
Jen jednou v roce je Krásná Lípa lidu-
prázdná a stejnû tak jen jednou v roce
praská krásnolipsk˘ kulturní dÛm ve ‰vech.
Obojí dokáÏe jediná akce, ‰kolní akademie.
Pfii ní se ‰koláci ze zdej‰í základní ‰koly kultur-
ním vystoupením pro své rodiãe, uãitele a ka-
marády louãí se ‰kolním rokem. I letos se pfii
akademii tradiãnû zpívalo a tanãilo, dostalo
se i na hrané scénky. V závûru pak Ïáci devá-
t˘ch tfiíd pfiedali ‰kolní ‰tafetu v podobû obfií
tuÏky sv˘m nástupcÛm, budoucím prvÀákÛm
z dvou krásnolipsk˘ch matefisk˘ch ‰kol. 

Se zaãátkem prázdnin se v Krásné Lípû
otevfielo nové poradenské centrum pro
podnikatele, které provozuje obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko. Cent-
rum je zamûfieno na konzultace, poraden-
ství a pomoc pfii zpracování projektov˘ch
Ïádostí o dotace z Evropské unie a pfii ad-
ministrativû projektu, kter˘ obdrÏel dotaci.
Souãasnû je zde  moÏné konzultovat zalo-
Ïení vlastní Ïivnosti a definování vlastního
podnikatelského zámûru.

Poskytnutí poradenství je podmínûno reali-
zací podnikatelského zámûru v ‰ir‰ím regi-
onu âeského ·v˘carska a jeho ‰etrností
vÛãi Ïivotnímu prostfiedí. Prioritní jsou zámûry
v oblasti cestovního ruchu nebo ochrany Ïi-
votního prostfiedí, a dále ty, jeÏ povedou ke
zv˘‰ení poãtu pracovních míst. „Na‰e spo-
leãnost se snaÏí vedle aktivit, jeÏ zkvalitÀují
sluÏby  pro náv‰tûvníky, poskytovat po-

tfiebné sluÏby i aktivním místním podnikate-
lÛm pÛsobícím v âeském ·v˘carsku, ktefií se
rozhodnou zlep‰ovat své dosavadní sluÏby,“
vysvûtlil fieditel ops âeské ·v˘carsko Marek
Mráz. Dodal, Ïe sluÏby jsou poskytovány „na
míru“ a individuálnû. Jejich financování je
zaji‰tûno z Evropského sociálního fondu,
v rámci projektu Komunitní centrum âes-
kého ·v˘carska, s cílem zlep‰it ekonomicko-
sociální situaci v regionu. Díky této podpofie
budou také tyto konzultaãní a poradenské
sluÏby poskytovány zdarma.

Poradenské centrum je otevfieno pravi-
delnû kaÏdou stfiedu 9.00 – 12.00 a 13.00 -
16.00 v sídle o. p. s. âeské ·v˘carsko. Indivi-
duální konzultace mimo stanovenou dobu
lze pfiedem telefonicky domluvit na tel.: 
+420 412 383 000, + 420 777 819 912 nebo 
e-mailem filip.magr@ceskesvycarsko.cz.

Filip Mágr, âeské ·v˘carsko, o. p. s.
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Podnikatelské centrum âeského
·v˘carska radí mal˘m firmám

Pfií‰tí ãíslo Vik˘fie vyjde
v úter˘ 1. srpna

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

âeské ·v˘carsko je jedineãn˘
a úÏasn˘ region, do kterého pfiij íÏdí
kaÏdoroãnû více a více náv‰tûvníkÛ
z celé na‰í zemû i ze zahraniãí. Pro-
cházejí se úchvatn˘mi kaÀony, obdi-
vují skalní masivy, nohy si chladí v prÛ-
zraãn˘ch bystfiinách, ale nakonec
vÏdy ze skal a lesÛ vyjdou a mají
pfiání, chtûjí se obãerstvit, dobfie se
najíst a ãistû se ubytovat. Rádi by si
koupili potraviny nebo sportovní obuv
na druh˘ den, domÛ by si chtûli od-
vézt pohled, triãko s fotografií krajiny,
klíãenku ve tvaru skály nebo jin˘ suve-
n˘r. Mnozí by uvítali moÏnost pÛjãit si
v Krásné Lípû kolo a vrátit ho tfieba ve
Hfiensku, jiní by radûji jeli na projíÏìku
na koních nebo v koãáfie a nûktefií by
nejradûji otevfien˘ autobus. Nûktefií
by rádi bezpeãnû zaparkovali, jiní po-
tfiebují opravit automobil nebo koãá-
rek, zatímco jejich manÏelky by rády
trávily ãekání v kosmetickém nebo ji-
ném salonu. Dûti milují v‰echno okolo
vody a akvaparky obzvlá‰È. Jen
o nûco star‰í náv‰tûvníci na‰eho regi-
onu by napfiíklad rádi ve dne lezli
s prÛvodci po skalách, vozili se i v létû
na bobové dráze nebo provozovali
j iné adrenalinové sporty, veãer by
pak rádi „zapafiil i“ na slu‰né disko-
téce nebo posedûli ve dvou v ro-
mantické vinárnû. Jiní by radûji mu-
zeum, architekturu, umûní, galeri i,
kulturu nebo klidnou procházku s prÛ-
vodcem ãi letní kino s útulnou hos-
pÛdkou. Mnozí dal‰í tu mají své chaty
a chalupy a potfiebují navíc ob-
chody, sluÏby, ‰ikovné zedníky, pokr˘-
vaãe, opraváfie ãehokoliv, truhláfie
nebo zahradníky.

MoÏností, jak a ãím zaujmout nejen
turisty a chalupáfie je mnoho a inspi-
race je spousta v‰ude ve svûtû. Je
jen na nás, zdali na‰im hostÛm dáme
‰anci utratit zde své peníze…

Jan Fiala

Turistick˘
ruch = ‰ance
Krásné Lípy

Devatenáctá Tour de Feminin je minulostí
Rekordních sto sedmnáct závodnic z dva-

ceti druÏstev se postavilo na start mezinárod-
ního cyklistického etapového závodu Ïen
Tour de Feminin. JiÏ tradiãnû se to byly cyk-
listky z Nûmecka, Holandska a Polska. Po le-
tech se do Krásné Lípy vrátily Ukrajinky, Li-
tevky a Italky a novû se zde objevily
i Ameriãanky, ·védky a Estonky. Ov‰em
v jednotliv˘ch druÏstvech byly zastoupeny
i Portugalka, Argentinka, Kolumbijky, Mexi-
ãanky a Kanaìanka. A samozfiejmû nechy-
bûly ani reprezentantky tfií domácích t˘mÛ
vãele s Duklou Praha, za niÏ startovala i mist-
rynû svûta Lada Kozlíková.

Devatenáctá Tour de Feminin je minulostí

·kolní akademie vylidnila ulice mûsta



V‰echny víkendy a svátky v ãervenci
a srpnu mají  náv‰tûvníci i místní obyvatelé
moÏnost vyuÏívat turistické ‰etrné dopravní
spoje v regionu âeské ·v˘carsko, jejichÏ
provoz zajistila obecnû prospû‰ná spoleã-
nost âeské ·v˘carsko se sv˘mi partnery.
Konkrétnû se jedná o ekobus na trase
âeská Lípa – Jetfiichovice – Krásná Lípa
a historick˘ motorov˘ vlak na trase Kame-
nick˘ ·enov – Rumburk – Mikulá‰ovice –
Dolní Poustevna. Po ‰edesáti letech  se tak
hned z nûkolika smûrÛ  stává âeské ·v˘car-
sko dostupné autobusem i vlakem pro
v‰echny, ktefií chtûjí poznat nejzajímavûj‰í
turistické cíle vnû i uvnitfi národního parku. 

„V roce 2005  zaãala spoleãnost âeské
·v˘carsko  podnikat konkrétní kroky pro za-
ji‰tûní komplexní dopravní obsluÏnosti nejen
v âeském, ale i Saském ·v˘carsku. Spolu
s nûmeck˘m partnerem Tourismusverband
Sächsische Schweiz pfiedloÏily v záfií 2005
návrh Koncepce integrované dopravy pro
turistick˘ region âeskosaské ·v˘carsko, je-
jímÏ cílem je podpofiit takové formy do-
pravy, které jsou pohodlnû vyuÏívány ná-
v‰tûvníky i místními obyvateli,“ vysvûtluje
Marek Mráz, fieditel obecnû prospû‰né spo-
leãnosti âeské ·v˘carsko,  a dodává: „·etr-
nou dopravou se pfiitom rozumí pfiedev‰ím
hromadné dopravní prostfiedky, které zaji‰-

Èují kvalitní pfiepravu náv‰tûvníkÛ  v turisticky
atraktivních ãástech regionu,  sniÏují podíl
osobní automobilové dopravy,  a tím pfiispí-
vají k ochranû jedineãného pfiírodního pro-
stfiedí.“ 

Spoleãnost âeské ·v˘carsko  se sv˘mi
partnery nabízí  tyto   dopravní spoje do Lu-
Ïick˘ch hor a Národního parku âeské ·v˘-
carsko v letní sezónû 2006:

Dana ·tefáãková,
âeské ·v˘carsko,o. p. s. 
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Ve vlaku lze pfiepravovat  kola, koãárky  a je
zde  k dispozici i malé informaãní  centrum
s turistick˘mi informacemi. 
Praktická  doporuãení: 
Doporuãujeme se na  v˘lety  vybavit broÏu-
rou s jízdními fiády autobusÛ, vlakÛ, lodí a pfií-
vozÛ s názvem ·etrná doprava v âeském
·v˘carsku 2006  a mapou âeské ·v˘carsko
1:25 000. Oba  tituly jsou k dostání  ve v‰ech
informaãních stfiediscích (Krásná Lípa, Jetfii-
chovice, Dolní Chfiibská –Saula, Hfiensko –
Mezní Louka),  podrobné jízdní fiády zmínû-
n˘ch i dal‰ích spojÛ  vãetnû tipÛ na v˘let na-
jdete na www.ceskesvycarsko.cz  v sekci do-
prava a tipy na v˘let.

Historick˘ vlak z LuÏick˘ch
hor do âeského ·v˘carska
aneb Nejsevernûj‰í expres 

NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne s pondûlí 17. 7.  2006 ve Vlãí Hofie
a v Zahradách a ve ãtvrtek 20. 7. 2006
v Krásné Lípû.
Dal‰í svoz separovaného odpadu pro-
bûhne v pondûlí 31. 7. 2006 ve Vlãí Hofie
a v zahradách a ve ãtvrtek 3. 8. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletafiská
22/3.

Svoz separovaného
odpadu

Krásnolipská
policie uãila

‰koláky
Krásnolipská policie pro ‰koláky z Ryb-

ni‰tû na závûr roku pfiipravila policejní
den, velk˘ zájem u dûtí mimo jiné vzbudila
potyãka s tûÏkoodûncem. Ov‰em nejen
do Rybni‰tû krásnolip‰tí policisté zajíÏdí,
v uplynulém ‰kolním roce se s nimi pravi-
delnû setkávali i místní ‰koláci pfii Ajaxovû
zápisníku. 

Nechte mapu doma
aneb s průvodcem po Českém Švýcarsku

Dva nové prÛvodcovské okruhy krajinou
âeského ·v˘carska pfiipravila pro tuto turis-
tickou sezónu 2006 obecnû prospû‰ná spo-
leãnost âeské ·v˘carsko. V‰em náv‰tûv-
níkÛ, turistÛm a pfiíznivcÛm  tohoto regionu
jsou od 1. ãervence aÏ do 24. záfií o sobo-
tách a nedûlích   pfiiblíÏeny krásy i tajemství
jedineãné  krajiny âeského ·v˘carska
v okolí Jetfiichovic a Kyjova. „PrÛvodcovské
sluÏby jsou jednou ze standardních sluÏeb,
které bychom chtûli v prÛbûhu dal‰ích let
poskytovat náv‰tûvníkÛm âeského ·v˘car-
ska v rámci zkvalitÀování nabídky tohoto tu-
ristického regionu,“ vysvûtlil Marek Mráz, fie-
ditel spoleãnosti âeské ·v˘carsko. Dodal, Ïe
prÛvodcovské trasy jsou urãené pfiedev‰ím
aktivním zájemcÛm o tento region, ktefií se
chtûjí dozvûdût nûco více o tomto pfiírodnû
cenném území. Okruhy jsou  stfiednû ná-
roãné tj. od 3 do 10 km, vhodné jak pro
jednotlivce, tak i pro skupiny.

Bûhem prÛvodcovského okruhu se úãast-
níci dozví jednak základní informace o his-
torii i souãasnosti  regionu a národního
parku, velká pozornost je vûnována téma-
tÛm z oblasti  fauny, flóry,  ochrany pfiírody
i kulturních památek. PrÛvodcovské a dal‰í
sluÏby z oblasti turistiky, které na‰e spoleã-
nost prosazuje, vychází  z tzv. „geoturismu“
doplnil Jifií Rak, manaÏer turistiky spoleãnosti.
To znamená, Ïe nenaru‰ujeme geografick˘
charakter dané turistické oblasti, ale sna-
Ïíme se zohledÀovat a zlep‰ovat její Ïivotní

prostfiedí, kulturu, krásu, tradice a kvalitu Ïi-
vota místních obyvatel. 

Více informací poskytuje Informaãní stfie-
disko  Národního parku âeské ·v˘carsko
v Krásné Lípû (tel: 412 383 413) nebo
www.ceskesvycarsko.cz.

Dana ·tefáãková,
âeské ·v˘carsko, o. p. s. 

Nechte auto doma
aneb ekobusem a historickým vlakem

za rozhlednami a vyhlídkami Českého Švýcarska



(v závorce je uvedena vzdálenost a smûr od centra Krásné Lípy a ãíslo
pro orientaci v mapce)
BÍL̄  POTOK (15 km západnû ã. 1)
BRTNICK¯ HRÁDEK (15 km severozápadnû ã. 2) 
BRTNICKÉ LEDOPÁDY (10 km západnû ã. 3) 
BRTNICK¯ POTOK (12 km západnû) 
âERNÁ BRÁNA (15 km jihozápadnû ã. 4)
DYMNÍK (5km severnû ã. 5)
OSADA DOUBICE 77 obyvatel (5km jihozápadnû ã. 6)
EUSTACH (10 km jihozápadnû ã. 7)
HRANIâNÍ P¤ECHOD (15 km západnû ã. 8)
JESKYNù VÍL (7km západnû ã. 9)
KAMENNÁ HORKA 499 m (2 km jihozápadnû ã. 10)
KRÁSN¯ BUK zfiícenina hradu z pol. 13. stol. (3 km severozápadnû ã. 11)
PRAMENY K¤INICE (2 kmv˘chodnû ã. 12)
¤ÍâKA K¤INICE (0 – 15km západnû ã. 13)
KYJOV , 26 obyvatel (5 km západnû ã. 14)
KYJOVSKÉ ÚDOLÍ (5-15 km západnû ã. 15)
KYJOVSK¯ HRAD 385 m (7 km západnû ã. 16)
NA TOKÁNI (10 km jihozápadnû ã. 17)
PAMÁTNÍK POCHODU SMRTI (15 km západnû ã. 18)
SNùÎNÁ 22 obyvatel (4 km severozápadnû ã. 19)
VLâÍ TABULE (17km západnû ã. 20)
·IROK¯ VRCH (Karlova v˘‰ina) vrchol 586 m (5 km jihozápadnû ã. 21)
TURISTICK¯ MOST (10 km západnû ã. 22)
VÁPENN¯ VRCH 548 m (2 km jihozápadnû ã. 23)
VÁPENKA (2 km jihozápadnû ã. 24)
VELK¯ PRUSK¯ TÁBOR (10 km západnû ã. 25)

STUDÁNKA VERONIKA(5 km severozápadnû ã. 26)
VLâÍ HORA 476 m ( 5 km severozápadnû ã. 27)
VLâÍ HORA 581 m (7 km severozápadnû ã. 28)
VLâÍ HRÁDEK (9 km západnû ã. 29)
VLâÍ POTOK (10 km severozápadnû ã. 30)
VINN¯ SKLEP ( 6 km západnû ã. 31)
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Zajímavé turistické cíle v okolí Krásné Lípy

Stálou  souãástí krajiny âeského ·v˘carska
je od leto‰ní letní sezóny devût pískovcov˘ch
obeliskÛ, které mohou náv‰tûvníci spatfiit na
hranicích Národního parku âeské ·v˘carsko
u znaãen˘ch turistick˘ch tras a cyklotras. Pís-
kovcové obelisky nechala zhotovit obecnû
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko za
úãelem jednotného vizuálního oznaãení Ná-
rodního parku âeské ·v˘carsko. Navíc tyto
obelisky budou náv‰tûvníky upozorÀovat na
to, Ïe vstupují do pfiírodnû jedineãného
a chránûného území.

Obelisky mají tvar odlomeného pískovco-
vého kamene-menhiru s reliéfnû vysekan˘m

nápisem NÁRODNÍ PARK âESKÉ ·V¯CARSKO
a kulat˘m nov˘m logem Národního parku
âeské ·v˘carsko a jsou zhotoveny z hofiic-
kého pískovce. A kde obelisky váÏící 800 kg
a vysoké 150 cm mÛÏete pfii toulkách po
âeském ·v˘carsku potkat? V Janovû u Hfien-
ska, ve Vysoké Lípû, v Dolní Chfiibské u Sauly,
v Doubicích, v Kyjovském údolí, na Kame-
nické Stráni, v Jetfiichovicích, v Brtníkách-
Kopci. Poslední desát˘ v Krásné Lípû bude
instalován aÏ pfií‰tí rok pfied nov˘m Náv‰tûv-
nick˘m stfiediskem âeského ·v˘carska 

Dana ·tefáãková,
âeské ·v˘carsko, o. p. s.

Pískovcové obelisky v âeském ·v˘carsku

Nûkolik v˘znamn˘ch novinek pfiipravilo na
prázdniny krásnolipské volnoãasové zafiízení
pro dûti a mládeÏ, T-klub Krásná Lípa.

Díky spolupráci s Komunitní centrem âes-
kého ·v˘carska je nyní otevfieno kaÏd˘ den
vãetnû víkendÛ od osmi hodin ráno aÏ do
‰esté veãer. Náv‰tûvníci T-klubu tak mohou
zcela bezpeãnû trávit svÛj voln˘ prázdni-
nov˘ ãas a rodiãe získávají pfiehled o mís-
tech, ve kter˘ch se jejich ratolesti baví
a mohou tuto zábavu v pfiípadû zájmu také
ovlivÀovat.

Náv‰tûvníci T-klubu mají nyní k dispozici
ve‰keré vnitfiní i venkovní vybavení areálu,
díky dotacím Komunitní nadace Ústí nad
Labem a mûsta Krásné Lípy mohou zcela
zdarma surfovat na internetu, komunikovat
pomocí e-mailÛ, hrát kuleãník, stolní fotbal,
stolní tenis, spoustu stolních her nebo lézt po
ãtyfimetrové dûtské lezecké stûnû. Souãástí
areálu T-klubu jsou i venkovní hfii‰tû, na kte-
r˘ch lze provozovat kopanou, hod na ko‰
i odbíjenou.

T-klubu se také letos podafiilo získat granty
z rÛzn˘ch zdrojÛ na svou zájmovou ãinnost
a tak napfi. díky finanãním prostfiedkÛm od
Nadace Euronisa Liberec mÛÏeme realizo-
vat tak oblíbené v˘lety za poznáním, kon-
krétnû jiÏ 13. ãervence nav‰tívíme zoologic-
kou a botanickou zahradu v Praze a cel˘
v˘let bude úãastníky stát pouh˘ch 50 Kã.

V‰em sponzorÛm a partnerÛm T-klubu
patfií za jejich pomoc veliké podûkování,
neboÈ bez nich by dûti z Krásné Lípy a okolí
mûly mnohem ménû ‰ancí na pûkné
a podnûtné prázdniny.

(jf)

T-klub
o prázdninách

Jak Ïili indiáni si pfiipomnûla desítka dûtí,
která se zúãastnila indiánského víkendu na
Terénní základnû Buk. Kromû toho, Ïe se se-
známily s klasick˘mi indiánsk˘mi ãinnostmi
jako stfielba z luku ãi hod o‰tûpem, postavily
si i opravdové t˘pí. Ti nejodváÏnûj‰í dokonce
na základnû pfiespali a vyzkou‰eli si indiánsku
saunu.

V Krásné Lípû
halekali indiáni

T-KLUB KRÁSNÁ LÍPA - PLÁN AKCÍ
NA OBDOBÍ 11.6.-25.6. 2006

zafiízení pro dûti a mládeÏ, tel. 774 930
300, e-mail: fiala@krasnalipa.cz

Úter˘ 11. 7. 11.00 - Sportovní utkání dle
vlastního v˘bûru : no-
hejbal, volejbal

âtvrtek 13. 7. 07.00 - Velk˘ prázdninov˘ 
v˘let do Prahy, 
cena 50 Kã

Pátek 14. 7. 14.00 - Turnaj v kopané
Sobota 15. 7. 10.00 - Stopovaná
Nedûle 16. 7. 14.00 - Miss T-klubu
Úter˘ 18. 7. 10.00 - Sportovní olympiáda:

bûh 100 m, skok 
do dálky, vybíjená

âtvrtek 20. 7. 14.00 - Turnaj ve volejbalu 
Sobota 22. 7. 09.00 - V˘let do Kyjovského

údolí
Úter˘ 25.7. 14.00 - Dûti vládnou T-klubu 

a vym˘‰lí zábavu 
pro vedoucí

PROVOZNÍ DOBA T-KLUBU:
PONDùLÍ – NEDùLE 08.00 – 18.00
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1.A:
Nikola Andrlová - samé jedniãky a vzorná práce
Dominik Cempírek - samé jedniãky a vzorná práce
Katefiina Bedrníãková - samé jedniãky a vzorná
práce
Joná‰ âejka - samé jedniãky a vzorná práce
Veronika Dolej‰í - samé jedniãky a vzorná práce
Michaela Erbánková - samé jedniãky a vzorná práce
Martin Fritsche - samé jedniãky a vzorná práce
Luká‰ Hrneãek - samé jedniãky a vzorná práce
Tereza Langová - samé jedniãky a vzorná práce
Jan My‰ák - samé jedniãky a vzorná práce
Matûj Pavlíãek - samé jedniãky a vzorná práce
Tereza Bure‰ová - sbûr tfiídûného odpadu
Tomá‰ Bure‰ - sbûr tfiídûného odpadu
Tereza KubáÀová - sbûr tfiídûného odpadu

1.B:
Franti‰ek âapek – vynikající prospûch, práce ve tfiídû
a sbûr tfiídûného odpadu
Krist˘na StaÀková– vynikající prospûch, práce ve
tfiídû a sbûr tfiídûného odpadu
Adriana Marschnerová– vynikající prospûch, práce
ve tfiídû a sbûr tfiídûného odpadu
Viktoria Marschnerová– vynikající prospûch, práce
ve tfiídû a sbûr tfiídûného odpadu
Adam Ferenc – sbûr tfiídûného odpadu
Pavel Svoboda – vynikající prospûch a vzorná
úprava se‰itÛ
Vûra Denková – celoroãní píle ve vyuãování

2.A:
Barbora âerná – vzorná práce pfii hodinách
Eli‰ka Halu‰ková– vzorná práce pfii hodinách
Petra Lakmanová– vzorná práce pfii hodinách
Jakub Virgen– vzorná práce pfii hodinách
Petr Heene– vzorná práce pfii hodinách

2.B:
Vít Baran – samé jedniãky
·tûpán Mráz– samé jedniãky
Oldfiich Hladík– samé jedniãky
Nikola Müllerová– samé jedniãky
Jakub Jäckel– samé jedniãky
Franti‰ek Pakandl– samé jedniãky
Krist˘na Kirschnerová– samé jedniãky
Barbora Pe‰írová– samé jedniãky
Vendula Králíková– samé jedniãky
Hana ·rejmová– samé jedniãky

3.A:
Erika Denisovová – v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava
Katefiina DoleÏalová– v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava
Anna Fritsche– v˘born˘ prospûch, vzorná pfiíprava
Veronika Pustajová– v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava
David RoÏìálovsk˘– v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava
·tûpánka Kubátová– v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava
Michal Smejkal– v˘born˘ prospûch, vzorná pfiíprava
Petra Zänknerová– v˘born˘ prospûch, vzorná pfií-
prava

3.B:
Josef Caras – v˘born˘ prospûch – vyznamenání
Jana Králová– v˘born˘ prospûch – vyznamenání
Veronika Cempírková– v˘born˘ prospûch – vyzna-
menání
Katefiina Rösslerová– v˘born˘ prospûch – vyzname-
nání
Lucie Dastychová– v˘born˘ prospûch – vyzname-
nání
Lenka ·eborová– v˘born˘ prospûch – vyznamenání
Tomá‰ Ja‰íãek– v˘born˘ prospûch – vyznamenání
Patrik Vondráãek– v˘born˘ prospûch – vyznamenání
Lucie Dlapalová– v˘born˘ prospûch – vyznamenání

4.A:
Hana Dastychová – za samé jedniãky a mimofiád-
nou aktivitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Hedvika Poupová– za samé jedniãky a mimofiádnou
aktivitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Matûj Dvofiák– za samé jedniãky a mimofiádnou akti-
vitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Jifií Vojtí‰ek– za samé jedniãky a mimofiádnou aktivitu
v prÛbûhu ‰kolního roku
Radka Hlaváãková– za samé jedniãky a mimofiád-
nou aktivitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Krist˘na Kanderová– za samé jedniãky a mimofiád-
nou aktivitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Veronika Mühlbauerová– za samé jedniãky a mimo-
fiádnou aktivitu v prÛbûhu ‰kolního roku
Nikola Jadrníãková  - mimofiádnou aktivitu v prÛbûhu
‰kolního roku
Martin Stanûk -  mimofiádnou aktivitu v prÛbûhu ‰kol-
ního roku
Krist˘na Plotová -  mimofiádnou aktivitu v prÛbûhu

‰kolního roku
Zuzana Vilémová  -  mimofiádnou aktivitu v prÛbûhu
‰kolního roku

4.B:
Bára Li‰ková – v˘borné v˘sledky ve ‰k. práci
Klára Li‰ková– v˘borné v˘sledky ve ‰k. práci
Kamila Li‰ková– v˘borné v˘sledky ve ‰k. práci
Ondfiej Mráz– v˘borné v˘sledky ve ‰k. práci a ve
sbûru
Matûj Brabník– v˘borné v˘sledky ve ‰k. práci a mi-
mo‰kolních aktivitách

5.A:
Jolana âejková – samé jedniãky
Monika Dolej‰í– samé jedniãky
Andrea Do‰ková– samé jedniãky
Ladislav Hryzák– samé jedniãky
Hana ChÀapková– samé jedniãky
Matûj Koubsk˘– samé jedniãky
Luká‰ Lang– samé jedniãky
Matûj Rücker– samé jedniãky

5.B:
Alexandr BurkoÀ – v˘born˘ prospûch
Michal Richter– v˘born˘ prospûch
Tereza Dudková– v˘born˘ prospûch

6.A:
Katefiina Beránková – v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Leona Hlavová– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Luká‰ Palando– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Krist˘na Reme‰ová– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Tomá‰ Schwarz– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Vladislav ·rejma – v˘born˘ prospûch (vyznamenání)

6.B:
Veronika Hlinková - – v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Markéta Lachmannová– v˘born˘ prospûch (vyzna-
menání)
Richard Le‰ko– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Jana Malypetrová– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Jakub Novák– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Pavel ·ulc - – v˘born˘ prospûch (vyznamenání) a za
1.místo v krajském kole literární soutûÏe „PoÏární
ochrana oãima dûtí“

7.A:
·tûpán HofieÀovsk˘– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Petr KoÏnar– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Andrea Lehoczká– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Nelly Strobachová – pomoc tfiídní uãitelce

7.B:
Nicola Guzyová– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Valerie Hajná– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Michaela Hryzáková– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Barbora Karbusická– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Katefiina Klabanová– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Anna Málková– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Jan Matûjka– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Petra ·tûpánková– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Klára Kratochvílová – za vzornou prezentaci ‰koly na
Olympiádû Tol‰tejnského panství

8.A:
Sabrina Batovcová - – v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Michal âern˘ - – v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
a za 1. místo v literární soutûÏi
Martina Macháãková – v˘born˘ prospûch (vyzna-
menání)
Michaela Petrová – za práci pro tfiídu

8.B:
Celá tfiída za celkové zlep‰ení prospûchu, reprezen-
tování ‰koly, úãast a pomoc pfii ‰kolních akcích

9.A:
Michal Matys– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Jindfiich ·vec– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Marek Vondráãek– v˘born˘ prospûch (vyzname-
nání)
Petra ·arköziová – za práci v Ïákovském parlamentu

9.B:
Václav Hlaváãek– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Pavel Kasal– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Luká‰ Kos– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
David Salov– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)
Jaroslav Vrabec– v˘born˘ prospûch (vyznamenání)

·kola chválí své Ïáky

Informaãní stfiedisko Národního parku âeské ·v˘carsko,
Kfiinické námûstí 5, 407 46, Krásná Lípa, tel 412 383 413,
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz,

Poskytuje: - Komplexní turistické informace o regionu
- Ekoporadenské sluÏby
- Prodej turistick˘ch map, prÛvodcÛ a suven˘rÛ
- Prodej velkoformátov˘ch fotografií
- PrÛvodcovské sluÏby, ãítárna
- Vefiejn˘ internet, fax, kopírování
- Zprostfiedkování ubytování v regionu âeské

·v˘carsko
- V˘stavní galerie – v souãasné dobû probíhá

v˘stava velkoformátov˘ch fotografií âeského
·v˘carska autorÛ V.Sojky a RNDr. Z. Patzelta

Inzerce



(v závorce ãíslo pro orientaci v mapce)

Kostel sv. Máfií Magdaleny (1)
Stojí na svahu nad námûstím na místû pÛvod-
ního kostelíku z roku 1361. V interiéru se na-
cházejí bohaté barokní, rokokové a klasicistní
oltáfie a kazatelny. Rokokové jsou taktéÏ la-
vice. Pfied kostelem vévodí schodi‰ti velik˘
kfiíÏ, vytesan˘ roku1818 z jednoho kusu ka-
mene.
Muzeum Krásnolipska, dÛm U Frinda, Kfiinické
nám. 4 (2)
Nejstar‰í dochovan˘ dÛm v katastru mûsta je
uãebnicovou ukázkou kombinace barokního
vesnického roubeného domu s odstávkou
s mûstsk˘m brázdûn˘m domem se dfievûn˘m
podloubím. DÛm dnes slouÏí jako muzeum
Krásnolipska a âeského ·v˘carska.
Mûstsk˘ úfiad (3)
Novorenesanãní budova se secesními prvky
byla postavena v letech 1899-1900 jako sídlo
spofiitelny.
Zámeãek (4)
Vila Hille – AlÏbûty Hille–Dittrichové. Byla po-
stavena v novorenesanãním slohu v letech
1885 -1887 dle návrhu profesora Rentsche
z DráÏdan.
Socha lva (5)
Odhalena v roce 1908 u pfiíleÏitosti 60. jubilea
vlády Franti‰ka Josefa I a k 50. v˘roãí zaloÏení
Spolku veteránÛ v Krásné Lípû. znázorÀuje
ãeského lva trhajícího pruskou orlici, na svém
Ïulovém soklu mûla bronzové desky se jmény
padl˘ch v prusko-rakouské válce z roku 1866.
Mûstsk˘ park 10,6 ha (6)
ZaloÏen v letech 1888-1889 jako soukrom˘
park, obklopující hrobku rodiny prÛmyslníka
a mecená‰e mûsta Carla Ditricha. PÛvodní
areál byl v rámci celkové rekonstrukce v le-
tech 2004-2006 rozdûlen na vlastní park a le-
sopark. Souãástí parku jsou meandrující po-
tÛãky, rybníãky, upravené komunikace,
vyhlídky, altánky a posezení.
Mausoleum rodiny Dittrichovy (7)
Novorenesanãní hrobka z let 1888-1889 o roz-
mûrech 10x10x10 m s unikátním systémem vy-
tápûní. V souãasné dobû ve ‰patném stavu,
probíhají jednání o její záchranû.

Mûstsk˘ hfibitov (8)
Zaãlenûn do mûstského parku. V souãasnosti
po celkové rekonstrukci zelenû. Na hfibitovû
se nachází mnoho zajímav˘ch a umûlecky
hodnotn˘ch klasicistních náhrobkÛ.
Rybník Cimrák (9)
Po revitalizaci v letech 2002 2003 dnes obno-
vená sypaná hráz se stezkou pro pû‰í i cyklisty.
Délka 186 m, max. v˘‰ka hráze 6,4 m, ‰ífika
v korunû 4 m. Novû vysázeno 16 dubÛ zimních.
V blízkosti je budován „komunikaãní kfiíÏ“ cyk-
lostezek napfiíã mûstem.
Sportovní areál âeského ·v˘carska (10)
Novû vybudován v rámci investiãních pro-
jektÛ podporovan˘ch EU. K dispozici je nyní 9
hfii‰È (antuka, umûl˘ povrch, umûlá tráva, pí-
sek, minigolf) na kter˘ch je moÏno provozo-
vat tenis, minikopanou, nohejbal, volejbal,
beachvolejbal, florbal, minigolf atd.
Provozní doba v sezónû : PO-NE 09.00-21.00
Sídlo Správy Národního parku âeského ·v˘-
carska (11)
Novorenesanãní vila z druhé poloviny 19. sto-
letí po celkové rekonstrukci z roku 2000. Dnes
reprezentaãní sídlo Správy Národního parku
âeské ·v˘carsko. (jf)
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POZVÁNKY

pofiádá ve ãtvrtek 13. 7. 2006
pro dûti do 15 let:

Velk˘ prázdninov˘ v˘let do Prahy
(spojen˘ s prohlídkou botanické

zahrady a zoo)
sraz: 13.7. 07.10 hod. T-klub
návrat: 13.7. 20.49 hod. Krásná Lípa 

hl. nádraÏ    
pfiihlá‰ky: do 12.7. osobnû v T-klubu,

telefonicky nebo el. po‰tou 
cena: 50 Kã
s sebou: jídlo, pití, kapesné

V˘let v hodnotû 350 Kã za pohádkov˘ch
50 Kã!

Pozor: poãet míst je omezen˘!

T-klub Krásná Lípa

Zajímavé turistické cíle v Krásné Lípû

Ekobusem  krajinou podstávkov˘ch domÛ.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘-
carsko si vás dovoluje pozvat  15. ãervence
na speciální jízdu krajinou podstávkov˘ch
domÛ a to nov˘m ‰etrn˘m turistick˘m spo-
jem této sezóny -  EKOBUSEM. 
Souãasnû vás zveme  na vernisáÏ v˘stavy 
Lidové památky âeského ·v˘carska a slav-
nostní kfiest kalendáfie na rok 2007 âeské ·v˘-
carsko - krajina lidov˘ch památek, které se
uskuteãní dne 15. ãervence od 10.30 hodin
v Galerii Informaãního stfiediska Národního
parku âeské ·v˘carsko v Krásné Lípû, kam vás
pohodlnû a ‰etrnû dopraví jiÏ zmínûn˘ ekobus.
Odjezd z âeské Kamenice - Palackého v 8:10. 
Odjezd z Krásné Lípy smûr âeská Kamenice v 11:30 hod.

Volba Miss Roma. O titul nejkrásnûj‰í romské
dívky Krásné Lípy se bude soutûÏit 22. ãer-
vence v krásnolipském kulturním domû. Miss
Roma pofiádá Romské sdruÏení âaãipen.
Více informací na www.krasnalipa.cz. 



Nedaleko Krásné Lípy nachází se u obce Ky-
jov Kyjovské údolí. Údolí, hluboce zafiíznuté do
skal fiíãkou Kfiinicí, je opfiedeno mnoha po-
vûstmi, z nichÏ nûkteré jsou smy‰lené a jiné se
zakládají na pravdû. Jako nûmí svûdci zde
k nebi vzhlíÏejí pískovcové skály a tichounce
vyprávûjí poutníkÛm pfiíbûhy o loupeÏiv˘ch ry-
tífiích, zlé krãmáfice, Klenotnici, bratrech Bie-
nertech a mnoha jin˘ch. 

O zlé krãmáfice
V dobách, kdy se lidé v Kyjovû je‰tû Ïivili dfie-
vorubectvím, kdy ves mûla svého kováfie
a k lékafii se muselo jezdit mnoho kilometrÛ,
stávala zde krãma. Poutníci v ní mohli pfiespat,
nasytit se a nûco popít. Nebyla sice nijak vy-
hlá‰ená, ale na sv˘ch cestách jste mohli pot-
kat i hor‰í. Jen krãmáfika v hospodû nebyla

zrovna pfiíjemná. Byla zlá a nevlídná a lidé si
mezi sebou vyprávûli, Ïe své hosty okrádá. 

KdyÏ zemfiela, její odcházející du‰e zane-
chala pr˘ pod tíhou sv˘ch hfiíchÛ v podlaze
kaple hluboké otisky a zaãala se zjevovat ve
vsi v podobû ãerného havrana a stra‰it lidi.
Obyvatelé vsi, ve snaze zbavit se du‰e zlé kr-
ãmáfiky, povolali jezuitu, aby její du‰i usmífiil.
Jezuita se s krãmáfikou spojil a ta mu fiekla, Ïe
její du‰e dojde klidu a ve vsi se pfiestane zjevo-
vat, pokud bude pohfibena na místû, odkud
uvidí na svou hospodu. Jezuita k˘vnul, zavfiel
krãmáfiãinu du‰i do malé krabiãky a vydal se ji
pohfibít. Jak se ale dohodli nesplnil, protoÏe
krabiãku i s du‰í pohfibil na Kinského vyhlídce.
Lidé, ktefií se i po mnoha letech vydali pfies
Kinského vyhlídku v noci, vraceli se s bled˘mi
tváfiemi a slovy na rtech: „Zlá krãmáfika!“

V leto‰ním roce, 11. li-
stopadu, oslaví krásno-
lipská turistika 25 let
svého trvání. U pfiíleÏi-
tosti této v˘znamné
události byl klub povû-
fien organizaci Letního
turistického srazu, kter˘
se uskuteãní 5. - 13.

srpna v Krásné Lípû – centru âeského ·v˘car-
ska. Souãástí srazu bude i 25. letní sraz turistic-
k˘ch oddílÛ mládeÏe v Jifietínû pod Jedlovou
– centru Tol‰tejnského panství. Zatím se organi-
zátorÛm srazu pfiihlásilo pfies tisíc turistÛ, z toho
dvû stovky ze zahraniãí, od ruského Jekatûrin-
burku aÏ po francouzsk˘ Veneux – Les Sablos.

A co organizátofii pro úãastníky srazu i jeho
náv‰tûvníky pfiipravili?

Pû‰í putování âesk˘m stfiedohofiím, které pfii-
pravuji turisté z Loun. Mototuristickou jízdu Ús-
teck˘m krajem pro zmûnu zaji‰Èuje odbor KâT
z Chomutova. A velk˘ zájem je i o putování
Na kole Kru‰nohofiím, které pfiipravili turisté
z Litvínova. V‰echny tyto pfiístupové trasy do-
razí do Krásné Lípy ve ãtvrtek 10. srpna.

Ti, ktefií by chtûli b˘t po celou dobu na srazu
se zase budou moci zúãastÀovat denních

programÛ v rámci Vandrování Tol‰tejnsk˘m
panstvím. Na kaÏd˘ den pfiipravují turisté  míst-
ních odborÛ KâT z Dolní Poustevny, Rumburka,
Mikulá‰ovic, Dûãína, ·luknova, Varnsdorfu, Ji-
fietína pod Jedlovou a Krásné Lípy rÛzné pû‰í
a cyklo trasy, které náv‰tûvníkÛm pfiedstaví
nejzajímavûj‰í místa tohoto regionu.

Aby i vzdálenûj‰í náv‰tûvníci mûli moÏnost
poznat dal‰í zajímavosti v okolí Krásné Lípy,
jsou pro nû kaÏd˘ den pfiipraveny dva auto-
busové zájezdy do Saska, LuÏice a Dûãína.
Dal‰í dopravu bûhem srazu bude zaji‰Èována
vedle vefiejné rovnûÏ soukrom˘m pfiepravcem
také historickou soupravou Zubrnické muze-
ální Ïeleznice. Závûreãn˘ den, v nedûli 13.
srpna, pak bude slavnostnû zpfiístupnûna
novû obnovena nejstar‰í doloÏená nauãná
stezka v âechách, pojmenována po svém
zakladateli Köglerova, vedoucí okolím Krásné
Lípy.

Souãástí srazÛ budou i doprovodné kulturní
programy.

V úter˘ 8. srpna pfii slavnostním zahájení
srazu turistick˘ch oddílu mládeÏe vystoupí na
námûstí v Jifietínû pod Jedlovou v 17 hodin fi-
nalistka SupersStar ·árka VaÀková. Kulturní
program je pfiipraven i na ãtvrteãní (10. srpna)

slavnostní zahájení letního turistického srazu,
na kterém by mûl vystoupit folkov˘ zpûvák
Franti‰ek Nedvûd. Na pátek  11. srpna je na-
plánována taneãní zábava s mottem Kilo-
metry v rytmu. V sobotu 12. srpna se setkají tu-
risté se ‰irokou vefiejností na akci s názvem
Setkání u Lípy se Zlatopramenem, kdy na Kfii-
nickém námûstí v Krásné Lípû budou po cel˘
den vystupovat folklorní soubory a skupiny rÛz-
n˘ch hudebních stylÛ, pfiipraveny jsou i netra-
diãní hry a soutûÏe o ceny, chybût nebudou
ani prodejní stánky rÛzn˘ch fiemesel. Veãerní
kulturní program by mûl uvádût populární ba-
viã Josef Alois Náhlovsk˘ a postupnû vystoupí
skupiny Roxel Music, YoYo Band a Fe‰áci.

Na pfiípravû této v˘znamné akce se podílejí
turisté z celého Ústeckého kraje za vydatné
pomoci fiady mûstsk˘ch a obecních úfiadÛ,
Správy Národního parku âeské ·v˘carsko,
Správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí LuÏic-
k˘ch hor a Labsk˘ch pískovcÛ spolu s dal‰ími
partnery, zá‰titu nad akcí pfievzali i hejtman
Ústeckého kraje Jifií ·ulc a senátor Josef Zoser.

Václav Hieke, 
pfiedseda OKâT Krásná Lípa

a pfiedseda Letního turistického srazu

Letní turistick˘ sraz 2006 klepe na dvefie

Nenároãná trasa dlouhá cca 5 km vede po
Ïluté turistické znaãce z Kfiinického námûstí
v Krásné Lípû pfies Kamennou Horku a zaniklou
osadu Hely do rekreaãního a chalupáfiského
ráje, do Kyjova a pfiilehlého romantického Ky-
jovského údolí.

Na zaãátku trasy si mÛÏeme prohlédnout ba-
rokní kostel sv. Máfií Magdalény z druhé polo-
viny 18 století na krásnolipském námûstí nebo
protûj‰í Muzeum Krásnolipska, umístûné v nej-
star‰ím dochovaném domû ve mûstû z roku

1729. Pfies právû rekonstruovan˘ mûstsk˘ park,
pocházející z konce 19 století vystoupáme na
nedalekou Kamennou Horku, odkud se nám
otevfiou pfiekrásné pohledy na celou Krásnou
Lípu na stranû jedné ãi úchvatná panorama
âeského ·v˘carska kousek opodál.

Mineme star˘ ãediãov˘ lom, ze kterého se
vozily kameny na stavby holandsk˘ch hrází
a stále po „Ïluté“ jdeme dál. Projdeme zanik-
lou zemûdûlskou osadou Hely, za níÏ budeme
opût odmûnûni jedineãn˘mi v˘hledy do ze-
lenû i mezi pohádkové roubenky jakoby vsa-
zené do svahÛ v okolí Kyjova. Po pohodlném
sestupu do centra této malebné vesniãky, ve
které mÛÏeme obdivovat dal‰í peãlivû udrÏo-

vané podstávkové chaloupky, tak typické pro
region âeského ·v˘carska, se vydáme do Ky-
jovského údolí, v nûmÏ nás ãekají v˘stupy i se-
stupy po dfievûn˘ch Ïebfiících a schÛdcích,
zbytky tajemného hradu opfiedeného dáv-
n˘mi povûstmi nebo pohledy plné závratí do
hlubok˘ch propastí ãi naopak obdivné vzhlí-
Ïení z kaÀonÛ na obrovské skalní masivy, pfii
kter˘ch jsme náhle tak „malí.“

Na‰i cestu „po Ïluté“mÛÏeme zakonãit v nû-
které z útuln˘ch kyjovsk˘ch hospÛdek, ve kte-
r˘ch se tak pfiíjemnû ãeká na speciální turis-
tick˘ autobus, jenÏ nás pohodlnû odveze buì
zpût do Krásné Lípy nebo dál do hloubi âes-
kého ·v˘carska. (jf)

TIP NA V¯LET
Krásná Lípa, Hely, Kyjov, Kyjovské údolí
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