na TSm Krásná Lípa, PletaĢská 22/3, Krásná Lípa nebo na tel. 412 354 848
u paní Kamberské.

Po

naplnďní,

na

základď

telefonického

oznámení

paní

Kamberské,

ZDARMA proveden svoz.
Provozní doba TSm:

Pondďlí
Úterý
StĢeda
ÿtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 – 12:00 h
14:00
7:00 – 12:00 h
14:00
7:00 – 12:00 h
14:00
7:00 – 12:00 h
14:00
7:00 – 13:00 h
v sudém týdnu 8:00 – 11:00 h

- 17:00 h
– 15:00 h
– 17:00 h
– 15:00 h

bude

Příručka pro sociální
začleňovoání
V Ústeckém kraji na krajské konferenci
„Sociální integrace v obcích“ představil Úřad
vlády – Agentura pro sociální začleňování
- „Příručku pro sociální začleňování 2009“.
Příručka stručně a přehledně poskytuje jasnou
představu o tom, jak a co proti sociálnímu
vyloučení dělat. Je určena představitelům
obcí a měst. Příručka by měla být dostupná
také na webových stránkách www.socialnizaclenovani.cz.
(hv)
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Pozvánka do
České Švýcarsko má novou turistickou známku
turisty a příznivce regionu Českého Chřibská, Janov, Jetřichovice, Mikulášovice,
informačního střediska Na
Švýcarska čekají i v tomto podzimním období Růžová, Staré Křečany a Vlčí Hora a informují
Podzimní období je v plném proudu a
nastává čas dlouhých večerů, které si můžete
zkrátit návštěvou divadla, četbou knihy
či příjemným nevšedním nakupováním.
To vše můžete zrealizovat prostřednictvím
našeho informačního střediska v Domě
Českého Švýcarska. Získáte zde informace
o programech v nové divadelní sezóně
varnsdorfského divadla a současně si u nás
můžete zakoupit lístky na konkrétní divadelní
vystoupení. Dále si můžete vybrat z řady
nových zajímavých regionálních publikačních
titulů - jak pro dospělé, tak i pro děti namátkou jmenujme např. Modroret - pověsti
z Děčínska, Labská královna či pověsti z Polabí
s názvem Čert a mlynář.
Těm, kteří raději nakupují, můžeme naopak
nabídnout bio a fairtrade potraviny, originální
regionální výrobky od přírodní kosmetiky,
textilních výrobků, keramiky až po ekologicky
šetrné výrobky. Cenově příznivé jsou například
mycí a prací prostředky značky Excel, které
si už našly své pravidelné krásnolipské
odběratele a proto jsme rozšířili tuto nabídku
o výrobky z řady Ecover jako např. o aviváž v
menším – litorvém - i větším - pětilitrovém
úsporném balení. Tak neváhejte a navštivte
nás - jsme tu pro Vás.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,o.p.s.)

zajímavé novinky v podobě výroční turistické
známky národního parku a série informačních
letáků s lákavými turistickými cíli v regionu.
Výroční turistickou známku vydala společnost
českého Švýcarska o.p.s. ve spolupráci se
Správou Národního parku České Švýcarsko
právě ku příležitosti blížícího se desátého
výročí
vyhlášení národního parku(20002010). Zajímavostí je, že ve stejném roce slaví
narozeniny i sousední saský národní park,
který je přesně o 10let starší než český a tato
skutečnost je na zadní straně této známky
poutavě graficky znázorněna v podobě
společného „narozeninového loga“.
Naopak těm, kteří se chystají vydat se v
Českém Švýcarsku na výlet nebo plánují pobyt
a rádi by získali o daném místě co nejvíce
informací, přijdou vhod nové informační
turistické letáky, jež vydala v nákladu 30 tisíc
kusů obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice
of Villages, financovaného z Evropské Unie
a fondu ERDF. Konkrétně se jedná o deset
nových propagačních materiálů o obcích
Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Doubice,

o historii i současnosti obce, doporučují
zajímavá místa, která stojí za vidění, upozorňují
na místní kulturní akce a možnost sportovního
vyžití v letní i zimní sezoně. Návštěvníci
zde také naleznou tipy na pěší i cyklistické
výlety nebo možnosti ubytování a stravování
v nejbližším okolí.
Tyto novinky jsou již nyní
k dispozici
v turistických informačních střediscích
- především v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě, dále na obecních úřadech
a ve vybraných ubytovacích a restauračních
zařízeních.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,o.p.s.)

Turisté vydali nové
pověsti
Největší ucelenou publikaci sto čtyřiceti
šesti pověstí Šluknovska vydal Klub českých
turistů Krásná Lípa. Kdo se chce dozvědět
o místních pověstech, o vzniku obcí, o
loupežnících, o osudech bílých hradních paní,
o vojsku, o vílách, o čertech, ale i o různých
neuvěřitelných záhadách, tomu je tato
publikace určena. Publikaci, která doplňuje
Vlastivědu Šluknovska, si zájemci budou moci
za zvýhodněnou cenu koupit 28. listopadu na
vánočních trzích v Krásné Lípě a Rumburku.
(r)

Letos vítali nové
občánky města už
potřetí
Osmnáct nových občánků Krásné Lípy, sedm
holčiček a jedenáct chlapců, přivítaly členky
Sboru pro občanské záležitosti. Jako obvykle
se všichni malí oslavenci společně s rodiči a
dalšími příbuznými sešli v krásnolipské
obřadní síni a všem zúčastněným pro radost
zazpívaly
děti z mateřské školy Motýlek.
(r)

Program kina Krásná Lípa
LISTOPAD 2009

G - FORCE
středa 18. 11.
od 17.3o hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Hrdiny filmu jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během
filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. 89 min. ČESKÁ VERZE.

JÁNOŠÍK
středa 25. 11.
od 18.00 hod

Vstupné 70,- Kč
Ml.nepřístupno

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával.Stal se symbolem lidového
odporu proti panskému útlaku.Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi.
140 min.
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ABBA World Revival

Posezení pro seniory

Hlava Havla

Na takřka originální provedení repertoáru
slavné hudební formace ABBA v podání
ABBA World Revival se můžete těšit v úterý
1. prosince od 19:00 v Kulturním domě v
Krásné Lípě. Toto vystoupení je 100% živá
show-produkce deseti hudebníků, repertoár
zahrnuje přes 30
nejznámějších písní švédské legendární
mega-skupiny 70. let.
Vstupné 150,- Kč. Předprodej pí. Semelková v
kině nebo na tel.: 777 184 083.

Na sobotu 12. prosince od 16:00 bude v
Kulturním domu v Krásné Lípě připraveno
tradiční předvánoční posezení pro seniory,
kteří se tentokrát mohou těšit na hudební
show houslisty Františka Lamače z Jablonce
nad Nisou.

Trochu filmového umění o době před
„listopadem“ i po „listopadu“ a trochu
nesnesitelné lehkosti bytí s občanem Havlem
můžete prožít v sobotu 21. listopadu od 19:00
v Domečku Na Kopečku vedle evangeliského
kostelíku na Krásnolipské ulici v Rumburku.

Meziplanetární komunikace
Také vám lidé opačného pohlaví někdy
připadají jako bytosti z jiné planety? Nejste
sami – genderové problémy řešíme občas
všichni. České Švýcarsko o.p.s. pořádá 24.
listopadu, 9:00 – 17:00, zajímavý seminář s
názvem Komunikace mezi muži a ženami,
jehož účastníci se dozvědí, jaké jsou odlišnosti
mezi mužským a ženským způsobem
komunikace, a naučí se tak předcházet z
něj plynoucím nedorozuměním v osobních
vztazích a na pracovišti. Více na www.
ceskesvycarsko.cz.

Výstava vojenských
uniforem
Nebočadské keramické
léto
Navštivte novou výstavu v galerii Továrna v
Krásné Lípě. Nová výstava, která potrvá do
30. listopadu a je přístupná od pondělí do
neděle vždy mezi 11:00 a 21:00, představí
tvorbu hrnčířů, umělců a studentů, kteří
se zúčastnili mezinárodního keramického
symposia. Ojedinělá výstava představuje
veřejnosti keramickou tvorbu založenou na
tradičních technologiích vypalování v dřevem
vytápěných pecích.

Festiválek severských filmů
V Kulturním centru ve Velkém Šenově budou
ve dnech 27.-28. listopadu promítány severské
filmy: Zajatci mlhy, Světla v soumraku,
Ukrutně šťastni a Kurz negativního myšlení.
Permanentka na všechna promítání 100,- Kč,
jeden film 50,- Kč. Více, včetně odkazů na filmy
najdete na http://www.velkysenov.cz.

Pozvánka na Den
otevřených dveří
Střední škola služeb a cestovního ruchu ve
Varnsdorfu Vás zve na Den otevřených dveří,
který je připraven na pátek 27. listopadu 2009
od 9 do 16 hodin v budově na Bratislavské
ulici č. 2166 ve Varnsdorfu. Žáci, rodiče i
ostatní návštěvníci zde dostanou podrobné
informace k jednotlivým studijním a učebním
oborům. Mohou se také těšit na módní
přehlídku a ukázky umění studentek a
studentů z oboru kadeřnice a kosmetička.

Křest DVD a promítání filmu
Ve středu 25. listopadu se od 17:00 ve
šluknovském zámku uskuteční slavnostní
křest DVD a promítání filmu o Šluknovu. Nové
DVD vydal Šluknov u příležitosti letošního
významného
650. výročí svého povýšení na město ve
spolupráci s filmovým studiem Pegasfilm
Praha.
A co na něm najdete? Vedle prezentačního
filmu o Šluknovu i tipy na výlety do nejbližšího
okolí.

Město Šluknov a Victoria Nord club vojenské
historie Šluknov Vás zvou na výstavu
vojenských uniforem, zbraní a fotografií do
výstavní síně Domu kultury ve Šluknově.
Výstava je přístupná až do 27. listopadu v
pracovní dny vždy mezi 8:00 až 15:00.

První

adventní vánoční
dílna

Ve středu 25. listopadu od 19:00 se můžete v
Domečku Na Kopečku vedle evangelického
kostelíku v Rumburku zúčastnit první výroby
vánočních dekorací, kterou povede Natálka B.

Jak se restaurují varhany
Památkově chráněné varhany se po
čtyřleté restauraci v těchto dnech instalují
v evangelickém kostelíku na Krásnolipské
ulici v Rumburku. Povídáním, promítáním
fotek a praktickou ukázkou z této akce vás ve
středu 18. listopadu v 19:00 Vás provede Vít
Kadeřábek ml. z firmy Organa z Kutné Hory.

Mikulášská nadílka
V neděli 6. prosince ve 14:00 zavítá do
krásnolipského kulturního domu čert a
Mikuláš. Mikulášskou nadílkou plnou zábavy
a soutěží tradičně provede Míra Vais.

Adventní jarmark a
rozsvícení vánočního
stromu
Na nádvoří „Továrny“ se v sobotu 28. listopadu
od 10:00 můžete těšit na tradiční staročeský
jarmark se stánkovým prodejem adventního
a vánočního zboží. V 16:15 se pak slavnostně
rozsvítí vánoční stromek, popije se svařák a
zazpívají koledy s folklorními soubory Lužičan
a Křiničánek, které vystoupí i během celého
dne.

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
byla k vidění část
objektu,
který
se
nalézá na schodišti
před
krásnolipským
kostelem. Jedná se o
šestimetrové sousoší
sochaře
Františka
Pettricha
(staršího)
„Kristus
na
kříži“.
Socha pochází z roku
1818 a je umístěna na
kamenném podstavci.
Zajímavostí je, že
skulptura je vytesána z
jednoho kusu kamene.
Cenu - upomínkové
předměty - tentokrát

získávají: Kateřina Appeltová, Vladimír Kraus z
Prahy a Václav Hieke.
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 se nachází tento krásný strom?
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Krakonošova zahrádka
Začal podzim a přinesl s sebou nejen barevnou
přírodu, ale i nepřebernou fůru možností k
jejímu poznávání.
V mateřských školičkách máme v tuto dobu
spoustu práce – poznáváme přírodu, sbíráme
listí,
žaludy, kaštany a bukvice pro zvířátka,
vyrábíme z přírodnin.
Letošní „podzimní náladu“ jsme v MŠ Motýlek
zasvětili nekorunovanému králi krkonošských
hor – Krakonošovi, který nejen že sestoupil
až k nám, do Českého Švýcarska, ale pomáhá
dětem právě v poznávání okolní krásné přírody
a umožní nám svým prostřednictvím mnoho
prožitků. Jak to vlastně všechno probíhá?
Tak nejprve Krakonoš vyhlásil sběr plodin
pod názvem „Bašta pro zvířátka“, abychom
i my pomohli při přípravě potravy pro lesní
zvířátka na jistě dlouhou zimu.
Pán hor , kterého děti vyrobily téměř v životní
velikosti, se uvelebil ve vchodu do školky a od
té doby tiše pozoruje příchozí…
Hned zpočátku října měl pro nás Krakonoš
nachystanou výpravu i s úkoly do
„Krakonošovy zahrádky“ - byla to vlastně cesta
přírodovědnou stezkou, umístěnou na TZ,
kterou ale všichni hodní lidičkové na terénní
základně v Krásném Buku připravili tak,
aby se nám hodila právě do krakonošského
tématu. A udělali to vskutku báječně. Bylo
obdivuhodné, s jakými originálními nápady,
výbornou organizací, s perfektním nasazením,

vstřícností a ochotou nám vyšli vstříc! Dětem
byl předán důležitý úkol – najít Krakonošův
dopis, což však mělo jeden háček – musely
zodpovědět a najít všechny připravené lesní
otázky a za každý splněný úkol si děti ukořistily
jeden dílek puzzlíku Krakonoše. Teprve když
všichni měly všechny dílky a Krakonoše
poskládaly, mohly jít hledat jeho dopis.
A jestli byly otázky lehké?
Museli jsme roztřídit jedlé a jedovaté houby do
košíku, pod maskou jsme poznávali hmatem
přírodniny, očichávali a třídili jsme připravené
plody, určovali počet nohou u zvířátek, zahráli
si přírodní pexeso, přiřazovali listy stromů.
Krakonošův dopis, který „zašantročil“ mizera
ježek, jsme pěknou chvilku hledali, ale
vynaložená námaha se vyplatila a my ho
objevili v mlází. Co se vlastně v tom dopise
psalo?
To, co už všichni víme, že se příroda musí
chránit, že máme pomáhat zvířátkům v zimě,
ale také to, že Krakonoš každou lotrovinu
odhalí a po zásluze potrestá…
Tím naše putování přírodou s Krakonošem
nekončí, dalším jeho vrtochem je výtvarné
tvoření, které dal svojí sojkou vytroubit a
pojmenoval ho „Krakonošův kouzelný košík“ .
Netrvalo dlouho a ve školce to začalo vypadat
- inu trošku jako v lese – všude samá zvířátka
z kaštanů, dokonce i s krmelcem, lesní skřítci i
košíky plné krás podzimu.…
A co dál? Stále poznáváme nové taje podzimní

přírody, chodíme na procházky, vyrábíme
a všichni společně se těšíme na Krakonoše
– on k nám totiž už brzy přijde a s ním jeho
pohádkoví kamarádi a my ho přivítáme
lampiónovým průvodem… Ale o tom zase
příště!!!
Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen
všem rodičům a dětem, které nám pomáhají
při sběru plodů a aktivně se zapojují do
společného dění a tvoření, ale také pí. Peškové
a jejímu skvělému kolektivu za velkou ochotu
a spolupráci na TZ Krásný Buk kam podnikáme
spoustu našich zajímavých výletů. Velmi si
této spolupráce vážíme a určitě ji budeme do
budoucna s dětmi rádi a hojně využívat.
(Za všechny děti a p. učitelky z MŠ Motýlek
D.Lehoczká)

Nejprve pouštěli draky, pak si hráli na Indiány
Poslední říjnovou a také prázdninovou
sobotu v Krásné Lípě využili účastníci k
podzimním hrátkám. Sobotní dopoledne asi
tři desítky dětí pouštělo draky a ač zpočátku
vůbec nefoukalo, nakonec se asi desítce z
nich podařilo své draky k oblakům poslat.
Odpoledne pak patřilo Indiánům a jejich
disciplínám. Děti si nejprve vyslechly povídání
o jejich životě, hrách a i válkách a pak už si
něco z jejich dovedností vyzkoušely sami.
Své sportovní umění brousily střelbou z luku,
přesnou mušku pilovaly trefami do kotlíku,
rovnováhu zase trénovaly v přetlačované.
Své výtvarné umění prokázaly výrobou
indiánských náhrdelníků, vonných pytlíků, či
výrobou lapačů snů.
(vik)

Čačipen pomohl
s úklidem

Čačipen slavil
Halloween

V sobotu 24. 10. 2009 členové občanského
sdružení Čačipen částečně uklidili pozemek na
Pražské ulici u domu č. p. 19, kde jeho uživatelé
postupně nahromadili velké množství
odpadu. Za pomoci Technických služeb
se odvezlo celkem pět velkoobjemových
kontejnerů naplněných různým směsným
odpadem. Zlikvidována tak byla ale pouze
jedna třetina celé černé skládky. Náklady za
uložení odpadu na skládce budou vymáhány
na vlastníkovi pozemku a přilehlé nemovitosti.
(r)

Nejen jako noc plnou příšer a strašidel,
ale také jako stezku odvahy pojali členové
sdružení Čačipen poslední říjnovou noc, když
se vydali do městského parku slavit svátek
všech strašidel Halloween. Všichni účastníci
byli odměněni sladkostmi.
(r)
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P O D Ě K O V Á N Í
Ráda bych poděkovala panu Leoši Virglerovi a ostatním pracovníkům firmy
Lipáci s.r.o. za věnování sponzorského daru do školní soutěže.
(m.alf)

Soutěž STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

UPOZORNĚNÍ
V pondělí 16. listopadu je z technických
důvodů uzavřena základní škola, školní
družina, školní jídelna a také obě mateřské
školy. Děti tedy v tomto týdnu půjdou do
školy až ve středu 18. listopadu.

Škola
Škola je prima,
když přepadne mě rýma,
do školy pak nemůžu.
Co s tím? Nic nezmůžu!
Čeština a matematika,
bezva je i informatika.
Pani učitelka nás nezlobí,
jen občas zlobíme my ji.
(Z. Brzáková 4. B)
V říjnu vyhráli žáci IX.B.
Odměnu získávají i strávníci z VIII.A za
navýšení počtu strávníků v daném měsíci.
Příští měsíc se nebude soutěž týkat pouze
2.stupně, ale budou do ní zařazeni i žáci
stupně prvního.
(m.alf )

Můj Halloween
Nejdříve bylo světlo a z ničeho nic je tma.
Ó můj bože, už to začíná! Já jsem nahoře u
jazykovky mezi lavicemi, mám naproti sobě
dvě svíčky, ta pohřební červená svíčka svým
plamínkem ukazuje na zdi tajemný obličej.
Druhá svíčka se hýbe do rytmu strašidelné
hudby. Nevím jestli křičí hudba, nebo lidé.
Protože ráda koukám na horory, bála jsem
se téhle strašidelné hudby a bála jsem se, že
i na mě strašidlo někde vyskočí. Brrrr!!! Pan
učitel Melichar mi svítil do očí zapalovačem,
takže jsem nic neviděla. No - a na to pan učitel
Sieber fotil s bleskem, tak jsem ještě oslepla. A
protože jsem se jednou lekla tak, že mi lavice
spadla na žebra, áuuuuuu!!! Mám z toho
dobré, ale i bolestivé zážitky.
(A. Görgová 9.B)

Již druhý měsíc běží v Základní škole v Krásné Lípě soutěž o stravování ve školní jídelně, respektive
o třídu, ve které se stravuje nejvíce dětí. Protože má každá třída jiný počet dětí, výsledek se uvádí
v procentech. Odměna v říjnu 2009: ČOKOLÁDA V TOVÁRNĚ. A zde jsou výsledky za měsíc říjen.

poþet žákĤ
ve tĜídČ

poþet strávníkĤ

VI.A
VI.B
VII.

24
26
27

10
14
12

41,67
53,85
44,44

VIII.A
VIII.B
IX.A

23
20
15

11
8
6

47,83
40,00
40,00

3

IX.B

15

11

73,33

3

Zážitky z Halloweeenu
Ve čtyři hodiny jsem se oblékl do kostýmu a
máma mě vyfotila. Pak jsem vyšel. Když jsem
dorazil, všichni se koukali na můj kostým.
Začalo to a já jsem šel jako první. Šel jsem po
trase, potkával strašidla a občas se i vylekal. V
jednom patře jsem se spíš rozesmál, protože
tam byl někdo s miniaturní motorovou pilou.
Nahoře na mě vybafla 4 strašidla najednou.
Některá strašidla mě nevylekala, protože díky
mému kostýmu nevěděla, kdo jsem. Jinak byl
Halloween super.
( Jonáš Čejka 5.B)

HALLOWEEN
V úterý dne 3.11.2009 se na
Základní škole v Krásné Lípě
konal večer plný příšer Halloween. Děti z prvního stupně
měly opět možnost zjistit, jak
jsou na tom se svou výbavou
strachu. A jak tomu tak bývá, ti
největší hrdinové, měli nejvíce
v kalhotách. Není se čemu divit.
V podvečer škola zhasla a po
škole se opět ozývaly velice
podivné zvuky.
Všude svítily
svíčky a jejich
planoucí stíny
vytvářely
strašidelnou
atmosféru.

%

NAVÝŠENÍ
2
1

1

Ve škole proběhlo
i další losování!!!
Losování o jedničku z nějakého předmětu,
nebo smazání zapomínání, dopadlo
v měsíci listopadu následovně:
Kristýna Vaňková – Český jazyk – 4.A
Jaroslava Hynková – Matematika – 5.B
Lucie Dastychová – Český jazyk – 7.roč.

POZVÁNKA NA
ADVENTNÍ TRHY
V pátek 27.11.2009 se opět u
Základní školy v Krásné Lípě
můžete těšit na tradiční školní
adventní trhy. Vystavíme práce
nejen našich dětí , ale i výrobky
obou mateřských školek. Prodej
bude zahájen v dopoledních
hodinách a kromě prodeje
vystoupí i náš folklórní soubor
Křiničánek s vánočním pásmem.
Všichni jsou srdečně zváni!
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Krásná Lípa - Liberec
1 : 1
Za účasti kickboxerů z celé ČR se už podruhé
konal v Liberci galavečer v kickboxu.
Zúčastnili se ho i dva borci z KBC Krásná Lípa
- Michal Málek a Marek Fuksa. Michal Bílek ve
váze do 71 kg podle pravidel K-1 vyfasoval
za svého soupeře Michala Vránu z domácího
BFC Liberec, kterého doslova převálcoval a
vyhrál už v 1.kole T.K.O. Marek Fuksa ve váze
do 75 kg, bohužel podlehl těsně na body 1:2
domácímu Davidu Tobiškovi – na druhou
stranu byl tento zápas jednomyslně vyhlášen
nejlepším duelem večera. Oba borci předvedli
skvělý výkon a zaslouží si uznání. V současné
době probíhá intenzivní příprava na vánoční
turnaj města Most, kam se nominovalo 8
kickboxerů z KBC Krásná Lípa.
(Milan Dušek)

12. listopad 2009

Poslední fotbalový zápas podzimu vyhráli
V neděli 8. 11. 2009 se na šluknovském
trávníku odehrál poslední fotbalový zápas
starší přípravky, který ukončil letošní podzimní
okresní přebor. I přesto, že se hrálo ve
Šluknově, nastoupily proti sobě týmy Krásná
Lípa a Vilémov „A“. Zápas začal výkopem v
10.00hod. Protože to byl poslední zápas,
klukům šlo o vítězství opravdu hodně. Naši
hráči nastoupili v tomto složení:
Brána: Tomáš Rýsler
Hráči: Jára Svátek, Honza Kaipr, Adrian
Grundza, Kevin Lakatoš, Vlastík Šmalcl,
Jakub Vindyš, Libor Král, Tomáš Alfery, David

Holubek.
Již po několika rozehraných minutách se
podařilo Kubovi Vindyšovi utrhnout a i přesto,
že hrál obránce ukázkově táhl balon po lajně
a akci proměnil v branku. To kluky motivovalo
hned na začátku. Ale i přes silný tlak na
soupeřovu branku jsme se již jiného gólu
v 1. polovině zápasu nedočkali. O to zajímavější
byla 2.polovina. Zhruba v 9. minutě dal
krásnou branku Libor Král. Netrvalo dlouho
a situace se opakovala a Liborovi se povedlo
protlačit míč do soupeřovy branky znovu.

Krásná Lípa - Vilémov
„A“ 3 : 0
Je vidět, že už kluci konečně pochopili, že
týmová spolupráce je základem dobrého
fotbalu. I když nejste kluci na 1. místě v
celkové tabulce odehraných podzimních
zápasů, myslím, že si jménem nás všech rodičů
a prarodičů, kteří s vámi na fotbaly jezdíme,
zasloužíte obrovskou pochvalu!!! A to nejen
vy kluci, ale i trenéři, kteří se vám věnují.
(m.alf )

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

Z Německa přijeli
s pohárem

1.

Jiskra Modrá

7

7

0

0

70: 5

21

( 12)

2.

SK Šluknov

7

6

0

1

45: 6

18

( 6)

3.

Benešov n./Pl.

8

6

0

2

31: 16

18

( 6)

O víkendu 30. října až 1. listopadu se naši mladí
zápasníci zúčastnili tradičního mezinárodního
turnaje pro přípravky a mladší žáky. Turnaje v
Böhlenu se na pozvání zúčastňují naši mladí
zápasníci pravidelně. Pro větší regulernost
pro hodnocení družstev byl stanoven počet
závodníků za oddíl max. 10. I přes toto
opatření se náš oddíl vůči pořadateli zachoval
nediplomaticky. Vždy je odsunul na druhé
místo. S vítězstvím jsme tentokráte skutečně
nepočítali. Pro nemoc se tentokráte nemohli
turnaje zúčastnit čtyři nejlepší. Franta Čapek,
Pavel Svoboda, Jan Kubáň nebo Barbora
Kučerová. Jejich místo zaujali tři nováčci bez
velkých zkušeností. Vít Baran, Jakub Jäckel a
Fajfr. Vedli si skutečně dobře a své, dá se říci
zkušenější, kamarády zastoupili na výbornou.
První místo a zlatou medaili získali:
Svoboda Jan – v loňském roce vyhlášen jako
nejtechničtější závodník, dále Marek Virgler a
Fajfr. Druhé místo a stříbrné medaile získali:
Jaroslav Indrák, Vít Baran, Jakub Jäckel a
Ledvinka Robert. Možná se více čekalo od
našich děvčat, která na to technicky mají.
Přesto se dá říci, že svým výkonem nezklamala
a druhé místo a stříbrná medaile jim sluší.
O tom, že výsledky a popularita našich
mladých zápasníků má skutečně stoupající
úroveň svědčí i to, že jsme dostali pozvání
na jeden z největších turnajů v Evropě, do
Helsink. Soutěže na tomto turnaji probíhají
na šesti žíněnkách a účast závodníků se
pohybuje přes šest set.
Bohužel, náklady na dopravu a ostatní výdaje
jsou pro oddíl a pro většinu rodičů značně
nedostupné. Přesto vědomí, že o zápasnících
z Krásné Lípy vědí i ve Finsku, skutečně potěší.
(Jan Durec)

4.

FK Malšovice

7

4

0

3

25: 19

12

( 6)

5.

Krásná Lípa

7

4

0

3

20: 16

12

( 3)

6.

Sp. JiĜíkov

7

2

0

5

17: 22

6

( -3)

7.

Vilémov "A"

7

2

0

5

21: 28

6

( -6)

8.

SK Velký Šenov

7

1

0

6

12: 35

3

(-12)

9.

Vilémov "B"

7

0

0

7

2: 96

0

(-12)

Nejlepší zápasník skončil nejhůře
V sobotu 24. října se konal v Meziboří tradiční
mezinárodní turnaj přípravek mladších žáků
a žákyň. Letošní ročník měl co do počtu,
oproti minulým létům, poměrně slabší účast.
Startovalo pouhých 131 závodníků z 11-ti
oddílů. Na kvalitě bojů odváděných mladými
zápasníky to však neubralo.
V kategorii mladší přípravka (ročník 2000 –
2003) jsme měli tři zástupce. V hmotnosti
do 20 kg Tomáše Zatloukala, který tentokrát
opravdu zabojoval a získal krásné druhé místo
a stříbrnou medaili.
27 kg a Marek Virgler. Pojem i v hodnocení
trenérů a rozhodčích. Marek si ohodnocení
nejtechničtější zápasník ve své věkové
kategorii skutečně zasloužil. Své soupeře
porážel s převahou a vynikající chvatovou
technikou
prováděním
nejnáročnějšími
chvaty. Zlatá medaile.
Jarda Indrák, 30 kg, taktéž 1. místo a zlatá
medaile. Jára je skutečně velký bojovník.
Přesto, že na body jednou prohrál, ostatní
soupeře porazil na lopatky a svoji hmotnostní
kategorii vyhrál.

V kategorii starších přípravek jsme měli dva
zástupce a oba v jedné hmotnosti a to do 34
kg. Vynikající výkon tentokrát podal Honzík
Kubáň. V nejvíce obsazené hmotnosti skončil
na krásném druhém místě, když dokázal
porazit i technicky vyspělejšího Frantu Čapka,
který jako jediný z Krásné Lípy skončil bez
medaile. Obsadil čtvrté místo na což u Franty
nejsme zvyklí.
Ozdobou turnaje byla krásnolipská děvčata.
Tři děvčata, tři první místa. Věkem ještě
patřila mezi přípravku. Pro větší ověření jejich
výkonnosti byla přeřazena o jednu věkovou
kategorii výše a startovala mezi žákyněmi.
33 kg
Halušková Eliška – zlatá medaile
44 kg
Kučerová Barbora – výborný výkon a
zlatá medaile
48 kg
Horáková Denisa – zlatá medaile.
V nejvíce obsazené hmotnostní kategorii se
Denise moc šancí nedávalo. Měla nejen starší,
ale dalo by se říci i zkušenější soupeřky. Svoji
příslovečnou bojovností dokázala všechny své
soupeřky porazit.
(Jan Durec)
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