
V létě příštího roku bude mít Křinické 
náměstí v Krásné Lípě zcela novou podobu. 
Získá ji díky realizaci projektu Regenerace 
Křinického náměstí v Krásné Lípě – Centrum 
Českého Švýcarska II, který byl z Regionálního 
operačního programu Severozápad podpořen 
31 miliony korun. Dotaci z ROP SZ město 
Krásná Lípa získalo v rámci Oblasti podpory 2.2 
Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. 
Postup stavebních prací si 4. června 2009 
v doprovodu starosty Krásné Lípy Zbyňka 
Linharta prohlédli hejtmanka Ústeckého kraje 
a členka Výboru Regionální rady Jana Vaňhová, 
předseda Regionální rady Jiří Šulc a ředitel 
Úřadu Regionální rady Petr Vráblík. 
Projekt regenerace náměstí je komplexní, 
současně s rekonstrukcí veřejného prostranství 
probíhají také práce na modernizaci technické 
infrastruktury a inženýrských sítí. Do 

projektu je zahrnuta i rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení a obnova mobiliáře, 
tedy laviček, odpadkových košů, stojanů na 
kola nebo květníků. Naplánována je také 
renovace a zakládání veřejných zelených ploch 
a částečná rekonstrukce místních komunikací 
včetně parkovacích ploch. 

V saském městě Pillnitz se uskutečnilo 
setkání představitelů správních rad dvou 
nejdůležitějších destinačních aktérů v oblasti 
rozvoje přeshraničního cestovního ruchu: 
Správní rady společností České Švýcarsko 
o.p.s. (za českou stranu) a Tourismusverband 
Sächsische Schweiz (za saskou stranu), aby 
slavnostně zahájili projekt s názvem Českosaské 
Švýcarsko – excelentní přeshraniční turistická 
destinace.
Projekt, který byl podpořen z prostředků EU, 
bude v následujících třech letech podporovat 
společné marketingové aktivity v Českosaském 
Švýcarsku. Veřejnosti tak bude sloužit 
například stovka nových informačních tabulí, 
region se představí na významných veletrzích 
cestovního ruchu, počítá se i s podporou akcí 
pro veřejnost přímo v regionu, nebo vydáním 
propagačních materiálů.
Jednání zahájil předseda Správní rady 
České Švýcarsko o. p. s. a současně člen 
Rady Ústeckého kraje Radek Vonka, který 
připomenul, že: „Cílem projektu je vybudovat 
společné přeshraniční struktury pro řízení 
cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku 
a v úzké spolupráci rozvíjet společné produkty, 
služby a marketing přeshraniční destinace 

a v neposlední řadě společně postupovat ve 
věci zápisu na Seznam přírodního dědictví 
UNESCO.“ Radek Vonka posléze přítomné 
hosty informoval o výsledcích jednání 
s náměstkem ministra životního prostředí 
Františkem Pelcem, ze kterého vyplynulo, že 
do konce června by měla být na české straně 
známa studie, která defi nuje lokality České 
republiky, jež mají z odborného hlediska šanci 
být zapsány na seznam UNESCO, tedy zda 
může být nominována i oblast Českosaské 
Švýcarsko.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)
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Základní kámen společné turistické 
destinaci Českosaské Švýcarsko položen

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

Sice pomalu, ale 
zato poctivě 

probíhá rekonstrukce krásnolipského Zámečku, 
který od města koupila německá fi rma „Kámen 
a ztvárnění“ z nedalekých Drážďan. Novou střechu, 
opravenou vnější omítku včetně ozdobných prvků 
a opravená okna mohou vidět všichni kolemjdoucí. 
Stav rekonstrukce vnitřních prostor si členové rady 
města měli možnost na pozvání pana Goldberga 
prohlédnout 3. června. Na opravách se pracuje 
již několik let denně. Po propadlých podlahách 
už není ani památka, většina zdobených stropů 
je renovována, je zavedeno moderní plynové 
vytápění, zničené postranní schody nahradil 
osobní výtah, opraveno je i hlavní schodiště včetně 
bohaté stropní malby, dokončena je kancelář 
majitele, moderní koupelna a kuchyně – to vše 
včetně vybavení. Přímo na místě jsme mohli vidět, 
s jakou pečlivostí opravovali řemeslníci hlavní 
vchodové dveře a celou vstupní část. Pozornost 
je věnována i detailům. Jako příklad slouží 
doplnění všech okenních kliček a dveřních kování 
náhradami, které jsou od originálů k nerozeznání. 
Nejvíce však na nás zapůsobil zrenovovaný strop 
v jedné přízemní místnosti, který byl celá léta zcela 
zatřený bílou barvou včetně ozdobných plastických 
holubiček. Jeho část po renovaci – škoda, že pouze 
černobíle – vidíte na fotografi ích. 
Ukazuje se, že město svěřilo budovu Zámečku 
do dobrých rukou. Na základě této prohlídky se 
zastupitelstvo města rozhodlo majiteli za citlivý 
přístup k obnově nejhezčí budovy ve městě 
písemně poděkovat.

(Sudemi)
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA

Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 

412 354 849 domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je 

třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.

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

včetně práva obchodních společností, 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.

POZOR NA PASIVITU PŘED SOUDEM
Od 1. 7. 2009 platí nové způsoby doručování písemností od soudu a nové 

principy náhradního Od 1. července 2009 platí novela občanského soudního 

řádu, která umožňuje soudcům nařídit a provést tzv. přípravné jednání 

(§ 114c o.s.ř.). To má své formality, jejichž nedodržení ze strany účastníka 

může znamenat defi nitivní formální prohru a tedy nespravedlivé rozhodnutí. 

Nařídí-li soudce přípravné jednání, musí k němu předvolat účastníky 

nejméně 20 dnů předem. Náhradní doručení je zde vyloučeno. Nedostaví-li 

se žalovaný, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se za to, že 

uznává nárok, který je proti němu uplatňován. Nedostaví-li se žalobce, aniž 

by se včas a z důležitého důvodu omluvil, soud řízení zastaví.

Při přípravném jednání soudce ve spolupráci s účastníky vyjasní spor 

a může uložit účastníkům další procesní povinnosti, které je nutno hned 

splnit – například věcně se vyjádřit či uvést všechny důkazy, které má soud 

provést. Na žádost může soud poskytnout k jejich splnění lhůtu, ne delší 

30 dnů. Upozorňuji na to proto, že nesplněním uložené povinnosti vše můžete 

prohrát. Ke skutečnostem uvedeným později a k důkazům označeným 

později již soud vlastně nesmí přihlédnout a vzít je při rozhodování v úvahu 

(s výjimkami). Příklad „tvrdé reality“ od 1. 7. 2009: 

Soudce: „Jak můžete doložit, že jste zaplatil?“ 

Žalovaný: „Teď nevím, nenapadá mne nic, žádný důkaz zatím nenavrhuji.“

Za měsíc přiběhne žalovaný radostně k soudu: „Podívejte, tady mám 

potvrzení, že jsem zaplatil!“ a soudce k tomu: „Je mi líto, už je pozdě, tento 

důkaz jste nenavrhl včas! Vydávám rozsudek, že částku zaplatíte znovu!“

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 29.6. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.7. 2009 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 13.7. 
2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 16.7. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní centrum Krásná Lípa, 
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00

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.

 
Léčebné poradenství

Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při 
dietách a nemocech 

 
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 14:00 – 16:00

Pro děti i jejich rodiny.
 

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00

Podporované zaměstnávání a bydlení 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

Jak bylo v květnu v Krásné Lípě?
Když vezmeme v úvahu poslední uplynulý 
měsíc květen, byl zejména srážkově extrémní, 
napadlo 161,5 mm vody, tzn. na jeden metr 
čtvereční napadlo za měsíc květen 161,5 litrů 
vody. Ve srovnání s měsícem dubnem, který 
byl v této oblasti naopak extrémně suchý, 
kdy napadlo pouhých 7 mm vody (7l/m2), 
je tato hodnota velice vysoká. Velký vliv na 
tom mají bouřky ze dne 26. 5., které pustošily 
praktický celý sever a severozápad Čech. Co 
se týče teplot v Krásné Lípě, byl měsíc květen 
dosti proměnlivý. Byly dny, kdy průměrná 
teplota nepřesáhla 10°C, což je na měsíc 
květen dosti zima. Byly ale také dny, kdy se 
maximální teploty vyhouply nad letních 25°C, 
kdy maximální teplota měsíce byla dne 26.5 
před bouřkou a to sice hodnota 26,9°C. Za 
jasných nocí na začátku měsíce naopak ranní 
teplota klesla k +1,2°C a místy se dokonce 
vyskytoval přízemní mráz, z čehož zahrádkáři 
moc nadšeni nebyli.

(Jan Pícha)

průměrná teplota: 11,7°C

maximální teplota 26,9°C

minimální teplota 1,2°C

maximální vlhkost 100%

minimální vlhkost 32%

maximální poryv 

větru
17,5 m/s tj. 63 km/h

měsíční srážky 161.5  mm
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Vítali nové občánky 
města

Turistický autobus 
Českým Švýcarskem 
- ekologicky šetrný 
způsob dopravy

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě 

v květnu

Podpořte Krásnou Lípu

V letošním roce již potřetí vítaly členky Sboru 
pro občanské záležitosti nové krásnolipské 
občánky. Tentokrát jich pozvaly třináct a jako 
obvykle se všichni malí oslavenci společně 
s rodiči a dalšími příbuznými sešli v krásnolipské 
obřadní síni. Všem zúčastněným, rovněž 
tradičně, pro radost i potěchu zazpívaly děti 
z mateřské školy Motýlek ve Smetanově ulici.

Dopravní podnik města Děčín ve spolupráci 
s České Švýcarsko, o. p. s. připravil i pro letošní 
rok atraktivní turistickou autobusovou linku 
napříč Českým Švýcarskem, mezi Děčínem 
a Krásnou Lípou. V květnu, červnu a září 
autobus jezdí pouze o víkendech, během 
prázdninových měsíců denně. První ranní spoj 
vyjíždí z Krásné Lípy vždy v 7:58 hod. Poslední 
pak v 15:58. Poslední autobus z Děčína do 
Krásné Lípy vyjíždí 15:55 – z Hřenska v 16:24.

Zážitky v Českosaském Švýcarsku aneb kam 
na výlety s certifi kovanými průvodci 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko připravila pro sezonu 2009 

pestrou nabídku průvodcovských služeb a spolu se Správou Národního 

parku České Švýcarsko vyškolila průvodce, kteří budou především v hlavní 

letní, ale i podzimní sezoně 2009 provázet návštěvníky na jednodenních 

i dvoudenních okruzích s nevšedními názvy i následnými nevšedními 

zážitky, jako: Mysterium Labského kaňonu, Tramvají do skal, České 

Švýcarsko v kostce, Co bylo a co zbylo apod. 

Co bylo a co zbylo - poznejte historii Krásnolipska

Jít, poznat, pochopit.....vydejte se společně s Kamilou Liškovou po stopách 

našich předků!

Z Krásné Lípy vyrazíme přes Skřivánčí pole a Zahrady na rozhlednu Vlčí 

hora s kruhovým výhledem, která v roce 2009 slaví 120 let své existence. 

Cestou zpět se zastavíme u poutního kostelíka panny Marie Sněžné nad 

údolím Křinice. Mimo jiné se dozvíte, jak vypadala původní továrna a vila 

zakladatele „podvlíkaček“ Gustava Jägra a kde se pravé jégrovky vyráběly. 

Průvodcovská trasa bude doplněna ukázkou historických pohlednic.

Trasa: cca 13 km

Doba trvání: cca 6 hodin

Termín: 4. července , 8. srpna , 15. srpna 

Cena: 90,- / osobu, 190,- / rodina (max. 3 děti do 15ti let)

Sraz: 10:00 h, Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

TRAMVAJÍ DO SKAL…nejoblíbenějším okruhem roku je již od roku 2007 

Díky této trase můžete absolvovat nejen v Alpách, ale i v Českosaském 

Švýcarsku  zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení (komíny, 

strže). 

Termíny: sobota 11. července, sobota 22. srpna.

Pěší trasa: 15 km skalami Saského Švýcarska, některé úseky po 

vysokohorských stezkách. Jen pro osoby netrpící závratí!

Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část: cca 15 km

Cena: 690,-/os. 

V ceně: vlak 2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce.

S sebou: pevnou obuv, jídlo a pití na celý den, občanský průkaz, 

doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí.

Sraz účastníků: hl. nádraží Děčín - ČD centrum, 8:30

Na akce je nutné se předem přihlásit  a zaplatit - nejpozději 2 dny před 

konáním akce v IS Krásná Lípa (případně po dohodě převodem). 

V měsíci květnu ubylo v evidenci Úřadu práce 
Děčín 5 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy. 
Oproti dubnu tak nezaměstnanost lehce po-
klesla na 17,71%. 
Ve většině měst a obcí regionu nezaměstna-
nost meziměsíčně v podstatě stagnovala. 
Okresní průměr je 13,30%, ve Šluknovském 
výběžku pak 16,01 %. 
K 31. 5. 2009 bylo ve městě evidováno 
305 uchazečů o zaměstnání, z toho 114 žen. 

soutěži O nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy 2009
a hlasujte v anketě o nejkrásnější město/obec 
na http://www.czregion.cz/krasna-lipa
Pravidla soutěže: 
1. Hlasovat pro město/obec je možné 
maximálně jedenkrát za hodinu (to znamená, 
že obec dostane od jednoho hlasujícího 
maximálně 24 hlasů denně). 
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce 
hlasů. 
3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 
30. listopadu 2009 (do 24:00hod). 
Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas!“ 
v hlasovacím zařízení pod prezentací města/
obce.  Jakýkoliv pokus o manipulaci znamená 
automatické vyřazení ze soutěže. Výsledky 
budou zveřejněny 5. prosince 2009. Krásná 
Lípa je zatím na 36. místě s 80 hlasy. 

Evidovaní uchaze i Míra
název m sta, obce, oblasti celkem ženy muži 1
Varnsdorf 976 503 473 11,49%
Dolní Podluží 58 30 28 9,28%
Horní Podluží 36 11 25 8,96%
Ch ibská 138 63 75 18,93%
Ji etín pod Jedlovou 28 16 12 10,14%
Rybništ 49 23 26 14,08%
Varnsdorfsko 1285 646 639 11,81%
Rumburk 587 277 310 9,98%
Ji íkov 295 141 154 15,93%
Krásná Lípa 239 82 157 13,88%
Doubice 5 0 5 10,20%
Staré K e any 96 47 49 17,65%
Rumbursko 1222 547 675 12,16%
Šluknov 369 178 191 12,81%
Dolní Poustevna 84 46 38 8,48%
Mikulášovice 164 65 99 12,69%
Velký Šenov 134 53 81 13,25%
Lipová 26 10 16 8,28%
Lobendava 21 9 12 14,00%
Vilémov 34 19 15 6,03%
Šluknovsko 832 380 452 11,55%
Šluknovský výb žek 3339 1573 1766 11,87%
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I. Hlavní program
Regenerace Křinického náměstí 
Usnesení RM č. 51 - 01 
RM projednala postup akce Regenerace Křinického náměstí v Krásné 
Lípě - Centrum ČŠ II podporovaného z regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad. 
Úspory v rozpočtu města 
Usnesení RM č. 51 - 02 
RM projednala předpokládané dopady ekonomické recese na příjmy 
města a omezení některých výdajů a nutných mimořádných výdajů.
RM ukládá pracovníkům odpovědným za jednotlivé organizační složky 
uspořit 5% výdajů provozního rozpočtu a pozastavuje vybrané akce 
investičního rozpočtu města na rok 2009. 
II. Došlá pošta
Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 51 - 03 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 976/5 o výměře 1088 
m2 a části p. p. č. 746 o výměře 214 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Tomáši Vondráčkovi, Krásná Lípa, 
Nemocniční 30 za cenu 61 660 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad 
základní výměru 3 060 Kč, porosty 34 600 Kč). Prodej bude realizován 
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 51 - 04 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2031/1 o výměře 53 
m2, části p. p. č. 1675/4 o výměře 242 m2 a p. p. č. 3124 o výměře 
65 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vladimíru 
a Jiřině Pospíšilovým, Mlékojedy - Neratovice, Okružní 169 a Tomáši 
Pospíšilovi, Mlékojedy - Neratovice, Okružní 169 za cenu 46 800 Kč 
(nad základní výměru 28 800 Kč, porosty 18 000 Kč) s tím, že případné 
budoucí oplocení bude ve vzdálenosti min. 1 m od studny. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 51 - 05 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2031/1 o výměře 274 
m2 a části p. p. č. 1675/4 o výměře 92 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Bohumile a Jaroslavu Maturovým, Praha 4, Ke 
Krči 23/1046 a Ing. Veronice Váchové, Praha 4, Ke Krči 23 a Martinu 
Váchovi, Rožďalovice, Ruská 321 za cenu 30 280 Kč (nad základní 
výměru 29 280 Kč, porosty 1 000 Kč). RM doporučuje ZM neschválit 
prodej studny na p. p. č. 2984/2, k. ú. Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 06 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1902/16 o výměře 121 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Lence Stiborové, Krásná 
Lípa, Rooseveltova 9 za cenu 4 235 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 07 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2344/4 o výměře 498 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Romaně Jasanové, Krásná 
Lípa, Vrázova 1 za cenu 11 960 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 08 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 332/2 o výměře 412 m2, 
k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Marcele Marinovové, Praha 
8, Šaldova 504/24 za cenu 10 240 Kč (do základní výměry 8 240 Kč, 
porosty 2 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Prodej pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 09 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 400/1 o výměře 2107 m2, k. 
ú. Krásná Lípa fi rmě Kámen a Ztvárnění s. r. o., Krásná Lípa, Pražská 31, 
za cenu 80 Kč/m2 (v ceně nejsou zahrnuty porosty). 
Odkoupení pozemků 
Usnesení RM č. 51 - 10 
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 3051/23 o výměře 10 
m2, p. p. č. 3051/34 o výměře 11 m2, p.p. č. 3064/31 o výměře 1 m2, 
p. p. č. 3064/35 o výměře 3 m2, p. p. č. 3064/36 o výměře 20 m2, p. p. č. 
3064/37 o výměře 14 m2 a p. p. č. 3064/50 o výměře 16 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem majetkoprávního vypořádání od Povodí Ohře, 
s. p. , Chomutov za cenu 10 Kč/m2. RM doporučuje ZM neschválit 
odkoupení p. p. č. 3048/7 o výměře 72 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Odkoupení pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 11 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1373/2 o výměře 92 354 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za cenu 356 960 Kč od Pozemkového fondu ČR. 
Odkoupení pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 12 
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení st. p. č. 622 o výměře 638 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za cenu 78 870 Kč od Pozemkového fondu ČR. 
Souhlas s prodejem pouzemků 
Usnesení RM č. 51 - 13 
RM doporučuje ZM vydat souhlas Jiřímu a Dagmar Vajdíkovým, 
Krásná Lípa, Kyjovská 220 s prodejem st. p. č. 145, p. p. č. 168/1, části 
p. p. č. 168/2 a části p. p. č. 168/4, vše k. ú. Krásná Lípa manželům 
Rattayovým. 
Byty 
Usnesení RM č. 51 - 14 
RM schvaluje Pavlíně Appeltové, Krásná Lípa, Masarykova 16/1 
výpověď nájmu bytu č. 1, Masarykova 16/1, Krásná Lípa dohodou k 30. 
6. 2009. 

Prodej bytů 
Usnesení RM č. 51 - 15 
RM doporučuje ZM schválit převod členských práv bytu č. 18, 
Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa na Jakuba Judu, Nemocniční 
1063/28, Krásná Lípa za cenu 160 500 Kč. 
III. Různé
Pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 51 - 16 
RM ruší usnesení RM č. 49-05 ze dne 23. 4. 2009 o pronájmu p. p. č. 
771/1, k. ú. Vlčí Hora z důvodu stávajícího nájemního vztahu. 
Byty 
Usnesení RM č. 51 - 17 
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt č. 28, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa Romaně Filipové bytem Dolní Podluží 487. 
Byt v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 51 - 18 
RM schvaluje pronájem bytu č. 14 v domě s pečovatelskou službou 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Vencko Vladislav, Vencková Emilie, Zahrady 25, Krásná Lípa,
2. Homolka Jaroslav, Homolková Zdeňka, Mánesova 293/6, Krásná 
Lípa,
3. Sabo Jan, Sabová Anna, Vančurova 52/4, Krásná Lípa,
4. Vrbický František, Vrbická Eva, Stradalova560/25, Krásná Lípa. 
Regenerace Křinického náměstí - překlenovací úvěr 
Usnesení RM č. 51 - 19 
RM z přijatých nabídek na poskytnutí překlenovacího úvěru na 
fi nancování projektu CZ.1.09/2.2.00/03.00073 Regenerace Křinického 
náměstí v Krásné Lípě do doby proplacení dotace vybrala nabídku:
1. Komerční banky, a. s.
2. České spořitelny, a. s.
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru připravit příslušnou smlouvu 
a předložit ji ke schválení ZM. 
RELAX, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 20 
RM doporučuje ZM zrušit k hospodářskému výsledku příspěvkové 
organizace RELAX /RELAX/ za rok 2008 usnesení ZM č. 16 - 54/2009, 
usnesení ZM č. 16 - 55/2009 a usnesení ZM č. 16 - 56/2009 a schválit 
k tomuto nová usnesení. 
RELAX, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 21 
RM doporučuje ZM schválit zhoršený hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2008 v celkové výši 
-354 tis. Kč (z hlavní činnosti ve výši -52,2 tis. Kč a z vedlejší činnosti 
-301,8 tis. Kč) a schvaluje jeho úhradu z rezervního fondu ve výši 13 tis. 
Kč a z účelového příspěvku města Krásná Lípa ve výši 341 tis. Kč.  
RELAX, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 22  
RM doporučuje ZM schválit odvod z fondu reprodukce majetku /
investičního fondu/ příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa /
RELAX/ ve výši 293 496 Kč do rozpočtu města Krásná Lípa. 
RELAX, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 23 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelového příspěvku ve výši 
340 979,42 Kč na zajištění úhrady části zhoršeného hospodářského 
výsledku RELAX roku 2008. 
RELAX, p. o. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 24 
RM doporučuje ZM schválit 1. úpravu ročního odpisového plánu 
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa pro rok 2008, dle 
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce 
majetku /investičního fondu/ RELAX ve výši 2 929 860 Kč. 
Naučný areál u ŠD 
Usnesení RM č. 51 - 25 
RM se seznámila se studií Naučného areálu předloženého o. p. s. České 
Švýcarsko a připomínkami městského úřadu a do doby písemného 
vyjasnění všech připomínek nesouhlasí s realizací projektu. 
Ručení úvěru 
Usnesení RM č. 51 - 26 
RM projednala žádost o. p. s. České Švýcarsko o ručení města Krásná 
Lípa za úvěr ve výši 10 mil. Kč na schválené projekty a nedoporučuje 
ZM schválení ručení.
RM ukládá starostovi města, aby se v rámci partnerských vztahů 
v oblasti cestovního ruchu pokusil vyjednat podporu při řešení 
fi nancování těchto projektů. 
Mobilní stěna 
Usnesení RM č. 51 - 27 
RM projednala žádost o. p. s. České Švýcarsko o pomoc při řešení 
mobilní stěny mezi učebnami v Domě Českého Švýcarska a souhlasí 
s jejím pořízením za podmínky nákupu ze strany o. p. s. České 
Švýcarsko a po předchozím schválení přesné technické specifi kace ze 
strany města a zajištění rekolaudace. 
ECON - smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení RM č. 51 - 28 
RM projednala smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej objektu 
č. p. 506, Pražská 6, Krásná Lípa vč. vybavení a doporučuje ji ZM 
k opakovanému schválení. 
Kotelna v Mánesově ulici 
Usnesení RM č. 51 - 29 
RM projednala studie na přestavbu kotelny v Mánesově ulici 
a vytápění sídliště, řízení vedených ve věci nepovoleného položení 
vysokonapěťových kabelů a přípravy výrobny elektrické energie ze 
strany fi rmy Komaxo, s. r. o., Kolín. 
Ditrichova hrobka 
Usnesení RM č. 51 - 30 
RM bere na vědomí výpis a dopis z Katastrálního úřadu ve věci 
nevyjasněného vlastnictví Ditrichovy hrobky a požadavky státní 

památkové ochrany. 
Terénní práce 
Usnesení RM č. 51 - 31 
RM doporučuje ZM schválit rozpočet org. složky 2374 - podpora terénní 
práce, Amari poradna, Amari klub pro rok 2009, dle předloženého 
návrhu. 
Sportbar - akustická opatření 
Usnesení RM č. 51 - 32 
RM schvaluje realizaci akustických opatření ve Sportbaru ve sportovním 
areálu v rozsahu, dle předloženého návrhu. 
Kontroly herních zařízení 
Usnesení RM č. 51 - 33 
RM schvaluje obchodní smlouvu na provádění roční kontroly herních 
zařízení v majetku města mezi městem Krásná Lípa a fi rmou 
Sportservis, Teplice, dle předloženého návrhu. 
Galerie 
Usnesení RM č. 51 - 34 
RM projednala nabídky p. o. Relax Krásná Lípa a o. p. s. České Švýcarsko 
na provozování Galerie v Továrně - Dům volného času a schvaluje 
ponechání provozování Galerie na druhé pololetí 2009 p. o. Relax 
Krásná Lípa. 
Žádost o změnu územního plánu 
Usnesení RM č. 51 - 35 
RM doporučuje ZM schválit dodatečné zařazení žádosti Vladimíry 
Kašparové a Jana Kašpara, Krásná Lípa, Lesní 855/2, o změnu 
územního plánu v rámci pořizování nového ÚP. 
Žádost o změnu územního plánu 
Usnesení RM č. 51 - 36 
RM doporučuje ZM schválit dodatečné zařazení žádosti Romany 
Pakandlové a Josefa Pakandla, Krásná Lípa, Malátova 790/2, o změnu 
územního plánu v rámci pořizování nového ÚP. 
Prodej majetku 
Usnesení RM č. 51 - 37 
RM schvaluje na základě nezájmu žadatele Sboru dobrovolných hasičů 
Obora 120, 440 01 Louny, zrušení usnesení RM č. 47 - 58 na prodej 
hasičského vozidla AVIE DC 78 - 91. 
Výjimka z počtu dětí 
Usnesení RM č. 51 - 38 
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě, kterou stanovuje vyhláška 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 
Klub českých turistů - žádost o podporu 
Usnesení RM č. 51 - 39 
RM projednala a schvaluje žádost Klubu českých turistů Krásná Lípa 
o podporu iniciativy ve věci vybudování železniční zastávky na trati 
Krásná Lípa - Rumburk v prostoru rozhledny Dymník. 
Veřejná služba 
Usnesení RM č. 51 - 40 
RM projednala problematiku tzv. veřejné služby a důvodu 
administrativní a provozní náročnosti a legislativní nejasnosti 
neschvaluje její realizaci. 
Hudební produkce 
Usnesení RM č. 51 - 41 
RM schvaluje smlouvu na zajištění hudební produkce revivalové 
skupiny ABBA World Praha mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Jan 
Volhejn, Boleboř, dle předloženého návrhu. Koncert skupiny se bude 
konat dne 1. 12. 2009. 
Knihovna 
Usnesení RM č. 51 - 42 
RM schvaluje změnu ceníku městské knihovny v Krásné Lípě, dle 
předloženého návrhu. 
Odběr obědů z restaurace Sportbar Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 43 
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Krásná Lípa a restaurací 
Sportbar na odběr obědů pro zaměstnance města Krásná Lípa. 
Plán akcí kulturního domu 
Usnesení RM č. 51 - 44 
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě na 
měsíc červen 2009, dle předloženého návrhu. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- Žádost o. p. s. České Švýcarsko o řešení parkování na náměstí,
- Spolupráce města s privátním investorem ECON C & S s. r. o.,
- Katalog ubytování a leták KČT v německém jazyce,
- Ukončení nájemních smluv po uplynutí doby nájmu,
- Fakturu č. 90033 od Nedbálková Dagmar, AZYLPES Krásný Les za 
ubytování a krmení umístěných psů,
- Tabulka tržby Továrny za období leden - květen 2009,
- Leták Parkmaraton 2009 - Mezinárodní běžecký maraton dne 12. září 
2009,
- Prodej komerčního areálu s přilehlými pozemky (ACHP),
- Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočet, dotace, předfi nancování 
projektu,
- Nabídka na uveřejnění inzerátu v severočeském deníku - cesty 
městy,
- Nabídka na spolupráci při projektu Slavné vily Ústeckého kraje,
- Statistika návštěvnosti městské knihovny za měsíc květen 2009,
- Plán akcí T-klubu Krásná Lípa na měsíc červen 2009,
- Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 23. 4. 2009. 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 5. 5. 2009,
- Zápis z 25. schůzky fi nančního výboru ze dne 26. 5. 2009,
- Zápis z 15. schůze kontrolního výboru ze dne 28. 5. 2009. 

Jana Gálová                                                        Ing. Zbyněk Linhart 

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 03.06.2009
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Světové cyklistky opět přijedou do Krásné Lípy

Tour de Feminin -
IV. Etapa Rumburské 

okruhy

Za pouhé dva týdny se na silnicích v okolí 
Krásné Lípy bude opět bojovat o vítězství ve 
světovém poháru Tour de Feminin. Ten už 
dvaadvacátým rokem pořádá cyklistický klub 
v Krásné Lípě a jeho první etapa odstartuje ve 
čtvrtek 9. července ve Varnsdorfu. O vítězství
se tradičně bude bojovat na silnicích 
Šluknovského výběžku, Českokamenicka 
a polské Bogatynie až do neděle 
12. července. 
O závod tradičně projevily zájem týmy 
z Holandska, Německa, Ruska, Ukrajiny, 
Rakouska, česká reprezentace jako obvykle 
závod ignoruje. Pořadatele ale potěšil zájem 
o start za strany nejúspěšnější cyklistky 
světa, olympijské vítězky a několikanásobné 
mistryně světa padesátileté Jeannie Longo 
z Francie.
Na závodnice čeká čtyři sta třicet kilometrů 
rozdělených do pěti etap. Proto také ředitel 
závodu Jiří Vích upozorňuje, především řidiče, 
na to, aby v těchto dnech počítali s uzavírkami 
silnic.

Etapová města:
1. etapa 9. července  start 13:00 – cíl cca 15:58  
VARNSDORF - náměstí 

2. etapa 10. července start 10:00 – cíl cca 12:57  
JIŘÍKOV -  náměstí

3. etapa 11. července start 10:00 – cíl cca 10:33  
BOGATYNIE Polsko

4. etapa 11. července start 16:10 – cíl cca 18:33  
RUMBURK – náměstí

5. etapa 12. července start 10:15 – cíl cca 12:36  
VARNSDORF – KRÁSNÁ LÍPA
Slavnostní vyhlášení se uskuteční v parku 
vedle MěÚ v Krásné Lípě cca Ve 13:30. 

11. července od 15:30 na Lužickém náměstí

15:30 ZAHÁJENÍ 

16:10 START

16:15 Martin Šimůnek – exhibice na hor-

 ském kole na předem připravených 

 překážkách

16:35      Martina Pártlová – zpěvačka, 

 účastnice soutěže SuperStar

17:10 STARS – taneční skupina z Varnsdorfu

17:15 David Deyl – talentovaný zpěvák a 

 kytarista

17:40 Martin Šimůnek – další vstup 

 exhibice

18:00 Předpokládaný dojezd prvních 

 závodnic

18:15  Vyhlášení vítězek Tour de Feminin – 

 IV. etapy

Vážení  spoluobčané 
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spoluprácí s městem Krásná Lípa 

pořádá ve dnech

9.  -  12. července  2009

XXII. ročník světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického 

závodu žen

TOUR  de  FEMININ  -  O  cenu  Českého  Švýcarska“

Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší 

obcí.

9. července 2009 – čtvrtek

Úsek Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Rybniště (Uniles) bude v obou 

 směrech               uzavřen  od  15:00  -  16:00  hodin  !!!

10. července 2009 – (pátek)

Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice bude v obou směrech uzavřen

  od  10:40  -  12:15  hodin  !!!

Úsek: Doubice – Krásná Lípa bude zjednosměrněn ve směru závodu

  od  10:45  -  12:30  hodin  !!!

Úsek: Filipov (hraniční přechod) – Jiříkov bude zjednosměrněn ve směru 

 závodu

  od  12:00  -  13:30  hodin   !!!

12. července 2009 – (neděle)

Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude v obou 

 směrech               uzavřen  od  11:20  -  13:15  hodin  !!!

Velice Vám děkujeme za spolupráci a současně Vás na tento závod zveme.

Organizační  výbor  „TOUR  de  FEMININ  -  O  cenu  Českého  Švýcarska“
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„ZELENÁ ÚSPORÁM - 
víme, jak získat dotace“ 

Nakresli lamu guanako

Mezinárodní výstava psů

Šluknovské zámecké 
slavnosti

Velká akce v družebním 
Eibau

Program kina 
Krásná Lípa 

červenec  2009

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: 
Znáte opravdu Krásnou 

Lípu?

Ručně paličkovaná 
krajka

ZnČervený kříž v historii 
Ústeckého kraje

Krajiny Českého 
Švýcarska

Komunitní centrum nabízí: 

Seminář a workshop k dotačnímu programu 
Zelená úsporám – zateplování a ekologické 
vytápění domů. Seminář se uskuteční 
ve čtvrtek 16.7.2009 od 16:00 hodin ve 
Studentském centru Střelnice ve Varnsdorfu. 
Na semináři se dozvíte vše o programu, 
podmínkách a žádostech. Součástí bude 
workshop, kde Vám budou představeny fi rmy 
z regionu, zabývající se danou problematikou 
(projektanti, výrobci, realizátoři). www.
zelenausporam.cz

Výtvarné soutěže se může zúčastnit každý, kdo 
do 30. 9. 2009 pošle obrázek lamy guanako.
Podmínky soutěže: obrázek je označen 
jménem a příjmením autora, celou adresou 
a věkem, obrázek je doručen na adresu 
U LAMY, Pletařská 660/9, 407 46 Krásná Lípa 
nebo elektronicky na e-mail ubytovani@
ulamy.cz, vítězové soutěže budou po 
vyhodnocení zveřejněni na www.ulamy.
cz a obesláni osobním dopisem. Uzávěrka 
soutěže je 30. 9. 2009.

V sobotu 27. června se ve městě Sebnitz 
(Německo) na sportovním hřišti koná 
mezinárodní výstava psů, kromě toho je 
připravena i zvláštní přehlídka rysyBolonka 
a Salzburského sdružení psích ras. Vstup 
volný.

pátek 26. června.2009
Zámecké slavnosti a oslavy města budou 
zahájeny ve 21:00 hodin historickým 
průvodem 
s loučemi z náměstí. Dále se můžeme těšit na 
noční dělostřeleckou show v zámeckém parku 
a od 22:00 hodin na koncert hudební skupiny 
Děda Mládek Illegal Band
Sobota 27. června 2009
Začátek dobových slavností v 10:00 hodin. 
Projdete se spolu s námi historií od doby 
románské, přes gotiku, baroko, 18. století až 
po současnost. Čekají vás rytířské souboje, 
dobové tance, dobová hudba, kejklíři, dobová 
módní přehlídka, historická krčma, historický 
trh a řemesla, dobové dětské soutěže, 
prohlídky zámku a celá řada dalších akcí. Od 
20:00 hodin pak společný koncert – František 
a Jan Nedvědovi. Slavnostní den v zámeckém 
parku pak zakončí ohnivá show pirátů 
z Karibiku a slavnostní ohňostroj.
Neděle 28. června 2009
Oslavy pokračují i další den od 9:30 hodin 
nedělním dopolednem s pohádkami, od 
10.30 hodin s Dádou Patrasovou a také 
dětskou školou šermu. Nedělní odpolednem 
bude od 14:00 hodin patřit příznivcům Jožky 
Černého, cimbálovky a dobrého vína, je pro 
ně připravena degustace vína se společnostmi 
Plná číše a Zámeckou vinotékou, a to až do 
16:00 hodin.

Pivní slavnosti v Eibau vyvrcholí v neděli dne 
28. června mohutným průvodem, který vyjde 
v 10:00 hodin z osady Waldorf, aby po zhruba 
dvou kilometrech dorazil do centra k Lidovému 
domu, kde jsou připraveny desítky stánků 
a atrakcí. V průvodu budou k vidění desítky 
koní, kočárů, starých traktorů a zemědělských 
strojů, své výrobky budou nabízet různí 
řemeslníci, nebude chybět ani několik kapel 
a tanečníků – a to i krásnolipských. Akci 
každoročně navštíví tisíce spokojených diváků 
a srdečně zváni jste i vy!

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy 
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná 
a kde se objekt nachází. Kdo do týdne od 
vydání Vikýře správně odpoví na otázku, 
připíše svoji adresu a odpověď odevzdá 
v informačním středisku na náměstí, nebo 
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování o tři 
volné vstupenky do našeho kina. 
V minulém čísle jsme chtěli vědět, kde jsem 
pořídili snímek objektu, jehož zvláštností je 
korouhvička na kopuli věže v podobě smrtky 
– jednalo se o bývalou márnici na hřbitově ve 
Sněžné.
V době prázdnin se také změnila cena, 
kterou bude pexeso. To získávají: Marjánka 
Krásnolipská, Igor Knapp a Václav Hieke.
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na 
úkoly ze všech Vikýřů  budou v prosinci znovu 
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 
výhry.
Dnes opustíme historii. Poznáte, kde se tento 
malý objekt nachází?

Komunitní centrum a Krajkářská škola 
Vamberk pořádají ve dnech 10. – 14. srpna 
pětidenní kurz ručně paličkované krajky. 
Seznámíte se v něm s ručně paličkovanou 
krajkou, zjistíte, co je poduška, paličky, 
podvinky a příze. Naučíte se vyrábět řetízek, 
pláténko na očka, točené páry, spoje háčkem. 
Dozvíte se o druzích krajek, historii krajkářství 
i historii Krajkářské školy ve Vamberku. Sami 
si upaličkujete krajku, dečku či obrázek pro 
potěšení i na památku.
V ceně kurzu – 1300,- Kč - jsou zahrnuty 
veškeré potřebné pomůcky pro paličkování 
včetně
materiálu. Lektorkou je vedoucí Krajkářské 
školy Vamberk paní Miroslava Šustrová.
Přihlásit se lze v Komunitním centru (Krásná 
Lípa, Masarykova 1094/4, 1. patro, Dům služeb) 
nebo na volfova@krasnalipa.cz. Přihlášky jsou 
ke stažení na www.krasnalipa.cz/kccs.

Od středy 16.6. do neděle 16.7. vždy mezi 
9:00 – 16:00 budete mít možnost v muzeu 
v Rumburku navštívit výstavu věnovanou 
historii Červeného kříže v Ústeckém kraji. 
Touto výstavou bude pro návštěvníky 
zpřístupněno po rekonstrukci alespoň přízemí 
muzejní budovy (Rumburská vzpoura). 

To je název výstavy velkoformátových 
fotografi í Václava Sojky, kterou připravila 
Správa Národního parku České Švýcarsko ve 
spolupráci s České Švýcarsko, o. p. s. 
Navštívit zdarma ji můžete až do 31. července 
v informačním středisku v Jetřichovicích 
(budova lesní správy). 

• jednorázový úklid domácností, jarní úklid 
 domácností, mytí oken, pravidelné úklidy 
 v domácnostech i organizacích, úklidy 
 společných prostor v bytových domech 
 a panelácích
• praní, žehlení prádla (oblečení i lůžkovin) 
 v komunitním centru, žehlení v domácnos-
 tech, opravy textilu
Bližší informace: Komunitní centrum (Dům 
služeb v Krásné Lípě, Masarykova 1094/4, 
1. patro), tel: +420 412 354 842, +420 
723 522 669, e-mail: pradelna@krasnalipa.cz, 
www.krasnalipa.cz/kccs.

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TEL. : 774 233 010
E – MAIL : tklub@krasnalipa.cz

www.tklub.estranky.cz
T-klub bude mít po dobu letních prázdnin 

novou otevírací dobu. 
Po – Pá   10:00 – 18:00

Dovolená od 29.6. do 3.7. 2009, otevřeno opět 
v pondělí 6.7. od 10:00.

KRVAVÝ VALENTÝN
středa 1. 7.

od 18.oo hod Vstupné 60,- Kč

Remak slavného hororu o vraždícím 
horníkovi přichází do kin s atrakcí 

v podobě 3D obrazu.
101 min.TITULKY. Ml. nepřístupno.

GRAN TORINO
pondělí 13. 7.
od 18.oo hod Vstupné 60,- Kč

Clint Eastwood v oscarové nominaci 
tentokrát jako starý muž, vyrovnáva-

jící se s rasovými předsudky.
116 min. Ml. přístupno od 12ti let.

ZNOVU SEDMNÁCT
středa 15. 7.
od 18.oo hod Vstupné 60,- Kč

Díky podivuhodné proměně je 
třicátníkovi Mikeovi opět sedmnáct.

Jak si poradí s druhou šancí? 
102 min.TITULKY. Ml. přístupno.
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Vlčí Hora slavila 
svátek Svatého Jana

Čačipen měl červen nabitý

Na Vlčí hoře

Slavilo se  v areálu aromaterapeutického 
centra Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Všichni, kdo 
v uplynulém víkendu do Vlčí Hory dorazili, měli 
možnost nahlédnout do staročeských řemesel, 
uměleckého zpracování přírodních materiálů, 
mohli si vyzkoušet i zpracování bylinek, či 
výrobu mýdel, připraveny byly i přednášky 
pro laiky i odborníky na různá témata. Bohatý 
byl i hudební a divadelní program, na němž 
například vystoupil i Štěpán Rak. Na své si 
přišly i děti v dětských dílnách.

Nejprve v městském parku připravil oslavy 
Dne dětí, při němž společně s tanečním 
souborem Amare Čave a hudební skupinou 
Galaxie vystoupila i taneční skupina Amaro 
Jilo a taneční skupina Miškuskere Čave 
z Nízkoprahového centra Modrý kámen 
z Varnsdorfu. Amare Čave se pak předvedli 
i na Festiválku malého umění v Rumburku 

a nakonec pro své děti uspořádal výlet na 
rozhlednu na Vlčí hoře.  
Romské sdružení Čačipen zve na PŘÁTELSKÉ 
UTKÁNÍ V KOPANÉ
Při něm se v sobotu 27. června od 10:00 na 
hřišti u T-klubu utkají XXL, štíhlé, nejstarší 
generace a mládež. 

Píše se o ní hodně, nově vede přes její vrchol 
Köeglerova stezka, na začátku května proběhly 
oslavy 120. narozenin její rozhledny, vzorně 
udržované krásnolipským Klubem českých 
turistů. Poměrně velká návštěvnost v poslední 
době však nesetřela půvaby této dominanty 
Rumburska, která, vysoko vyzdvižena na hraně 
Lužické poruchy nad pískovcovou deskou 
Českého Švýcarska, je skutečnou korunou této 
části nejsevernějších Čech.
Zkuste vystoupit na vrchol Vlčí hory některý 
jasný den po ránu (rozhledna je otevřena 
v létě od 9 hodin). Jenom tak uvidíte skály 
Českosaského Švýcarska ozářené sluncem 
a uvědomíte si onen kontrast mezi “propadlou” 
zemi roklí, dolin a kaňonů a táhlými zvlněnými 
hřbety Lužické vrchoviny s Plešným, Hrazeným 
a Kottmarem. 
Nesmírné bohatství lesů zadního Českého 
Švýcarska, hřeben Lužických hor, dominanty 
Růžáku, Studence, Jedlové, Luže (v dáli 
zahlédneme Hvozd, Ještěd, Jizerské 
hory a Krkonoše, Kletečnou a Milešovku, 
Köenigstein a Lilienstein) doplňují uklidňující 
křivky luk kolem malého nádraží v Panském – 
je to skutečně originální křižovatka lokálních 
drah v neporušené přírodě, zatím zachovaná 
v pravidelném provozu několika motoráků 

denně. Ani pohled na blízký Rumburk 
nenaruší tento vzácný přírodní obraz, který se 
prakticky neliší od toho, který se naskytl našim 
předkům z rozhledny v době jejího vzniku. 
Jedinečné jsou i vzdálené pískovcové tabule 
Děčínského Sněžníku a Velkého Černého 
kamene, připomínající mohutné hradby 
dávných pevností. 
Za povšimnutí stojí ještě prima spojnice 
několika skvělých vyhlídkových míst na 
pomezi Saského Švýcarska a našeho výběžku: 
skála Köenigsplatz nad údolím Křinice, stará 
ves Hinterhermsdorf s loukami na horském 
hřebeni, rozhledna na kupovitém Weifbergu 
a rozhledna na protáhlém hřebeni Tanečnice. 
Všechny tyto vynikající turistické cíle jsou takto 
přehledně seřazeny jen právě při pohledu 
z Vlčí hory.
Letos nastoupilo jaro po zimě bohaté na 
sníh přímo raketově. Již o Velikonocích starý 
bukový les na Vlčí hoře zazářil jasnou světlou 
zelení, která jindy opanuje vrcholek až 
počátkem května. Není mnoho tak krásných 
míst v Čechách jako kraj pod Vlčí horou, kraj 
s dávnou tradicí turistiky, starých cest, které 
jsou dnes již mnohdy zapomenuty. Právě 
zjara ožívaly tyto cesty, které mnoha směry 
spojovaly údolí horní Křinice, Zlodějskou cestu, 

oblast Plešného a horský park s rododendrony 
v Karlově Údolí u Šluknova, kroky tehdejších 
převážně saských turistů. Dnes zde panuje 
většinou naprostý klid, zdánlivě nenarušený 
civilizaci.
A tak pohled z Vlčí hory umožní vcítit se 
do kompozičně bezchybného krajinného 
panoramatu, který nás zde obklopuje. 
A pokud jen trochu vnímáme krásu tohoto 
světa, cítíme se aspoň zde povzneseni nad 
umělými problémy, partajními antagonismy 
a bezpáteřností a malichernosti lidi, kteří si 
osobují právo o nás jakkoli rozhodovat. 
Udržet si přímý, hluboký vztah ke svému kraji 
a jeho přírodě je jednou z mála možností, jak 
si zachovat čestné charakterní postoje, zdravý 
rozum a nadhled.  Kupodivu: konzervativní 
klasická turistika (nenapojena na umělé 
outdoorové výdobytky, které dehonestují 
tradiční horské oblasti), jež využívá staré 
horské chaty, vyhlídky a cesty, vybudované 
s neuvěřitelným citem pro krajinu toto 
umožňuje.
A v tom je i poslání Vlčí hory a její staré 
rozhledny.

(Jiří Rak)
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Neukirch a Krásná Lípa

Školní výlet 7.A 

Školní výlet  - Německo - zábavný park 
Einsiedel

Vždy v červnu se schází, a tak tomu bude 
i letos, zástupci Základní školy z Krásné Lípy, 
Mittelschule Neukirch a Naturschutzzentra 
Neukirch aby společně domluvili termíny 
dalších setkání žáků. Tak je tomu již 6 let, kdy 
se střídavě v Krásné Lípě a v Neukirch setkávají 
české a německé děti na jedno, ale hlavně 
dvoudenních setkáních. A jak vše probíhá?
„ Od třeťáků až po deváťáky je nás z Krásné 
Lípy kolem osmnácti. S německými kamarády 
se už známe. Těšíme se vždy, pokaždé je něco 
nového a zajímavého“, říká Láďa Hryzák, který 
právě letos „zaučuje“ třeťáky, učí je pracovat 
v jazykově smíšené skupině a vyplňovat 
dvojjazyčné pracovní listy. 
Tematicky jsou setkání přírodovědně 
zaměřena, ale přispívají k vzájemnému 
porozumění, přátelství a toleranci mezi 
sousedními národy. Své jazykové znalosti si 
české děti osvojují právě mimo školní lavice 
a poznávají, jak obtížné je pro německé 
kamarády říci tak jednoduchou větu „já se 
jmenuji“.
„I když  už nejsme žákyně ZŠ, rády vždy 
přijmeme pozvání na tato setkání.Tehdy 
jsme my chodily do 4. třídy a pokud si 
zavzpomínáme, nebylo ani jedno setkání 
stejné. Vždy jiné, zajímavé a  poučné. Za vše 

děkujeme organizátorům jak na české, tak na 
německé straně a rády přijdeme pomáhat.“ 
říká Petra, Michala, Barbora a Nicola, dnes již 
studentky středních škol.
Tato setkání se mohou uskutečnit díky 
fi nanční podpoře Česko-německého fondu 
budoucnosti. Díky projektům „ Příroda 
nezná hranic, aneb, společně ji objevovat, 
zažít a chránit I a II“ byl společně vybudován 
v areálu ZŠ Krásná Lípa hmyzí hotel, v příštím 
školním roce bude dokončena Galerie 
stromů,, žáci pomáhali budovat EKO zahradu 
v Naturschutzzentru Neukirch a další náměty 
a plány se už rýsují.

(Za celou skupinu Monika Schwarzová)

12.6.2009 se 16 dětí pod vedením 
tř.uč.I.Otradovské a pí uč.J Krimlakové vydalo 
na školní výlet. Původně plánovaný výlet do 
Benešova nad Ploučnicí nám zkomplikovalo 
počasí, proto jsme se se souhlasem rodičů, 
rozjeli do Děčína, do krytého bazénu. Zde jsme 
3 hodiny řádili, zatímco venku padaly provazy 
deště a kroupy velikosti třešní. Poté jsme 
poobědvali v místní restauraci smažený sýr 
s hranolky a zašli jsme si na hodinový nákup. 
S dárky pro své milé jsme nasedli do vlaku 
a opět začalo počasí, že bys psa nevyhnal.
Naštěstí při příjezdu do Krásné Lípy už zase 
svítilo sluníčko a tak se nám výlet opravdu 
vydařil.

(Ivana Otradovská)

Každý rok pořádají  třídní učitelé se svými dětmi 
školní výlety. Letos se vydaly třídy 5.B a 6.B 
do německého zábavného parku, kde „domy 
rostou na stromech“. Páteční ráno nebylo 
zrovna ideální k cestování, ale všechno již bylo 
naplánované a tak se i přes vydatný déšť jelo. 
Nakonec se počasí  skoro umoudřilo. To, že je 
park skutečně ojedinělý, nás přesvědčila při 
příjezdu auta napíchnutá na stromech v areálu 
parkoviště. Dětem se nejvíce líbily: muzeum, 
kde stála nenápadná truhla, která vedla 
k mrtvolám, hrad, ze kterého vedly temné 

podhradní chodby, tunely, o kterých nikdo 
nevěděl kam vedou a v nichž byla buď voda, 
nebo písek a do kterých se dospělý člověk jen 
sotva nasoukal, ptačí hnízdo, kolotoč, který 
si musely děti samy roztočit, aby se svezly, 
bludiště, ve kterém jste na 100% zabloudili, 
podivné motokáry, loď s temným podsvětím, 
houpačky a skluzavky, obří hrnce na vaření 
a mnoho dalších úžasných atrakcí, které všem 
vřele doporučujeme my všichni, kdo jsme tam 
byli.

(m.alf )

Organizace konce 

školního roku
Konec školního roku je v úterý 30.6. 2009, 
kdy se bude rovněž rozdávat závěrečné 
vysvědčení.
V pondělí 29.6.2009 je školní akademie. 
Dopoledne pro školu, odpoledne pro 
rodiče - od 16:00.
Ve čtvrtek 25.6.2009 se koná akce „Děti 
dětem“. Letošní akce bude v duchu loučení 
se se školním rokem. Kolem školy budou 
jednotlivá stanoviště, na kterých budou 
třídy plnit požadované úkoly a odpovídat 
na 2 otázky týkající se města, které dané 
stanoviště představuje. Každá třída si na 
začátku školního roku vylosovala město 
z Ústeckého kraje. Partnerské třídy: 9.+5. 
tř., 8.+4.tř., 7. + 3.tř., 6. + 2.tř. První ročníky 
pracují samostatně. 
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Zahradu zaplnily originální klobouky

Dětský den 
v mateřských školách

Po stopách indiánů….

Klobouky květinové, zeleninové, kovbojské, 
vojenské, klaunské, kouzelnické, jarní, 
podzimní, k jídlu, či jen k potěše, byly k vidění na 
zahradě mateřské školy Motýlek v Krásné Lípě. 
Kloboukový den, na který přišly úplně všechny 
děti školky včetně učitelek v kloboucích, byl 
přehlídkou nejen toho, co se doma našlo, 
ale i kreativity mnohých rodičů, kteří své 
domovy na čas přeměnili v kloboučnické 
dílny. Klobouky ovšem ten den nebyly pouze 
na hlavách dětí, klobouky se ten den skládaly, 
do klobouků se střílelo, s klobouky se běhalo 
a nakonec se kloboukovými medailemi 
i odměňovalo. Kloboukovou medaili dostal 
úplně každý, ani jedna ovšem nepřečkala pár 

minut - byla totiž perníková - a podle výrazu 
dětí - asi i moc dobrá.

Děkuji touto cestou umělecké agentuře 
SECY MUSICall s krejčíkem Honzou a Sboru 
dobrovolných hasičů v Krásné Lípě za 
zorganizování oslav  pro naše děti a žáky 
1. tříd ZŠ, kterých jsme se zúčastnili v úterý 
2. června v kulturním domě a v pátek 5. června 
na hřišti u T-klubu.

(Věra Gottwaldová)

Neznám snad nikoho, kdo by nechtěl být aspoň 
na chvilku Vinetou nebo půvabná  Nšoči…
Indiánské příběhy nás provází od dětských 
let a právě toho jsme v MŠ Motýlek využili 
při přípravě našeho výletu – Po stopách 
indiánů…
Že v Krásné Lípě nemáme ani prérii, urostlé 
koně, wigwam ani teepee, že se tu nevyskytují 
žádné rudé tváře, jen ty bílé, ke štěstí nám 
chybí totem a že jsme jen fantasti?? KDEPAK!
Prérii nám nahradil park ( koneckonců Národní 
park je taky tak trochu rezervace), koně byli sice 
dřevění, ale jezdit na nich umíme, v místním 
lese se našel k ulovení jeden vypelichaný 
medvěd, a indiánské teepee nás také čekalo, 
o totemu ani nemluvě. Kde?
 To byl právě ten zapeklitý úkol všech těch 
malých indiánů – vystopovat indiánskou 
osadu a místo dýmky míru složit některé 
odvážné indiánské zkoušky, aby se z nich stali 
ti správní  “Rychlí bizoni“ a „Čiperné veverky“, 
„Šumící trávy“ či „Vřeštící kojoti“  – zkrátka 
praví indiánští osadníci,  protože vězte, že 
taková Vendulka či Josífek – taková jména se 
u indiánů nenosí…. 
Při stopování nám vydatně pomáhali naši 
velcí bratři a sestry indiánky ze školy, kteří na 
nás čekali s plněním úkolů právě v té široširé 
prérii…a tak jsme po cestě museli házet 
polenem, lovit rybku či namalovat indiánské 
značení, projet slalomem stezku na koni a také 
vystopovat a ulovit obávaného medvěda…
Než jsme našli vesnici, byli jsme již napůl rudé 
tváře také díky sluníčku…
A kdeže jsme našli tu slavnou indiánskou 
vesnici?
Na terénní základně – vlastně pardon - na 
„Větrném pahorku“ a  střežila ji pouhá hrstka 
rudých tváří – nicméně, nemínili nás jen 
tak uznat za pravé indiány -  ještě jsme 
neměli složené zkoušky , které tkvěly v hodu 
indiánským míčkem na cíl, krmení dravé 
zvěře, lovení ryb, střílení z luku a hledání 
pokladu z písku, vyrobili jsme si indiánský 
amulet a čelenku a propátrali blízké okolí. 
Nakonec u šamanského ohně, opékajíc „bizoní 
špekáčky“, dostalo se nám od Velké náčelnice 
konečného rozhodnutí – přijali nás do svého 

kmene a všichni malí indiáni obdrželi indiánské 
vyznamenání…
Oslavili jsme to indiánskou písničkou: Indiáni 
Ti se mají, celý den si jenom hrají…
A potom? Stopování toho dne neskončilo, 
jelikož začalo pro rodiče našich malých 
indiánů, kteří nás museli najít. Dlužno říct, že 
se jim to podařilo na jedničku a nezbyl nám 
žádný uplakaný indiánek…
Toto je příběh jednoho odvážného indiánského 
kmene – budeme na něj dlouho vzpomínat 
a místo v něm mají i všichni Ti, jež nám s ním 
pomáhali – ČSOP TILLIA pod vedením paní 
Peškové společně s  panem Hiekem, panem 
Zajícem a paní Černou, kteří nám poskytli nejen 
zázemí,ale hlavně perfektně připravili celé to 
indiánské řádění, trpělivě capartům pomáhali 
a věnovali nám do MŠ teepee. V neposlední 
řadě budou vzpomínky patřit také našim 
skvělým bratrům a sestrám z indiánského 
kmene -  deváté třídy – Kristýny, Katky, Leony, 
Karolíny,Kuby, Báry, Veroniky, Vaška, Ríši, Petra, 
Marka, Ládi, kteří se neváhali změnit v indiány 
a bravurně zvládli připravit pro své menší „ 
kolegy“ úkoly se vším všudy a hlavně za jejich 
mimořádně hezký vztah k prťouskům po celý 
výlet za nezištnou pomoc. 
Indiánská vesnice sice dřímá opuštěná, ale již 
v létě si sem přijdou větší děti vyzkoušet na 
tábor to, co už, my,  Motýlkové, trošku umíme. 
Tak Vám přejeme hodně štěstí!
A to už je všechno  - Howgh  - domluvila velká 
náčelnice kmene Motýlek.
(Drahuše Lehoczká)

Smějeme se 

s Motýlkem             

Při hře:
Poklidná hra kluků na velké stavbě lodi 
z dřevěných kostek se náhle změní 
v chaos. Pídíme se tedy u kapitána, co se 
stalo, kdo může za ten mumraj a hlahol. 
„ Na lodi hoří, protože hodně přiložili,“ 
hlásí kapitán právě ohořelé lodi a chystá 
hadice.

Ze života ve školce:
- Po spaní se probudí jedna Šípková 
Růženka, zívne si, protáhne se a po 
princeznovsku si posteskne: „Já jsem celá 
ZALEŽENÁ.“
- Sestavujeme si překážkovou dráhu na 
cvičení, děti přemýšlí, co všechno budeme 
zdolávat a pak si jeden čipera vzpomene: 
„ Ještě TAMPROLÍNU!“
- Kreslíme portrét maminky k jejich svátku 
- jeden z malých kreslířů se právě zamyslel 
nad vynikajícím dílem – neví jak udělat nos. 
Soused vedle mu „odborně poradí“ a tak 
mamince konečně přibude nosík. Umělec 
je samozřejmě s výsledkem spokojený, ale 
ještě přemýšlí, jak by to mohl vylepšit....
najednou se znovu pouští do práce a jeho 
představivost běží na plné obrátky: „Ještě 
mamince do toho nosu NAMALUJU 
RÝMU....“ Nutno podotknout (pro dobro 
maminky nakonec z originálního nápadu 
sešlo – i když by bylo zajímavé vidět, co 
tam asi vznikne....)
- Další obrázek – tentokrát malá kreslířka 
– právě mamince na hlavě tvoří vlasy 
– zamyslí se a sáhne po pastelkách - 
„Maminka má TŘÍLETÝ vlasy,“ objasňuje 
paní učitelce a ta jako každá správná žena 
ví, že to jsou vlásky tříbarevné.....
- Ve školce se děti učí předat vzkaz. 
Přišlo tuhle zrána jedno malé Medvídě 
(Medvíďata jsou děti 3 – 4 leté) a suverénně 
vyřizuje vzkaz od paní učitelky: „Paní 
učitelka potřebuje PALSTOVÉ barvy.“ 
(prstové barvy)
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Zvítězili i v oslabené 
sestavě

Řezus Děčín - Krásná 
Lípa 1:3

Z vysvědčení, které 
dostáli, kapala voda

Čačipen kopal ve Varnsdorfu

Turnaj v Chrastavě

Děti slavily společně s rybáři

V sobotu 13.června odehráli žáci starší 

přípravky další utkání v této sestavě:kapitán 

Ondra Lehoczki, brankář Kuba Virgler, hráči 

Matěj Grajcar, David Leso, David Holubek, 

Vlastík Šmalcl, Dominik Cempírek a Jardík 

Jůna. Nastoupili jsme oslabeni o několik hráčů 

základní sestavy, příležitost dostali mladší hráči. 

Na mužstvu byla znát nesehranost z čehož 

pramenila spousta nepřesných přihrávek. 

První poločas skončil bezbrankovou remízou. 

Druhý poločas se naše hra zlepšila a dvěma 

brankami D.Cempírka a jedné D.Holubka jsme 

vedli 3:0.Soupeř už pouze stačil korigovat na 

konečných 3:1 v náš prospěch.

(Trenéři Martin Rýsler, Milan Smejkal)

Některé krásnolipské děti již mají doma 

vysvědčení. Jsou mokrá a děti si pro ně 

nechodily jak bývá zvykem do školy, ale do 

plaveckého bazénu v Rumburku, kde končila 

celoroční výuka plavání v Plavecké škole 

Delfín. Ta působí v Rumburku a Varnsdorfu 

a letos jejími kurzy prošlo kolem patnácti set 

dětí. 

Fotbalisté Romského sdružení Čačipen z Krásné Lípy se zúčastnili fotbalového turnaje ve 

Varnsdorfu. RSČ - A získali druhé místo a RSČ - B třetí místo.

V sobotu 6. června se konal v Chrastavě turnaj 

pro přípravky a mladší žákyně. Na turnaji 

startovali zápasníci a zápasnice ze sedmi 

oddílů – Kladna, Liberce, Meziboří, Klášterce 

nad Ohří, Kamenického Šenova, Krásné Lípy 

a domácí závodníci z Chrastavy. 

Turnaje se zúčastnilo 86 mladých zápasníků 

a zásluhou střediska mládeže z Kladna měl 

turnaj vynikající sportovní úroveň.

Naši mladí zápasníci se již tradičně umisťují 

mezi nejlepšími.

1. domácí Chrastava, 2. Kladno, 3. Krásná Lípa 

– další pohár do sbírky.

Umístění našich zápasníků:

Zlatá medalie:  Svoboda Jan, Halušková 

Eliška

Stříbrná medaile:  Wirgler Marek, Indrák 

Jaroslav, Svoboda Pavel, 

Čapek František, Indráková Zuzana

Bronzová medaile:  Hercog Martin a Ledvinka 

Robert

Skutečnou škodou však bylo, že na sraz 

k odjezdu do Chrastavy se dostavila pouze 

polovina nominovaných závodníků. Vždyť 

právě mezi nedostavivšími byli někteří, kteří 

měli skutečné šance na medailové umístění. 

V hodnocení družstev jsme mohli být 

minimálně o stupínek výše.

(Jan Durec)

V sobotu 13.6.2009 se konal na tůni č. 1 

Den dětí pro nejmladší rybáře i nerybáře, 

který byl o týden posunut kvůli špatnému 

počasí. Tentokrát se počasí vydařilo a nálada 

i očekávání úlovků byly velké. Přesně v osm 

hodin odpálil vedoucí mládeže start a naděje 

o pozornost všech se upnuly na vodu. 

Zúčastnilo se pět dětí, je to škoda, možnost 

měli i nerybáři. Ale i tak se akce naší MO 

vydařila, nezáleží na množství účastníků, ale 

na chuti si zachytat.

Na krásném prvním místě se umístila Terezka 

Burešová, 10 let, která zároveň chytila 

i největšího kapra. Druhé místo obsadil Filípek 

Friese, který je velice nadějný a šikovný. Jsou 

mu teprve tři roky a už pozná skoro všechny 

druhy ryb. Byl nejmladším účastníkem. 

Tleskáme Filípku, jen tak dál. Pěkné třetí místo  

si vylosoval Adam Ferenc, který o něj losoval 

s Tomášem Burešem, oběma je 10 let. Všechny 

děti jsou zapálení rybáři a máme naději, že 

budou v tomto krásném a klidném sportu 

pokračovat. Co může být krásnější v našem 

uspěchaném světě, než si najít chvilku klidu 

a pokoje, pozorovat, jak se mění příroda 

a sledovat vodu jak plyne a unáší sebou 

všechny naše starosti - prostě návrat k přírodě. 

Na závěr akce byly děti poděleny sladkostmi.

Blahopřejeme všem a přejeme další bohaté 

úlovky.

Naše MO chystá pro své nejmladší rybáře 

výlet do Ústí nad Labem na rybí přechod 

pod Střekovem, který bude pro účastníky 

velkým zážitkem - uvidí tah ryb pod hladinou. 

Přechod bude otevřen jen pro naši MO, za což 

děkujeme. Těšíme se na Vás příští rok, přijďte 

v hojnějším počtu. 

(Za MO ČRS Josef Vavroch)

ROZLOUČENÍ
Opět nastala doba, kdy musí nejstarší hráči z fotbalového 

týmu přestoupit do další skupiny. 

Rozloučení s nimi má už několik let svoji tradici. Letos 

přechází ze starší přípravky – Jakub Virgler, Ondra 

Lehoczki a Filip Alfery. 

U této příležitosti se koná v sobotu 27.6.2009 od deseti 

hodin fotbalové utkání mezi maminkami fotbalistů, 

trenéry a malými fotbalisty. Všichni jsou srdečně zváni.   


