
Jako další prvek aktivní sociální politiky pro osoby 
v hmotné nouzi připravuje město Krásná Lípa na-
bídku veřejné služby. Ta umožňuje těmto osobám 
odpracovat pro obec určitý počet hodin (20- 30 
hodin měsíčně) a  navýšit si tak svůj příjem. Kro-
mě ekonomického efektu je důležitý i  prvek, kdy 
občan v  nouzi najde pracovní uplatnění, rozvíjí si 
i své sociální a pracovní dovednosti a omezí se tak 
riziko jeho sociálního vyloučení. Pracovníci veřejné 

služby budou pomáhat v našich příspěvkových or-
ganizacích, v  technických službách, ale i u dalších 
poskytovatelů v  rámci města. Předpokládáme, že 
nabídka je určena zhruba stovce osob v  hmotné 
nouzi. Skutečný zájem se však ukáže až po spuště-
ní této aktivity, kterou očekáváme po  nezbytných 
schvalovacích procesech k 1. dubnu 2011. 

(jk)

Musím odpovědět na otázky při sčítání lidu pravdivě? 
A musím odpovědět vůbec?
Proboha ANO! Vždyť jsou tyto informace potře-
ba. Znalost faktů je nezbytná! Bez informací přece 
nejde pracovat, rozhodovat, nakoupit si, cokoliv 
organizovat, vůbec žít! Výsledky sčítání se projeví 
i  při přípravě zákonů, které následně ovlivní život 
každého z nás. 
Sčítání se provádí v celé Evropské unii podle stejné 
metodiky a  rozsahu. Pak bude možné úroveň žití 
a bydlení v jednotlivých státech EU řádně porovnat. 
Sčítání lidí, které provádí Český statistický úřad 
(ČSÚ) podle zákona 296/2009 Sb., podléhá každá 
fyzická osoba, která má o půlnoci z pátku 25. na so-
botu 26. března 2011 formálně evidovaný pobyt 
na území ČR. Kromě toho mu podléhá každá další 
fyzická osoba, která v ČR nemá pobyt, ale bude zde 
fakticky přítomna, např. u  vás ubytována! Sčítání 
domů a bytů dále podléhá každý dům a byt, i ne-
obydlený. 
Všechny osoby (české i  ty zahraniční) jsou povin-
ny poskytnout všechny údaje, které jsou zjišťova-

né sčítáním. Fyzické osoby o  sobě samé. Fyzické 
i  právnické osoby o  svých domech, bytech a  do-
mácnostech. Ten, kdo je povinen poskytnout údaje 
zjišťované sčítáním, má právní povinnost poskyt-
nout přesné a úplné údaje, a to řádně a v termínu 
(§ 7 odst. 7 zákona). Kdo takové údaje neposkytne 
nebo je poskytne nepřesně a neúplně, dopouští se 
přestupku. Za ten může být fyzické osobě uložena 
pokuta až do  výše 10 tis. Kč, právnické osobě až 
do výše 200 tis. Kč (neposkytnutí ve větším rozsa-
hu).
Poskytnuté údaje (osobní i  o  bytech a  domech) 
smí být využity jenom pro statistické účely. ČSÚ 
nepředá sdělené údaje ani manželkám, konkuren-
tům či fi nančnímu úřadu. Žádný orgán ČSÚ není 
oprávněn vyplněné údaje kontrolovat. Ani komisař 
nesmí chtít vidět, že to, co je ve formuláři vyplněno, 
opravdu „sedí“. Takže smysl sčítání není kontrolovat, 
hlídat, mluvit vám do života a závidět to, co máte. 
Smysl sčítání je vědět! Vědět ne o  jednotlivci, ale 
o celku! 

(Zbyněk Pražák)

397

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 17. března  2011

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 31. března 

Krásnolipská radnice připravuje 
zavedení veřejné služby

Odpověděť nebo ne?
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Komisař se musí sám 
aktivně prokázat prů-
kazem sčítacího ko-
misaře spolu s občan-
ským průkazem. Přijde 
v  dobu, kterou uvedl 

na  lístečku, který Vám vhodil do  schránky. Číslo, 
které má na průkazu, musí být shodné s tím číslem, 
které stálo na lístečku, který jste našli ve schránce. 

Komisař bude mít přes rameno velkou modrou 
tašku se žlutým logem České pošty. Komisař nikde 
nebude chtít vcházet přímo k Vám do bytu, formu-
láře Vám klidně může předat mezi dveřmi, přes plot 
nebo na chodbě.
Se jmény komisařů v Krásné Lípě se navíc můžete 
seznámit i  na  webových stránkách města www.
krasnalipa.cz, kde je v levém sloupci pod logem sčí-
tání uveden jejich jmenný seznam. 

Sčítání lidu 2011 - Jak poznám sčítacího 
komisařeSvoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 28.3. 2011 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 31.3. 
2011 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
11.4. 2011 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 14.4. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny. 

Odlehčovací služba
Péče o osoby se 
sníženou soběstačností.                                                                 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359
                               
Klub AmOS                                                                      
St 8:00-12:00 v Domě 
s pečovatelskou službou.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                     
tel.: 777 291 359
                                                                                        
Hlídání dětí
v domácnosti nebo 
u nás
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                      
tel.: 777 291 359
                                                                                         
Amari poradna                                                                 
St 8:00-16:00 
oblast bydlení, 
vzdělávání, zadluženosti, 
dávek apod.  
                                                   
Občansko - právní 
poradna                                                  
Každé první a třetí 
pondělí v měsíci 
od 17:00
kc@krasnalipa.cz
tel.:  412 354 842

JOB poradna 
PO 9:00-17:00
Nabídka pracovních 
míst, jednání se 
zaměstnavatelem

Přístup na internet 
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út  9:00-16:00
pro starší 15 let  

Klub VČELIČKA 
Po, St 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 6 
let

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 
Příprava do školy, 
doučování
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost 
Čt 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

T-klub pro děti 
a mládež
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Praní, žehlení prádla
úklid domácností i fi rem                         
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 
                                                 
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
soutěže, besedy, výlety
Tel.: 412 354 842

Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Cedr, o. s.
Agentura Pondělí, o. s.
Dobrovolnické centrum 
Výběžek

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

19. – 20. 3. 2011 MUDr. Janda Zdeněk

Čs. legií 1083/10, Děčín IV – Podmokly, tel.: 412 532 216

26. – 27. 3. 2011 MUDr. Křížová Eva

  U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 215

2. - 3. 4. 2011 MUDr. Charvát Tomáš

U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 

uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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: Pokračování otázky nároku na  náhradu škody při pádu na  zasněžené komunikaci 
z minulého čísla.
Odpověď: : Ustanovení § 27 odst. 2 téhož zákona (o  pozemních komunikacích) možnost vyvinění 
se z  náhrady škody ještě umocňuje: Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku 
neodpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada 
ve  sjízdnosti, pokud prokáže, že nebylo v  mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u  závady 
způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným 
způsobem upozornit. 
V  konkrétním případě tazatele tedy není v  možnostech údržby města, aby odklidila námrazu 
a kluzkost vozovky „každých deset minut“. Prostě zde údržba komunikací postupuje podle nějakého 
(schváleného) plánu, který již (relativně objektivně, objektivněji než konkrétní poškozený) zhodnotil, 
které komunikace a jak často se mají odklízet. Takže není v jejich možnostech takovou závadu (vzniklou 
v časovém prostoru mezi jednotlivými odklízeními) zmírnit. I toto Vám pojišťovna odpověděla.
Není příliš pravděpodobné, že byste v soudním sporu o náhradu škody uspěl, i když to vyloučeno není. 
Musel byste prokázat (tedy nejen tvrdit, ale předložit o takovém tvrzení objektivní důkazy), že silnice 
nebyla odklizena v souladu s plánem uklízení (město to zatím jenom tvrdí, ale lze předpokládat, že 
snad o tom důkaz mají – nevíme však, zda vůbec a  jaký), nebo plán odklízení je špatně vyhotoven, 
postaven, špatně zhodnocuje četnost odklízení, a  v  důsledku toho nebyla konkrétní komunikace 
odklízena, takže by bylo v možnostech města určit plán tak, aby komunikace byla řádně uklízena, nebo 
bylo v možnostech města nejen závadu zjistit, ale také kluzkost komunikace odstranit. 
V této souvislosti upozorňuji i na to, že uvedený závěr platí i pro chodníky přilehlé k domům.

Část obce Sčítací obvod Sčítací komisař Průkaz č.

Dlouhý důl 398007 Huspeková Zuzana 00-11-96358

Kamenná Horka 397001 Došková Vladimíra 01-12-10917

Krásná Lípa 397001 Došková Vladimíra 01-12-10917

 397002 Bartošová Miluše 00-11-96999

 397003 Denisovová Monika 00-11-97153

 397401 Krupková Alena 00-01-00161

Krásný Buk 397001 Došková Vladimíra 01-12-10917

 398007 Huspeková Zuzana 00-11-96358

Kyjov 398008 Svobodníková Martina 00-11-96940

Sněžná 398007 Huspeková Zuzana 00-11-96358

Vlčí Hora 398005 Santnerová Jana 00-11-96768

Zahrady 398007 Huspeková Zuzana 00-11-96358

Hely 398007 Huspeková Zuzana 00-11-96359
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V  měsíci únoru 2011 bylo v  evidenci Úřadu 
práce Děčín 340 uchazečů o  zaměstnání 
z  Krásné Lípy, z  toho 129 žen. V  evidenci tak 
meziměsíčně nenastala žádná změna. Pouze 
došlo k  přeskupení poměru nezaměstnaných žen 
a  mužů. V  dalších měsících lze očekávat mírný 
pokles nezaměstnanosti v  souvislosti s  rozběhem 

veřejně prospěšných prací a  nástupem sezónních 
zaměstnání. 
V  míře nezaměstnanosti tedy došlo ke  stagnaci, 
v okrese Děčín k velmi mírnému poklesu. 
Ve  městě je její míra aktuálně 19,74 %. Okresní 
průměr je 15,85 %, na Šluknovsku pak 17,96%. 

(r)

Rádi bychom Vám v  tomto čísle  nabídli jakousi 
upoutávku a  první ochutnávku z  pestrého 
programu, který připravuje společnost České 
Švýcarsko s  dalšími partnery k  otevření turistické 
sezóny 2011 a postupně vás v následujících číslech 
informovali o konkrétních akcích.
Kdy tedy vše propukne? Otevření turistické sezony  
v Českém Švýcarsku  se uskuteční o víkendu 16.-17. 
dubna (tedy už týden před velikonocemi) a  už nyní 
vám mohu prozradit čtyři zajímavé akce různého 
zaměření, kterých se můžete zúčastnit. Pro příznivce 
přírody a turistiky tu máme pozvánku na otevření 
naučné stezky okolím Pravčické brány (přesněji 
z  Mezné Louky na  Pravčickou bránu), slavnostní 
ceremoniál se odehraje na Mezné Louce od 11:00 
hodin  a pak se můžete vydat  na  komentovanou 
vycházku. K tomu, abyste se na první akci pohodlně 
dostali, můžete využít naši druhou nabídku – plujte 
s námi lodí Poseidon z Děčína do Hřenska (staví se 
letos nově i  v  Dolním Žlebu). Nalodit se můžete 
za  zvýhodněné vstupné 1+1 (jeden platící, druhý 
zdarma) v  9:30 hod na  nábřeží pod zámkem. 
V přístavišti ve Hřensku na vás bude čekat autobus, 
který vás odveze na Mezní Louku  (fungovat bude 
v sobotu kyvadlově po celý den). A pro sportovce 
a  příznivce adrenalinových zážitků tu máme další 
dvě akce: Janovský trhák a  výlet s  průvodcem 
do Saského Švýcarska Tramvají do skal. Podrobnosti 
o  těchto a  dalších akcích najdete na  www.
ceskesvycarsko.cz, v příštím vydání Vikýře a později 
také na plakátovacích plochách. 

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

Až do  31. května bude z  důvodů probíhající 
rekonstrukce uzavřena hřbitovní kaple v  Krásné 
Lípě.

V neděli 13. 3. 2011 uvedla Česká televize v rámci 
pořadu Toulavá kamera reportáž z  Českého 
Švýcarska, z  Krásné Lípy a  okolí. Pokud vám 
pořad unikl, můžete jej shlédnout na http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-
kamera/211411000320313/obsah/150702-ledove-
kralovstvi-ceske-svycarsko (r)

Počet nezaměstnaných ve městě se nemění

Otevření turistické 
sezóny v Českém 

Švýcarsku 2011 se blíží

Hřbitovní kaple je 
mimo provoz

Toulavá kamera 
se zatoulala 

do Krásnolipska
 

Evidovaní 
uchazeči

  Míra

název města, 
obce, oblasti

celkem ženy muži 1

Varnsdorf 1338 624 714 15,74%

Varnsdorfsko 1784 837 947 16,40%

Rumburk 770 319 451 13,10%

Krásná Lípa 340 129 211 19,74%

Rumbursko 1655 677 978 16,47%

Šluknovsko 1269 515 754 17,62%

Šluknovský 
výběžek

4708 2029 2679 16,74%

Výlet 
s průvodcem 
Tramvají 
do skal

17. 4. 2011

www.ceskesvycarsko.cz

Nejen v Alpách, 
ale i v Českosaském Švýcarsku 
můžete absolvovat zajištěnou 
stezku plnou adrenalinových 

překvapení

Rezervujte si místo! 

Pojedete vlakem, přívozem 
a tramvají.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

České Švýcarsko o.p.s. 
Otevření turistické sezóny 2011

1+1
zdarma
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Město ovládly masky, hudba a lidovkvy 

Květinový bál ukončil plesovou sezónu

Na karnevalu se 
soutěžilo, tančilo 

i zpívalo

Nejslavnější značky 
Ústeckého kraje 

a Českého Švýcarska

Průvod masek s  lidovou muzikou oživil i  Krásnou 
Lípu. Masopustní maškary si daly dostaveníčko 
na  krásnolipském náměstí, odkud vyrazily 
na  tradiční obchůzku městem. Nejprve ale jejich 
zástupci požádali místostarostku města Ivanu 
Preyovou o  svolení na  jedno odpoledne obsadit 
město a  tropit v  něm taškařice. Když ho dostali 
vyrazili nejprve na  místní faru, kde je přivítal 
a  pohostil krásnolipský duchovní Antonín Sedlák. 
Odtud se masopustní průvod vydal mezi důchodce 
do  domova důchodců, zastavil se i  na  sídlišti 

a  během své obchůzky neopomenul navštívit 
ani dům místostarostky. Poděkování patří všem 
hospodyňkám, které pro masopustní maškary 
připravily pohoštění.
Masopust v  Krásné Lípě obnovil zdejší folklorní 
soubor Lužičan, který jej pořádá společně s druhým 
krásnolipským folklorním souborem Dykytou. 
Nyní má již dvaadvacetiletou tradici a  patří mezi 
nejdéle udržované tradice nejen ve  městě, ale 
i ve Šluknovském výběžku. 

(vik)

Letošní krásnolipskou sezonu více než důstojně 
zakončil již VI.Květinový bál pořádaný folklorním 
souborem Lužičan. Květinová výzdoba, na  které 
se podílela paní Hálová z  městských technických 
služeb, květinka Janka a Lucka a členové souboru 
byla úžasná. Tradiční netradiční předtančení 

Lužičanu včetně půlnočního výstupu „Hvězdné 
pěchoty“ umocnilo příjemnou, dá se říci jarní 
atmosféru, celého bálu. Chtěla bych poděkovat 
všem sponzorům a městu Krásná Lípa za podporu. 
Velký dík si zaslouží i všichni členové Lužičanu.

(Naďa Semelková)

Čarodějnice, vodníci, rytíři, princezny, ale 
i  policistky, dřevorubci, kuchaři, či baletky zaplnili 
sál Kulturního domu v  Krásné Lípě, kde se konal 
tradiční dětský karneval pořádaný městem. Všichni 
účastníci se bavili nejen při hudbě, která hrála 
pěkně od  podlahy, ale také při řadě tradičních 
i  netradičních soutěžích, které pro ně připravil 
moderátor karnevalu Miroslav Vais. Na pódiu před 
diváky se podlézala záclonová tyč, věšelo se prádlo, 
pojídali se piškoty, zpívalo se a tančilo. Krásná Lípa 
má za  sebou již tři karnevaly. Ten první společně 
pro své děti uspořádaly dvě krásnolipské mateřské 
školy, další mateřské centrum Beruška, třetí 
supořádalo město Krásná Lípa a poslední na konci 
března chystá romské sdružení Čačipen. 

(vik)

Bohatou a  slavnou historii tohoto kdysi 
průmyslového regionu poodhalil ve své přednášce 
novinář, popularizátor historie a  autor knihy 
Nejslavnější značky Ústeckého kraje, Martin Krsek. 
Přednášku, která opět vytáhla na  světlo světa 
značky výrobků z našeho okolí, které se proslavily 
doma i  ve  světě - např.: Mikulášovické nože, 
Motocykly Čechie Böhmerland, Mýdlo s  jelenem, 
Elite Varnsdorf, Čokoládovny Diana, Jäger (spodky 
jegrovky), Diamon a  řada dalších, si nenechalo 
ujít zhruba sedmdesát posluchačů. Kdo nestačil 
přednášku navštívit, může se s  nejslavnějšími 
výrobky tohoto regionu seznámit ve stejnojmenné 
knize, která je  k  prodeji v  krásnolipském 
informačním centru. 
Martin Krsek se do Krásné Lípy se opět vrátí  v sobotu 
16. dubna, kdy se společně s  ním můžete vydat 
na  vycházku, která Vás zavede za  architektonicky 
nejhodnotnějšími objekty Krásné Lípy. 

(vik)
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Kouzlo větrných mlýnů

Noc s Andersenem

Karneval Čačipenu

Čínská medicína

Výstava paličkovaných 
krajek

Jak zvládat stres

S rodiči do školky

Proměny historického 
kočárku

2. In-line a cyklo jízda 
Českým Švýcarskem

Natalie Belisová 
provede zájemce 

výstavou o Dolském 
mlýně 

Hanky Panky a Televarieté

OPS České Švýcarsko Vás zve na šluknovský zámek 
na zajímavou výstavu Jana Doubka, která mapuje 
větrné mlýny minulosti i  současnosti. Výstava 
na zámku zůstane až do konce září.

I  letos se krásnolipská knihovna připojila k  akci, 
která podporuje dětské čtení. Noc s  dánským 
pohádkářem Hansem Christianem Andersenem 
se uskuteční v pátek 1. dubna. Přihlášku na akci je 
nutné si vyzvednout v městské knihovně. 

V neděli 27. března se v Kulturním domě v Krásné 
Lípě uskuteční dětský karneval romského sdružení 
Čačipen. Na účastníky karnevalu čeká řada soutěží 
a vyhlášena bude i nejkrásnější maska. 

Kostka Krásná Lípa Vás zve na  další přednášku 
o  čínské medicíně v  běžném životě. Přednáška 
je volně provázaná s  fi lozofi í východní medicíny, 
zdravého životního stylu s  následným řešením. 
Přístroje a jejich užití v praxi Vám předvede Blanka 
Skalická. Přednáška se koná v  úterý 5. dubna 
od 16:00 v Továrně – Domu volného času v Krásné 
Lípě. Vstupné 30,- Kč.

Ve  výstavní síni Kulturního domu ve  Šluknově se 
koná výstava paličkovaných krajek. Výstava bude 
zahájena slavnostní vernisáží v  úterý 22. března 
v  17:30. Výstava bude přístupná od  pondělí 
do pátku vždy mezi 8:00 až 15:00 do 15. dubna.

V  pondělí 21. března bude v  Městském divadle 
Varnsdorf přednášet psychoterapeutka dr. Patricie 
Anzari na  téma „Dopady psychického a  fyzického 
přetížení na zdraví, metody zvládání stresu“. Poradí 
vám, jak se vyrovnat s  problémem, který se týká 
mnohých z nás.

Kostka Krásná Lípa ve  spolupráci se Základní 
a mateřskou školou Krásná Lípa zahajuje v březnu 
již třetí ročník projektu „S rodiči do školky“. Projekt je 
zaměřen na podporu rodin s dětmi v předškolním 
věku. V  komunitním centru je otevřen Klub 
Včelka, kam chodí rodiče s  dětmi v  předškolním 
věku a připravují se na nástup do školy a v druhé 
polovině roku na  zápis do  1. třídy. Klub Včelka 
mohou navštěvovat také děti mladší, pokud 
nedocházejí do  mateřské školy. Do  projektu je 
zapojena mateřská školka Motýlek, kde se děti 
účastní programu Tužtička Anička. Mateřská 
školka také zve děti a rodiče ze Včelky na vybrané 
výchovné programy, divadelní představení a  jiné 
akce. V  době letních prázdnin pojede Včelka 
na třídenní výlet. 
V letošním roce byl projekt rozšířen i o program pro 
školáky. V  odpoledních hodinách si děti mohou 
v komunitním centru připravit úkoly do školy nebo 
se zúčastnit dalších vzdělávacích aktivit. Projekt 
fi nančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. (hv)

Město Šluknov Vás zve na  výstavu sběratelky 
Věry Čížkové, která ve  výstavních prostorách 
šluknovského zámku bude vystavovat historické 
kočárky z  let 1880 – 1989. Součástí výstavy jsou 
i  staré panenky, miniaturní pokojíčky a  hračky. 
Výstava bude slavnostně otevřena vernisáží 
ve čtvrtek 31. března v 16:30. 

V  sobotu 16.dubna pro vás České Švýcarsko 
o.p.s., Nobilis Tilia o.s. a  server in-line bruslení 
www.ladronka.cz připravily in-line a  cyklovýlet 
v  krásném prostředí Českého Švýcarska. Centrem 
jízdy jsou kvalitnější asfaltové komunikace v Krásné 
Lípě a  okolí. Začátek akce je ve  14:00 hodin 
na  Křinickém náměstí v  Krásné Lípě. Společně 
pojedeme z  Krásné Lípy na  Vlčí Horu a  zpět. 
Bruslaři, cyklisté, lidé s  koloběžkami, maminky 
na  bruslích s  kočárky jsou vítáni. Trasa je dlouhá 
cca 10 km a je vhodná pro pokročilé bruslaře, kteří 
umějí brzdit a  zabrzdit. U  odbočky na  Sněžnou 
(před prudkým kopcem do  Krásné Lípy) bude 
připraven při cestě zpět svoz tranzitem. Přilba je 
povinná pro všechny bruslaře i  cyklisty! Chrániče 
doporučujeme. K  zapůjčení budou speciální 
hůlky na in-line bruslení a koloběžky. Tempo bude 
sportovní, nikoliv závodní. Na  dobře vybraných 
místech se bude čekat. Nikdo se nemusí bát, že 
mu skupina ujede. Občerstvení v penzionu Vlčárna 
Zahrady je zajištěno. Pořadatelé: www.nobilis.cz/os

Do  konce března 2011 probíhá v  ambitu Lorety 
v  Rumburku výstava „Kde pohádky končí aneb 
Osudy Dolského mlýna“. V  úterý 22. března 2011 
od 15.00 hod. se uskuteční komentovaná prohlídka 
s  autorkou výstavy Natalií Belisovou. Následovat 
bude přednáška a promítání fotografi í z minulosti 
a současnosti kulturní památky u Kamenické Stráně 
a  oblíbeného výletního cíle v  Národním parku 
České Švýcarsko. Výstava „Kde pohádky končí aneb 
Osudy Dolského mlýna“ je v  Loretě v  Rumburku 
k  vidění do  30. 3. 2011 od  úterý do  soboty mezi 
9.00 až 16.00 hod. Pořádá ji Římskokatolická 
farnost – děkanství Rumburk a  Správa Národního 
parku České Švýcarsko. Vstupné je 30 a 15 Kč. 

(Klára Mágrová)

Pražská trawesti skupina HANKY PANKY 16. dubna 
opět navštíví Krásnou Lípu. Od  19:00 v  Kulturním 
domě vystoupí s  novým programem Televarieté, 
což je název zbrusu nového zábavného pořadu 
nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která 
opět zhruba po půl roce přijíždí do našeho města se 
show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének 
a především 
hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofi a 
a  mistr Alex tentokrát zavzpomínají na  oblíbený 
televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli 
do  současnosti. Kromě známé moderátorské 
dvojice Vladimíra Dvořáka a  Jiřiny Bohdalové, 

kteří nemohou samozřejmě v  pořadu s  tímto 
názvem chybět, přijali pozvání do  TELEVARIETÉ 
skupiny Hanky Panky i  zpěvačky a  zpěváci jako 
jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich, 
Jiří Korn spolu s  Helenou Vondráčkovou, Věra 
Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová 
s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy 
ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Donna Summer, 
Shakira, Kylie Minoque a další. 
Vstupné 200,- Kč předprodej, 230,- Kč na  místě. 
Předprodej zajišťuje pí. Semelková
www.hankypankyshow.eu 

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Březen 

v Domečku Na Kopečku 
v Rumburku

Ruskem – Evropou – domů
Ve  středu 23. března od  19:00 hod. 
se společně s  Rosťou a  Bárou můžete 
zastavit na  Bajkale, čtyři dny pojedete 
transsibiřskou magistrálou do Moskvy, pak 
se vydáte stopem přes pobaltské republiky, 
Polsko a Německo a nakonec si vychutnáte 
pěší závěr domů - do  Rumburku. Z  cyklu 
Dvouleté putování Rosti a Báry po Asii.
Japonsko – život mezi kontrasty
Ve  středu 30. března se od  19:00 můžete 
zaposlouchat do  vyprávění o  východní 
společnosti světla a  stínu z  pohledu 
výtvarného umělce. Čtyři roky s  rodinou 
v  zemi vycházejícího slunce prožil Pavel 
Mrkus.
Dvojkoncertem da jara
Klára Brábníková a  Martin Vosátka Vás 
ve  čtvrtek 31. března od  18:00 hod. 
s  kytarou a  zpěvem a  písněmi provedou 
napříč žánry. Spolu s  nimi vystoupí 
i pražský písničkář Zbyněk Zeman.  

Pohádková galerie 
řemesel v Jiřetíně pod 

Jedlovou
mimo sezónu otevřeno 

so - ne od 13:00 do 17:00  
Program na nedělní odpoledne

20.3. - Drátování vajíček
27.3. - Velikonoční věnečky (dekorace)
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Jaro už je cítit 
ve vzduchu

PODĚKOVÁNÍ

Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou, využijte 

služeb úklidové fi rmy. Nabízíme generální i běžný 

úklid domácnosti a  chalup, mytí oken, praní 

a žehlení prádla. 

Bližší informace získáte u  Marcely Růžičkové 

v  komunitním centru, na  tel. 412  354  842 nebo 

na pradelna@krasnalipa.cz

Vážení, vaším prostřednictvím bych velice ráda 

poděkovala zaměstnancům organizace Kostka 

v  Krásné Lípě. Jedná se o  úklidovou službu,pod 

vedením paní Marcely Růžičkové. Jsem nesmírně 

šťastná,že tato služba existuje a  že tam pracují 

tak skvělí lidé. Jsem důchodkyně .Věděla jsem, že 

pravděpodobně půjdu na  těžší operaci, po  které 

nebudu moci zvládat nějaký čas domácí práce. 

Proto jsem hledala někoho, kdo by mi pomohl. 

Podařilo se, našla jsem Kostku. Děvčata mi již 

nějaký čas pomáhala s úklidem a pak mě opravdu 

náhle odvezli do nemocnice, kde jsem podstoupila 

operaci. Nevím, co bych si bez nich počala, 

když jsem přišla z  nemocnice domů. Nejenže 

mi zaopatřil  léky, pro které jsem si nemohla 

dojet, byla schopná mi nakoupit, převleci postel, 

utřít prach, vytřít podlahy....Prostě vše, co jsem 

potřebovala. Díky jejich pomoci jsem se v  klidu 

velice brzy zotavila.Věděla jsem, že se na ně mohu 

ve  všem spolehnout, že nejsem sama, že má 

o  mě někdo starost. Ten, kdo není sám,  neví, jak 

je tato péče potřebná a jak je pro starého člověka 

důležitá. Proto vám Marcelko, Míšo a Stáňo za vše 

moc děkuji. Jsem ráda, že vás mám, jste jako moje 

rodina. Jarmila  Fousová

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci 
fotografovali? 

Výlet do Dětenic

Čínskou medicínu 
nahradí zdravotní 

přístroje

Jde o  novou fotosoutěž, kterou jsme nahradili tu 
loňskou a  do  které se zatím zapojilo pětadvacet 
soutěžících. Po  celý letošní rok Vám budeme 
přinášet historické fotografi e města, jeho objektů, 
ulic a  zákoutí a  Vaším úkolem bude srovnat 
fotografi i se současným místem a  určit, co naši 
předci fotografovali.
Nový je způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele 
je připravena hodnotná knižní publikace, kterou ale 
obdrží až po  pěti správných odpovědích. Ty opět 
bude evidovat Milan Sudek na adrese milansudek@
seznam.cz, kam mu také jednotlivá řešení zasílejte. 
V  okamžiku, že pošlete pátou správnou odpověď, 
budete vyzváni k  převzetí ceny. Na  konci roku 
opět vyhodnotíme nejúspěšnější a  nejaktivnější 

účastníky soutěže. 
Odpověď na  otázku z  Vikýře č. 396: na  fotografi i 
je místní část Krásné Lípy - Krásný Buk. V  levé 
části snímku - velký objekt - je bývalá restaurace 
Na  Petříně, podstávkový dům za  ním je původní 
škola. Komunikace, procházející obcí byla během 
měsíce října a  listopadu 1935 od  školní budovy 
v Krásném Buku k hranicím Krásné Lípy vydlážděna. 
Stavba byla provedena v  rámci nouzových prací 
a byla z 80% subvencována státem. V následujícím 
roce během měsíce července byla vydlážděna 
silnice od školy až k hostinci „Petřín”.

Otázka: Poznáte, budovu, která vévodí 
historické fotografi i? 

V sobotu 28. května se můžete společně s Kostkou 
vydat na  výlet do  Dětenic. Na  programu výletu je 
prohlídka Staroměstského náměstí a věže v Mladé 
Boleslavi, prohlídka barokního zámku v soukromém 
vlastnictví manželů Ondráčkových, prohlídka 
pivovaru - dobové interiéry sladovny, bednárny, 
varny, laboratoře, chmelnice, ležáckých sklepů, 
spilky a  ledárny, historické sklepy, unikátní výroba 
piva z 18. století, originální pivovarnické muzeum, 
vstup na historický program do středověké krčmy 

- tanečnice na  stolech, až tři živé kapely za  večer, 
pobaví vás kejklíři, šermíři, fakír (vystoupení 
s  živým hadem) a  žebráci. Součástí programu je 
i  upalování čarodějnic, připravte se na  šokující 
středověké prostředí a  poněkud drsnou mluvu - 
středověk není současnost. Cena výletu je 550,- Kč. 
Zajištěna je doprava tam a zpět. Závazné přihlášky 
včetně úhrady ceny podejte do 13. 4. 2011 Marcele 
Jansové, Kostka Krásná Lípa. 

S  praktickými radami a  užitím metod tradiční 

čínské medicíny v běžném životě se mohli seznámit 

všichni ti, kteří si nenechali ujít přednášku, kterou 

v  Domě volného času pořádala Kostka. Blanka 

Skalická odpovídala na  četné dotazy posluchačů. 

Zájemci si také mohli koupit speciální výrobky 

(tzv.parafarmaceutika), jejichž užíváním zahájíte 

očistnou kúru těla a  doplníte jej tak o  chybějící 

vitamíny a minerály.

Koho přednáška zaujala se již nyní může těšit 

na 5. dubna, kdy se chystá další pokračování této 

přednášky, tentokrát na téma zdravotních přístrojů 

a jejich užití v praxi. 

(Marcela Jansová)

Jar ž j ítit

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací 
služba v domě s pečovatelskou službou

otevírací doba 8:00-12:00

PROGRAM NA BŘEZEN

9.3. Vystoupení dětí z MŠ
16.3. Ubrousková technika – aplikace na 
 skleněné předměty
23.2. Turnaj v žolíkách
30.3. Promítání pí. Ester Sadivové 
 – historie Rumburka a okolí II. 
 Změna programu vyhrazena.

Na  otázku z  čísla 396 přišlo několik správných 
odpovědí. Nás však zaujala odpověď Lady 
Hrnečkové a  jejího syna Lukáše: „Museli jsme 
se jít přesvědčit, že se skutečně jednalo o  foto 
z  Krásného Buku – zatáčku pod tzv Bukovákem. 
Byla to pro nás zatím nejtěžší fotografi e.“
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Čím budu, až vyrostu?

Pro šikovné páťáky 
a jejich rodiče

Pythagoriáda 

Na taneční patří i raut

BATERIOVÁ

Jedním z  témat, o  kterých si děti ve  „Sluníčku“ 
v  měsíci březnu povídaly, bylo téma  POVOLÁNÍ. 
Děti se prostřednictvím obrázků, encyklopedií 
a  her seznámily s  nejrůznějšími druhy povolání 
a jejich náplní práce. Za domácí úkol dostaly zjistit, 
jakou práci vykonávají jejich rodiče a promyslet si, 
čím by se možná někdy v budoucnu chtěly stát.
Při této příležitosti bylo v  rámci exkurze dětem 
umožněno navštívit Chodskou pekárnu na náměstí, 
kde si kluci i  holčičky prohlédli nejrozmanitější 
druhy pečiva, seznámili se s prostředím, kde a  jak 
se tyto dobroty vyrábějí a  každý si pochutnal 
na čerstvě upečeném rohlíku.
Dalším místem, do kterého bylo ochotně umožněno 
nám všem nahlédnout, byla výroba sedacích 
souprav ve  fi rmě Ocelot. Odtud si děti odnesly 
zajímavé poznatky a informace, jak se tento známý 
kus nábytku vyrábí, jakou látkou se potahuje, kolik 

zaměstnanců je k  výrobě jedné sedací soupravy 
potřeba, a  dostaly i  kousek opravdové látky 
na památku.
Posledním místem, kam se děti s učitelkami vydaly, 
bylo dětské oddělení zdravotnického střediska 
a rehabilitace. Děti si prohlédly prostory vybavené 
nejrůznějšími přístroji a  pomůckami, a  dozvěděly 
se, k čemu a jak se používají. Domů si každý odnesl 
obrázek s omalovánkou.
Možná, že se naši nejmenší už opravdu rozhodli, 
čím budou, až vyrostou…. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat paní Šedivé, Heeneové, Křičkové a panu 
Krištofovi za  to, že nám umožnili vstup - pro nás 
na neznámá pracoviště -  a za podnětné přiblížení 
velmi zajímavé práce, kterou nejen oni, ale všichni 
zaměstnanci vykonávají.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Dětem, které se hlásí z  páté třídy na  víceleté 
gymnázium, nabízí Školní poradenské pracoviště 
seminář „Rozvoj studijních dovedností aneb 
jak se lépe učit“. Náplní jsou například otázky 
motivace k učení, práce s časem, jak si plánovat své 
povinnosti, práce s  textem. Po  dohodě s  třídním 
učitelem je možná i  účast žáků, kteří neodcházejí 
na gymnázium, ale přesto chtějí na sobě pracovat. 
Seminář vede školní speciální pedagožka 
PaedDr.  Jana Veselá a  probíhá do  velikonočních 
prázdnin v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Bližší informace na  tel.čísle 737  418  401 nebo 
na vesela@zsklipa.cz

(PaedDr. Jana Veselá)

Počátkem února měli žáci 6. ročníků možnost 
zúčastnit se matematické soutěže – Pythagoriády. 
Odpoledne, když žáci zasedli do  lavic a  chopili 
se svých psacích potřeb, byl odstartován 
šedesátiminutový limit, během kterého museli žáci 
splnit celkem patnáct úloh zaměřených na logické 
myšlení. Každá z  úloh byla svým způsobem 
i „chyták“, a  proto není pochyb o  tom, že vyřešit 
všech patnáct překážek nebylo tak snadné, jak se 
ze začátku zdálo.

(za 6. ročníky Katka Černá)

Již pošesté jsme se chystali do  Kulturního domu, 
tentokrát jsme se ale těšili více. Čekala nás 
čtyřhodinová lekce, prodloužená s  rautem. Když 
jsme dorazili do  kina, rozzářil se nám úsměv 
na  tvářích a  sliny se začaly sbíhat. Uviděli jsme 
dlouhý stůl plný dobrot. Tancovali jsme, dozvěděli 
jsme se další zajímavosti ze společenského chování 
a  hlavně si pochutnávali a  pochutnávali. Byla to 
zatím ta nejlepší lekce. Poděkování patří zejména 
šikovným kuchařkám ze školní jídelny, které to 
vše přichystaly a  krásně naaranžovaly, ale i  panu 
školníkovi, který zajistil dopravu. 

(za celou skupinu Veronika Podhorská)

JEDOVATÁ BATERIE

VESELE SI V LESE HNIJE

ČEKÁ, ČEKÁ TRPĚLIVĚ

KOROZE UŽ MAKÁ CHTIVĚ

OBAL SE JÍ PORUŠÍ

OKOLÍ NÁM ZPUSTOŠÍ

KYSELINY, DEHTY, LOUHY

NIČÍ LESY, NIČÍ STROUHY

CO S TÍM LIDI UDĚLÁME?

EKOBATU RADŠI DÁME

ONI S NIMI KOUZLA SVEDOU

PŘÍRODU OCHRÁNÍ CELOU

ONI S NIMA KOUZLA UMÍ

JSTE TI, CO POROZUMÍ????????

Lidičky, lidičky – dědové i  babičky, 
tatínkové maminky.
Sbírejte s námi  baterie, ať se nám tu lépe 
žije

(Vaše děti a Recyklohráček)
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Přátelské utkání: Krásná Lípa - Varnsdorf

Zápasnice v Ostravě

První jarní přátelské utkání se odehrálo 
na  varnsdorfském trávníku ve  čtvrtek 10.3.2011. 
Naši kluci nastoupili v tomto složení: 
Fanda Bartoš, Kuba Bartoš, David Holubek, Fanda 
Holubek, Filip Alfery, Tomáš Alfery, Dominik 
Cempírek, Renda Helle. Brána: Olda Hladík. 
Když to tak bez omáčky shrnu, tak dostali kluci 
„na prdel“. Po prvním poločase odcházeli s prohrou 
0-3. Ne, že by neměli šanci gól dát, ale varnsdorfští 

jim to prostě neumožnili. Byli rychlí, hbití, pozorní 
a  hlavně jich bylo hodně na  střídání. Naši kluci 
neměli šanci si odpočinout. Všichni jsme doufali, že 
ve druhé polovině dají kluci alespoň jednoho góla, 
aby se jim lépe hrálo. Realita byla ovšem tvrdá. 
Dostali další 4 branky. 
Výsledné skóre 
Krásná Lípa – Varnsdorf  0 : 7

(m.alf )

Ve  dnech 4. – 6. března se konalo mistrovství ČR 
starších žáků a  starších žákyň ve  volném stylu. 
Účast na tomto mistrovství, a to ne jen co do počtu, 
ale hlavně do kvality, vskutku vynikající.
139 závodníků a  závodnic z  šestadvaceti oddílů 
z celé ČR.
Z Krásné Lípy se do Ostravy rozjel trojlístek děvčat 
úspěšný na  loňském mistrovství mladších žákyň. 
Z  nich pouze Lucie Nováková je letos v  kategorii 
starších žákyň. Barbora Kučerová a Denisa Horáková 
jsou ročník 1998 - tudíž ještě letos mladší žákyně.
Jako loňské mistryně republiky mají právo startu 
a  to na  základě souhlasu lékaře a  rodičů ve  vyšší 
věkové kategorii. Tyto podmínky naše děvčata 
splňovala a tudíž jim byl povolen start mezi o dva 
roky staršími závodnicemi. Obě byly natolik dobře 
připravené, že dokázaly se staršími závodnicemi 
držet krok a  nakonec vystoupit na  stupínky 
nejlepších. Nyní něco o  samotných děvčatech 
a jejích bojích.
Novotná Lucie měla startovat v hmotnosti do 44 kg, 
což ji jak po  fyzické tak po  psychické stránce 
rozhodilo. S Lucií bylo taktéž počítáno na medailová 
umístění. Bohužel - skončila pro sportovce na tom 
nejméně populárním místě a to tak, že byla čtvrtá. 
Pokud se Lucie po psychické stránce srovná, mohla 
by na medailová místa dosáhnout.
Barbora Kučerová startovala ve  své osvědčené 
hmotnosti a  to do  52 kg. Barbora nastupovala 
do  utkání s  drobnými zdravotními problémy. 
Dokázala však, že je skutečnou bojovnicí. Prohrála až 
ve fi nále s o dva roky starší bojovníci z Brněnského 
střediska M. Riegerovou a  je tak stříbrná. Barbora 
tak dokázala, že do špičky ženského zápasnického 
sportu opravdu patří.
Denisa Horáková - toto mistrovství bylo pro ni 

skutečně smolné, sama si zvolila hmotnost do 61 kg. 
Denisa začala skutečně výborně. Probojovala se 
do fi nále s předpoklady 
minimálně na  druhé místo. Zde při boji utrpěla 
úraz při chvatu od  brněnské zápasnice. Zranění 
bylo natolik vážné, že nemohla pokračovat, a  tak 
skončila na  třetím místě, když počítala s  lepším 
umístěním. V žákovské kategorii bude ještě 3 roky. 
Má možnost, že bude  v ČR nejlepší.
Krásná Lípa se tak zařadila mezi zvučná města jako je 
Brno, Praha, Ostrava, Plzeň apod. Děvčata dokázala, 
že i malá města mohou mít velké sportovce.

(Jan Durec)

NÁBOR

Hledáme kluky od  věku 5 let, kteří mají 
zájem o  fotbal, aby se přišli podívat 
a zkusit si zahrát fotbal. Tréninky chlapců 
starší přípravky jsou každé
 pondělí 16:30 -18:00 hod..
a pátek 17:00 – 18:00 hod.
v tělocvičně. Děti potřebují vhodnou obuv 
do tělocvičny, sportovní oblečení a pití. 

Šest zápasníků - pět 
medailí

V  sobotu 26. února se konal v  Kladně již tradiční 
žákovský turnaj pro přípravky a  mladší žáky 
v řeckořímském zápasu.
Z  Krásné Lípy se tohoto turnaje zúčastnilo pět 
chlapců a jedno děvče.
O tom, že se do Kladna nejezdí snadno vyhrávat se 
přesvědčili i naši mladí zápasníci. Konkurence byla 
vysoká a byla více jak těžká.
Patnáct oddílů a  123 zápasníků z  celé ČR , což 
znamenalo v  jednotlivých hmotnostech více jak 
urputné boje.
Přesvědčil se o tom i Frantík Čapek, který je zvyklý 
na lepší umístění.
Přesto se dá říci, že pod vedením trenérky Lucie 
Bali Šoltésové dosáhli velice slušných výsledků 
a  potvrdili tím, že se zápasníky z  Krásné Lípy se 
musí na čelných místech počítat.
V kategorii přípravek jsme měli dva zástupce a oba 
si vybojovali účast na bedně.
Pozice:  3. místo Virgler Marek
               3. místo Medžidová Marie
V kategorii mladších žáků jsme měli čtyři zápasníky 
a  na  stupních vítězů stanuli tři. Úspěch nebo 
neúspěch?
Pozice:  2. místo Suchý Aleš
                2. místo Jansa Vít
                3. místo Čapek František
Jediným zástupcem v této věkové kategorii, který 
se neumístil do  3. místa, byl Honza Kubáň a  to 
vinou katastrofálního vylosování.
Bojoval se svojí příslovečnou bojovností, ale 
tentokrát měl tak trochu i  smůlu. Doma si to prý 
vynahradí.
Dne 26. března se ve zdejší tělocvičně a ve stejných 
věkových kategoriích přípravek „A‘‘ „B‘‘ a mladších 
žáků koná turnaj ,, České Švýcarsko‘‘ 
Přijďte povzbudit naše mladé adepty tohoto 
sportu.

(Jan Durec)

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
BŘEZEN - DUBEN 2011

CIZINEC
středa 23.3. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Johnny Deep hraje v napínavém thrilleru amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik, ro-
mantických hrátek a nebezpečí.105 min. Mládeži přístupno.

GULLIVEROVY CESTY
středa 30.3. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Moderní zpracování podle knižní předlohy. Hlavní hrdina v podání Jacka Blacka se vydává na pracovní plavbu a po ztrosko-
tání se ocitne na ostrově Liliput, kde je považován za obra. 84 min. Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 

GNOMEO & JULIE
pondělí 4.4. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Shakespearova hra posloužila jako inspirace k tomuto animovanému fi lmu. Proti sobě ovšem tentokrát nestojí Montekové 
a Kapuleti, nýbrž červení a modří zahradní trpaslíci. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.


