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Čtvrtek 3. Listopadu
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Opět o kus krásnější a zelenější bude Krásná Lípa
Nově alejí sakur se ode dneška dojde z centra Krásné Lípy na zdejší sídliště. O tento kus krásy lemující cestu se ve včerejším dopoledni společnými
silami zasloužili zaměstnanci technických služeb,
žáci z ekotýmu krásnolipské základní školy a klienti
zdejšího Domova se zvláštním režimem „Palmovka“, když zde vysadili patnáct okrasných třešní a navrch ještě deset borovic, které zpříjemní vyhlídku
z oken paneláků do dvora technických služeb.
Ostatně výsadba zeleně je dlouhodobým cílem

města, kterým zkrášluje své nevzhledné plochy
a zároveň zlepšuje svou tvář. V letošním roce jde
sice o jedinou takovou investici, ale v loňském roce
město ozelenilo dvě plochy v Kyjovské ulici a na příští rok plánuje hned tři investice do rekonstrukce
zeleně. A to na hřbitově ve Vlčí Hoře, ozelenění plochy zvané „zelený čtvrtek“ v Kyjovské ulici a plochy
nedaleko krásnolipského náměstí, kde chce město
vybudovat bylinnou zahradu Českého Švýcarska
a Lužických hor.

Nejdelší cesta kolem
světa osobním autem
Cesta kolem světa zdolaná osobním automobilem je dostala do České knihy rekordů. Ano, řeč je
samozřejmě o krásnolipských cestovatelích Ladislavu Bezděkovi a Kateřině Dvořákové, kteří svou
Big Trip expedici uskutečnili v průběhu 777 dnů,
přičemž ujeli 127 843 km a navštívili 50 zemí všech
obydlených kontinentů. Celou cestu absolvovali osobním automobilem Škoda Octavia Combi.
Auto, které získalo přezdívku OKI, posloužilo cestovatelům nejen jako dopravní prostředek, ale také
jako místo, kde strávili na své cestě většinu nocí.
Rekordu, který byl zaznamenán do České knihy
rekordů, bylo dosaženo ve dnech 1. září 2014 až
15. října 2016.

Big Trip na Sedmi
divech světa
V sobotu 12. listopadu během festivalu s cestovatelskou tematikou Sedm divů světa si nenechte ujít
vyprávění LADISLAVA BEZDĚKA a KATEŘINY DVOŘÁKOVÉ – na téma BIGTRIP.CZ ANEB RYBIČKA KOLEM SVĚTA. Dva Krásnolípáci se podělí o dva roky
prožité na cestě kolem světa ve škodovce, v botaskách a s rybičkou v kapse. Splnili si tak svůj životní
sen a naplnili heslo, že „život se musí užít, ne přežít“.
Přednáška proběhne formou diskuze s oběma cestovateli. Více o samotném festivalu na http://www.
sedm-divu.cz/
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 7. 11.
2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10. 11. 2016 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 21. 11. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 24. 11. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí
7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Nabídka zaměstnání v Kostce
Přijmeme pracovníka/ci v sociálních službách
do služby odlehčovací -0,5 úvazku, nástup
ihned. Uzávěrka 21. 11. 2016.
Od 1. 1. 2017 plánujeme přijetí 2 kvalifikovaných
sociálních pracovníků/pracovnic pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Uzávěrka 30. 11.
2016.
Zájemce o pracovní místo zašle životopis a motivačního dopis do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení.
Na dotovaná místa přijímáme max. na 1 rok asiste-

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 4. 2017.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem
i firmám. Ceník je na internetových stránkách
www.komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

ty/ky, administrativní pracovníky/ce, pomocné pracovníky/ce do sociálních služeb a aktivity, pořádání
akcí pro veřejnost, pradleny/žehlířky, údržbáře. Jedná se místa pro uchazče o zaměstnání, kteří jsou zapojeni do projektů Úřadu práce či jiných organizací.
Dobrovolnici se v Kostce mohou zapojit do aktivit
pro děti a mládež, do dalších aktivit podle svého
vzdělání či zájmů.
Více informací na
http://www.komunitnicentrum.com

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 5. – 6. 11. 2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov
Myslbekova 404/23, Děčín I,
tel.: 412 519 622
- 12. – 13. 11. 2016 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 17. 11. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 19. – 20. 11. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

Ukradený hraničník je zpátky
v Lužických horách
Ukradený hraničník, který od 19. století označoval
hranice lesních revírů pod Jelení skálou v Lužických
horách je opět na svém místě. Byl objeven náhodou
v roce 2015 na pozemku Staré hospody v Doubici.

Policie jej zajistila a předala vlastníku – státnímu
podniku Lesy České republiky. Rumburská lesní
správa jej nejdříve deponovala v Krásném Poli,
odkud byl 21. září 2016 převezen na své původní
stanoviště uprostřed lesů Lužických hor. Můžeme
ho najít na Staré pražské cestě na úpatí Jelení skály východně od nádraží Jedlová. Je označen názvy
lesních oddělení, která zde hraničila: „Section VIII“
a „Section IX“. Do Lužických hor se tak vrátil kus jeho
historie. (KS)

Ukradený hraničník v Doubici před Starou hospodou

Záběr na partu pana Koukala, která ukradený mezník vrátila na své místo.

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
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Proměňte vánoční
dárky v dobrý skutek
íží se období Vánoc,
Vánoc a to je skvělá příležitost,
příležitost jak
Blíží
nás zdarma podpořit. Pokud se chystáte nakupovat
vánoční dárky na internetu – od parfému pro drahou polovičku, přes nový telefon, knihu oblíbeného autora, až po strojek na holení nebo hračky pro
děti – můžete nám tím pomoci.
Příspěvek pro naši organizaci je možné získat nákupem u více než 500 e-shopů, mezi nimi například
Baťa, Mall, Invia nebo Tchibo.
Uděláte to takto:
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz.
2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém
chcete nakoupit.
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.
To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu. Nám to moc
pomůže a Vy proměníte dárek v dobrý skutek. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete,
nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této
možnosti říci i svým přátelům – ať mohou letos
i oni nadělovat dvojnásobnou radost :)
Pokud teprve vybíráte dárky a bojíte se, že na tuto
možnost podpory mezitím zapomenete, TADY najdete chytré rozšíření do prohlížeče, které Vás vždy
při nakupování upozorní, že můžete letos vánočními nákupy pomáhat. Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!
(Kostka Krásná Lípa)
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Kapličky v Kyjově a na pomezí Zahrad
a Vlčí Hory prošly rekonstrukcí
Na srovnávacích fotografiích nedávno opravená tzv. Žebrácká kaple na pomezí Zahrad a Vlčí Hory a kaplička v Kyjově nad přehradou.

Anthony Philip Heinrich
ve vysílání Českého rozhlasu

V středu
ř d 19. října
říj 2016 byl
b l na stanici
i i Vltava
Vl
d í
Ve
odvysílán pořad Pavla Farského „Anthony Philip Heinrich
- americký Beethoven ze srdce Evropy aneb cesta
z Krásné Lípy do Nového Yorku“. Krásnolipský rodák Anthony Philip Heinrich je považován na jednoho ze zakladatelů americké profesionální hudby
a v bostonském hudebním časopise Euterpeiad, or
Musical Intelligencer of Boston je nazván Beethovenem Ameriky...
Pro nás byl tento krásnolipský rodák až do koncertu klavíristy Ing. MgA. Pavla Farského v roce 2015
neznámou osobou. Pavel Farský ho objevil v roce
1998, když pracoval na své diplomové práci věnované klavírní tvorbě skladatelů Spojených států
Amerických. Farský je také zakladatelem Mezinárodního spolku Anthonyho Philipa Heinricha
http://anthony-philip-heinrich.com.
Celé vysílání si můžete poslechnout na webových
stránkách Krásné Lípy www.krasnalipa.cz v aktualitách.

Pronájem kurtu v hale již
od 200 Kč za hodinu
iž měsíc platí vee Sportovním
Sporto ním areálu
areál Českého ŠvýŠ ý
Již
carska v Krásné Lípě ceník na zimní sezonu 2016 /
2017. Za pozornost stojí cenová nabídka na pronájem dvorce ve sportovní nafukovací hale. Ve dnech
školního vyučování od 8:00 do 14:00 zaplatíte
za kurt 200 Kč/hod. Tato zvýhodněná nabídka platí
do 22. prosince 2016. Ostatní ceny zůstávají stejné
jako v předchozím zimním ceníku. Aktuální ceník
a další informace najdete na http://www.krasnalipa.cz/areal.php.

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

O nový kousek se rozrostl mobiliář krásnolipského kulturního domu – je jím klavírní křídlo značky Petrof.
Věříme, že nový hudební nástroj přinese radost a potěšení nejen pianistům, ale svým zvukem rozechvěje
srdce i Vám, milovníkům hudby a návštěvníkům našich koncertů.
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Výročí revoluce
aneb svoboda není
zadarmo
V předvečer 27. výročí sametové revoluce si můžete spolu s námi připomenout tuto významnou
událost. Program začíná v 17:00 u Lavičky Václava
Havla úvodním slovem starosty, krátkým divadlem
Agentury Pondělí, promluvou Martina Schulze
a vystoupením Krásnolipského komorního sboru
+ společným zpíváním. Pokračuje v pivovaru Falkenštejn vernisáží výtvarných děl klientů Agentury
Pondělí a od 18:00 v kostele zamyšlením senátora
Zbyňka Linharta a slavnostním koncertem Jiřího
Chluma a Krásnolipského komorního sboru.

Setkání s novými
způsoby vzdělávání
našich dětí
Možná jste se již setkali se školkou nebo školou
v přírodě, školou Montessori, školou Waldorfskou,
popřípadě jinými metodami vyučování, které se
liší od klasického výchovně vzdělávacího procesu
uplatňovaného na většině škol. Takové „ jiné“ školy
jsou zakládány především ve větších městech. Není
bez zajímavosti, že i v naší Krásné Lípě se něco takového podařilo. Máme zde již dva ročníky, 1. a 2.
třídu, kde jsou žáčci netradičně vyučováni. Netradičně ke spokojenosti těchto žáčků i jejich rodičů.
Proto, abychom širší veřejnost seznámili s tím, o co
v takové výuce jde, pořádáme přednášku ředitele
Institutu pro inovativní vzdělávání pana Pavla Kraemera. Přednáška je určena zejména pro rodiče žáků
stávajících tříd, ale také pro případné zájemce z řad
rodičů budoucích prvňáčků.
Přednáška ředitele Institutu pro inovativní vzdělávání Pavla Kraemera se uskuteční v pondělí 7. Listopadu od 17:00 v Kulturním domě v Krásné Lípě.
Přijměte naše pozvání, těšíme se na setkání. (Zbyněk Šedivý)

Snow film fest
v krásnolipském kině
Ve dnech 18. – 19. listopadu jste zváni do krásnolipského kulturního domu na celovečerní pásmo
špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách SNOW FILM FEST.
SNOW FILM FEST vás zve na filmy o absolutním
extrému polárních expedic, šokujících výkonech
sportovců i o tom jak prožívají své životy, když
opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin
stejně jako nádheru zasněžených hor a ledovců.
Prožijete s aktéry situace, které vám možná odhalí,
proč se vydávají na hranice svých možností a možná zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás.
Skrz filmové plátno si zkusíte freeride v bílých svazích Bulharska, v horách podél Transsibiřsé magistrály nebo v africkém Maroku. Na malé plachetnici
se s šesti ženami podíváte do Grónska, vydáte se
na polární výpravu Švédskem a navštívíte Pákistán
s extrémy milující mladou horolezkyní Tamarou.
Podíváte se také pod poklilčku největší hrozby zimních hor, pod lavinu.
Program:
Sibiřský traverz (freeride) 28 min
Whiskey Berber (extrémní alpinismus) 34 min
Tamara (alpinismus) 17 min
Bílé objetí (lavinová problematika) 53 min
Ledy a přílivy (freeride, plachtění) 30 min
Bulharské bílé zlato (freeride) 32 min
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Jóga pro seniory
Jemné cvičení v klidném tempu, protažení těla,
uvolnění, autorehabilitace, nácvik správného dýchání. Cvičení probíhá převážně vsedě na židli
nebo ve stoje. Je uzpůsobeno přítomné skupině
a jejich zdravotnímu stavu. Cvičitelka Mgr. Irena
Kubicová.
Středa 9. 11. od 10-11 hodin - modrý DPS
Středa 16. 11. od 10-11 hodin - žlutý DPS
Na akci se přihlaste předem na tel. č. 728 974 010.
Vstupné je ZDRAMA. Akce je zpřístupněna také pro
veřejnost.

Cestujeme
s Falkenštejnem
Srdečně Vás zveme do Krásné Lípy do pivovaru Falkenštejn (sál 1. patro) sérii přednášek se začátkem
vždy v 17:00 hodin.
Středa 9. 11. – Klára Mágrová
„NA KOLE PODÉL ČESKÉHO LABE“
Středa 23. 11. – Vít Slezák
„DIVOKÝM KYRGYZSTÁNEM“

Nebojme se
netopýrů
Ve čtvrtekk 10. lilistopadu
d se v přednáškové
ř d ášk é místnosti
í
Střední lesnické školy ve Šluknově od 18:30 koná
další z řady přednášek v rámci projektu Návrat divočiny do Českého Švýcarska, tentokrát na téma
naši létající savci: netopýři. Přednáška bude nejen
o zajímavostech ze života netopýrů, ale i o jejich
ochraně při stavebních úpravách domů, o metodách jejich výzkumu a zejména o výskytu netopýrů
ve zdejším regionu.
Přednáška navazuje na výstavu: Netopýři tajemní
a zranitelní, kterou můžete vidět až do konce listopadu v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Čajové středy

v Domečku Na Kopečku
Středa 9. listopadu v 18:15 - TV GymBreak
Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu
i v jeho okolí. Natáčejí a zpracovávají sami studenti.
Od 19:00 - Gympláci v Bulharsku
Prezentace projektu, který rozjeli na rumburském
Gymnáziu studenti a jejich učitelé a do kterého
jsou zapojeny další školy z Litvy, Slovinska a Bulharska. Projekt je podporován z fondu Erasmus+ a má
název Zodpovědné cestování. Sami studenti představí projekt a shrnou své zážitky z cesty na Balkán.
Sobota 12. listopadu ve 13:00 - Malování tuší
s Klárou (EmekeArt)
Že pomocí tuše nevznikne jen černobílý strohý
obrázek plný kaněk, ale naopak dílo plné života,
o tom se můžete přesvědčit na dalším kurzu. Přihlášky zasílejte do 7. 11. na email: emekeart@centrum.cz. Cena 300 Kč.

Kytarový koncert
Adama Raffertyho
V úterý 8. listopadu jste v 19:30 hodin zváni
do Centra setkávání v Dolní Poustevně na kytarový
koncert amerického kytaristy Adama Raffertyho.
Vstupné na místě 60 Kč.

Regionální knižní
minitrh
V sobotu 12. Listopadu se od 9:00 do 17:00 v Městské knihovně ve Varnsdorfu koná 14. Knižní minitrh
neboli prezentace a prodej knih, map, kalendářů,
pohlednic z našeho regionu, ale také prodej drobných vánočních dárků a upomínkových předmětů.
Připraven je bohatý doprovodný program, mimo
jiné autorské čtení a beseda s nejznámějším českým autorem Michalem Viewegem.
Více na http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/trh-jarmark/regionalni-knizni-minitrh-0
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divů

České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl vás srdečně zvou
na 8. ročník festivalu s cestovatelskou tematikou

12. 11. 2016 od 11:00 do 21:30
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

www.sedm-divu.cz
Foto: BigTrip.cz

11:00 | Alena Koukalová
Švýcarsko – země nekonečné přírodní krásy

1

Švýcarsko nabízí na malé ploše neobyčejnou rozmanitost přírody a také
největší počet evropských čtyřtisícovek, tedy vrcholů nad 4 000 m n.m.
K tomu několik tisíc jezer, ledovce i vodopády, z nichž mnohé patří k evropským nej. Současně ale i rozsáhlé vinice, palmy, mimózy a kamélie.
Společně se vydáme za jejich objevováním.

16:40 | Petr Jan Juračka
Záchrana koně převalského
Vědecký pracovník, ale také fotograf a ﬁlmař několik let spolupracoval
s pražskou zoologickou zahradou. Dvě z jeho cest vedly do dalekého
Mongolska, kam pražská Zoo již pět let velmi úspěšně transportuje
koně převalského v rámci záchranného projektu Návrat divokých koní.
Nenechte si ujít autentické a poutavé vyprávění nejen o koních, ale
také o lidech, krajině a dobrodružstvích. Přednáška je doprovázena
unikátními fotograﬁemi a video projekcí.

5

12:30 | Dušan Stuchlík
Kdo jsou to horští vůdci?

2

14:00 | David Nejedlo a David Modrý
Dostaveníčko s bohyní šílenství:
10 let prevence vztekliny v oblasti Turkana

3

4

18:00 | Jindřich Böhm
Případ ESTONIA - tajemství z hlubin

Horský vůdce představí práci profesionálních horských vůdců, kteří
vodí zájemce na místa, kam se normálně sami nepodívají. Seznámí
nás se zajímavými místy v různých destinacích od zasněžených plání
Rakouska až po Afriku.

Česká nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR realizuje od roku
2006 dlouhodobý projekt, jehož cílem je omezit úmrtí na vzteklinu
mezi pastevci kmenů Samburu, Turkana a Rendile v okolí jezera
Turkana. Zakladatelé této organizace představí jeden z krásných
a komplikovaných koutů Afriky, kde lidé i zvířata čelí nejen nástrahám „divoké“ africké přírody, ale i dopadům „civilizace“ a globálních změn.

Je půlnoc 28. září 1994 a trajekt Estonia mizí uprostřed ﬁnského
zálivu v hlubinách. Byl tu spáchán zločin? Účastník mezinárodní
potápěčské expedice Jindřich Böhm podává zprávu o tom,
co v hlubinách našli.

6

19:30 | Ladislav Bezděk a Kateřina
Dvořáková
BigTrip.CZ aneb rybička kolem světa
Vyprávění dvou krásnolipáků, kteří prožili dva roky na cestě kolem
světa ve škodovce, v botaskách a s rybičkou v kapse. Splnili si tak
svůj životní sen a naplnili heslo, že „život se musí užít, ne přežít“.
Přednáška proběhne formou diskuze s oběma cestovateli.

7

15:20 | Kateřina Karásková
Kde ženy vládnou

BĚHEM FESTIVALU PROBĚHNE:

Cestovatelka, malířka a spisovatelka vás zavede do společností, kde
mají navrch ženy. Poznáte zapotécké indiánky z Mexika, jež své muže
překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát - národ Minangkabau. Vysoko
v čínských Himálajích navštívíte Mosuy - nejromantičtější etnikum
na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem Khásí, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.

Před Domem Českého Švýcarska po celou dobu stánek Outlet Hudy
V ceně vstupného je sleva 50 Kč na kalendář The Best Of Českosaské Švýcarsko.

 soutěž o kalendář The Best Of Českosaské Švýcarsko 2017
 soutěž o předplatné časopisu Koktejl a dárky od společnosti Switzerland Tourism

Občerstvení zajišťuje Hosana Café Varnsdorf. Nápoje připraví pivovar Falkenštejn.
Vstupné: dospělí 150 Kč (od 17:30 100 Kč), děti do 15 let zdarma

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Akce je pořádána v rámci projektu: Návrat divočiny do Českého
Švýcarska, kterou podpořil SFŽP ČR a MŽP.
Cestovatelský festival se koná pod záštitou senátora Zbyňka Linharta.

PROGRAM KINA
NA ŘÍJEN/LISTOPAD

Kluk ve světě příšer
neděle 6. listopadu od 16:00

Kniha džunglí
neděle 20. listopadu od 16:00

Příběh o důležitosti rodiny, lásky
a cti. Devítiletý Kjúta je obyčejný
kluk z moderního Tokia. Hodně věcí
o životě ještě neví a neměl dosud
ani tušení o tom, že vedle reálného
světa existuje ještě skrytý fantazijní
svět obývaný zvířaty. V tomto světě
ale nejsou lidé vítáni. Trailer a více
informací: http://www.acfk.cz/filmy/
filmy/kluk-ve-svete-priser/
Animovaná fantasy, 119 minut.
Od 12 let. Vstupné 40 Kč.

Kniha džunglí, kterou režíruje Jon
Favreau („Iron Man”), je hraný celovečerní velkofilm podle překrásných
povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney.
Trailer a více informací: https://www.
falcon.cz/film/the-jungle-book
Dobrodružný, 106 minut. Přístupno. Vstupné 40 Kč.

Baron Prášil
sobota 12. listopadu od 19:00
Novodobý astronaut Toník přistane
na Měsíci, kde se setká se zvláštní
společností. Patří k Cyrano z Bergeracu, hrdinové verneovky Do Měsíce,
ale především chvástavý baron Prášil.
Všichni jej srdečně vítají se sklenkou
vína a přejí si, aby domnělý Měsíčňan
poznal kouzlo života na Zemi. Trailer
a více informací: http://www.acfk.cz/
filmy/filmy/baron-prasil/
Animované sci-fi, 83 minut, ČR.
Vstupné 60 Kč.

Tenkrát v ráji
sobota 26. Listopadu od 19:00
JEDNO LANO, JEDEN CÍL…..JEDNA
CESTA KE SVOBODĚ. Láska ve stínu
hákového kříže.
Česko-slovenský koprodukční film
spisovatele, scénáristy a producenta
Josefa Urbana volně vypráví příběh
dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů
popravených nacisty v dubnu 1945
v Terezíně. Trailer a více informací:
http://www.a-company.cz/cs/movie/
detail/55
Romantický, ČR, 99 minut. Přístupno. Vstupné 60 Kč.
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Výlet předškoláků do Kyjova
Nabídku NPČS
Č na uspořádání výletu do Kyjovského údolí pro obě mateřské školy – Motýlek i Sluníčko jsme
všichni přijali s nadšením. Nachystali jsme batůžky a správnou obuv do lesa a vyrazili. Vše bylo perfektně
zorganizované a tak nás autobus dovezl na parkoviště do Kyjova, odkud jsme již šlapali pěšky. Ujala se
nás usměvavá a milá průvodkyně Helenka Doudová, která nám poutavě vyprávěla o zajímavostech údolí.
Čekalo nás setkání se skřítkem Pumphutem a jeho příběhem, snažili jsme se rozpoznat obličeje ve skalách
kolem, těšili jsme se krásnou krajinou a poznali název říčky Křinice, odhalili jsme úkryt loupežníků a vylezli
jsme na nejvyšší vyhlídku, kde jsme si prohlédli pozůstatky osady.
Navzdory docela dlouhé trase jsme se vraceli k autobusu čilí, veselí a plni krásných zážitků z přírody.
Děkujeme naší trpělivé průvodkyni Helence a těšíme se zase někdy příště, na nějaké pěkné naučné procházce. A kdo ví, třeba se všichni někdy v Kyjově opět setkáme.
(Za děti a učitelky D. Lehoczká)

Výukový program
Netopýři
S á Ná
d íh parku
k připravila
ři
il pro žáky
žák záá
Správa
Národního
kladní školy výukový program zaměřený na život
netopýrů. Po příchodu nás přivítal pan Jakub Juda,
který žáky celým programem provázel. Naučili
jsme se základní znaky savců, které známe, zástupce hmyzu a mnoho zajímavého o životě netopýrů.
Největším zážitkem pro všechny bylo samotné setkání s živými netopýry. Rádi bychom touto cestou
poděkovali milému panu Judovi za velmi naučný
a poutavý program pro žáky.
(Žáci a učitelky prvních tříd)

72 hodin,

paběrkování brambor
a spaní ve škole

V říši obrů
Ve III. B jsme začali celoroční přírodovědný projekt „V říši obrů“. Na začátku celého projektu je příběh několika dětí, které nedopatřením vypijí zmenšovací lektvar. Hmyzí kamarádi jim slíbili, že jim pomohou sehnat ingredience na zvětšovací lektvar. Ale pouze v případě, že děti stráví čas u některých hmyzích druhů,
budou jim nějaký čas pomáhat, naučí se, jak žijí a nebudou jim už nikdy ubližovat. První zastavení bylo
u včeliček. Naučili jsme se, kdo všechno v úle bydlí a co tam dělá. Víme, jak se včela vyvíjí. A hlavně už víme,
že máme včelky chránit, protože jsou užitečné pro přírodu i pro nás. Na závěr projektového dne si každý
vyrobil voňavou svíčku z včelího vosku. Získanou ingrediencí za celé snažení je MED. Příště se vypravíme
k mravencům.
(Žáci III. B)

V říjnu měli ekotýmáci hned tři akce.
akce
První se jmenovala 72 hodin. Ekotýmáci a učitelelé
se sešli na autobusové zastávce v Krásné Lípě, odkud odjeli do Kyjova, kde začala jejich cesta podél
Křinice/Křinicí. Ekotýmáci měli za úkol jít podél
Křinice/Křinicí a sbírat různý odpad do pytlů. Plné
pytle pak nechali u cesty, odkud je odvezli technické služby. Ekotýmáci nasbírali dva velké pytle plné
odpadků. Největším úlovkem byla pneumatika, panenka utopená v Křinici a mrtvá slepice zabalená
v igelitce u cesty. Tato akce se nám líbila, protože
jsme při ní mohli něco udělat pro naše okolí a přírodu. Ale nelíbilo se nám, že jsou někteří lidé tak
nepořádní a házejí odpadky kolem sebe.
Druhou akcí bylo paběrkování brambor. Opět jsme
se sešli na autobusové zastávce v Krásné Lípě, odkud jsme odjeli do Starých Křečan. Na farmě pana
Brabence nás nejprve čekala menší exkurze po farmě, při níž jsme viděli, jak se dojí krávy, které krávy mají na dojení, které na jatka a které krávy mají
na chov. Poté nás pan Brabenec dovedl na pole,
kde jsme si vyzkoušeli sbírat brambory. U sběru
brambor byla zábava, protože nám pomáhal pes
pana Brabence. Když jsme brambory dosbírali,
vrátili jsme se zpět na farmu, kde jsme si zakoupili
kravské mléko a dostali jsme pytel brambor, ze kterých jsme si udělali halušky.
Poslední akcí bylo přespávání ve škole. První co
jsme udělali, byla příprava halušek z darovaného
pytle brambor. To, jak se halušky s brynzou vaří,
nám ukázala maminka naší paní zástupkyně ředitelky, která pochází ze Slovenska. A protože těsta
bylo až moc, tak jsme si udělali bramborové placky,
které jsme jedli ještě druhý den. Ke snídani jsme si
upekli bábovku a udělal se čokoládový puding.
(Za celý Ekotým Andrea Boštíková)
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Výlet za odměnu - pokračování
Město Krásná Lípa podporuje opakovaně aktivní
spolky v našem městě několika způsoby. K dispozici dává bezplatně městská zařízení – kino, hasičskou zbrojnici, dům rybářů, tělocvičnu, fotbalové
hřiště,… Dále město každoročně podpoří spolky
nemalou finanční částkou na jejich činnost a vybrané akce, kterými spolky významně obohacují společenský život v našem městě.
Jako poděkování schválilo letos (již třetím rokem)
zastupitelstvo města výlet za odměnu. První část
byla již na začátku října v Senátu ČR.
S druhou částí jsme se vypravili do pražské zoo. Jednalo se převážně o spolky pracující s dětmi a mládeží.
V autobuse jsme tradičně zahájili rozbalováním říz-

ků. V zoo nám úsměvy na tvářích vykouzlili lachtani
se svoji show, dvoutýdenní sloní mládě a jeho půlroční bráška Maxmilián, líní hroši, opičí dovádění,
ale třeba i jen protahující se lev či spící lední medvěd. Bylo hezké vidět rozsvícená dětská (nejen dětská) očka. Nám dospělým udělal radost zájem dětí.
Každé mělo jiné představy, každé si přálo vidět jiné
zvíře, děti byly opravdu zvídavé, některé i připravené s otázkami, některé si dokonce během návštěvy
dělaly poznámky a malůvky.
Při příjezdu k zoo jsme si kladli otázky, zda vše
stihneme, zda se nám nikdo neztratí a zda přijdou
všichni včas. Řádně ušlapaní jsme se sešli u východu - VŠICHNI a včas. Tak zas příště!

Nehledáte klíče?
Pokud na fotografiích poznáváte něco, co Vám patří, kontaktujte podatelnu Městského úřadu Krásná
Lípa, tel.: 412 354 820.

Může nefoukat, ale i tak je to zážitek
Byli jste skvělí a úžasní. Bylo vás sice jen pár statečných, ale i tak věřím, že jsme si to užili. Vítr sice
nefoukal, přesto se nám podařilo jednoho draka
vynést do oblak. Letos poprvé jsme také si v závěru

drakiády opekli zřejmě letošní poslední buřtíky. Nevím jak vy, ale já jsem si ji užila a děkuji všem, kteří
vzali své děti a přišli si společně s nimi zadovádět.
Tak zase za rok, nebo při jiné příležitosti. (ŠP)

Ve středu 2. listopadu oslavil pan Miloslav
Haba 85. narozeniny. Do dalších let mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti přejí dcery s rodinami.
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