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Vlčíhorskou kapli poškodili zloději

Veřejně prospěšné práce 
podporuje EU

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 13. listopadu 2008

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 27. listopadu 2008

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Veselé vánoce, 
šťastný (exekuční) 

nový rok
Někdo se může pousmát, že v říjnu již píši 
o vánocích, jenže čas běží rychle. Než se 
nadějeme, propadneme jako každý rok 
nákupním horečkám a budeme chtít udělat 
za každou cenu radost svým nejbližším. 
Občanská poradna Rumburk se na začátku 
roku 2008 zapojila, jako mnoho dalších 
poraden, do projektu zaměřeného na 
dluhové poradenství a právě proto, jaké 
máme zkušenosti, bychom rádi  poukázali 
na předvánoční nebezpečí v podobě 
neuvážených nákupů na splátky, uzavírání 
spotřebních úvěrů, rychlopůjček a jiných 
fi nančních produktů, které budou hlavně 
před vánoci lákat na různé výhody či nízké 
úroky nebo odložení splátek. Každý z nás 
by svým milovaným a nejbližším koupil za 
každou cenu třeba modré z nebe, jen aby 
jim udělal radost, splnil jejich tajné přání, ale 
je potřeba v klidu  zvážit zda na to opravdu 
budete mít. Ve chvíli, kdy  opadne euforie z 
vánočních svátků a příchodu nového roku, 
může přijít tvrdá realita a zjištění, že na 
splácení není dostatek fi nancí v rodinném 
rozpočtu. Jistě je důležité zvážit, zda byste 
byli schopni dostát svým závazkům a splácet 
ve chvíli, kdy byste přišli o práci, nebo jste  
dlouhodobě onemocněli. Nechci Vás děsit 
nebo malovat čerta na zeď, ale tyto otázky 
jsou zásadní a měly by Vám blesknout 
hlavou. Jistě vaši nejbližší budou mít stejnou 
a upřímnou radost z dárku, který sice nestál 
několik tisíc, ale byl daný od srdce. Přeci by 
je nemohl těšit dárek, který by Vás i je dostal 
do potíží, které jsou spojeny s nesplácením 
závazků. 
Proto bych vás chtěla touto cestou upozornit 
a požádat, než uzavřete jakoukoli fi nanční 
či spotřebitelskou smlouvu, zvažte své 
schopnosti splácet, aby vám příští rok místo 
zazvonění vánočního zvonku, nezvonil na 
dveře exekutor. 

(Pavla Nekudová, vedoucí OP Rumburk)

Na dominantě hřbitova ve Vlčí Hoře – 
Nitzeho hrobce - opět řádili zloději barevných 
kovů. 

Z její střechy zmizelo několik čtverečních 
metrů měděné střešní krytiny. Bohužel nejde 
o ojedinělý případ. Již v loňském roce tuto 
památku nenechavci nenávratně poškodili. 

A stejně jako dříve i tentokrát zanechali na 

Krásná Lípa dlouhodobě spolupracuje 
s Úřadem práce Děčín, respektive s jeho 
rumburskou pobočkou, na programech 
podpory zaměstnanosti. V minulých letech 
tak mohlo město zaměstnat desítky osob, 
které mají potíže s uplatněním na trhu práce. 

Změny v oblasti sociálního zabezpečení 
navíc zvýšily zájem o tuto formu zaměstnávání 
mezi nezaměstnanými. Poptávka je, i přesto, 
že město v současné době zaměstnává v 
rámci programu VPP na čtyři desítky osob, 
vyšší, než jsou možnosti nabídky. Limity 
jsou dnes především v rozsahu fi nanční 
spoluúčasti města, mzda pracovníků není plně 
kompenzována dotací, ale i v organizačních 
možnostech MěÚ. Novinkou ovšem je, že 
program podpory je spolufi nancován z 

Na webu jsou dva fi lmy 
o Krásné Lípě

Hned na dva fi lmy o Krásné Lípě se můžete 
podívat ve svém počítači. První dokumentární 
fi lm o Krásné Lípě a jejím okolí můžete 
shlédnout přímo na stránkách města, www.
krasnalipa.cz pod záložkou Město Krásná 
Lípa – základní údaje. Film je zhruba sedm 
minut dlouhý a přibližuje Krásnou Lípu a okolí 
jako zajímavý turistický cíl a dynamicky se 

místě lano a „pracovní“ pomůcky. Ke stříhání 
plechů použili nůžky na porcování drůbeže. 

Můžeme alespoň doufat, že se Polici ČR, 
která se případem zabývá, podaří stejně jako 
minule pachatele dopadnout. A páni poslanci 
si mezitím v Praze třeba po letech ujasní, 
jakým způsobem účinně regulovat výkup 
druhotných surovin a kovů především.         (r)

prostředků EU.
Desítky pracovníků VPP jsou vidět denně 

po celém městě. Většina z nich je zapojena do 
činností Technických služeb města převážně 
v údržbě veřejných prostranství a městské 
zeleně, na opravách místních komunikací 
a podobně. To, že se jedná v převážné míře 
o příslušníky romské komunity je dalším 
pozitivním efektem této aktivity.

Další projekty v sociální oblasti připravuje i 
naše příspěvková organizace KOSTKA Krásná 
Lípa. Navazuje tak na projekt Komunitní 
centrum Českého Švýcarska, který ve městě 
probíhal v minulých třech letech a letos na 
podzim byl ukončen. Zde na si na výsledky 
grantových řízení ale ještě chvíli počkáme.

(J. Kolář)

rozvíjející město.
Druhý informační fi lm, asi sedmnáct minut 

dlouhý, si můžete do počítače stáhnout z 
www.divejse.cz, kde je fi lm o III. Mezinárodním 
folklórním festivalu.

Pusťte si oba fi lmy a zcela jistě se dozvíte 
mnoho užitečného a možná i nového. 



strana 2 13. listopadu 2008

SVOZ SEPAROVANÉHO 

ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 17.11. 2008 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 20.11. 2008 v 
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 1.12. 2008 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.12. 
2008 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.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v 

Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete 

vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese 

www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.cz. Váš 

dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@

krasnalipa.cz.

Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 

obchodních společností, fi nanční 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.

Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: Co je to posečkání daně 

Odpověď:

Na žádost toho, kdo má platit nějakou (jakoukoliv) daň, může správce daně povolit tzv. 

posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách, bylo-li by neprodlené zaplacení daně 

spojeno pro dlužníka s vážnou újmou nebo není-li z jiných důvodů možné vybrat celý 

daňový nedoplatek od daňového dlužníka najednou (§ 60 zákona o správě daní a poplatků, 

č. 337/1992 Sb. v platném znění. Žádost je třeba zpoplatnit kolkem ve výši 400,- Kč. Vážnou 

újmou je i to, že nemáte momentálně peníze. 

V žádosti vysvětlete, jak se stalo, že fi nanční prostředky nemáte (tedy kde vznikl nepoměr 

mezi vaším plánováním použití peněz a skutečností), jak se promítlo nějaké neočekávané 

vydání ve vašem plánu toku peněz, kdy lze předpokládat nápravu a podobně. Uveďte 

i přehled platební nekázně vašich odběratelů, je-li tam i tento důvod (můžete přiložit 

seznam pohledávek po splatnosti). Uveďte, kterou daňovou povinnost již neuhradíte, a kdy 

ji uhradíte. To je důležité, protože jinak by vaše prvá platba byla počítána jako platba na 

nezaplacený daňový dluh.

Povolení může správce daně vázat na podmínky. 

Po dobu povoleného posečkání daně se nepočítá úrok z prodlení, dodrží-li daňový dlužník 

stanovené podmínky. Výše úroku z prodlení (tedy za pozdní zaplacení daně) odpovídá ročně 

výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, 

platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Ale za dobu posečkání daně (nebo splátek daně) zaplatí daňový dlužník úrok z odložené 

částky ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních 

bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok se nepředepíše, činí-li 

méně než 50 Kč.

Proti rozhodnutí o povolení posečkání daně nebo povolení splátek není přípustné 

odvolání. 

INFORMACE Z EKOPORADNY
Náš život se stromy 

Nedávno jsme oslavili světový Den stromů, 
který byl spojen v Krásné Lípě s vysázením 
nové lipové a javorové aleje. Mladé stromky 
přispějí k dalšímu zkrášlení tváře města a ke 
hlubšímu spojení města s přírodou. Co si ale 
počít, když potřebujeme nějaký strom nebo 
keř prořezat nebo pokácet? V případě kácení 
stromu je třeba povolení od příslušného 
městského úřadu. Pro právnické osoby to platí 
vždy, bez ohledu na velikost a druh dřevin. 
Pro fyzické osoby je třeba úředního povolení 
ke kácení pouze tehdy, když strom dosahuje 
obvodu kmene měřeného ve výšce 1,30 m 
nad zemí více než 80 cm. Keře pak podléhají 
povolení, pokud jejich souvislá plocha je více 
než 40 m2. Výjimečně bez povolení se mohou 
kácet stromy bezprostředně ohrožující život 
nebo zdraví osob ve svém okolí nebo hrozící 
škodou značného rozsahu (stromy vyvrácené 
po vichřicích, nalomené, apod.) I toto kácení 

je však třeba oznámit příslušnému městskému 
úřadu a nejlépe před kácením stav stromu 
fotografi cky zdokumentovat. 
Ořez korun dřevin se může provádět bez 
povolení, musí však být proveden tak, aby 
nedošlo k poškození těchto dřevin. Kácení 
dřevin by mělo probíhat v období vegetačního 
klidu, tedy zpravidla od 1.11. do 31.3. Pokud 
byste se chtěli poradit ohledně úprav dřevin, na 
webových stránkách http://www.libverdadc.
cz/skolni-statek naleznete potřebné kontakty, 
např. na sadovnické středisko nebo okrasné 
školky, kde Vám rádi pomohou.
Pokud Vás zajímají staré odrůdy ovocných 
stromů, vyšla o nich v rámci ČSOP Studénka 
zajímavá brožura s jejich vyobrazením i návody 
na sušení ovoce a tradičními recepty, která je 
pro zájemce k dispozici v několika výtiscích 
v informačním středisku v Domě Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě. 

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o 
obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. 

Rekvalifi kace zajištěna. 
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré 

předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.

Tel.: 606 388 495, 607 662 178  

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00

Středa 15:00 – 17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání 

zaměstnání.
AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA

1.a  3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné 

dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.

PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let

Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00

Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ

Pondělí 9:00 -16:00
Středa 14:00 -17:00

Podporované zaměstnávání pro klienty 
s různým stupněm postižení.

ŠICÍ DÍLNA
Úterý 9:00 – 17:00 

Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy 
oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství 
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
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Organizační 
změna úřadu

Počínaje pondělím 3. listopadu 2008 došlo 
k malé organizační změně ve fungování 
Městského úřadu v Krásné Lípě. Agenda správy 
bytového fondu (p. Soňa Tůmová) se přesouvá 
do kanceláře v prostorách Technických služeb 
v Pletařské ulici 22/3. Telefonický kontakt je 
412 354 835, tumova@krasnalipa.cz.

U p. Tůmové vyřídíte záležitosti v oblasti 
změn nájemních smluv, prodeje nemovitostí, 
pronájmy nebytových prostor, údržba bytů, 
hlášení závad atp.

Žádosti o byt je možné nadále podávat na 
sekretariátu (podatelna) MěÚ.

Turisté vydali novou mapu
Novou turistickou mapu Varnsdorfska v 

měřítku 1:25 000 vydal Klub českých turistů z 
Krásné Lípy. Jde tak o první podrobnou mapu 
tohoto regionu v poválečném období. Mapa 
navazuje na již vydanou mapu Krásnolipsko, 
Šluknovsko a Novoborsko. Její zadní strana 
popisuje na patnáct významných míst 
Varnsdorfska doplněných perokresbami, 
text je českoněmecký a navíc je tato mapa 
obohacena i o podrobný plán středu města 
Varnsdorf. 

Na mapě jsou značené pěší, cyklo a lyžařské 
trasy a protože je opatřena souřadnicovou sítí 
WGS, lze ji používat i s navigačním přístrojem 
GPS. Vydání této mapy předcházel více jak 
dvouletý sběr informací a poprvé byla na 

veřejnosti prezentována na knižním minitrhu 
8. listopadu ve Varnsdorfu, kde ji krásnolipští 
turisté pokřtili.             (r)

Agentura 
podpořila sedm 

projektů
První fi nanční prostředky putují 

prostřednictvím Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách na 
Šluknovsko. Na Šluknovsku bylo v letošním 
roce zpracováno 13 projektových záměrů, ze 
kterých lokální partnerství vybralo a Agentuře 
ke schválení doporučilo 7 projektů. Jde o 
projekty související s možnostmi zaměstnání 
sociálně vyloučených a na podporu fungování 
šicí dílny. K přípravě dalších projektů Lokální 
partnerství zřídilo čtyři pracovní skupiny, 
které se zaměřily na zlepšení vzdělanosti, 
bydlení, zaměstnanosti, terénní sociální práci 
a poradenství.

Lokální partnerství Šluknovsko se ke 
společné schůzce letos sešlo již potřetí, 
tentokrát  v komunitním centru v Krásné Lípě. 
Agentura pro sociální začleňování v romských 
lokalitách pozvala na Šluknovsku k jednomu 
jednacímu stolu obce a organizace, které 
ovlivňují nebo mohou ovlivnit život obyvatel 
sociálně vyloučených lokalit. Do oblasti, kde 
působí Agentura na Šluknovsku, spadají obce 
Varnsdorf, Rumburk, Krásná Lípa, Chřibská, 
Rybniště, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní 
Podluží, Horní Podluží a také Česká Kamenice. 
Členem lokálního partnerství je k dnešnímu 
dni na základě podpisu memoranda 6 obcí a 8 
organizací. Jednání se zúčastnilo 13 zástupců 
partnerských organizací a nový koordinátor 
Agentury pro sociální začleňování Štěpán 
Bolf. 

Cílem Lokálního partnerství je zlepšení 
kvality života v lokalitě. Agentura chce při 
řešení problému sociální integrace také 
podpořit aktivní samosprávy a organizace. 
Více informací naleznete na www.vlada.cz 
nebo www.krasnalipa.cz/kccs.                       (hv)

Po šesti letech se lososi opět vrátili 
do Kamenice 

Během pravidelné pochůzky byl 5. 11. 2008 
nalezen v řece Kamenici v Českém Švýcarsku 
uhynulý losos. Tento nález je důkazem 
úspěšnosti snah o navrácení dočasně 
vyhynulého lososa do našich vod. Rybářský 
hospodář Tomáš Kava nalezl v Kamenici 87 
cm dlouhého a zhruba 4 kg těžkého samce, 
uhynulého zřejmě vyčerpáním po dlouhém 
návratu z Atlantiku. Je pravděpodobné, že 
ryba v řece stihla na trdlišti oplodnit jikry a 
přispět tak k založení další generace mladých 
lososů.

Ještě týž den se rybářům zdařil kontrolní 
odlov dalšího lososího samce, který byl 
změřen, zvážen a opět puštěn do vody. 
Kontrolní odlov samice se nezdařil, návrat 
samic je však rovněž potvrzen. „Program 
navracení lososů do Kamenice probíhá od 
roku 1998, první návrat jsme zaznamenali v 
roce 2002. Do letošního roku bránily lososům 
v návratu špatné hydrologické podmínky, při 
nízké hladině Labe ryby nedokáží překonat 
jednu z posledních překážek před cílem své 
cesty, štětovou stěnu na soutoku Kamenice a 
Labe,“ říká Tomáš Kava z Českého rybářského 
svazu.

„Návrat lososů nám udělal velkou radost,“ 
říká Miloš Trýzna, zoolog Správy Národního 
parku České Švýcarsko, a dodává: „Je to 
krásný pocit, když si představíte, že před pěti 
lety někdo z nás vypouštěl plůdek lososa o 
velikosti 2 cm a on je po pěti letech a cestě 
dlouhé více než 4000 km zase zde.“ 

Program zaměřený na návrat dříve běžně se 
vyskytujících lososů do českých vod probíhá 

pod vedením Českého rybářského svazu od 
roku 1998. Správa Národního parku České 
Švýcarsko se k programu připojila již krátce 
po jejím zřízení a spolupracuje s rybáři při 
navracení lososů do řeky Kamenice. Plůdek 
lososa je každoročně vysazován na jaře, v 
letošním roce bylo prvně provedeno podzimní 
vypouštění odrostlejších rybiček.

(Tomáš Salov)

Losos nalezený v Edmundově soutěsce v 
Českém Švýcarsku je důkazem úspěšnosti snah 
o návrat této u nás dříve běžné ryby do řeky 
Kamenice. Na snímku rybářský hospodář Tomáš 
Kava s nalezeným lososem.

UPOZORNĚNÍ PRO 

ORGANIZACE
Plán akcí zájmových organizací a 

sportovních oddílů na rok 2009 

odevzdávejte na MěÚ Krásná 

Lípa (podatelna) nejpozději do 

30.11.2008. 



strana 4 13. listopadu 2008

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA LISTOPAD 2008
pondělí 17. 11.
od 18.oo hod TOBRUK Vstupné 60,- Kč

neplatí volná vstupenka

    Osud českých vojáků, účastnících se na podzim roku 1941 obrany přístavu Tobruk. České 
válečné drama. Ml.nepřístupno. 102 min.

středa 19. 11.
od 17.oo hod WALL - I Vstupné 50,- Kč

Další z dokonalých animovaných snímků studia Pixar, tentokrát o uklízecím robotovi.
Ml.přístupno. ČESKÁ VERZE. 103 min.

středa 26. 11.
od 18.oo hod HELLBOY 2: zlatá armáda Vstupné 60,- Kč

Čertovsky originální podívaná v druhém díle comicsové ságy. 
Ml. přístupno od 12ti let. TITULKY. 120 min.

LISTOPADOVÉ AKCE 
KOMUNITNÍHO CENTRA KOSTKA

18.11.2008  od 17 hod.  shiatsu masáže s Marjánkou Krásnolipskou

19.11.2008  od 17 hod.  shiatsu masáže s Marjánkou Krásnolipskou

20.11.2008  od 17 hod.  shiatsu masáže s Marjánkou Krásnolipskou

24.11.2008  od 16 hod.  pečení vánočních perníčků s paní Froňkovou

26.11.2008  od 16 hod.  výroba adventních věnců s paní Píšovou

1.12.2008  od 16 hod.  zdobení vánočních perníčků s paní Froňkovou

1.12.2008  od 17 hod.  shiatsu masáže s Marjánkou Krásnolipskou

2.12.2008  od 16 hod.  výroba vánočních jmenovek a PF s paní Caklovou

2.12.2008  od 17 hod.  shiatsu masáže s Marjánkou Krásnolipskou

8.12.2008  od 17 hod.  pečení vánočky s paní Homolkovou

Každé úterý  od 17 hod.  keramika pro dospělé s Hanou Volfovou

SHIATSU MASÁŽE V 

BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

Kurz se uskuteční ve dnech: 

 úterý  18. 11. 2008 

 středa  19. 11. 2008 

 čtvrtek  20. 11. 2008

 pondělí  1. 12. 2008

 úterý      2. 12. 2008 

vždy mezi 17:00 – 19:00, sraz v komunitním 

centru.

Prvky schiatsu masáže můžeme používat 

v každodenním běžném životě. Můžeme 

tak přátelům nebo svým blízkým ulevit po 

náročném dni a umožnit jim chvíli příjemně 

relaxovat. Masíruje se přes oblečení bez 

použití masážních olejů, masírovaná osoba 

leží na podložce na zemi. Masáž má účinek 

na většinu částí lidského organismu. V první 

řadě na kůži, podkožní vazivo, lymfatický 

systém, svalstvo, nervový systém, srdce 

a cévy, dýchací aparát, klouby, šlachy, 

samozřejmě vnitřní orgány a některé žlázy. 

Dobře provedená masáž tedy harmonizuje 

organismus jako celek a pokud je pravidelná, 

může podstatnou měrou zlepšit zdravotní 

stav.

Poplatek: 100Kč / 2 hod, 450Kč / 10 hodin

Pomůcky: karimatka a vlastní polštářek

Přihlásit se můžete: v komunitním centru, na 

email: rebicek@krasnalipa.cz, před zahájením 

kurzu v 16:45 hod. v komunitním centru.

PPEE EENNÍÍ  AA  ZZDDOOBBEENNÍÍ  
PPEERRNNÍÍ KK   

Tel: +420 412 354 849, +420 412 354 846 
e-mail: rebicek@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz/kccs 

Kurz se uskute ní v komunitním centru ve dnech:  
 
     PE ENÍ - pond lí 24. 11. 2008, od 16 do 18 hod.  
     ZDOBENÍ – pond lí 1. 12. 2008, od 16 do 18 hod. 

 
lektorka: Anna Fro ková 

 
 

Paní Fro ková nás nau í upéct a nádhern  nazdobit váno ní perní ky. Pokud si chcete 
rovnou p ipravit vlastní t sto podle receptu paní Fro kové, p ineste si s sebou:  

mísu, va e ku 
1 kg hladké mouky 
6 vajec 
5 dkg tekutého medu 
1 perníkové ko ení 
25 dkg cukru krystal 
20 dkg cukru mou ka 
jedlou sodu 

 
Ze vzorového t sta spole n  upe eme perní ky, které m žete na míst  ochutnat. 

Za týden perní ky, v etn  t ch, které si p ineseme z domova, budeme zdobit. 
 
 

Poplatek za každou lekci: 30,- K  
 

Místo konání: Komunitní centrum (bývalý D m služeb v Krásné Líp , Masarykova 1094/4, 
1. patro) 
Na kurz pe ení a zdobení perní k  není nutné se dop edu p ihlašovat. 
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Japonské fragmenty Kláry Mrkusové v 
rumburské Loretě
V ambitech rumburské Lorety až do konce 
listopadu můžete navštívit výstavu fotografi í 
Japonské fragmenty Kláry Mrkusové. 
Fotografi e vznikly na různých místech 
Japonska, zvláště pak v okolí města Toyama, 
kde autorka v letech 2000 až 2004 žila. Snímky 
jsou zaměřeny na předměty související s 
japonskou tradiční i současnou kulturou, 
šintoistickými i buddhistickými svátky a rituály. 
Výstava je přístupná od úterý do soboty, v 
otevírací době Lorety. V ambitech Lorety v 
Rumburku můžete také až do soboty 29. 11. 
vidět česko-německou výstavu „Lužičtí Srbové 
– tradice a současnost“, která připomíná dění 
v „Katholische Pfarrei St. Simon u. Juda“ v 
Crostwitz. Do 31. 12. 2008 je tu přístupná i 
česko-německá výstava „Kapucínský konvent 
v Rumburku“. Tato výstava se po svém 
ukončení stane již třetí stálou expozicí v 
barokní rumburské památce. První dvě stálé 
výstavy mapují třísetletou historii Lorety v 
Rumburku a loretánské podzemí. 

(r)

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Tibet ve fotografi i
Nová výstava – Tibet – panoramatické 
fotografi e Pepy Středy můžete vidět až do 
15. prosince v krásnolipské galerii. Fotografi e 
jsou skutečně panoramatické, jejich 
autor - cestovatel, vydavatel, projektant a 
profesionální fotograf - používá k zachycení 
krajiny a hor panoramatický přístroj, kdy celý 
objektiv rotuje a je schopen dosáhnut i 360 
stupňů. 

Podzimní koncert v kostele ve Sněžné
Občanské sdružení Nobilis Tilia z Vlčí Hory 
chystá na neděli 16. listopadu od 18:00 v 
kostele ve Sněžné u Krásné Lípy koncert 
Pražského komorního pěveckého sboru 
OktOpus. Na koncertě zazní skladby P. Ebena, 
B. Martinů, J. Hanuše, T. da Vittoria. Jde o 
repertoár, se kterým se OktOpus chystá 
vystoupit na mezinárodním soutěžním 
festivalu pěveckých sborů o cenu Petra Ebena v 
Praze na konci listopadu 2008. Vstupné 50,- Kč.

Den otevřených dveří
Gymnázium Rumburk  vás zve na „Den 

otevřených dveří“ a to v sobotu 22. listopadu 
2008 od 9:00 do 11:30. Zváni jsou především 
zájemci o studium na čtyřletém a osmiletém 
gymnáziu, jejich rodiče, výchovní poradci, 
učitelé základních škol a samozřejmě i 
veřejnost k prohlídce školy, odborných učeben 
a laboratoří. Příchozím budou poskytnuty 
informace o přijímacích zkouškách, o průběhu 
studia či o uplatnění absolventů.    

Výtvarná dílnička
V sobotu 29.11. od 15:00 Vás zve Domeček Na 
Kopečku v Rumburku do výtvarné dílničky k 
tvoření adventních dekorací v duchu lidové 
tradice. Dílničku vede Anna Dudková. Přineste 
si různé přírodní suroviny např. šípky, sušené 
ovoce, červená jablíčka a špejle.

Umění doprovázet
Co se skrývá za slovem HOSPIC a o vzniku 
stacionárního hospicu a domácí hospicové 
péči se dozvíte ve středu 26.11. od 19:00 v 
Domečku Na Kopečku v Rumburku. Vyprávět 
bude zástupce sdružení Hospic pro Liberecký 
kraj, o.s. Halina Doležalová.

ADVENTNÍ JARMARK 

A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 29. listopadu od 10:00 můžete zavítat na staročeský adventní 

jarmark na nádvoří Továrny – domu volného času. Staročeský jarmark 

vyvrcholí v 16:15 rozsvícením vánočního stromu. 

ADVENTNÍ TRHY
I letos pořádá Základní a Mateřská škola v Krásné Lípě adventní trhy, 

které se budou konat 28. listopadu. Jako každý rok, i letos budou u 

školy postaveny stánky, na kterých si budou moci všichni, kteří se 

přijdou podívat,  zakoupit nějaký dáreček vyrobený dětmi ze školy i z 

našich obou školek. Zároveň opět vystoupí dětský taneční a pěvecký 

soubor Křiničánek. 

Všichni jste srdečně zváni ! ! ! !

Pozor rodiče a  děti,
tak nám ten čas letí…

Nastal zase skoro předvánoční čas,
je tu znova „továrenský“ Mikuláš…

Sladkůstek má dost pro Vás – hodné, 
přijďte, uvidíte, jak moc jsou dobré…

Kdy? v pátek 5. 12. 2008 od 17:00 hod 
Kde? v prostoru Baru Továrny

Vstupné? dobrovolné

Rezervace jsou možné na tel. 773 595 492. Podmínkou je však brzké 
vyzvednutí místenky, jinak rezervace propadá. Počet míst je omezen.

Hlavní sponzor celé akce – fi rma Danone.

Výroba vánočního 
dárku – originálního 

mýdla

Vliv mikrovln na 
životní prostředí a 

zdraví člověka

Občanské sdružení Nobilis Tilia Vás zve 
do své čajovny ve Vlčí Hoře na Výrobu 
originálního vánočního dárku v podobě 
voňavých různobarevných mýdel. Mýdla 
se dají použít i jako dekorace nebo vánoční 
ozdoba. S sebou si přineste různé sušené 
ovoce nebo květy a dobrou náladu. Můžete si 
tam zakoupit i ozdobnou krabičku s dřevitou 
výplní pro dárkové balení mýdel. Vstupné 
10,- Kč. Mýdlo si můžete přijít vyrobit vždy ve 
čtvrtek 20.11., 27.11., 4.12. a 18.12 od 16:00 do 
21:00 (kurzy výroby mýdel na sebe nenavazují 
a můžete přijít opravdu v kteroukoliv dobu v 
uvedené termíny a libovolně, jak se Vám to 
hodí v daném čase).

Další informace Hanka Štroblová 728 974 
010, laborator@nobilis.cz

Mikrovlny a radiové vlny využíváme 
mnohým způsobem. Víme ale, jak pracují 
a zda jejich stále se zvyšující užívání je pro 
nás pouze užitkem, nebo má i rizika pro nás, 
naše děti a blízké,případně na naše životní 
prostředí?

Je pro Vás důležité raději nic nevědět 
nebo být informován o technologiích které 
běžně využíváme a dozvědět se, jak můžeme 
ovlivnit případné účinky těchto technologií v 
každodenním životě ?

Přednáška je určena pro všechny, jimž není 
lhostejné zdraví přírody, lidí, včel, ptáků,....
Cena: 10,- Kč
Lektor: Jana Pospíšilová, členka Světového 
základu pro přírodní vědy
Termín: 20. 11. 2008
Kdy: 16 hodin
Místo: Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa
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Naučný areál bude mít i krásnolipská 
základní škola

Do konce tohoto školního roku vznikne na 

školním pozemku v Krásné Lípě zcela nový 

venkovní naučný areál, jehož smyslem je 

především dětem z mateřských i základních 

škol ale i široké veřejnosti, zábavnou formou 

přiblížit typické i méně typické živočichy, 

rostliny a další fenomény chráněných území 

Českého Švýcarska. 

Naučný areál nalezne své místo na dosud 

nevyužívaném zeleném prostranství u školní 

jídelny a družiny. Nebude se sice jednat o 

příliš rozsáhlý projekt, ale jeho rozvržení 

bude vyhovovat výuce pro třídní kolektivy 

nejen Základní školy Krásná Lípa, ale též škol 

přijíždějících do Domu Českého Švýcarska. Už 

v létě se tak budeme moci projít habrovým 

bludištěm se skalním hrádkem, obdivovat 

skalní rytiny, rozpoznávat z dřevěných plastik 

čolka, výra velkého či plcha zahradního. Hlavní 

stavební materiály - dřevo a kámen - umožní 

nejen stylové poznávání, ale také odpočinek 

a aktivní pohyb.

Projekt naučného areálu má v neposlední 

řadě za cíl přiblížit souvislosti ochrany 

přírody prostřednictvím velkoplošných 

chráněných území, zejména evropské sítě 

chráněných území NATURA 2000. Realizace 

projektu je dalším krokem k potvrzení statutu 

krásnolipské školy jako tzv. ekoškoly.

Finanční prostředky ve výši 1, 8 mil. Kč na 

výstavbu tohoto areálu získala obecně 

prospěšná společnost České Švýcarsko z 

Operačního programu životní prostředí 

(Evropský fond pro regionální rozvoj), který 

je spravován Státním fondem životního 

prostředí. Na realizaci projektu se kromě 

společnosti České Švýcarsko, o. p. s. a základní 

školy bude také podílet město Krásná Lípa.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Nakreslili 
nejkrásnější 
strom města

Krásných stromů je v Krásné Lípě celá řada, 

ale nejkrásnější, tedy alespoň tak jak ho vidí 

dětské oči, je jen jeden. O tom, který strom 

je nejkrásnější, rozhodovala dětská výtvarná 

soutěž, do které se zapojily děti z Krásné Lípy. 

Do soutěže O nejkrásnější strom Krásné Lípy, 

kterou vyhlásila ČSOP Tilia, přišly tři desítky 

obrázků stromů z městského parku, nechybí 

ani lípa rostoucí na krásnolipském náměstí, 

či vrby, lemující místní rybníky. Nejhezčí však 

byla osamělá vrba na ostrůvku u rybníku Oko, 

kterou do soutěže zaslala Kristýna Plotová. 

Vrbu i ostatní stromy si můžete prohlédnout v 

galerii na schodech na městském úřadu.

PODĚKOVÁNÍ
Kolektiv MŠ Sluníčko děkuje touto cestou 

pan Janu Bezkovi, ochránci přírody, za pěkně 

prožité dopoledne 23. října. Tématem „Podzim 

– příprava zvířat a přírody na zimu“ - navázal 

na předchozí besedu o netopýrech. Tentokrát 

byl hlavním hrdinou ježek.

Děti  poznávaly a pojmenovávaly zvířata  na 

obrázcích, dělily je na domácí a volně žijící, 

dozvěděly se zajímavosti o přírodě, učily se 

skládat ježčí puzzle a zahrály si pohybovou 

hru „Na ježky a lišku“. Udivilo je, čím se ježek 

živí, kde přespává, za jakých podmínek si ho 

mohou vzít na zimu domů a jak se o něho 

správně starat. Děti si ježka s chutí obkreslily, 

vybarvily, vystříhaly a nalepily. 

Co dodat? Pane Bezku, bylo to skvělé! Již se 

moc těšíme na další setkání s Vámi, kdy nám 

přinesete ukázat slíbené živé ježky. 

(učitelky a děti z MŠ Sluníčko)

   T KLUB KRÁSNÁ LÍPA 
TEL.: 774 233 010

 EMAIL: TKLUBKRASNALIPA.CZ

WWW.TKLUB.ESTRANKY.CZ

PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD
Úterý 18.11. CHŮZE PO ŘÍČNÍCH KAMENECH

Čtvrtek 20.11. TURNAJ V KULEČNÍKU

Sobota 22.11. VÝLET DO DĚČÍNSKÉHO BAZÉNU

Úterý 25.11. TURNAJ VE SLOVNÍM FOTBALE

Čtvrtek 27.11. TURNAJ VE SLALOMU

Sobota 29.11. VÝLET PO OKOLÍ KRÁSNÉ LÍPY

Podzimní prázdniny si užívali v Babylonu
Ve čtvrtek 30.10. 08 byl celodenní výlet do 
Libereckého Babylonu (Lunapark). Výletu se 
zúčastnilo 18 dětí. Dětem se tam moc líbilo. 
Jako vždy byl nejvíce navštíven autodrom 
a leasergame. Dali jsme si i něco dobrého k 
obídku. Dětem zářila očka radostí a ptaly se, 
kdy se zase pojede. Mně osobně se tam také 
moc líbilo, i když jsem tam byl už asi 20krát, 
ale přesto se tam rád vracím. Vedoucí má 
vkus a je vidět, že jí tato práce baví a je ráda s 
námi. Za děti moc děkuji paní Svobodové, že 
to s námi vydrží. 

(Lukáš Tůma a děti z T-klubu)
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Vánoce, Vánoce přicházejí ... a s nimi i povánoční trable

AMARI poradna – dluhy a exekuce
V posledních měsících přichází do AMARI 

poradny stále více lidí již s tím, že je proti 

nim nařízena exekuce. Většinou uzavřeli tzv. 

rychlé půjčky. Ty jsou nabízeny a poskytovány 

bez jakýchkoli záruk splácení, bez prověření, 

zda dlužníci budou schopni půjčku splatit, 

zda vůbec mají z čeho splácet, zda mají 

dostatečné příjmy. Lidem se nabízí půjčka 

s tím, ať „to tady někde podepíší“ a peníze 

dostanou hned na ruku, nebo si rovnou 

odnesou zboží. Dlužníci si bohužel smlouvu 

ani pořádně nepřečtou. Navíc jsou smlouvy 

psány drobným písmem a takovou formou, 

že tomu málokdo rozumí. Přesvědčit někoho, 

jak je pro něj výhodné si půjčit peníze, není 

těžké. Často se další půjčkou zaplatí ta starší, 

na jejíž splátky zrovna není. Stejně je tomu u 

úvěrových karet a u splátkového prodeje. 

Vidina lehce získaného úvěru – rychlé půjčky - 

úvěrové karty a zakoupeného zboží na splátky 

převáží natolik, že si ani nestačíte uvědomit 

a spočítat, že kromě splácení dluhu platíte 

také úroky. To už nikdo při uzavření smlouvy 

nevysvětlí a nespočítá, nevyčíslí. Přitom úroky 

celkem mnohdy převýší i cenu koupeného 

zboží. 

Lidé si při uzavírání smlouvy také vůbec 

neuvědomují, že kromě měsíční splátky 

půjčené částky, musí platit i náklady spojené 

s každodenním životem a náklady spojené s 

provozem domácnosti (elektřina, nájemné, 

odpady, jídlo, oblečení, hygiena apod.). Takže 

najednou chybí peníze na každodenní život 

– a nastává problém. Dlužník již není schopen 

dostát svému závazku a splácet půjčku.  

Ve chvíli, kdy lidé přestanou půjčené peníze 

splácet a nereagují na výzvy věřitele k 

zaplacení, „strčí hlavu do písku“, nezbývá 

věřiteli nic jiného než podat žalobu k soudu. 

To stojí hodně peněz. Na základě soudního 

rozhodnutí je pak dluh předán k vymáhání 

exekutorovi. I to stojí další kupu peněz. A 

problém s názvem EXEKUCE je na světě. 

Dlužná částka se navyšuje o úroky, odměnu 

exekutora, odměnu na advokáty, soudní a 

exekutorské výlohy. Tyto poplatky většinou 

převýší, někdy až několikanásobně, samotnou 

dlužnou částku.

Většinou lidé přicházejí do AMARI poradny 

pozdě, až když jim je obstaven účet, dána 

exekuce na sociální dávky, nebo na důchod. 

Když zůstali bez alespoň minimálního 

měsíčního příjmu. Dlužníci se dostávají do 

bludného kruhu. Neví, co zaplatit dříve, 

zda dluhy, úroky, elektřinu, bydlení… 

Dlužníkům jde o střechu nad hlavou. Těžké 

je pak poskytnout účinnou radu a pomoc. Na 

možnost osobního bankrotu se nelze ohlížet. 

Osobní bankrot může vyhlásit pouze ten, 

kdo má trvalý příjem ze zaměstnání a má k 

dispozici 30% dlužné částky. 

Této situaci lze předejít! Včas se poraďte! 

Stačí se pouze nestydět se a navštívit včas 

AMARI poradnu, která sídlí v komunitním 

centru. Pokud si chcete půjčit a nevíte si rady, 

přijďte se poradit do AMARI poradny. Ti, co 

Vám půjčku nabízejí, sice neradi, ale počkají. 

Nevěřte jim, že ne! Nenechte se přesvědčit 

na ulici. Rádi Vám poskytneme poradenství 

ve věci, zda si vůbec můžete půjčit nebo ne. 

Jsme v AMARI poradně každý týden v úterý a 

ve středu od 13:30 do 17:30 hodin.

(Marcela Surmajová)

Ve škole už se zase strašilo…
V pondělí 3. listopadu se ve škole konal, jako 

každý rok, Halloween. 

Jeho realizaci zajišťoval Školní senát, což jsou 

žáci 9. ročníku spolu s tř. učitelem Jakubem 

Melicharem. Součástí večerního strašení ve 

škole byla vyhlášena soutěž o nej…dýni. Děti 

hned v pondělí po prázdninách přinášely 

své výrobky do školy, dohromady se sešlo 29 

kousků. Ostatní děti je pak o velké přestávce 

hodnotily svými hlasy formou lístečků. 

Vyhodnocení dopadlo následovně:

1. místo – Veronika Dolejší  46 bodů

2. místo – Danuška Caklová  39 bodů

3. místo – Vendula Králíková 35 bodů

… Nastal pondělní podvečer, škola zhasla, po 

chodbách jen svítily plamínky svíček, celou 

školou se rozléhala ponurá, hrůzná hudba 

doprovázená skřeky hororových příšer… 

lehký vánek na chodbách naznačoval, že se 

tady pohybují jakésy osoby, jež nikdy nikdo 

neviděl… 

Ti, kteří se nebáli, procházeli školou sami, kdo 

měl trošku strach, mohl jít s doprovodem. 

Na konci této hrůzné cesty byly děti 

sladce odměněny. Tak příšery, za rok zase 

ahoooooooooooooj!!!

...Za rok to bude ještě horší, dětičky!!!!....

(m.alf )
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Drama na fotbalové trávě
V neděli 26.10. čekal naše fotbalové naděje 

starší přípravky další soupeř okresního

 přeboru, který přijel okusit krásnolipskou 

atmosféru při fotbale – Velký Šenov.

Tentokrát čekal hochy soupeř celkem 

vyrovnaný a tak se gólů moc neurodilo – i když 

šancí

bylo několik…

Fotbalisti tentokrát nebyli v plné sestavě, díky 

podzimním prázdninám hráčů bylo málo a tak 

museli všechny síly rozdělit rovnoměrně do 

obou 25 minutových půlek.

Fanoušci měli na co koukat, kluci opět 

předváděli pěkný fotbal, jejich parádním 

číslem jsou

například standardní situace jakou je rohový 

kop.

 Šenováci se však jen tak nedali a tak hoši 

museli vymýšlet šance, jak prolomit soupeřovu 

obranu. Nakonec se jim  podařil parádní  

kousek, to když po nahrávce O. Lehoczkého 

trefi l Dominik Cempírek zády k brance velkým 

obloukem pravý horní roh soupeřovy branky.

V první půli už se nic nestalo, zato druhá byla 

pro nás docela smolná, a to proto, že se nejen 

nepovedlo prorazit střeleckou smůlu, ale po 

nedorozumění obránců a důrazu soupeře jsme 

dostali vyrovnávací gól. Další gólové šance už 

se teamu nepodařilo proměnit a tak skóre 

zůstalo: TJ Krásná Lípa –  Velký Šenov 1: 1

Složení teamu:

kapitán: Kamil Hošek

hráči: Dominik Cempírek, Kuba Virgler, Ondra 

Lehoczki, Matěj Pavlíček, David Holubek, Kuba 

Vindyš, Vlastík Šmalcl, Matěj Grejcar, Robík 

Kurz

brankář: Tomáš Rýzler

Rekordmani v hattricku!

V úterý se hoši starší přípravky místo odpočinku 

vydali na další ze šňůry zápasů – tentokrát do 

Šluknova, kde je hostilo družstvo B.

Počasí jim rozhodně nepřálo, lákalo spíš zalézt 

ke kamnům, ale hoši jsou sportem otužilí a   

chuť do hry měli - déšť nedéšť. Po první smůle 

– odstoupení kapitána K.Hoška  kvůli bolestivě 

nataženému svalu - kluci mohli dále pokoušet 

štěstí a fotbalový um. 

Kapky deště občas přestaly padat, zato 

kanonáda našich fotbalových baleťáků mohla 

začít.Soupeř se ještě ani nerozeběhl k naší 

bráně a už měl ve své nášup gólů.

Kluci si zápas vyloženě užívali, zkoušeli 

bravurní kombinace, nahrávky a breaky a tak 

se do 

konce první půle vyřádili, když konto obohatili 

deseti góly. 

Každý si chtěl užít svůj hattrick a to se mnoha 

hráčům povedlo, dokonce mnozí předčili 

své rekordy.

Když se borci dosyta vyřádili, dali trenéři 

prostor i fotbalové drobotině – těm

začínajícím, kteří o sobě ještě rozhodně dají 

vědět! 

Tak na hřiště vyběhl Vlastík Šmalcl, Robík Kurz, 

Matěj Grejcar a  David Leso.

Na hřišti běhali, (až některým dlouhé dresy 

plácaly o kotníky), nebáli se větších soupeřů a 

dokonce vyvíjeli tlak na bránu! Již teď víme, že 

s přestupem některých hráčů do starších žáků 

přípravka rozhodně neutrpí, vždyť už teď má 

tak silnou lavičku!!

Konečný součet gólů při čistém štítu našeho 

brankáře Toma Rýzlera tak byl: 

TJ Krásná Lípa – Šluknov B   16 : 0.

Doufejme, že fotbalistům stejná chuť a 

střelecké štěstí vydrží i na zápas v Dolní 

Poustevně, který odehrají v neděli na jejich 

trávníku.

Držte jim pěsti!

Složení teamu: kapitán: Ondra Lehoczki

Hráči: Dominik Cempírek, Kuba Virgler, David 

Holubek, Matěj Pavlíček, Kuba Vindyš, Honza 

Kaipr, Vlastík Šmalcl, Matěj Grejcar, David Leso, 

Robík Kurz,

Brankář: Tomáš Rýzler

Branky: David Holubek 3 , Kuba Virgler 3, 

Honza Kapr 1, Dominik Cempírek 4,

             Ondra Lehoczki 5

Trpasličí oddíl mezi obry
Přesně tak jsme si připadali na turnaji, který 

se konal 11. října v Meziboří. Dostaveníčko 

na tomto turnaji si daly oddíly vrcholového 

sportu (Olymp Praha, Sokol Vítkovice, VTŽ 

Chomutov) a nechyběla ani střediska mládeže 

jako Kladno-Hnidousy, Olomouc, Jihlava. 

Celkem se turnaje zúčastnilo 15 oddílů z 

celé České republiky. A účast? Ta byla co do 

počtu závodníků skutečně rekordní, rovných 

158 borců. Přesto jsme se tohoto turnaje 

zúčastnili, ale bez čtyř, dá se říci nejlepších - 

Čapek, Pakandl, Nezbeda, Ledvinka. Konečné 

výsledky byly i pro nás, jako trenéry, více jak 

ohromující. Tři druhá místa a třetí místo bylo z 

takového množství závodníků a mezi takovými 

oddíly více jak příjemným překvapením.

Pochválit musíme pro bojovnost všechny, i ty, 

kteří se neumístili. Zvláštní pochvalu za svůj 

výkon zaslouží Barbora Kučerová, která přesto, 

že startovala mezi chlapci, tak její druhé místo 

a stříbrná medaile svědčí o tom, že z Barbory 

nám roste opravdu výborná závodnice.

Stříbrná medaile: Kučerová, Kubáň a Svoboda 

Pavel

Bronzová medaile: Zatloukal, Virgler M. a 

Svoboda Jan

Skutečně na zkušenou se turnaje (nepočítali 

jsme s takovou účastí) zúčastnili: Indrák 

Jaroslav, Indráková Z. a Virgler Jakub.

Za snahu je lze pochválit. Bohužel, na přední 

umístění v takovém množství závodníků, jako 

nováčkové tohoto sportu,  zatím nemají.

9. listopadu se naši mladí zápasníci na zvláštní 

pozvání zúčastnili mezinárodního turnaje v 

Drážďanech. Na tento turnaj jsou zvány pouze 

kluby, které mají střediska mládeže nebo 

špičkovou výkonnost. Držte našim chlapcům a 

děvčatům palce, neboť i tam chceme dokázat, 

že i trpaslík se nemusí obra zaleknout. O 

výsledcích Vás budeme informovat příště.

(Durec)

   PROGRAM 

DOMU KULTURY V 

RUMBURKU 

Když ty, tak já také, miláčku!

  18.11.2008, 19:00 - 21:00, 150 Kč 

  info: DIVADLO HÁTA Praha (Francouzská 

komedie) Hrají: I.Andrlová, M.Dvorská,  

 A.Gondíková, V.Beneš...

HEIDI SHOW 

  19.11.2008, 09:00 - 10:00, 30 Kč 

  info: Tanečně hudební a soutěžní pořad 

pro nejmenší se známou zpěvačkou pop 

music Heidi Janků. 

FOFROVANKA

  23.11.2008, 14:00 – 19:00, 80/100,-Kč

  info: zábavné taneční odpoledne s 

dechovkou

Hana Hegerová

  24.11.2008, 19:00 - 21:00 

  Velký sál DK. Vstupné 1-10 řada - 450,- 

Kč, 11-23 řada - 350,- Kč.


