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Pondělí 19. srpna 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 594

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Pavel Šporcl – dokonalý hudební zážitek
Koncerty špičkových českých
hudebníků mají v Krásné Lípě
již mnohaletou tradici. Ovšem
na koncert houslového virtuosa
Pavla Šporcla přišlo 26. 7. tolik
lidí, že kostel sv. Máří Magdaleny
byl plný již půl hodiny před začátkem a pan farář pustil návštěvníky nakonec i do horního ochozu.
Zhruba 70 minut trvající pocta
Paganinimu byla strhujícím hudebním zážitkem a publikum
ocenilo houslového mistra dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

Přijďte si užít Den Českého Švýcarska
Finálem Kulturního léta v Krásné Lípě a současně
jedna z nejvýznamnějších akcí ve městě je Den
Českého Švýcarska, který se koná poslední prázdninovou sobotu 31. srpna 2019. Program Dne
tradičně spojuje hned několik velkých akcí. Chybět nebude sraz legendárních motocyklů Čechie
Böhmerland, jejichž příjezd na Křinické náměstí se
očekává v 9.20 a téměř hodinu zde zůstanou. Srazem těchto skvostů na dvou kolech na náměstí nás
provede moderátor Miroslav Vais.
Zejména sportovce může oslovit Cross Parkma-

raton. Připraveny jsou tratě různých délek. Kromě
maratonu také půlmaraton a 10 km. Novinkami
jsou 10 km nordic walking a canicross – běh se
psem. Pro děti Schrödingerův institut organizuje již
6. ročník dětského Parkmaratonu a podle jejich
věku jsou připraveny tři tratě – od 500 do 1500 m. I
letos se můžeme těšit na večerní koncerty. Na samý
závěr Dne budou hned dva. Letos náměstí rozezní
kapely Wohnout a Sto zvířat.
Kromě zmíněných hlavních akcí mnoho zajímavého nabízí i doprovodný program. Čekají nás bubli-

Dar pro turistické muzeum
Přestože, Muzeum turistiky máme zatím jen vyprojektované a se stavebním povolením, občas
nám někdo přinese budoucí exponát. Tyto dva turistické průvodce nám daroval pan Marek
Schlesinger. Děkujeme.

ny, bubny, žonglér, pohádka „Hola hola, škola volá
– Ježibaba Kolobajzna jde do školy“. Vystoupí nevidomý zpěvák a muzikant Ondřej Krajčo a sousedský sbor Na Žďár. Pro děti budou k dispozici řemeslné dílničky a atrakce. Před večerními koncerty se
budou předávat Ocenění za přínos k udržitelnému
rozvoji Českého Švýcarska a křtít kalendář pro rok
2020. Chybět nebude občerstvení a moderátorského mikrofonu se ujme Milan Roudnický alias DJ
Roura.
Program najdete na zadní straně Vikýře.

Pivovar oslavil
šesté výročí
Hudebně-pivovarským festiválkem Krásnolipská nádhera
v sobotu 3. srpna 2019 na Křinickém náměstí oslavil Pivovar
Falkenštejn již šesté výročí od svého otevření.
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 29. 8. / 12. 9.
Vlčí Hora, Zahrady: 26. 8. / 9. 9.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ,
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. –
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro
rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
PÁ 8:00 – 13:00
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení závad
v městských bytech
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného
dvora do konce listopadu 2019. Podrobné informace získáte
na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 773 630 563,
412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na SKO. Zimní
svoz začíná 1. 10. 2019. 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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
JUDr. Pražák
telefon 721 055 893
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
Klub Včelka
telefon 777 925 302
pro předškoláky od 3 do 6 let
Dluhové poradenství
PO - PÁ 8:00 - 13:00
novakova@komunitnicentrum.com hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 774 020 265
Pracovní a kariérové
Osobní asistence
poradenství, Retrostipendia
Domácí péče o seniory
novakova@komunitnicentrum.com
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 777 925 302
Sociálně aktivizační služby
Komunitní práce
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 925 302

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Jiří Schmitzer zaujal nejen
zpěvem, ale i humorem
Nevšední zážitek jsme zažili v sobotu 10. srpna,
kdy k nám do kulturního domu přijel známý herec
a zpěvák Jiří Schmitzer. Hned od začátku dokázal
zaujmout publikum, a to nejen svými písněmi, ale

také vtipem, který provázel celé jeho vystoupení.
Po celou dobu byl slyšet smích, který dokresloval
velmi příjemnou atmosféru večerního koncertu.

Irské balady v kapli
ve Vlčí Hoře
V pátek 2. srpna v podvečerních hodinách potleskem přivítala naplněná kaple paní Věru Kláskovu.
Slyšeli jsme písničky z britských ostrovů, především
krásné irské balady. Zazněly i skladby z repertoáru
Spirituál kvintetu. Věra Klásková nám převedla svůj

široký záběr. Není pouze zpěvačkou, ale i výbornou
kytaristkou, klavíristkou a překladatelkou z angličtiny. Ten, kdo si ji přišel poslechnout, nelitoval.
Alena Starostová

Asistent prevence kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 723 255 954.

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

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa,
tel.: 412 354 837
Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno
Od 12.–23. 8. 2019 je knihovna uzavřena.
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Poutníci na své hudební pouti navštívili
i Krásnou Lípu
Skupina Poutníci v tomto roce působí již 49. sezonu a vidět ji naživo
jsme mohli i v Krásné Lípě. Díky
přejícímu počasí v podvečer 20.
července vystoupila pod širým nebem v amfiteátru kulturního domu,
kde před početným publikem zněly
poutnické hity, ale také některé
novinky z chystaného nového CD.
A nejen hudbou Poutníci zaujali,
příjemné, zajímavé a vtipné bylo
i mluvené slovo, kterým nás celým
koncertem provázel kapelník Potníků Jiří Pola-Karas.

Započala výměna oken v městském bytovém
domě Masarykova 2
Nová výstava
fotografií v „Galerii
na schodech“
Výměna oken je první částí postupné rekonstrukce domu. Připravujeme změnu
vnitřního uspořádání, aby mohly být např. zrušeny záchody na chodbách.

Tématu inkontinence je věnována nová výstava na radnici v Krásné Lípě.
Fotografie Radka Petráška k tomuto citlivému tématu uvádí panel se slovy Leoše Preislera, ředitele závodu Drylock Hrádek nad Nisou, který zde
vysvětluje: „V Hrádku nad Nisou denně vyrobíme 5 milionů plen pro děti
a 300 tisíc plen pro dospělé. Zatímco ty dětské jsou všeobecně vnímány
jako samozřejmost, o těch druhých už se tolik nemluví. Proto jsme se
rozhodli toto citlivé téma otevřít výstavou, která chce lidem s inkontinencí říct, že se není za co stydět.“ Výstava je volně přístupná v době, kdy je
budova radnice otevřena, zpravidla v pracovních dnech od 8.00 do 17.00.

Kulturní dům má nový
provozní řád
Rada města schválila nový provozní řád Kulturního domu Krásná Lípa, který je platný od 1. 8. 2019.
Hlavními změnami prošlo hlavně definování podmínek, za jakých bude kulturní dům užíván jinými
subjekty – úklid, výzdoba, povinnosti pořadatele,
zákazy atd. Další úpravou prošly náhrady nákladů,
došlo k mírnému navýšení. Od těchto nákladů nebudou již automaticky osvobozeny spolky, které
chtějí mít v KD pravidelné zkoušky, tréninky a další.

V případě, že nebudou chtít platit náhrady nákladů dle tohoto provozního řádu, mohou o snížení či
prominutí požádat radu města, která může o osvobození či snížení úhrady nákladů rozhodnout.
Nový provozní řád spolu se žádostí o poskytnutí
prostor kulturního domu najdete na webu www.
krasnalipa.cz v menu Úřad › Formuláře a žádosti.

Nabídka majitelům
psů
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně
na radnici, nebo v kanceláři technických služeb
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout
instruktážní video z roku 2014, které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii
v menu Život.
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Soutěž Město plné květin 2019, přihlásit se
nebo nominovat je možné do 30. srpna
Město Krásná Lípa i letos vyhlásilo soutěž Město
plné květin. Účastníkem soutěže se může stát občan, který na území města Krásná Lípa vlastní byt,
obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemníkem bytu a živými květinami si v průběhu vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní parapety či balkony, a to ve směru k městské komunikaci. Soutěže
se mohou účastnit s vhodnou sezonní výsadbou
květin i majitelé či nájemci předzahrádek podél
městských komunikací.
Účastníkem soutěže se stává občan: osobním vyplněním přihlášky, přihlášením jinou osobou (např.
sousedem apod.) nebo na návrh člena hodnotící
komise. Přihláška do soutěže je k dispozici v podatelně městského úřadu nebo v kanceláři č. 5 či
na www.krasnalipa.cz (v záložce Úřad – Formuláře
a žádosti). Vyplněné přihlášky přijímá podatelna

městského úřadu od 29. dubna 2019 do 30. srpna
2019. Přihlášky je možné zaslat i elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz
Nejpozději do 13. září 2019 pak bude pořízena fotodokumentace všech přihlášených objektů. Hodnotící komise je tříčlenná, složená ze starosty města
a 2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni,
každý finanční částkou 1000 Kč. Na odměnu není
právní nárok, návrh hodnotící komise schvaluje
Rada města Krásná Lípa.
Odměna bude vyplacena pouze občanům, kteří
nejsou evidováni jako dlužníci města Krásná Lípa.

Upozornění pro nájemníky
městských bytů
Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že
v září 2019 dojde ke zrušení účtu města Krásná Lípa určeného pro bytové hospodářství číslo
198 889 385/0300 vedeného u ČSOB, a. s.
Platby, které nájemníci zasílají na tento účet (ná-

jemné a s ním spojené služby), je nutné do 30. 9.
2019 přesměrovat na účet města Krásná Lípa číslo
193 582 042/0300, vedeného u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem (SIPO), nic
měnit nemusí. Děkujeme.

Krásná Lípa recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni jsme odevzdali k recyklaci 10 410,60 kilogramů starých spotřebičů
Krásná Lípa obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že jsme v loňském roce vyřadili
10 410,60 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 110,76 MWh

elektřiny, 5 554,00 litrů ropy, 517,76 m3 vody a 4,94
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 24,07 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 107,94 tun.
Při srovnání s rokem 2017, kdy jsme vytřídili
7 979,53 kg elektrospotřebičů, se jedná o nárůst
o téměř 2,5 tuny. Všichni, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Aktuální dění
v Krásné Lípě
v mobilní
aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte
se informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné
Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém
mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec. Více informací najdete
na www.krasnalipa.cz
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Nelehký sokolí rok v národním parku
V Národním parku České Švýcarsko zahnízdilo letos
rekordních sedm sokolích párů. Pouze v jednom
případě však bylo hnízdění úspěšné. Obdobně
neradostná byla situace také v sousedním Saském
Švýcarsku. Ochránci přírody se domnívají, že za poklesem úspěšnosti hnízdění stojí s velkou pravděpodobností zvyšující se návštěvnost národních
parků.
Příčin neúspěšných hnízdění může být více, například neplodnost či nezkušenost rodičovského
páru, ale hlavně ulovení mláďat predátory (nejčastěji liškou, kunou nebo výrem). Ovšem i v případě
predace může být prvotní příčinou vyrušení sokolích rodičů neukázněnými návštěvníky. "V letošním
roce víme prokazatelně o dvou případech, kdy bylo
hnízdění sokolů v národním parku zmařeno díky
nevhodnému chování návštěvníků," říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko a upřesňuje,
"v obou případech se jednalo o ilegální táboření
v blízkosti hnízd, na které sokolí páry reagovaly
opuštěním vajec resp. bezbranných mláďat."
V sousedním Národním parku a CHKO Saské Švýcarsko zahnízdilo letos šestnáct sokolích párů,

úspěšného vyvedení mláďat se však dočkaly pouze
tři z nich. "Do Českosaského Švýcarska míří stále
více návštěvníků," vysvětluje Richard Nagel, ředitel
odboru veřejných vztahů Správy NP České Švýcarsko a dodává, "ačkoliv naprostá většina turistů
respektuje pravidla chování v národních parcích,
s jejich celkovým rostoucím počtem bohužel narůstá i absolutní počet těch neukázněných. Pokud
ale chceme, aby národní parky i nadále zůstaly domovem sokolů i dalších ohrožených ptačích druhů,
je naprosto nezbytné, aby návštěvníci dodržovali
zákaz vstupu do tzv. dočasně chráněných ploch
v době hnízdění." Tyto plochy jsou v terénu viditelně označeny a v podobě mapy jsou zveřejněny
i na webu správy NP.
"Je paradoxní, že některým vzácným druhům se
začíná lépe dařit mimo vlastní území národního
parku, jehož hlavním posláním by měla být právě
ochrana přírody," říká Pavel Benda. Sokolí bilanci
na české straně tak letos zachraňovaly páry hnízdící v méně navštěvované CHKO Labské pískovce.
Zde bylo hnízdění úspěšné na pěti lokalitách z celkem šesti obsazených. Ale i v CHKO je situace rok

od roku vážnější a daří se ji zvládat jen díky enormnímu nasazení profesionálních i dobrovolných
strážců přírody a díky nadstandartní spolupráci
s Českým horolezeckým svazem. "S horolezci jsme
domluveni, že nám hlásí pozorování sokolů," říká
Pavel Svoboda, vedoucí oddělení stráže přírody
Správy NP České Švýcarsko a doplňuje, "i díky tomu
jsme schopni operativněji reagovat a zajistit sokolům potřebný klid během hnízdění.“
Celkem bylo letos v Českosaském Švýcarsku vyvedeno 22 sokolích mláďat, z toho tři v NP České Švýcarsko, třináct v CHKO Labské pískovce a šest v NP
a CHKO Saské Švýcarsko.
Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené druhy
naší přírody a je chráněni i podle legislativy Evropské unie v rámci ptačích oblastí Labské pískovce
a NP Saské Švýcarsko, která jsou součástí sítě chráněných území Natura 2000.
Richard Nagel
Publikováno z Oficiální webové stránky NP České
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (http://www.
npcs.cz)

Správa NPČŠ dala sbohem odpadkovým
košům v lese
Pracovníci stráže přírody odstranili odpadkové
koše od turistických přístřešků na sedmi místech
v Národním parku České Švýcarsko. Jedná se o jediné odpadkové koše, které byly správou po vzniku
národního parku v roce 2000 instalovány a obsluhovány. Jejich provoz však správa dlouhodobě vnímala jako kontraproduktivní, neboť koše mimo jiné
skrytě napomáhaly rozvoji nevhodných návyků návštěvníků přírodních oblastí.
„Umísťování odpadkových košů do přírodních oblastí přináší pozitivní efekty pouze zdánlivě. Na jedné straně se sice jedná o drobnou službu návštěvníkům, ti se však zároveň podprahově učí zbavovat
odpadků odložením v přírodě, namísto aby je od-

nášeli zpět a likvidovali doma,“ říká Richard Nagel,
ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko.
Odpadkové koše v přírodě přináší navzdory pravidelnému vyvážení také další nepříjemné efekty.
Zejména pokud do nich lidé odhazují zbytky potravin, přitahují některá zvířata, pro která se koš buď
může stát pastí, nebo je jejich přítomnost naopak
obtěžující pro návštěvníky, jako tomu je v případě
vos.
Zkušenost také ukazuje, že umístění odpadkových
košů v přírodě nijak významně nesnižuje množství
odpadků odhozených v okolí turistických cest.
V turisticky nejexponovanějších částech parku

Program kina

Cena za štěstí
Středa 21. 8. 2019 od 19.00

Ten, kdo tě miloval
Středa 28. 8. 2019 od 19.00

Příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde Kpt. Kalina se stane obětí autonehody. Z pozice
ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.
ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí.
Český film, 92 min., vstupné 70 Kč
Česká komedie, 90 min., vstupné 70 Kč

proto správa parku od roku 2017 najímá úklidovou službu, která v hlavní sezóně odhozené nebo
ztracené odpadky v pravidelných intervalech likviduje. Současně správa parku v komunikaci směrem
k návštěvníkům více zdůrazňuje nutnost likvidace
odpadů doma namísto v přírodě. Plakáty s apelem
ve třech jazycích návštěvníci najdou jak v informačních střediscích v okolí národního parku, tak
i na všech významných výchozích místech k turistickým zajímavostem.
Publikováno z Oficiální webové stránky NP České
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (http://www.
npcs.cz)

Nová expozice
v rumburském
muzeu

Dvěma komentovanými prohlídkami bude v rumburském muzeu v sobotu 24. srpna 2019, v rámci
slavností města Rumburk, zpřístupněna nová
muzejní expozice "Unikáty ze sbírek rumburského
muzea". Prohlídky začínají od 11.00 a od 14.00 hodin. Provázet jimi bude autorka výstavy Mgr. Václava Bubnová z Oblastního muzea v Děčíně.
Více informací o rumburském muzeu najdete
na webu: www.muzeumrumburk.cz
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Lístky do památníku
– koncert skupiny
Musica dolce vita
Také máte doma svůj nebo babiččin památníček plný
vzpomínek? Musica dolce vita vám přináší program
plný krásné hudby od našich klasiků až k významným
skladatelům 20. století zpestřený citacemi z knih známé
herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové. Koncert
se koná 25. srpna 2019 od 18.00 v Kulturním domě
Krásná Lípa. Vstupné je 50 Kč.
Program:
Vilém BLODEK – Andante cantabile; František
ŠKROUP – Děvy slovanské; Bedřich SMETANA – Lístek
do památníku | Ukolébavky Vendulčiny z opery Hubička
| Luisina polka | Fantazie Vltava pro harfu sólo; Antonín
DVOŘÁK – Žalo dievča, žalo trávu | Valčík D dur | Lístek
do památníku (harfa sólo) | Humoreska; Bohuslav MARTINŮ – Nový špalíček (Zvědavá dievča, Veselá dievča);
Milada ČERVENKOVÁ – Pták, který provokoval; Leoš
JANÁČEK – Moravská lidová poezie v písních (výběr)

Program mezinárodního hudebního
festivalu Varhanní
hudby
Program mezinárodního hudebního festivalu
Varhanní hudby v bazilice Panny Marie ve Filipově
každou prázdninovou neděli od 14 hodin
25. srpna 2019 – Závěrečný koncert pro trubku
a varhany, Robert Wintzen (DE) – trubka, Michael
Pöche (DE) – varhany
Více informací najdete na stránkách festivalu:
http://artemusica.cz

Veteránem
severem
17. srpna 2019 se koná 17. ročník srazu Veteránklubu Sever. Program začíná od 8:00 do 11:00
ve Šluknově na náměstí Míru výstavou vozidel.
Pokračuje spanilou jízdou Šluknovským výběžkem
směr Velký Šenov (11:25), Lipová (11:35), Lobendava (11:40), Dolní Poustevna (11:50), Vilémov
(12:00), Mikulášovice (12:05), Brtníky (12:15), Staré
Křečany (12:25). V Rumburku na Lužickém náměstí
si vozidla můžete prohlédnout od 12:40 do 13.30,
kde rovněž budou probíhat soutěže pro účastníky
a do Varnsdorfu k pivovaru Kocour veteráni dorazí
ve 14:00, kde je čeká vyhlášení výsledků srazu
a soutěží.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz

19. srpna 2019
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Dětský parkmaraton
Věk
Kategorie
0 - 6 let
Mrňata
Ml. chlapci/dívky 7 - 10 let
St. chlapci/dívky 11 - 15 let

SCHRÖDINGERŮV INSTITUT VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM KRÁSNÁ LÍPA A PARKMARATON Z.S.
V RÁMCI OSLAV DNE ČESKÉHO ŠVÝCARSKA ORGANIZUJE

SRPEN

31

2019

DĚTSKTOÝN

PARK MARA

Náměstí Krásná Lípa

Délka trati
cca 500 m
cca 1000 m
cca 1500 m

09.00 - 10.30 prezentace
du
10.45 start dětského závo
12.15 vyhlášení výsledků

u připravujeme
on
at
ar
m
rk
Pa
s
os
Cr
ci
m
rá
V
aratonu!
6. ročník dětského Parkm
www.parkmaraton.cz

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Délka trati

09 00 - 10.30 prezentace

/schrodi.institut

/Sinstitut

RŮV INSTITUTSCHRÖDINGERŮV INSTITUT

CROSS PARKMARATON 2019

WWW.SINSTITUT.CZ
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