
Největší letošní investiční akce města – 

rekonstrukce Křinického náměstí - je zhruba 

ve své třetině. Na větší části náměstí jsou již 

ukončeny hrubé stavební práce, je obnovena 

kanalizační síť, položeny nové rozvody 

veřejného osvětlení, ozvučení a na části jsou 

položeny i nové dlažby.

V severovýchodní části náměstí vznikají 

základy budoucí nové kašny o průměru cca 

3,5 metru s dvojitým systémem tryskání 

a barevného nasvícení.

Na náměstí bude také postupně instalováno 

nové vybavení – lavičky, odpadkové koše, 

kolostavy, květníky, sloupky, plůtky, atp.

Po dokončení bude na celém náměstí zhruba 

56 parkovacích míst, plochy pro auta a chodce 

budou sice odděleny obrubníky, ale s malým 

převýšením, aby se po celé ploše dobře 

pohybovalo a aby se prostor dal pohodlně 

využívat pro společenské akce.

Nově se, především v části okolo křižovatky, 

objeví intenzivní, převážně nízká zeleň. 

Současná lípa samozřejmě zůstane a bude 

podsázena půdokryvnými dřevinami. Veřejné 

osvětlení bude řešeno novými moderními 

svítidly. 

Rekonstrukce, která si vyžádá náklady cca 

35 mil., bude ukončena na jaře příštího roku.

Už po sedmadvacáté se krásnolipští turisté 

vydají na trasy mezinárodního dálkového 

turistického pochodu Sklaními hrádky 

Labských pískovců. Ve dnech 7.-9. srpna se 

na trasy, vedoucí po CHKO labské pískovce, 

můžete vydat i Vy. 

Připraveny jsou trasy pro pěší v délce od 12 km 

do 100 km, které Vás zavedou na Dymník, do 

Mlýnů, Jetřichovic, Kyjova, Zadních Doubic 

a na mnohá další místa Krásné Lípy a jejího 

okolí. Na své si přijdou i cykloturisté, pro které 

jsou připraveny trasy od 16 km do 101 km po 

Tolštejnském panství.

Prezentace pochodu je v pátek 7.8. na turistické 

základně v Krásné Lípě (vedle fotbalového 

hřiště). V sobotu 8.8. a v neděli 9.8. v restauraci 

Továrna. 

V pátek 7. srpna od 18:00 hraje na turistické 

základně (vedle fotbalového hřiště) country 

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

Bude se rušit trať Rumburk 
- Panský - Mikulášovice? 

 

 Protest Jiřího Raka - Možná nevíte, ale měli 

byste vědět.

Neúnavný propagátor našeho kraje pan Jiří 

Rak napsal představitelům Ústeckého kraje. 

Kraj hodlá totiž omezovat provoz na trati 

Rumburk – Panský – Mikulášovice a snad i na 

trati Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice.

Nedávno jsem si pozorně přečetl zápis 

z jednáni v Mikulašovicich týkající se mimo 

jiné i omezení provozu na trati Rumburk - 

Panský - Mikulášovice dolní nádraží. Vím, že 

řeč čísel je neúprosná a provoz na této trati 

je v této chvíli zanedbatelný. Nevím ale zda 

na území tak turisticky významném, jako je 

České Švýcarsko, jde jen o ekonomiku, a zda 

by na podobném jednání neměli být zástupci 

i jiných organizaci, než pouze obcí. 

Nikde se například nemluví o zachování 

úseku Krásná Lípa – Panský, který je 

naprosto klíčový pro provoz turistické 

dráhy. Spojení Bad Schandu a Krásné Lípy, 

center turistiky v oblasti sídel Správ obou 

národních parků, míst unikátních expozic 

(Nationalparkzentrum, Dům Českého 

Švýcarska) musí být přímé. Autobus  Děčín - 

Hřensko - Krásná Lípa je v provozu v červenci 

a srpnu denně a vlaky jezdící na této trati 

by měly na tento autobus v krásné Lípě 

navazovat.

Navíc v době, kdy bylo České Švýcarsko 

prohlášeno excelentní turistickou destinací 

evropské úrovně, je jakékoliv omezení / rušení 

trati na tomto území nesystémovým krokem, 

který utlumí možnosti rozvoje přeshraniční 

turistiky. Stanice dráhy Zahrady, Panský, 

Brtníky, Mikulášovice střed jsou tradičními 

východisky turistů do Národního parku České 

Švýcarsko nejen o sobotách a nedělích. 

Obecně prospěšná společnost České 

Švýcarsko, Správa Národního parku 

České Švýcarsko, město Krásná Lípa i další 

subjekty se v posledních letech zasazovaly 

velmi výrazně o zachování tohoto spojení 

celotýdenně v rámci plánované turistické 

železnice. Proto by se mělo začít jednat 

v zájmu místních lidí i návštěvníků tohoto 

výjimečného regionu. 

(Jiří Rak)
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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.

DOTAZ:

Mohu nahlédnout do smluv, evidovaných v katastru nemovitostí a získat z nich kopie?

ODPOVĚĎ: V katastru nemovitostí se evidují údaje o právech, zejména právní vztahy 

k nemovitostem (tedy údaje o vlastníkovi či o právech obdobných) a další práva 

k nemovitostem (například práva cizích osob, oprávněného z věcného břemene, nebo 

i práva třetích osob souvisejících s pozemkem), omezení převodu nemovitostí, a řada jiných 

práv a omezení práv k nemovitostem (například právo stavby dle stále platného zákona č. 

88/1947 Sb.). Podkladem pro evidenci těchto údajů (pro zápis)  jsou různé listiny: rozhodnutí 

státních orgánů, smlouvy a podobně. Listiny, které jsou podkladem pro zápis, se zakládají 

do sbírky listin.

Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu 

opisy a výpisy (§ 21 katastrálního zákona – zák. č. 344/1992 Sb.). Od 1. března letošního roku 

(2009) však platí, že nelze nahlížet do sbírky listin (zákon č. 8/2009 Sb. novelizující katastrální 

zákon). Poskytování údajů ze sbírky listin (to je právě tam, kde jsou uloženy smlouvy) lze 

poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje 

požadovány. Nahlížení do sbírky listin se uskutečňuje poskytnutím prosté kopie požadované 

listiny za úplatu.

Jinými slovy: ANO, i do těchto listin můžete nahlédnout, ale musíte prokázat svou totožnost, 

sdělit účel nahlédnutí a zaplatit poplatek 20 Kč za každou stránku.  

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 10.8. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.8. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
24.8. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 27.8. 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

Školáci soutěžili ve sběru pet lahví, papíru 
a tetra paků

Koncem června byla vyhlášena soutěž o Skleněnou popelnici. Krásná Lípa skončila na čtvrtém 
místě, čímž si o jedno místo polepšila. Vynikající krásnolipský výsledek je především zásluha 
všech těch obyvatel Krásné Lípy, kteří již dávno pochopili, že odpad je z velké části ještě dále 
zpracovatelnou surovinou. Svůj podíl na tomto úspěchu ale jistě mají i krásnolipské děti, které 
odpady třídí ve škole a dvou mateřinkách.
Jen v letošním školním roce se ve škole vytřídilo 101 899 ks pet lahví, 10 717 tetra paků 
a 12 650kg papíru. Přes 22 000 kg papíru se také vytřídilo ve dvou krásnolipských matřinkách.   
Výsledky:
MŠ Motýlek:   papír:  1. místo – Urban Dáda – 2866kg
                                      2. místo - Pavlíčková Adélka – 929kg
                                      3. místo – Pešek Adam – 761kg
MŠ Sluníčko:  papír: 1. místo – Matěj Zelený – 7244kg
                                      2. místo – Josef Rosa – 931kg
                                                                  Katka Rosová – 931kg
  3. místo – Elena Uršitzová – 567kg
Základní škola: papír:   1. místo – Baran Vít – 5.B – 750kg
                                           2. místo – Kolářová Lucie – 9. Tř. – 693kg
                                           3. místo – Prášek František – 8.B – 566kg
            
                    Pet lahve:  1. místo – Hlaváčková Radka – 7.A – 10 620ks
  2. místo – Heene Petr – 5.A – 7 147ks
                                              3. místo – Kubáňová Tereza – 4.B – 4 210ks

                    Tetra Paky:  1. místo – Král Libor – 3.B – 759ks
                         2. místo – Malypetrová Jana – 9.tř. – 747ks
                                3. místo – Lachmannová Markéta – 9.tř. – 710ks
Celkové umístění tříd:  1. místo – 8.B, 2.místo  - 2.B, 3. místo – 1.A + 4.A



strana 36. srpna 2009

Změna otevírací doby 
AMARI poradny

Pravčická brána 
neuspěla

FOTOSOUTĚŽ 
POKRAČUJE: Znáte 

opravdu Krásnou Lípu:

Na Zemi Živitelku můžete i Vy

V Českém Švýcarsku se černým čápům daří

Obyvatelé Drážďan se zajímají 
o Českou Republiku

Amari poradna poskytuje základní poradenství 
a informace, přispívající k řešení nepříznivé 
situace uživatele. Poradenství je poskytováno 
při hledání a udržení si zaměstnání, vyplňování 
formulářů, výplatě sociálních dávek, fi nančních 
problémech, zadluženosti, udržení si bydlení, 
vzdělávání apod. dle potřeb a zájmu uživatele. 
Základní poradenství je poskytováno jako 
součást terénních programů dle § 69 zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je 
poskytována v komunitním centru v Krásné 
Lípě a je poskytována bezplatně. 
Otevřeno je:
Pondělí  od 12:30 do 16:30
Středa    od 12:30 do 16:30

Symbol Národního parku České Švýcarsko, 
pískovcový monument Pravčická brána, 
nepostoupila do fi nále hlasování o sedm 
přírodních divů světa. Anketu organizuje 
Nadace New7Wonders se sídlem v Ženevě. 
Hlasuje se v sedmi kategoriích, z každé 
postoupilo 11 památek, ze kterých bude již 
dále vybírat odborná porota. Ovšem již účast 
v semifi nále byla příjemným překvapením 
a ohromný mediální zájem významně přispěl 
propagaci regionu po celém světě. 

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 desíti dnů 
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. 
V minulém čísle se jednalo o historický snímek 
známé budovy „PAVL8K“ na ul. Kyjovská.
V době prázdnin se také změnila cena, kterou 
bude pexeso. To získávají: Lukášek Čech, Jan 
Vala a Irena Procházková.
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.
Takto se někteří majitelé „starají“ o své 
nemovitosti. Kde se tato „krása“ nachází?

Ve dnech 27. 8. až 1. 9. 2009 se v Českých 
Budějovicích uskuteční již 36. ročník 
mezinárodní výstavy Země Živitelka 2009. 
Výstava je zaměřena na obnovu a rozvoj 
venkova, přináší informace o rostlinné 
a živočišné výrobě, zemědělství a zemědělské 
technice, potravinářství, o lesním a vodním 
hospodářství, zahradnictví a pěstitelství. 
Součástí výstavy bude také expozice Místních 
akčních skupin z celé České republiky. Svůj 
prostor zde bude mít i Místní akční skupina 
Šluknovsko ve svém vlastním stánku. 
Obce a města Šluknovského výběžku spojuje 
mimo jiné podpora cestovního ruchu a oživení 
tradičních řemesel, dokládající snahu o rozvoj 
našeho regionu. Ukázka tradičních řemeslných 
technik, výrobků a služeb, typických pro náš 

region, bude pro výstavu a její návštěvníky 
jistě zajímavým přínosem. Místní akční 
skupina Šluknovsko se proto rozhodla oslovit 
zástupce řemeslných dílen, výrobců typických 
místních produktů a poskytovatelů služeb 
v turistickém ruchu včetně agroturistiky 
z celého Šluknovska s nabídkou prezentace 
jejich děl, výrobků a služeb. Řemeslníci, ostatní 
výrobci a majitelé penziónů budou moci 
bezplatně využít stánku Místní akční skupiny, 
a to po celou dobu konání výstavy. 
Máte-li zájem o prezentaci vašich výrobků 
a služeb i vy, kontaktujte nás na e-mailové 
adrese massluknovsko@atlas.cz. Uzávěrka 
pro kompletaci propagačních materiálů 
a ostatních tiskovin je stanovena na 20. srpna.

(Dana Dudková. MAS Šluknovsko)

V Českém Švýcarsku proběhlo kroužkování 
mláďat čápa černého; na čtyřech hnízdech 
bylo okroužkováno celkem čtrnáct mláďat. 
V porovnání s předchozím rokem 2008, kdy 
byla známá tři hnízda, bylo okroužkováno 
o 5 mladých čápů více. „Kroužkování čápů 
černých probíhá v Českém Švýcarsku od 
roku 2000, jeho cílem je především sledování 
migračních zvyků a dalších událostí ze života 
tohoto vzácného druhu,“ vysvětlil Pavel Benda, 
ředitel Správy NP České Švýcarsko. Dodal, 
že nejčastější hlášení o čápech z Českého 
Švýcarska přicházejí z podzimního tahu, a to 
především z Německa, Francie a z Izraele. 
Z toho lze usuzovat, že na zimoviště v Africe 
odlétají dílem přes Francii a Gibraltar, dílem 
pak jinou cestou přes Balkán a Izrael. „Věříme, 
že se v budoucnu podaří díky kroužkování 
zjistit také informace o konkrétních afrických 
zimovištích,“ doplnil Pavel Benda. 
Čáp černý je vzácný a plachý obyvatel našich 
lesů, vzrůstem o něco menší než čáp bílý. 
Žije jednotlivě a skrytě, hnízdo z větví staví 
převážně v korunách stromů, v Českém 
Švýcarsku se však vyskytují také skalní hnízda. 
Hnízdění probíhá zhruba od dubna do srpna, 
po tuto dobu musí být z oblasti hnízdiště 
vyloučeny veškeré rušivé vlivy, aby mláďata 

v obvyklém počtu tří až pěti kusů ve zdraví 
přežila a měla dostatek sil na cestu do zimovišť 
v teplých krajích.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí a vztahy 
s veřejností)

České centrum v Drážďanech provedlo ve 
spolupráci s vydavatelstvím SDV Drážďany 
anketu, v níž se ptalo, co by se obyvatelé 
Drážďan rádi o České republice dočetli 
v příštím vydání sborníku informací „Dresden 
kompakt“. 
Největším překvapením, jež výsledky ankety 
přinesly, bylo zjištění, jak velký je zájem 
navštívit a procestovat naši zemi a jakými 
detailními znalostmi účastníci ankety již 
disponují.
České centrum se tak na požádání těchto 
institucí obrátilo na své drážďanské příznivce 
prostřednictvím informačního e-mailu 
s anketní otázkou: jaké informace by si 
obyvatelé Drážďan v Dresden kompakt 2010 
rádi přečetli - např. ohledně českých turisticky 
zajímavých míst, kulturních akcí, tradičních 
i moderních zvyklostí, produktů či fi rem?
Na tuto otázku přišla nečekaná záplava 
nápadů a tématických okruhů: např. 
zveřejnění programu Krušnohorského 
divadla či zájem o historii města Kopřivnice 
a o Tatrovky-veterány pro slavnostní akce, 
informace o jízdence Elbe-Labe-Ticket 
a o Českém Švýcarku, všeobecné informace 
o Euroregionech, o dopravních spojeních, tipech 
na výlet, o koncertech, české současné hudbě 

a fi lmu, či informace o rozhlasovém vysílání. Ze 
shromážděných názorů pro nás vyplynul jeden 
velmi cenný poznatek: ač patří účastníci naší 
ankety mezi velmi zkušené turisty, kteří Českou 
republiku navštěvují často a rádi a nezřídka 
disponují i dobrou znalostí češtiny, ani oni se 
nevyhnou konfrontaci s jazykovými bariérami, 
zastaralými informacemi na internetu, či 
s turisticky nepřátelskými strukturami, jako 
například neúplné či neaktuální jízdní řády, 
existující výhradně v češtině, jež jsou často 
těžko rozluštitelné i pro místní. Nicméně je 
nutné podotknout, že z odpovědí vyzařovalo 
nadšení pro Českou republiku, českou kulturu 
a historii a v neposlední řadě i pro český smysl 
o humor.
Anketní otázka pro Vás:
Všechny shromážděné návrhy pro nás byly 
velmi inspirující a proto bychom se zde rádi 
obrátili s podobnou anketní otázkou přímo 
na Vás: Jakou stránku České republiky byste 
obyvatelům Drážďan rádi představili? Jaká 
témata Českou republiku vhodně a příznivě 
reprezentují za hranicemi?
Vaše náměty nám můžete zaslat na emailovou 
adresu: pavla.kopecka@sdv.de 
Zdroj: http://www.kopetzka.cz/xy/index.php/
cs/aktuality/54-zz

Poděkování
S velkým potěšením touto cestou velice 
děkuji za dar k životnímu jubileu od města 
Krásná Lípa.

Huspeková Jindřiška.



strana 4 6. srpna 2009

POČÍTAČOVÉ KURZY

Lokální partnerství se 
rozjíždí

POČÍTAČOVÉ KURZY

LokKostka Krásná Lípa p.o. přijímá 
přihlášky do těchto kurzů:

OPAKOVACÍ HODINY NĚMČINY

JAZYKOVÝ KURZ - NĚMČINA

RUČNĚ PALIČKOVANÁ KRAJKA

• modul č.1  =  úpravy videa, tvorba DVD a zvuku, karaoke

• modul č.2  =  úpravy obrázků a fotek, skenování, efekty, ořezy,publikování na http://galerie.cz 

   nebo jinde

• modul č.3  =  internet – hledání zboží, objednávání zboží, aukro, inzeráty,seznamka

• modul č.4  =  internet Skype, ICQ, E-mail on-line a Outlook

• modul č.5.  =  pobyt na facebooku a komunitních webech, psaní sms z netu

• modul č.6. =  správa Windows – čištění, defragmentace, aktualizace, komprese programu, 

   zálohování, vypalování, antiviry, fi rewall

• modul č.7. =  klasické kursy pro začátečníky, mírně pokročiléa pokročilé

 moduly č.1. – 7. jsou v rozsahu 10 vyuč.hodin, cena 500,- Kč

• modul č.8. =  extra kurs pro začátečníky s dvojnásobným počtem vyučovacích hodin za 

   akční cenu 900,- Kč

V polovině července se v Krásné Lípě 

uskutečnilo setkání Lokálního partnerství, 

které vzniklo za účelem řešení problémů 

sociálního vyloučení a ghett v oblasti 

Šluknovského výběžku. Setkání se zúčastnili 

všichni klíčoví hráči: zástupci samospráv, 

úřadu práce, místních neziskových organizací 

a experti Odboru úřadu vlády pro sociální 

začleňování (Agentura). Výsledkem jednání je 

vznik pracovních skupin.

„Skupiny vznikly zcela logicky podle oblastí, 

kde je potřeba soustředit činnost, tedy 

skupina Zaměstnanost, Vzdělávání, Bydlení 

a Fundraising,“ vysvětlila lokální konzultantka 

Agentury Hana Volfová. Dodala, že je dobré 

kproblémům otevřít diskuzi a hledat dobrá 

řešení. Ve skupině Fundraising pomohou 

experti Agentury místním neziskovkám 

a samosprávám získat finanční prostředky 

z evropských fondů.

Během setkání lokálního partnerství proběhlo 

představení terénního výzkumu, který provede 

v regionu na konci léta společnost GAC na 

zakázku Agentury. „Cílem výzkumu bude 

přinést všem zúčastněným co nejdetailnější 

informace o situaci přímo v chudinských 

ghettech a navrhnout co nejefektivnější 

řešení,“ vysvětlil účel výzkumu koordinátor 

výzkumu ze společnosti GAC, Karel Čada.

Na dalším setkání Lokálního partnerství, které 

se uskutečnilo 30.7., už měla mít každá skupina 

svůj vlastní specifický program a provedla 

SWOT analýzu své oblasti.

Více informací poskytne Hana Volfová, 

777 291 400, volfova@krasnalipa.cz

každou srpnovou středu od 16:30 do 18:00 - ZAČÍNÁME 5.8. - se v komunitním centru uskuteční 

opakovací hodiny němčiny zaměřené na gramatiku a přípravu do kurzů německého jazyka 

– mírně pokročilí II. (tento kurz bude zahájen v září 2009). Cena opakovací lekce (1,5 hod. 

vyučování) = 50,- Kč. Lektorka Miroslava Sidorr. Není třeba se přihlašovat. 

 POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Kostka Krásná Lípa p.o. připravuje kurz německého jazyka pro mírně pokročilé. Tento kurz bude 

otevřen V ZÁŘÍ 09. Kurzy budou probíhat 1x týdně 1,5 hodiny po dobu 10 týdnů. Lektorka - 

p. Miroslava Sidorr. 

Kurzovné: 800,- Kč (cena za 15 hodin).

Krásnolipské Komunitní centrum ve spolupráci s Krajkářskou školou Vamberk pořádají kurz 

ručně paličkované krajky. Ve dnech 10. – 14. srpna můžete proniknout do tajů této techniky pod 

vedením odborné lektorky Miroslavy Šustrové. 

Seznámíte se 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, o historii krajkářství i o historii krajkářské školy ve Vamberku. Sami si upaličkujete krajku, 

dečku, či obrázek. V ceně kurzu (1300,- Kč) jsou zahrnuty veškeré potřebné pomůcky pro 

paličkování včetně materiálu.

Přihlásit se na tyto kurzy můžete přímo v komunitním centru

nebo na tel: +420 412 354 844, 412 354 846

volfova@krasnalipa.cz, http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Prázdninový klub 

pro předškoláky

Pro děti,  které v letošním roce 
nebo příštím roce půjdou do 

první třídy, jsme v komunitním 
centru připravili Prázdninový 

klub pro předškoláky. Zveme je 
i s maminkami každé pondělí 

a každou středu od 10 hodin do 
tohoto klubu. Klub vede Dáša 
Hadravová, u které se můžete 

ohlásit. 
(dh)
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Letnice 2009

MISS Roma 2009

Veteránem severem 
2009

Nová výstava 
v Galerii Továrna

Nakresli lamu 
guanako

Parkmaraton 2009 - spojí národní parky

Správa NP České Švýcarsko přichystala 
na srpen

Do prostoru za hospodou Vlčárna ve 
Zahradách se přesouvají letošní Letnice 2009 
(louka na stanování a parkování zůstává 
nezměněna), kde vyroste přírodní hlediště. 
Pódium zůstává takové, na jaké jste zvyklí z let 
minulých a zvuk bude možná ještě o trochu 
lepší. 
Letnice se konají ve dnech 21. – 22. srpna 
2009. 
Program: 
Pátek: od cca 14:00 Catus Anus, Tohard, 
Neřesti, Bestila, Real Incident, Všecek Písek, 
Mandava, Stefi , Motorband,Kurtizány z 25.
avenue, Tlustá Berta, Krucipusk, Hudba Praha 
Sobota: od cca 13:00 Grock, Last minute, 
Walda Gang, Pumpa, Dukla Vozovna, Act of 
Good, Semeno-Kabát revival Škwor, De Bill 
Heads, Chlejf, By No Means. 
Časy vystoupení budou upřesněny. 
Vstupné: pouze na místě: 1 den 180 Kč, 2 dny 
320 Kč. Vstupenky z minulého roku zůstávají 
v platnosti. Více se dozvíte na www.letnice-
vlcihora.cz.

V sobotu 22. srpna 2009 od 14:00 hodin se 
v krásnolipském kulturním domě koná již 
7. ročník MISS ROMA 2009 pro dívky od 
14 do 18 let. Na dívky čeká promenáda 
ve společenských šatech, rozhovor, volná 
disciplína – zpěv, tanec recitace a bonusová 
disciplína, kdy si dívky sami zvolí, v jakém 
kostýmu se představí porotě. Soutěž 
doprovodí bohatý kulturní program.

Veteranklub Sever pořádá v sobotu 
22. srpna 7. ročník srazu auto a moto veteránů 
ve Šluknově na náměstí. Sraz je v 9:00 na 
šluknovském náměstí a připravena je výstava 
vozidel, spanilá jízda Šluknovským výběžkem 
do Lipové (10:45), Lobendavy (11:15), Dolní 
Poustevny (11:30) a výjezd do SRN k muzeu IG 
Oldtimer Stolpen. Všichni přátelé historických 
vozidel jsou srdečně zváni.  

V prostorách Galerie Továrna je připravena 
výstava Červený kříž v historii Ústeckého kraje.  
Výstava je přístupná denně do 15. 8. 2009 
v době od 9:00 do 21:00 hodin. K návštěvě zve 
Relax Krásná Lípa, p. o. 

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.

Agentura pro Lípu, o. s., České Švýcarsko, o. 

p. s. a město Krásná Lípa opět připravují na 12. 

září letošního roku Den Českého Švýcarska. 

Jeho nedílnou součástí bude v letošním 

roce i Parkmaraton 2009, který je nultým 

ročníkem mezinárodního vytrvalostního běhu 

Českým a Saským Švýcarskem. Je otevřeným 

závodem, jehož tratě jsou připraveny přijmout 

každého, kdo projeví zájem poznat území 

obou národních parků z nové perspektivy. 

Organizátoři závodu připravili pro účastníky 

celkem čtyři tratě.

Hlavní trať – 42,2km, Půlmaraton – 21,1km, 

Čtvrtmaraton – 10,5km, Rodinný maraton – 

5km. 

Národní park Saské Švýcarsko má své sídlo 

v německém Bad Schandau. Jeho český 

příbuzný Národní park České Švýcarsko 

usídlil  svou administrativu v Krásné Lípě, snad 

náhodou vzdálené právě oněch 42,2 km. Od 

tohoto metrického údaje už bylo jen krůček 

k tomu, dát maratónské vzdálenosti sportovní 

rozměr v podobě běžeckého závodu, který 

nejen pomyslně, ale i fakticky spojí oba 

přírodní skvosty v jeden celek, jak je ostatně 

přírodou samotnou chápan. Více informací 

o akci se dozvíte na  www.parkmaraton.cz.

Program kina Krásná Lípa na srpen 2009
pondělí 10. 8.
od 18.oo hod

CHLAPEC V 
PRUHOVANÉM PYŽAMU

Vstupné 60,- Kč

Nezvyklý příběh o klukovském přátelství nás zavede do doby druhé světové války. 93. min. 
Titulky. Ml. přístupno od 12ti let.

úterý 11. 8.
od 18.oo hod

ZACK A MIRI TOČÍ 
PORNO

Vstupné 60,- Kč

Jsou mladí a potřebují peníze, tak si s pomocí svých přátel natočí podomácku pornofi lm. 102 min. 
Titulky. Ml. přístupno od 15ti let.

pátek 14. 8.
od 18.oo hod

TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH

Vstupné 60,- Kč

Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky, jsou akčnější, napínavější 
a zábavnější. 147 min. ČESKÁ VERZE. Ml. přístupno.

pondělí 17. 8.
od 18.oo hod JMÉNEM KRÁLE Vstupné 60,- Kč

Historické drama s kriminální zápletkou.V hlavních rolích  Lukáš Vaculík,
 Martha Issová, Jan Dolanský a Karel Dobrý. Ml. přístupno od 12ti let.

středa 19. 8.
od 18.oo hod KRVAVÉ POBŘEŽÍ Vstupné 60,- Kč

Historický čínský velkofi lm nás zavede do třetího století. Výpravná podívaná
plná bitev na souši i na moři.147 min. Titulky. Ml. přístupno od 12ti let.

pátek 21. 8.
od 18.oo hod NOC V MUZEU 2 Vstupné 60,- Kč

Ben Stiller je vtažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém 
ožívají muzejní exponáty. 105 min. ČESKÁ VERZE. Ml. přístupno.

Datum Akce Za átek Místo / sraz Popis 

8. 8. Historická 
exkurze 9.00 Jet ichovice - 

Lesní správa 
Vycházka zam ená na drobné památky (lidová 
zbožnost, lesní emesla, atp.) 

11. 8. Poch zka se 
strážcem 10.00 

Mezní louka - 
mapa u hotelu 
Mezní Louka 

Vycházka zam ená na problematiku ochrany 
p írody z pohledu stráže p írody a na p írodní 
zajímavosti. Trasa vycházky povede z Mezní 
Louky na Gabrielinu stezku a zp t. 

15. 8. Bryologická 
exkurze 10.00 IS U Sloupu 

(Saula) 

Vycházka zam ená na b žné i mén  známé 
druhy mechorost  a základní druhy lišejník . Trasa 
povede z IS U Sloupu p es Malou Dubinu, Suchý 
vrch, Vl í jámy a zp t k IS U Sloupu. 

18. 8. Poch zka se 
strážcem 10.00 

Mezní louka - 
mapa u hotelu 
Mezní Louka 

Vycházka zam ená na problematiku ochrany 
p írody z pohledu stráže p írody a na p írodní 
zajímavosti. Trasa vycházky povede z Mezní 
Louky na Gabrielinu stezku a zp t. 
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Prázdniny začaly 
indiánským halekáním 

Fotbalisté Čačipenu 
dvakrát zvítězili nad 

Českou Lípou

Požární ochrana očima dětí pro rok 2009

Smějeme se s Motýlkem              

Doslova mezi kapkami deště si děti užívaly 
letošního Indiánského tábora. Ten se tradičně 
konal v Krásné Lípě a na jeho malé účastníky 
kromě tradičních indiánských činností a her 
čekala i řada výletů. Malí indiáni stříleli 
z luku, zápasili jako muž proti muži nebo 
žena proti ženě, či stavěli tradiční indiánské 
obydlí teepee, ale také vyráželi na výpravy 
do divokých lesů Kyjovského údolí. Týdenní 
indiánský pobyt ovšem nebyl pro malé 
účastníky vůbec jednoduchý, letos byli často 
vydáni na milost a nemilost Bohu deště – 
ten nakonec ale rudým tvářím nedokázal 
vzdorovat a byl poražen. Všichni Indiáni 
nakonec přežili, překonali všechny překážky, 
které jim bílé tváře připravily a stali se tak 
jedinými opravdovými letošními Indiány 
Krásné Lípy. 

Poprvé fotbalisté Čačipenu nad Českou Lípou 
zvítězili v poměru 9:2 v Rybništi. Podruhé pak 
přímo v České Lípě 3:0. 

jsou rok od roku hezčí. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 106 dětí z děčínského okresu.
Umístění v okresním kole :
Kategorie L 1 (literární) :
1. místo – Petr Heene - SDH Krásná Lípa
Kategorie M 1 (výtvarná) :
1. místo – Damián Horák - MŠ Sluníčko (ul.
Masarykova), Krásná Lípa
2. místo – Tomáš Králík - MŠ Sluníčko (ul.
Masarykova), Krásná Lípa
3. místo – Jakub Stach - MŠ Sluníčko (ul.
Masarykova), Krásná Lípa
Kategorie M 2 (výtvarná) : 
1. místo – Lukas Engelmann - MŠ Motýlek (ul.
Smetanova), Krásná Lípa
2. místo – Roman Šindelář - MŠ Motýlek (ul.
Smetanova), Krásná Lípa
Kategorie ZŠ 1 (výtvarná) :
1. místo – Josef Harapát - SDH Krásná Lípa
Práce uvedených vítězných autorů byly zaslány 
k dalšímu vyhodnocení v rámci Ústeckého 
kraje. 
Umístění v krajském kole:
Kategorie L 1 (literární) :
2. místo – Petr Heene - SDH Krásná Lípa
Kategorie M 1 (výtvarná) :
2. místo – Damián Horák - MŠ Sluníčko (ul.
Masarykova), Krásná Lípa

3. místo – Jakub Stach - MŠ Sluníčko (ul.
Masarykova), Krásná Lípa
Kategorie M 2 (výtvarná) : 
1. místo – Lukas Engelmann - MŠ Motýlek (ul.
Smetanova), Krásná Lípa
Tyto výtvarné práce byly dále zaslány na Ústředí 
SH ČMS, kde se uskutečnilo celorepublikové 
vyhodnocení. 
Umístění v celorepublikovém kole:
Kategorie L 1 (literární) :
2. místo – Petr Heene - SDH Krásná Lípa
Všem účastníkům touto cestou děkuji 
a vítězům přeji mnoho úspěchů v dalších 
ročnících.

(Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín)

Víc hlav víc ví
Při projektu Ten dělá to a ten zas tohle, kdy 
jsme si povídali o profesích, jsme se leckdy 
mnohému přiučili a dozvěděli se, jak se vlastně 
ve skutečnosti jednotlivá povolání jmenují.
Tak například švadlenka je ŠIJAČKA  -  děti mají 
dokonce název pro mužského odborníka přes 
šití -  to je zkrátka  ŠVADLENEC, cukrářka je 
prostě a jednoduše  DORŤAČKA, a ten co dělá 
boty je přece ŠVES. Že jste to netušili??? 

Při návštěvě komunitního centra jsme se 
setkali i s pracovníky agentury Pondělí, která 
pracuje s různě postiženými lidmi. Jeden 
z trpělivých odborníků tam dětem vysvětloval, 
jak vypadají lidé postižení a jako příklad uvedl 
lidi slepé. Děti pozorně poslouchaly a potom 
se jeden zvídavý hošík hlásil netrpělivě o slovo: 
„ Já vím jak vypadají, oni  nosí tu OSLEPUJÍCÍ 
HŮL!!!“.

Vyprávěli jsme si o cestování a zážitcích 
s ním spojenými. Občas děti na rodiče 
„prásknou“ drobné dopravní prohřešky a ani 
tato chvíle nebyla v tomto vý jímkou. Slovo 
dostala treperenda, která líčila jeden výlet 
s rodiči: „A taťka tam jel a on tam byl ZÁKAZ 
HVĚZDU!“

Při našem „učení hrou“ jsme zabrousili také 
do zvířecí říše a občas jsme se nestačili divit, 
jaké nové živočišné druhy se v tom našem 
kraji vyskytují. Tak například – když je mládě 
HOUSE -  rodič musí být zákonitě HOUSENKA. 
Králík má malé KRÁLÍKÁTKO a kůň má na noze 
KOV místo podkovy...

Doufám, že jsme Vás pobavili a po prázdninách 
zase s úsměvem na rtech na shledanou!!

V říjnu loňského roku byla Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska vyhlášena celostátní 
soutěž pod názvem „Požární ochrana očima 
dětí“ pro rok 2009. Na pořádání soutěže 
spolupracovalo i okresní Sdružení hasičů 
ČMS v Děčíně. Soutěž byla rozdělena na dvě 
části - literární a výtvarnou - podle věkových 
kategorií.
V Krásné Lípě se této soutěže zúčastnily obě 
mateřské školky – Motýlek i Sluníčko - a Sbor 
dobrovolných hasičů Krásná Lípa. Odborná 
rada mládeže při OSH ČMS Děčín neměla při 
hodnocení lehký úkol, neboť veškeré práce 
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Na Bukové hoře

Výlety s certifi kovanými průvodci
TRAMVAJÍ DO SKAL… 

Nejoblíbenější okruh roku 2007
Co bylo 

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

Švýcarsku  zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení 

(komíny, strže). Po výstupu na skalní hřebeny přejdete neznámými 

místy ve skalách s vynikajícími výhledy do údolí Labe. Během tohoto 

jednodenního mírně náročného výletu půjdete samozřejmě pěšky 

(15 km skalami Saského Švýcarska), některé úseky po vysokohorských 

stezkách, ale pojedete i vlakem, přívozem a tramvají po trati z r. 1898. 

Termíny:  sobota 22. srpna, 29. srpna, 5. září

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, 

d o p o r u č u j e m e 

uzavřít pojištění 

léčebných výloh 

pro cesty do 

zahraničí.

Sraz účastníků: hl. 

nádraží Děčín - 

ČD centrum, 8:30 

hodin.

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:  8. srpna , 15. srpna 

Cena: 90,- / osobu a 190,- / 

rodina (max. 3 děti do 15ti 

let)

Sraz: 10:00 hodin, Dům 

Českého Švýcarska, Krásná 

Lípa

Na obě akce je nutné se 

předem přihlásit a zaplatit 

- nejpozději 2 dny před 

konáním akce - v IS Krásná 

Lípa (případně po dohodě 

převodem). 

Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka,dříve 
manažera obchodu a turistiky OPS České 
Švýcarsko a krásnolipského zastupitele, nyní 
„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza 
Uralu.Tentokrát o trochu pozapomenutém 
koutu Českého středohoří, který nabízí 
nečekané pohledy do „našich“ končin.
Všechny předchozí tipy na výlety  od Jiřího 
Raka najdete na našich webových stránkách 
v záložce Turistika a rekreace.
Neprávem opomíjená je náhorní plošina 
tzv. Verneřického středohoří, nacházející se 
vysoko nad labským údolím a rozkládající se 
od Děčína a Ústí k Úštěku. Poslední doba zde 
turistice příliš nepřála, ve zdánlivě neatraktivní 
krajině byla zrušena místní lokální dráha 
(zůstalo zachováno pouze nádraží v Zubrnici 
jako muzeum), přestaly být značeny mnohé 
turistické cesty. 
Po letech úpadku byla díky ohromnému 
nadšení manželů Andokových obnovena 
Děčínská bouda na Bukové hoře, nacházející 
se v blízkosti televizního vysílače, a místu i celé 
oblasti se tak může navrátit aspoň část dávno 
zašlé slávy.
Buková hora (683 m n.m.) je jedním ze 
skvělých cílů severních Čech. Jenom pár minut 
od Děčínské boudy je ze znovu upravené 
Humboldtovy vyhlídky panoramatický 
pohled od Sedla přes Milešovku ke Krušným 
horám, hluboko do údolí Labe a na ústeckou 
aglomeraci. V Děčínské boudě nebo na terase 
před ní si během občerstvení můžete přečíst 

řadu turistických článků, které zde Andokovi 
uchovávají, i o historii objevování krás Bukové 
hory. Turistická tradice místa je opravdu 
mnohaletá, návštěvnost se dala kdysi přirovnat 
k oblíbeným cílům blízkého Českosaského 
Švýcarska.
Autem dojedete přitom až téměř pod vrchol, 
silničkami přes Verneřice a Příbram. Překvapí, 
jak málo obyvatel Děčína nebo Ústí toto 
místo nikdy nenavštívili, resp. o něm nikdy 
neslyšeli. Turistické cesty, místy hůře schůdné, 
vedou z Těchlovic, Malého Března a Zubrnice, 
scenericky se často otevřou velmi podobné 
pohledy místům na svazích Malé a Velké Fatry 
nad údolím Váhu na Slovensku.
Pokud se vydáte po hřebenových loukách 
směrem k nové rozhledně u Náčkovic, otevřou 
se vám skvělé výhledy k Růžáku, na Lužické 
hory, k Ralsku a Ještědu. Takových pohledů je 
v okolí spousta, jenom je třeba nespěchat.
V Děčínské boudě se lze dokonce i ubytovat. 
Několik malých, ale pěkných pokojů je 
ideálních i pro větší rodinnou sešlost. Vyrážet 
se dá potom k dalším cílům, jako do soutěsky 
Bobřího potoka s vodopádem, na Vrabinec 
s hloubkovým pohledem k Labi, do skanzenu 
v Zubrnici nebo na znovupostavenou 
rozhlednu na Strážném vrchu, což je další 
místo, které zaslouží superlativy, co se 
týče výhledů - pohled přes širokou kotlinu 
Ploučnice k Růžáku a stolovým horám Saského 
Švýcarska, na Vlčí horu, Studenec, Klíč, Hvozd, 
Českolipsko, Ralsko, Ještěd je zcela ojedinělý.

Jenom zaniklé vesnice v okolí jsou už navždy 
ztraceny. Celá oblast je dnes velmi řídce 
osídlena a její krásy je nutné objevovat 
jako v dobách počátků turistiky. I přes 
nedostatečnou infrastrukturu turistických 
služeb to však stojí za to. Děčínská bouda se 
může stát skvělou základnou pro poznání okolí 
a připomenutí si dávného lesku jeho turisticky 
navštěvovaných míst. Andokovi se o boudu 
od r. 2003 vzorně starají, a tak můžeme i my 
obdivovat krásné severočeské výhledy, jako 
kdysi např. císař Josef II. nebo přírodovědec 
Alexander von Humboildt. 

(Jiří Rak)
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Chcete zhubnout? Zkuste spining v Továrně!

Trénink v Továrně můžete mít pod kontrolou!

SAMAT tour – 29.8.2009

PRÁZDNINOVÁ AKCE V TOVÁRNĚ

Proč zrovna spining? Na to je jednoduchá 

i složitá odpověď zároveň, protože se nedá 

slovy popsat, co všechno mi tento sport dává. 

První reakce lidí na to co dělám je: „A to jezdíte 

jako blázni v místnosti na kole, když se dá 

jezdit venku?...A proč?“ A nebo: „Na to bych 

v životě nešel, jezdit jako šílenec a potit se 

v místnosti podle instruktora, co na mě řve.“ 

Proč to tedy dělám? Protože tento trénink 

má fi lozofi i - instruktor se snaží přizpůsobit 

lekci tak, aby se líbila většině lidem a byla 

přístupná široké veřejnosti. Na druhou stranu 

se můžeme ptát, proč lidé dělají aerobik a lítají 

jako blázni z jedné strany místnosti na druhou 

s nesmyslnými kroky, proč se dřou v posilovně 

a nutí se cvičit na strojích nebo také proč vůbec 

v životě dělají co dělají? Odpověď je vždy 

stejná – buď to děláte z donucení či pocitu 

povinnosti, nebo to děláte rádi – s nadšením 

– a je to vaším životním stylem.

Spining nevyžaduje schopnost koordinace 

pohybů – žádné tanečky! Jde o vysoce aerobní 

cvičení na speciálních kolech s minimálních 

zatížením kloubů. Každý si může nastavit 

zátěž, která mu vyhovuje, nebo která je pro 

něj vhodná. Procvičuje svaly nohou, hýždí, 

ale i paží a trupu. Instruktor volí hudbu, která 

udává rychlost, rytmus, navodí atmosféru, 

připravuje „trasu“ a motivuje účastníky 

k výkonu. Spining je vhodný pro všechny 

trénované, kteří si chtějí udržet kondici, obézní, 

kteří chtějí shodit, ale nemohou 

zatěžovat svojí váhou klouby 

dolních končetin a aerobik 

neudýchají, seniory, kteří bojují 

pohybem proti  civilizačním 

chorobám a vysokému 

cholesterolu, sportovce, 

kteří chtějí zvyšovat aerobní 

kapacitu a rekonvalescenty 

k postupnému zvyšování 

kondice a ty, kdo nechtějí 

nabírat kila s buráky před 

televizí.

Je jedno, zda je Vám 70 let 

nebo máte 130 kg. Při spiningu 

spálíte 10 x více kalorií než při 

jiném aerobním sportu. Získáte 

skvělou kondici i postavu. A ještě u toho budete 

sedět!!! Pokud Vás tato informace zaujala 

a chtěli byste si spinng vyzkoušet objednejte 

se u Dany Smolové na tel.: 723 925 380. Jezdí 

se na šesti kolech dvakrát týdně v odpoledních 

hodinách.

(Továrna, D.S.)

Již od samotného začátku zahájení 

provozu sportovního vyžití v Továrně 

(Domě volného času) zde pravidelně 

probíhají hodiny spiningu (indoor 

cyclingu).V současné době mohou 

příznivci této aktivity využít možnosti 

zapůjčení pulsmetrů k měření své 

srdeční tepové frekvence. Jednoduchým 

způsobem si mohou kontrolovat 

správnou intenzitu jízdy na stacionárních 

kolech a tím podpořit svůj daný cíl 

(hubnutí, spalování tuků, formování 

postavy či zlepšení fyzické kondice).

Cvičíte proto, že chcete zhubnout? 

Potom zatížení vašeho organizmu nesmí 

přesáhnout aerobní mez, jinak nebudete 

spalovat tuky.Většinou se zájemce 

o redukci váhy podvědomě snaží 

pořádně zabrat, aby to bylo poznat. Pak 

je dost často zklamán, protože kýžený 

efekt se nedostavuje. Přitom pro účely 

snižování nadváhy to sice bez pohybu 

nejde, ale postačuje opravdu relativně 

nízká zátěž organizmu. Objektivním 

pomocníkem při této aktivitě jsou měřiče 

tepu (pulsmetry), které snadno pohlídají 

úroveň zátěže.

Běžně se můžeme setkat s tím, že lékař při 

rekonvalescenci doporučuje přiměřený 

pohyb. Nejen pro kardiaky platí, že zátěž 

musí být jen mírná a srdce nesmí být 

přetěžováno. A právě pro tento účel je 

ideálním měřítkem měření tepové frekvence. 

Ráda bych zdůraznila,že pulsmetry mají své místo 

i v posilovně. I při  anaerobních cvicích pomáhají lépe 

určovat dávky a odpočinkové fáze při cvičení. Subjektivní 

pocity mohou klamat, ale tepová frekvence vypovídá 

o stavu organizmu bez zkreslení.

Veškeré informace o výhodách  a používání pulsmetrů 

vám poskytne instruktor ve fi tness.

(Továrna, D.S.)

VI. ročník cyklistických závodů SAMAT 

TOUR je sportovní akce, určená malým 

i velkým cyklistům. Přijďte si proto 

změřit síly a utužit fyzickou kondičku 

v sobotu 29. srpna do Sportovního 

areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.

START závodníků: 

v 9.30 hod kategorie A/ děti do 8 let 

v 10.00 hod kategorie B/ děti do 15-ti let 

(malé v doprovodu rodičů)

v 11.00 hod kategorie C/ mládež 

a dospělí od 16 do 99 let

Zápis účastníků závodu vždy 30 minut 

před startem.

Vylosovaní účastníci závodu získají 

hodnotné ceny, které věnovali sponzoři 

akce, a pro malé závodníky bude navíc 

připraveno občerstvení zdarma.

Hlavní cena: kolo 

Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., 

výrobce plastových oken a dveří, ve 

spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf 

a Rumburk

(Barbora Dvořáková, SAMAT, spol. s r.o.)

Při návštěvě FITNESS během víkendu dostanete sacharidový 

nebo iontový nápoj ZDARMA.

Akce trvá do 30. srpna 2009. 


