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Pátek 14. července

Tour de Feminin ovládly Američanky

Krásná Lípa recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí

Ruth Winder z amerického týmu United Healthcare Pro Cycling vyhrála 30. ročník Tour de Feminin, když pro sebe zároveň vybojovala první a dru-
hou etapu. Druhá skončila její týmová kolegyně Tayler Wiles a třetí Ann – Sophie Duyck z Belgie. Nejlepší českou závodnicí se stala na dvaačtyřicá-
tém místě holanďanka Melisa Van Neck startující s českou licencí za tým Dukla Praha.

Loni občané Krásné Lípy odevzdali k  recyklaci 
293 televizí, 85 monitorů a  4 268,72 kg drobné-
ho elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a  nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Krásná Lípa obdržela certifi kát vypovída-
jící nejen o  přínosech třídění televizí a  počítačo-
vých monitorů, ale také o  velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, o  jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s námi 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných 

elektrozařízení.
Z  Certifi kátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že jsme v  loňském roce 
vytřídili 293 televizí, 85 monitorů a  4 268,72 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 153,99 
MWh elektřiny, 8 492,60 litrů ropy, 684,94 m3 vody 
a  5,83 tun primárních surovin. Navíc jsme sníži-
li emise skleníkových plynů o  32,24 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů o 142,18 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, má ne-
zanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 te-
levizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-

vatele počítačů také je, že odevzdání 10 vyslouži-
lých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všich-
ni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochra-
ně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a  drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku fi nální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady 
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jedno-
značně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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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)
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

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

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

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 13:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

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

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

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

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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

Svoz separovaného 
odpadu 

vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 17. 7. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20. 7. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 31. 7. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 3. 8. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS 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):
31.3.2017 skončil 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

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-

kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-

jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 

přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 

zákaznickém centru přímo na krásnolipském Kři-

nickém náměstí.

Vždy ve středu: 

lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin

sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30. 9. 2017. 

Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-

fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 

v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. zavedla 

pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 

v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě 

potřeby volejte 212 812 212!

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Asistent prevence 
kriminality - KONTAKT

V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na tomto telefon-
ním čísle: +420 603 893 634.

Prodám družstevní byt 3+1 
s balkonem, 4. patro.

Byt je situován na východ a na jih v 
Nemocniční ulici 26 v Krásné Lípě. Byt je po
nedávné rozsáhlé rekonstrukci. Volný ihned

nebo dle domluvy. Cena 490 tisíc.
Telefon 607 394 511, 728 162 053.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 do 
16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605, 
e-mail: radim@burkon.cz

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i fi rmám. Volejte vedoucí prádelny na 
tel. 777 291 340.

Cross Parkmaraton hledá dobrovolníky,
kteří by rádi pomohli při organizaci závodu. 

Ten se koná v sobotu 26. srpna v Krásné Lípě. 

Běh je součástí Dne Českého Švýcarska, dobrovolníci budou mít zajištěnou 

stravu a spoustu zážitků.

Ať nám to běhá! 

Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.cz, 

Na setkání se těší Mariana Krásnolipská. www.parkmaraton.cz

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 15. – 16. 7. 2017 MDDr. Magdalena Klevetová, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 22. – 23. 7. 2017 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 29. – 30. 7. 2017 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených in-
formací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Pro nejúspěšnější závodnice poslední etapy letoš-
ního ročníku Tour de Feminin připravil originální 
ceny kovář Míla Petrášek z Kamenné Horky. Materi-
ál - nerezová ocel a dráty z kola.

V zahradě Správy NP České Švýcarsko byla slavnostně otevřena venkovní učebna ekologické výchovy. Za-
jímavě provedená dřevostavba stála cca 2 mil. korun, při její výstavbě bylo použito dřevo z lesů NP. Budova 
je součástí připravovaného naučného areálu.

Organizátoři Tour de Feminin 2017 touto cestou děkují městu Krásná Lípa, Technickým službám Krásné 

Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR a všem zde nejmenovaným spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, tak 

i z celého Šluknovského výběžku a Českokamenicka a stejně tak i jednotlivým městům a obcím, za pomoc 

při organizování letošního závodu. 

Jiří Vích, ředitel závodu 

Všímavá turistka, dílo krásnolipského kováře Míli 
Petráška prochází údržbou. Vděčný cíl fotografi í 
mnohých návštěvníků města dostává nový ochran-
ný nátěr.

Po loňské výměně oken a generální opravě střechy 
se pomalu dokončuje i oprava fasády na bytovém 
domě Mánesova 24. Opravu provádí krásnolipská 
stavební fi rma pana Jiřího Čecha. Ještě budou vy-
měněna garážová vrata a provedeny nátěry vstup-
ních dveří a drobné dokončovací práce.

Ceny pro vítězky poslední 
krásnolipské etapy

Nová venkovní učebna otevřena

PODĚKOVÁNÍ
Turistka na kosmetice

Další městský bytový dům 
prochází proměnou
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V neděli 16. července 2017 v krásnolipském koste-
le svaté Máří Magdalény vystoupí Trio Consortio: 
Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka 
- trubka pikola, Vladimír Roubal - varhany. Koncert 
začíná v 18:00, vstupné je dobrovolné.

Pátek 21. 7. od 18:00 hodin. 

Program:
18.00 hod. - SABINA KŘOVÁKOVÁ - je česká 
zpěvačka a  vítězka soutěže Česko Slovenská 
Superstar.
19.00 hod. - SEBASTIAN - Popový zpěvák, ky-
tarista a  textař Sebastian v  roce 2015 dostal 
Českého slavíka za nejstreamovanější českou 
skladbu, jíž se stala jeho Toulavá.
20.30 hod. - autogramiáda

Ceny vstupného:
-   předprodej 200 Kč 
 (včetně rezervací končí 20. 7.)
-   na místě v den konání akce 240 Kč.
Děti do 8 let v doprovodu rodičů ZDARMA!!!
Vstupné je bez místa určení!
Místo konání - Areál parku Domu kultury 
Střelnice Rumburk

Medicína pohybu/Movement medicine s Kateřinou 
Stejskalovou v Krásné Lípě
Tanec probouzející přítomnost a  hluboké spojení 
s tím, co nás oživuje. Dílna je otevřená i pro ty, kteří 
nemají žádné předchozí zkušenosti s tancem.
Kulturní dům - Kino Krásná Lípa, sobota: 22. 7. od 
18:00 do 21:00 a neděle 23. 7. od 10:00 do 17:00.                                          
V našem těle je neustále vše v pohybu. V  tanci se 
budeme vědomě odevzdávat tomu, co se uvnitř 
v  nás pohybuje, aniž bychom to řídili svou racio-
nální myslí. Ve spojení s touto silou, kterou v Move-
ment Medicine nazýváme Vnitřní Tanečník, bude-

me svému tělu a srdci naslouchat.  
A  to co uslyšíme či ucítíme, vyjádříme svým svo-
bodným tancem. 
Cena: sobota + neděle: 1 500 Kč platba do 17. 7., 
1 600 Kč platba na místě, pouze sobota 350 Kč plat-
ba do 17. 7., 400 Kč platba na místě, pouze neděle 
1300 Kč platba do 17. 7., 1400 Kč platba na místě. 
Závazná registrace je potvrzena po zaplacení část-
ky do 17. 7. na účet 4320282359/0800 a potvrzení 
emailem.
Info: Mariana Krásnolipská, tel.: 775 067 515, e-mail: 
xosvaldo@centrum.cz

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou. 

Do Kyjovského údolí – úterý 11. července a úterý 
25. července, sraz v 10:00 v Brtníkách u ústavu so-
ciální péče. Trasa exkurze vede z Brtníků do Kyjov-
ského údolí a zpět. 

K Pravčické bráně - úterý 18. července a neděle 23. 
července, sraz v 10:00 před infocentrem na Mezní 
Louce. Trasa exkurze vede Mezní Louka – Pravčická 
brána – Tři prameny. 

Přes Jetřichovické vyhlídky – úterý 18. července, 
sraz v 10:00 v Jetřichovicích před infocentrem. Trasa 
Jetřichovice – Mariina vyhlídka – Rudolfův kámen – 
Pohovka - jetřichovice.

Tradiční večerní prohlídky při svíčkách pořádá 
o  letních prázdninách Loreta Rumburk. V  úterý 
18. 7., 1. 8. a 15. 8. 2017 od 20.00 do 21.30 h. na-
bízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, 
ticha, tmy, svitu svíček a příběhů. Večerní prohlíd-
ky rumburské Lorety jsou výjimečnou událostí 
a v létě se konají jen čtyřikrát. Rezervace je možná na 
604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 
100 Kč a 60 Kč. Devadesátiminutové prohlídky do-
plňuje varhanní hudba a zpěv duchovních písní.

Dan Pribáň živě v Kytlicích ve čtvrtek 20. července 
od 20:30. 
Za neskutečně dlouhého půl roku parta kolem 
Dana ujela méně kilometrů než na Hedvábné stez-
ce a zažili toho tolik jako nikdy před tím. Pojďte se 
podívat na vyprávění z  nejnáročnější cesty o  se-
tkání dvou světů, které křižuje žlutý cirkus. Napříč 
pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí 
a  špatné počasí problémy, a  nic nejde podle plá-
nu, do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiné-
ho světa, kde mělo být vše jednoduché a nebylo, 
a právě proto to stálo za to! Stovky fotek a příběhů, 
které člověk někdy ani nechtěl zažít, ale o to větší 
má radost, že to všechno přežil.
Až do velkého fi nále, které nikdo nečekal, nepláno-
val a bylo to nejlepší, co se mohlo stát!

Již pojedenácté Vás Arte Musica zve na mezinárod-
ní hudební festival, který se letos koná až do 27. 8. 
v  poutní bazilice Panny Marie ve Filipově. Svátek 
pro milovníky krásné hudby a  především králov-
ského nástroje přináší i  letos jedinečné spektrum 
hudby pro obohacení prázdninových dnů.
Neděle 16. 7. Jitka Hosprová – viola ČR, Pavel 
Svoboda – varhany ČR
Neděle 23. 7. Martin Setchel l  – varhany Nový 
Zéland
Neděle 30. 7. Roman Fojtíček – saxofon ČR, Mi-
chal Hanuš – varhany ČR

Pro zvídavé a nebojácné malé dobrodruhy a jejich 
rodiče je připravena tajuplná hledačka, o  níž mů-
žeme prozradit, že půjde o zapomenutou událost 
z dávné historie jednoho z tajemných  míst České-
ho Švýcarska. Akce se uskuteční v sobotu 22. čer-
vence, sraz je v 10:00 na Mezní Louce - před infor-
mačním střediskem. Hodit se bude mapa Českého 
Švýcarska. Více informací d.rebickova@npcs.cz, 
604 404 520.

Chcete zjistit, co znamená být strážcem přírody 

a  zároveň získat informace o  sedmi velkoplošně 

chráněných územích severních Čech a  Saské ob-

lasti na jednom místě? Zúčastněte se Dne Světové 

stráže přírody a podpořte akci na připomínku kole-

gů strážců přírody, kteří zahynuli při výkonu strážní 

služby v  roce 2016. Přijďte v  sobotu 29. července 

v 10:00 do Kamenického Šenova - NPP Panská ská-

la (parkoviště u infocentra). Kontakt: v.nic@npcs.cz, 

737 276 867

Po tajemných stezkách Českého Švýcarska a  Lu-
žických hor. Přidejte se na výlety po neznámých 
a zapomenutých místech Českého Švýcarska a Lu-
žických hor.
18. 7. 2017 - Všemily a okolí 
Srbská Kamenice - skalní kaple - Jetřichovice, 
10 km, odjezd Krásná Lípa 14:09, návrat 21:48
3. 8. 2017 - Stezky mezi Jetřichovicemi a Rynar-
ticemi
11 km, odjezd Krásná Lípa 14:05 návrat 21:48
Jízdné si hradí každý sám, spoje do Rumburka jsou 
většinou navazující. Přihlášky na jiri.rak@ceskesvy-
carsko.cz, 775 552 792.

Trio Consortio vystoupí 
v krásnolipském kostele

RUMBURSKÉ LÉTO OPEN AIR
SEBASTIAN + SABINA KŘOVÁKOVÁ

Tancem ke spojení s vnitřním léčitelem

Se strážcem do národního parku 

Projděte se Loretou při 
svíčkách a za zvuku varhan 

Trabanti v lesním 
divadle Kytlice

Umělci z Čech, Evropy 
a Pacifi ku míří do Filipova

P íd é b já é lé d b d h j ji h

Po stopách tajemné 
knihy

Den světové stráže 
přírody

t j ý h t ká h Č kéh Š ý k L

Letní podvečerní 
túry s Jiřím Rakem
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Pro první prázdninový podvečer jsme připravili 

v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře poslu-

chačům hudební lahůdku. Krásnolipské trio ve slo-

žení: Zuzana Čermákova - housle, Jaroslav Šťastný 

- housle a Michal Janiš – klávesy si připravilo atrak-

tivní a v mnohém originální program, který skvěle 

využil akustické možnosti mimořádného prostoru. 

Programem, opět poutavě a  s noblesou, provedl 

pan Karel Jarolímek. Další koncert ve vlčíhorské 

kapli bude 29. 7., kdy se obecenstvu představí har-

fenistka Aneta Ručková a Josef Kratochvíl. Několik 

dalších fotografi í z koncertu najdete

V areálu Správy národního parku České Švýcarsko 

v Krásné Lípě proběhl již druhý ročník soutěže pro-

věřující znalosti dětí 4. a 5. tříd ze základních škol 

blízkého okolí o národním parku České Švýcarsko. 

Akce se zúčastnilo třiatřicet dětí z  pěti škol. Akci 

uspořádaly Obecně prospěšná společnost České 

Švýcarsko a Správa národního parku České Švýcar-

sko v  rámci projektu: „České Švýcarsko přátelské 

školám“, který podpořili SFŽP ČR a MŽP.

Součástí soutěže byly otázky vztahující se nejen 

k  poznávání přírody Českého Švýcarska, ale i  ke 

způsobům ochrany na území národních parků. 

Kromě kvízových otázek na děti čekalo i stanoviš-

tě na poznávání bylin a živočichů. Díky spolupráci 

s Gymnáziem Rumburk mohly děti zabrousit také 

do tajů chemie a  fyziky během drobných pokusů 

s vodou. Každý soutěžní tým si navíc s sebou přine-

sl prezentaci aktivit své školy s tématem ekologie, 

ochrany přírody, nebo činnosti pro NP, kterou pre-

zentoval již v nové venkovní učebně.

Letošním vítězem s největším počtem bodů se stal 

tým žáků ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Na druhém místě se 

umístili žáci ZŠ a MŠ Staré Křečany a na třetím místě 

pak žáci ZŠ Pastelka Rumburk. 

(Jarmila Judová – manažerka projektu)

Na pozvání starosty partnerské obce Kottmar Mi-

chaela Görke, se zúčastnili tradičního 25. Eibauer 

Bierzug starosta Jan Kolář a  tajemnice MěÚ Lucie 

Hanková. Na úvod návštěvy si prohlédli nově po-

stavenou požární zbrojnici, kterou obec postavila 

nákladem více jak 1 mil. EUR. Poté se již zúčastnili 

slavnostního průvodu, který tentokrát čítal 93 ale-

gorických vozidel a  skupin a  trval přes 2 hodiny. 

V průvodu bylo možné zahlédnout i členy krásnoli-

pských folklorních souborů Dykyta a Lužičan.

Za účasti šestapadesáti šachistů z České republiky, 

Německa a  Polska proběhl první prázdninový tý-

den již 19. ročník šachového turnaje OPEN České 

Švýcarsko. Celkovým vítězem se stal po velmi dob-

rém výkonu a předvedené brilantní hře krásnolip-

ský šachista Tomáš Buchcar, před druhým Pavlem 

Haasem z  oddílu ŠK PORG Praha a  třetím Petrem 

Kučerou z  ŠK Zikuda Turnov. Nejmladší účastnicí 

turnaje byla teprve devítiletá Anežka Janoušková 

z  oddílu ŠK Líně, nejstarším účastníkem pak Sta-

nislav Hrdina z České Kamenice, ročník 1936. Nej-

vzdálenější účastník turnaje Filip Neumann přijel až 

z Orlové v Moravskoslezském kraji.      

Ředitel turnaje skončil na pěkném pátém místě, 

ale ostatním domácím šachistům se příliš nedařilo. 

Filip Třešňák skončil 17., Oldřich Štefanik 24. a  Jiří 

Princ 30. Hrálo se v  příjemném prostředí kinosálu 

Kulturního centra v  Krásné Lípě, za laskavého při-

spění fi rmy Ratio, s.r.o. Rumburk a  Města Krásná 

Lípa. O občerstvení hladových šachistů se výtečně 

starala v  místním mini-bufetu maminka jedno-

ho z  účastníků turnaje, paní Markéta Papoušková 

z Chřibské.  

Odkaz na celkové výsledky turnaje (Ranking list af-

ter 9. kolo) uvádím níže: http://chess-results.com/

tnr288633.aspx?lan=5, foto vítěze turnaje při pře-

dávání cen organizátorem: https://goo.gl/photos/

dfg3EnJjd3cM6we39 nebo https://goo.gl/photos/

vekjNDfVSXtNsyJr7

(Jiří Průdek, ŠO TJ Krásná Lípa)

Prázdniny zahájilo Krásnolipské trio Děti zakončily školní rok 
soutěží „Za humny je 

národní park“ 

Pivní slavnosti 
v Eibau

Krásnolipský kulturní dům patřil 
šachistům
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Program kina červenec
Padesát odstínů temnoty
Středa 19. července od 19:00 hodin. Erotický thriller. Přístupno od 15 let. 
Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a  více informací na: http://www.cinemart.cz/fi lmy/padesat-odstinu-
-temnoty/ 
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství. Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy 
Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel a  bez okolků ho opustila. 
Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si 
uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve 
kterém naplňovala roli poddajné studentky, ale Christianovu kouzlu odolat 
stejně nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy 
minulosti se náhle začnou vynořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit 
jeho komplikovanou osobnost. A těm rozhodně není po chuti, že „jejich“ Chris-
tian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Pátek 21. července od 18:00 hodin. Animovaný příběh, 107 minut. Přístupno. 
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: https://www.falcon.cz/fi lm/moana
O  nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby 
zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který 
jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán 
a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s obřími moř-
skými monstry, ze kterých leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci cesty Vaiana 
splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe. 
Rodinný fi lm
Středa 26. července od 19:00 hodin. České drama, 95 minut. Přístupno 
od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/fi lmy/rodinny-fi lm/
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali 
na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující 
rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dra-
matická událost? 
Zpívej
Pátek 28. července od 18:00 hodin. Animovaný příběh, 110 minut. Přístupno. 
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/fi lmy/zpivej/
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit di-
vadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou 
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré 
složení zvířecích soutěžících, je pestrý i  jejich repertoár, který se rozpíná od 
Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života mazlíčků se ten-
tokrát vydali dobývat kina s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.
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V sobotu 17. 6. 2017 se konal tradiční jarmark i fes-

tival dechové hudby. Zpestřením této akce byl 

sraz cestovních motorek (https://youtu.be/5xh7e-

LU1mAk), které bylo možné vidět již od 9 hodin, 

následovala pohádka s  Koblížkem na cestách pro 

děti, také nás navštívila Roxinka se svou paničkou 

a předvedly nám disciplínu zvanou dogdancing.

Tradičně jsme také vyhlásili vítěze soutěže bábovka 

jarmarku. Tentokrát se sešlo čtrnáct bábovek a ka-

ždá z  nich měla i  svůj název, a  kdo že to soutěžil 

a vyhrál? 

1. místo – Jaroslava Hanzlíková, Česká Lípa a bábov-

ka „Folklór“; 2. místo – Miluška Vaisová, Krásná Lípa, 

bábovka s  názvem „Savoy“ a  Renata Burianová, 

Praha s  bábovkou „Tvarohová katedrála“; 3. místo 

– Eliška Marhanová, Krásná Lípa a bábovka „Oříšek.

I když to vypadalo na déšť, nakonec se počasí cel-

kem vydařilo a všichni účastníci si mohli tento den 

užít s  námi. Nechybělo ani občerstvení pod vede-

ním p. Halíka, atrakce pro děti a odpoledne pro ty, 

kdo fandí dechovkám, minifestival tohoto žánru 

v podání jedné polské, české a maďarské kapely.

(jd)

Téměř každý folklorista sní o  tom, že se jednou 

aktivně zúčastní největšího folklorního festivalu 

v  naší zemi, a  to mezinárodního folklorního festi-

valu ve Strážnici, který pořádá Národní ústav lidové 

kultury se sídlem ve strážnickém zámku. Strážnický 

Mezinárodní folklorní festival získal statut CIOFF  / 

Mezinárodní rady organizátorů festivalů folkloru 

a  lidového umění /, čímž se zařadil mezi vybrané 

významné celosvětové folklorní festivaly. Členové 

folklorního souboru Dykyta byli velmi překvapeni, 

když ještě před vánočními svátky 2016 byli pozvání 

k aktivní účasti a vystupování právě na tomto fes-

tivalu. Mělo to být v  rámci projektu "Links, rechts, 

Krejčí, švec " k  uctění osoby prof. Pavla Krejčího, 

sběratele lidových písní a  tanců, který se zaměřil 

na oblast Podještědí, Pojizeří a  Podkrkonoší. Naši 

radost vystřídalo střízlivé zvažování a nakonec jsme 

pozvání ke spolupráci ve společném programu 

s  dalšími folklorními soubory přijali. Celou první 

polovinu letošního roku jsme podřídili poctivé pří-

pravě a  nakonec jsme se sešli s  dalšími folkloristy 

ze souborů Jizera z Liberce, Nisanka z Jablonce nad 

Nisou, Hořeňák z Lázní Bělohrad a Barunka z České 

Skalice v Libereckém Kulturním domě v sobotu 27. 

5. na slavnostní předpremiéře. Společné vystoupe-

ní se vydařilo a všechny soubory se v následujících 

dnech dále připravovaly na Strážnici, kde se podru-

hé setkaly v pátek večer 23. 6. V sobotu dopoledne 

jsme absolvovali čtyřhodinovou zkoušku na podiu 

největšího strážnického stadionu Bludník a  pak 

odpoledne v úmorném horku ještě dvouhodinový 

průvod městem. Ve 20:30 hod. jsme  za účasti tele-

vize NOE, která celý večer vystoupení souborů vy-

sílala v  přímém přenosu, zahajovali hlavní večerní 

program na Stadionu Bludník. Unaveni, ale šťastní 

jsme končili ve 22 hod. Společný program se všem 

zúčastněným souborům vydařil a vystoupení skon-

čilo s úspěchem. V neděli dopoledne  se pak ještě 

Dykytě dostalo té cti, že vystupovala pro skupinu 

40 japonských folkloristů, kteří se zabývají českým 

folklorem. Bylo to milé setkání, na které si Dykytu 

vybrala agentura Dvorana z Prahy. 72. ročník Mezi-

národního folklorního festivalu ve Strážnici je nyní 

již minulostí a  nás velmi těší, že folklorní soubor 

Dykyta z  Krásné Lípy se též mohl s  úspěchem zú-

častnit. Svojí přítomností jsme prezentovali nejen 

lidové písně a  tance z  Podještědí, ale propagovali 

jsme i Krásnou Lípu a celý Šluknovský výběžek.  

(J. P. Škoda, FS Dykyta )

Staročeský jarmark minulostí, tak zase za rok

Folklorní soubor DYKYTA pozvali do Strážnice


