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půlměsíčník 24. července 2007

Symbolickým předáním klíčů z rukou předsedy 
Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky byl v neděli 
15. 7. 2007 slavnostně zahájen provoz rekonstruo-
vaného objektu - bývalého domu chovatelů – dnes 
Továrny, domu volného času. 

Na nádvoří Továrny byl pro tuto příležitost připra-
ven lákavý a netradiční program. Po nezbytných slav-
nostních projevech významných osobností společen-
ského a politického života, mezi kterými byli kromě 
již zmíněného Přemysla Sobotky i Radek Vonka, 1. 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje či poslanec Ev-
ropského parlamentu Jaromír Kohlíček, přišly na řadu 
ukázky netradičních aktivit a sportů.

Jízdou na speciálním akrobatickém kole, přes 
překážky z přepravních palet a řadou akrobatických 
prvků a triků zaujal jezdec Herby. Na jeho atraktivní 
jízdu navázalo vystoupení juniorského aerobic teamu 
z Rumburku, ukázky kick-boxu pod vedením p. Cih-

láře či velmi inspirativní 
kulturistické představení. 
Průběžně probíhaly ukázky 
kondičních masáží a výsta-
va kol firmy Bartys z Rum-
burku a produktů přírodní 
kosmetiky společnosti No-
billis Tilia z Vlčí Hory.

Celé horké letní odpo-
ledne pak vyvrcholilo vy-
stoupením pražské rockové 
skupiny Alibi v čele se Zdeňkem Novákem, krásnolip-
ským rodákem. 

Zařízení je provozováno městem prostřednictvím 
nově zřízené příspěvkové organizace Relax Krásná 
Lípa. Celý dům byl rekonstruován a vybaven nákla-
dem 32 mil. Kč a byl spolufinancován ze strukturál-
ních fondů EU a státního rozpočtu ČR. J. Kolář
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Továrnu otevřel předseda Senátu

Příští číslo Vikýře vyjde  
v úterý 7. srpna

Záchody také 
patří do Evropy

Chceme do Evropy, ale za chování některých 
z nás by se styděly i opice. Město a další organizace 
v Krásné Lípě působící se snaží do města přilákat 
turisty. Chvalme je za to. Vždyť turisté jsou pení-
ze, a něco z těchto peněz svým způsobem do své 
kapsy může utržit každý z nás. Možná, že nastane 
doba, kdy nám to dojde.

Jenže turisté se našemu městu budou obloukem 
vyhýbat, když je tu budeme titulovat páchnoucími 
d.... Zdá se Vám to přehnané a sprosté? Věřte, že 
došlo i na mnohem tvrdší kalibr. A kvůli čemu? 
Kvůli obyčejným toaletám. Jenže i turista má své 
potřeby a ke standardním restauračním službám 
by mohlo patřit, že vás nevyženou, když ve vší sluš-
nosti požádáte, zda můžete právě jejich toaletu 
použít. Přeci to zná každý, přijdou chvíle, kdy pros-
tě nemáte čas hledat veřejné záchodky.

Navíc právě tato prosba byla vyslovena v době, 
kdy se v Krásné Lípě konal světový pohár žen v cyk-
listice. Možná bychom si mohli vážit toho, že se 
právě do Krásné Lípy sjíždí sportovkyně zvučných 
jmen. Jo jasně, vždyť jsou to děvčata jako každá 
jiná, co dokázala jiného než třeba poctivý dělník? 
Nic, jen prostě dobře jezdí na kole. Ale jsou to olym-
pijské vítězky nebo mistryně světa, a tak se o nich 
mluví a svět jim naslouchá. A co když jim jednou 
někdo položí otázku na co nerady při svých ces-
tách vzpomínají, a celý svět si přečte, že na chová-
ní některých lidí z Krásné Lípy v České republice.

Věřte mi, sama vím jaké to je rychle před star-
tem najít záchod. Prostě vlítnete do prvních dveří, 
které potkáte. A mohu Vám říci, že v žádné zemi se 
mi nestalo, že by mě někdo vyhodil, majitel toalety 
ať v restauraci nebo soukromí se s vámi ještě vyfotí 
a pochlubí se s tímto fotem celé vesnici či městu. 
Jen u nás se většinou musíte spokojit se škarpou 
a bohužel právě v podnikatelské Krásné Lípě se 
dokonce z jedněch úst dozvíte, že jsi k... smradlavá 
a tak raději vypadni. Šárka Pešková

Krásná Lípa – lepší místo pro život

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, 
který převzal záštitu nad 20. ročníkem cyklistického 
závodu žen Tour de feminin – o pohár Českého Švý-
carska, zahájil návštěvu Krásné Lípy opravdu netra-
dičně. Část poslední etapy závodu si prožil „na vlastní 
kůži“ uprostřed dění, přímo ve vozidle ředitele závo-
du a hlavního organizátora Jiřího Vícha.

Po příjezdu do cíle závodu se Přemysl Sobotka 
v doprovodu starosty města Zbyňka Linharta odebral 
na radnici. Při jednání, za účasti vicehejtmana Ús-
teckého kraje Radka Vonky, seznámil starosta města 
vzácného hosta nejen s historií Krásné Lípy, ale pře-
devším s aktuální současností, investičními akcemi 
a rozvojem města, a došlo i na plány do budoucna. 

Po zápisu do městské kroniky se Přemysl Sobotka 
odebral na náměstí, kde se zúčastnil závěrečného ce-
remoniálu a dekoroval vítězky cyklistického závodu, 
jehož je patronem.

Náročný program pokračoval slavnostním otevře-
ním další dokončené stavby projektu Centra České-
ho Švýcarska I. – Továrny – domu volného času. Po 
symbolickém předání klíčů ředitelce zařízení Zuzaně 
Fryčové následovala prohlídka Továrny, kde Přemysl 
Sobotka opakovaně neskrýval překvapení nad odve-
denou prací a úrovní provedené rekonstrukce. 

Dalším bodem návštěvy byla prohlídka nového 
infocentra na náměstí – rodícího se Domu Českého 
Švýcarska. V reálu tak Přemysl Sobotka shlédl další 
fázi realizace projektu Centra českého Švýcarska I., 
o kterém byl detailně informován při jednání na rad-
nici. Při této příležitosti poznamenal, že směřování 
aktivit ve směru k cestovnímu ruchu a souvisejícím 
službám je velmi perspektivní a pro využití potenci-
álu okolní atraktivní krajiny nezbytné.

Po nově vybudované cyklistické stezce se celá sku-
pina hostů, kde kromě již zmíněného Radka Vonky 
nechyběl ani europoslanec Jaromír Kohlíček nebo 

předseda Asociace evropských turistů Jan Havelka, 
ale i mnozí starostové z okolních měst, vydala okolo 
rybníku Cimrák do sportovního areálu Českého Švý-
carska, kde Přemysl Sobotka svůj náročný program 
zakončil.

Není běžné, aby Krásnou Lípu navštívil druhý nej-
vyšší ústavní činitel České republiky, a o to více potěší 
slova uznání a překvapení nad rozvojem relativně 
malého městečka v opomíjené části naší republiky.

J. Kolář

Předseda senátu navštívil Krásnou Lípu

Vážení návštěvníci,
chtěli bychom vás upozornit na 
to, že pokud budete procházet 
po červeně značené stezce 
vedoucí z Jetřichovic směrem 
k chatám Na Tokání, popř. Ru-
dolfův kámen, může pohyb 
mimo stezky představovat rizi-
ka spojená s odumírajícími stro-
my. Nebezpečí představuje zejména odpadávání 
suchých větví. Správa NP České Švýcarsko

Po dlouhých sedmi 
letech opět v Krás-
né Lípě triumfovala 
Hanka Kupfernagel 
z Německa. Navíc je 
její letošní vítězství 
jubilejní. Krásnolipský 
světový pohár Tour de 
Feminin 2007 tato ně-
mecká reprezentantka 
vyhrála již po páté.

(vik)

Tour de Feminin
opět vyhrála Hanka 
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 30. 7. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 3. 8. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa: 
Pondělí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

I podnikatelé mají šanci získat 
dotace z Evropské unie

Krásnolipské Poradenské centrum pro podni-
katele Českého Švýcarska, které provozuje obec-
ně prospěšná společnost České Švýcarsko, si nyní 
v červenci připomíná již roční fungování od svého 
založení, během kterého se podařilo pro podnika-
tele v regionu  získat více jak 8,5 mil. Kč a nadále je 
připraveno ostatním žadatelům připravit projekt, 
poradit a napsat žádost o dotaci včetně následné 
administrace podpořeného projektu až do jeho 
ukončení. V letošním roce se například podařilo 
získat pro krásnolipskou firmu Eurometalgroup ně-
kolikamiliónovou dotaci na nákup nového laseru 
a vytvořit tak více než 15 nových pracovních míst.

Současně chceme podnikatele upozornit, že stá-
le mají možnost získat dotace z evropských fondů 
i ze státního rozpočtu. V současné době je otevřeno 
více než osm dotačních programů, a další čtyři do-
tační programy (Nemovitosti, Školící střediska, Pora-
denství a ICT a strategické služby) budou otevřeny 
během druhé poloviny roku 2007. Více informací na 
www.ceskesvycarsko.cz/ops/poradenske-centrum/

Přehled otevřených programů 
podpory pro podnikatele

Programy podpory  a stručný popis programu
Začínáte podnikat?
START*
Začínáte podnikat nebo se k podnikání vracíte po 
dlouhém časovém odstupu? Pak právě pro vás je 
program Start, který pomůže financovat váš podni-
katelský plán.
Chybí vám prostředky pro rozvoj vaší firmy?
PROGRES*
Chcete rozvíjet svou firmu, ale je pro vás obtížné
získat standardní úvěr? Kromě podpory na rozvoj 
firmy můžete díky programu Progres získat úvěr
i na projekty v oblasti energetických služeb, které 
přispívají ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení 
efektivnosti výroby.

ZÁRUKA*
Víte, jak rozvíjet svou firmu, ale nemůžete ručit za
bankovní úvěr? Díky programu Záruka můžete.
ICT V PODNICÍCH
Moderní podnikání nemůže fungovat bez moderní 
techniky. Díky programu ICT v podnicích mají malé 
a střední podniky nejnovější informační a komuni-
kační technologie na dosah ruky. 
Máte vysoké nároky na energii? Myslíte na ekolo-
gii?
EKO-ENERGIE**
Zdá se vám, že je vaše výroba příliš drahá a chcete 
snížit její energetické nároky? Nebo chcete víc vyu-
žívat obnovitelné a druhotné zdroje? Anebo obojí? 
Program Eko-energie vám pomůže.
Jste na stopě nových technologií? Vyvíjíte nové 
technologie?
INOVACE
Vyvíjíte novou technologii, objevili jste nové služby, 
našli jste revoluční prodejní kanál? Chcete je převést 
do praxe a potřebujete stroje nebo licence? Anebo 
chcete svoje nápady ochránit patentem? Využijte 
program Inovace.
POTENCIÁL
Máte dobré nápady a vaše stávající vývojové cent-
rum je vám už moc těsné? Anebo snad ještě žádné 
takové středisko nemáte? Pokud si myslíte, že svoje 
nápady můžete realizovat ve výrobě, pak máte Po-
tenciál.
Chcete prodat víc svých výrobků?
MARKETING***
Ať už teprve sháníte informace o novém trhu nebo 
už plánujete účast na veletrhu, výstavě nebo na ofi-
ciální podnikatelské misi, s programem Marketing 
se vám otevírají zahraniční trhy.

Máte-li zájem o tyto dotační tituly, kontaktujte 
Poradenské centrum pro podnikatele v Českém 
Švýcarsku: Mgr. Filip Mágr, Masarykova 1094/4, 
Krásná Lípa, 407 46, 777 819 912 nebo e-mail: 
poradenske.centrum@ceskesvycarsko.cz.

Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.

Propagace
Národního parku
České Švýcarsko

trochu jinak

A to pomocí radia. Při realizaci mého hobby 
– radioamatérské činnosti – je zvykem, nebo lépe 
povinností, si vzájemně potvrzovat spojení. Spojení 
se potvrzují tzv. QSL lístky, na kterých je mimo úda-
jů o stanovišti stanice QTH, použité techniky, typu 
antén, druhu provozu jako fónie či telegrafie, použi-
tém kmitočtu, času v UTC, tedy světovém času a po-
zdravů, ten radioamatérský je „73“, protože se dobře 
vysílá telegraficky.

Abychom se ale dostali k pointě příspěvku: na 
přední straně QSL lístku bývá nějaký motiv. Na-
padlo mě použít k propagaci našeho okolí něco 
charakteristického a napadla mě Pravčická brána, 
která není jedinečná jen v naší republice, ale je to 
bez nadsázky světový unikát. Protože se mi líbily 
publikace o Českém Švýcarsku, požádal jsem ředi-
tele Národního parku RNDr. Zdeňka Patzelta, zda 
by mi neposkytl fotografii ze své publikace. Pan ře-
ditel, nejen že nalezl pro mé hobby pochopení, ale 
ochotně mi požadovaný snímek poskytl na CD, ze 
kterého mi jej v tiskárně QSL lístků otiskli. Snímek je 
přetištěn mým volacím znakem OK1GKO, který mi 
byl po složených zkouškách přidělen Českým tele-
komunikačním úřadem v Praze.

Tyto QSL lístky se posílají prostřednictvím QSL 
služby Českého radioklubu, jehož jsem členem, do 
zemí, z kterých bylo s radioamatéry navázáno spo-
jení. QSL lístky ode mne již odešly od severoirského 
Londonderry až hluboko do Ruska, od Řecka po 
Norsko téměř do všech evropských zemí. Mám zato, 
že Národní park si propagaci zaslouží a jsem rád, že 
k ní mohu alespoň tímto způsobem přispět.

Kurt Goldberg, OK1GKO

Pro ČR – Správu Národního parku České 
Švýcarsko se stal nepotřebný zahradní 
skleník o celkové výměře 112 m2, 
postavený na p.p.č.2385/21 v k.ú. Krásná 
Lípa, bez pozemku (určeno k demontáži 
a odvozu). Cena dle znaleckého posudku 
57 160,-Kč. V případě zájmu se ozvěte 
nejpozději do 30. 7. 2007 na uvedené 
kontaktní údaje:
Tel.: 412 354 044 (Renata Kolářová), 
e-mail: r.kolarova@npcs.cz

Program kina Krásná Lípa na srpen 2007

PODHÁJSKÁ - SLOVENSKO
1. 9. - 8. 9. 2007, 15. 9. - 22. 9. 2007

CENA: 4 500,- Kč (doprava, ubytování, pojištění CK)
ODJEZD: Vdf, Rbk, Česká Kamenice, DC, ČL, NB

CK POHODA, s. r. o., Varnsdorf
tel.: 412 331 300, e-mail: info@ckpohoda.cz
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Komunitní centrum nabízí nový kurz
Komunitní centrum Českého Švýcarska společně 
s Krajkářskou školou Vamberk připravilo pro všech-
ny zájemce pětidenní kurz RUČNĚ PALIČKOVANÁ 
KRAJKA, který se uskuteční 6.-10. srpna 2007. Má-
te-li o tento kurz zájem, přihlaste se v Komunitním 
centru, telefonicky či emailem u p. Judy.

Letošní Letnice ozdobí Kabáti!!!
Již čtvrtý ročník letního rockového festivalu Letni-
ce Vlčí Hora u Rumburka, pořádaný o.s. Vlčí Hora ve 
dnech 17.8.-19.8.2007, uvede letos takové hvězdy 
české i zahraniční hudební scény jakými jsou např. 
skupina Kabát, Doga, Peha (SK), Škwor, Horkýže Slí-
že (SK), The Chancers (UK/CZ), The Cell (USA), Burma 
Jones, Gába al Dhaba, Morčata na útěku, UDG či se 
svou skvělou pohodovou muzikou irští Hogs a ce-
lá řada dalších. Již tradičně bude součástí festivalu 
spousta doprovodných akcí jako velký dětský den, 
barmanská show, ohňostroj, seskok parašutistů 
a řada dalších atrakcí a soutěží jak pro děti tak i pro 
dospělé. Nesčetný počet stánků s rozmanitým jíd-
lem a pitím je samozřejmostí, stejně jako parkování 
a stanování přímo u areálu.
Přijďte s celou rodinou a zažijte neopakovatelný ví-
kend plný hudby a zábavy!!!
Více se dozvíte na www.letnice-vlcihora.cz

Panenková Šárka, o.s. Vlčí Hora

Pozvánky
V minulých dnech pracovníci specializované od-

borné firmy zahájily obnovu vodorovného značení 
na území města. Ke středové dělící čáře přibyly i no-
vě označené přechody pro chodce o jejichž obnovu 
radnice usilovala od zimních měsíců. Nátěr někte-
rých přechodů je proveden kvalitativně lepší tech-
nologií – nástřikem plastické hmoty, která má zajis-
tit větší viditelnost a životnost značení. Především 
přechody v centru města přispějí k lepší orientaci 
chodců i řidičů. Přechod sám o sobě bezpečnost 
chodce nezajistí, ale je důležitým prvkem pro regu-
laci silničního provozu. J. Kolář

Přechody budou lépe vidět

Krásnolipské mateřské centrum Beruška, které 
můžete v podkroví školní družiny navštívit každé 
úterní a páteční dopoledne do 27. července 2007, 
bude mít celý srpen 2007 prázdniny. Znovu se na 
vás a vaše dětičky těšíme 4. září 2007 v 9.00 hodin.

Lada Hrnečková, http://mcberuskakl.wz.cz

Prázdniny v Berušce 
jsou jen v srpnu
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Různé

Sbírku pro Katku Pavlouskovou v těchto dnech 
organizuje Komunitní centrum Českého Švýcarska 
z Krásné Lípy. „Katka odmalička trpí poruchou slu-
chu, která jí neumožňuje žít plnohodnotný život 
jako žijeme my. Katka se i přes svůj handicap nauči-
la mluvit a umí odezírat. Přesto se občas nedomluví. 
Tato sbírka Katce pomůže koupit naslouchátka a zú-
častnit se speciálního kurzu arteterapie,“ vysvětlil 
vedoucí Komunitního centra Jakub Juda.

To, že sbírka bude určena přímo Katce podle Jaku-
by Judy rovněž není náhoda. „Nechtěli jsme žádnou 
anonymní sbírku, naším cílem bylo pomoci kon-
krétnímu člověku. Navíc jsme chtěli, aby i samotní 
dárci věděli, komu a na co vybrané peníze půjdou,“ 
podotkl Jakub Juda. Aby byla sbírka úspěšná je po-
třeba vybrat několik desítek tisíc, neboť taková na-
slouchátka, která Katka Pavlousková potřebuje stojí 
více jak třicet tisíc korun.

Sbírka pro Katku potrvá do 30. června příštího 
roku a každý, kdo by chtěl postižené dívce jakouko-
liv částkou pomoci může přispět do kasiček, které 

jsou označeny jako Sbírka pro Katku a logem Ko-
munitního centra Českého Švýcarska. Kasičky jsou 
umístěny v Informačním středisku Národního parku 
ČŠ na náměstí v Krásné Lípě, v Továrně (nový oran-
žový dům u náměstí) a v Komunitním centru České-
ho Švýcarska. (vik)

Krásnolipáci začali vybírat 
na Katku Pavlouskovou

Internetové stránky města www.krasnalipa.cz 
nabízí další novinku, rezervační systém Sportovního 
areálu Českého Švýcarska v Pražské ulici.

Zájemci o rezervaci se na stránkách jednoduše 
zaregistrují pomocí připraveného formuláře a poté 
si již mohou zcela volně zarezervovat jakékoliv vol-
né hřiště.  (jf )

Rezervace
sportovního areálu 
nyní také on-line

KOMUNITNÍ CENTRUM �ESKÉHO ŠVÝCARSKA
a KRAJKÁ�SKÁ ŠKOLA VAMBERK

Po�ádají pro všechny zájemce kurz:

Termín:

66.. –– 1100.. 88.. 22000077
((vvýýuukkaa bbuuddee pprroobbííhhaatt ppoonndd��llíí aažž ppáátteekk:: 88::3300 –– 1111::3300 aa 1122::3300 –– 1155::3300))

Nápl� kurzu: 
SSeezznnáámmííttee ssee ss rruu��nn�� ppaallii��kkoovvaannoouu kkrraajjkkoouu,, zzjjiissttííttee,, ccoo jjee ppoodduušškkaa,, ppaallii��kkyy,,
ppooddvviinnkkyy aa pp��íízzee.. NNaauu��ííttee ssee vvyyrráább��tt ��eettíízzeekk,, ppllááttéénnkkoo nnaa oo��kkaa,, ttoo��eennéé ppáárryy,,

ssppoojjee hháá��kkeemm.. DDoozzvvííttee ssee oo ddrruuzzíícchh kkrraajjeekk,, hhiissttoorriiii kkrraajjkkáá��ssttvvíí ii hhiissttoorriiii
KKrraajjkkáá��sskkéé šškkoollyy vvee VVaammbbeerrkkuu.. NNaa zzáávv��rr kkuurrzzuu ssii uuppaallii��kkuujjeettee kkrraajjkkuu,, ddee��kkuu

��ii oobbrráázzeekk pprroo ppoott��ššeenníí ii nnaa ppaammááttkkuu.

V cen� kurzu je zahrnuto:
VVeešškkeerréé ppoott��eebbnnéé ppoomm��cckkyy pprroo

ppaallii��kkoovváánníí vv��.. mmaatteerriiáálluu..

Cena kurzu:
11 000000,,-- KK�� ((ttuuttoo ��áássttkkuu uuhhrraaddííttee pp��ii

pp��iihhllááššeenníí vv KKoommuunniittnníímm cceennttrruu))

P�ihlášky se p�ijímají:
Do 27. �ervence 2007 do 15:00 v Komunitním centru �eského Švýcarska 
(více informací u p. Judy, 777 938 839, 412 354 841, juda@krasnalipa.cz )

LEKTOREM VÝUKY RU�N� PALI�KOVANÉ KRAJKY BUDE VEDOUCÍ 
KRAJKÁ�SKÉ ŠKOLY VAMBERK PANÍ MIROSLAVA ŠUSTROVÁ 

Tento a další kurzy Vám poskytuje Komunitní centrum �eského Švýcarska zdarma  v rámci iniciativy 
spole�enství EQUAL, která je financována Evropským sociálním fondem EU a státním rozpo�tem �R.

RU�N�  PALI�KOVANÁ  KRAJKA

Tel: +420 412 354 841, Mobil: +420 777 938 839
e-mail: juda@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz 

Již za necelý měsíc do Krásné Lípy opět zavítá více 
než 180 historických automobilů v rámci Sachsen 
Classic 2007. Na 600 km dlouhou cestu ze Zwickau 
do Drážďan se vydají dne 16. 8., Krásná Lípa unikát-
ní vozy přivítá v sobotu, 18. 8. dopoledne. 
Do našeho města SC 2007 přijíždí již potřetí, a to pře-
devším díky dobré náladě a množství diváků, kteří si 
každoročně přicházejí historické vozy prohlédnout. 
Také letos v Krásné Lípě auta zpomalí a naskytne se 
tak příležitost prohlédnout si je lépe. 
Novinkou letošního ročníku je fotografická soutěž 
o nejlepší záběr z českého úseku trasy Sachsen 
Classic. Na stránkách www.e-asf.com/sachsen-clas-
sic budou pravidla soutěže zveřejněna od 1. 8. 2007. 
Amatérští i profesionální fotografové tak mohou již 
nyní přemýšlet o vhodném místě pro vítězný sní-
mek.  Tomáš Salov

Sachsen Classic 
2007 se blíží
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ČESKÝM ŠVÝCARSKEM S PRŮVODCEM

Především pro místní obyvatele, chalupáře, ale 
i návštěvníky, kteří se chtějí zblízka seznámit s je-
dinečnou krásou Českého Švýcarska a odnést si 
odtud nezapomenutelné vzpomínky, doplněné 
řadou nových poznatků, připravila ops České Švý-
carsko letní novinku. Jde o řadu zajímavých pěších 
výletů s výklady, které si pro Vás připravili členové 
KČT a čerství absolventi kurzu Pracovník regionální 
turistiky v chráněných územích. Každý výlet je sou-
časně příležitostí předvést, jak se s rolí průvodce do-
káží úspěšní absolventi vypořádat. Spolu s nimi se 
můžeme vydat přímo do nitra NP České Švýcarsko 
nebo navštívit některá z méně známých, ale o to 

Nechte se 
provést napříč 
Českým
Švýcarskem

Trasy s novými průvodci jsou zdarma 
díky podpoře Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu ČR.

www.ceskesvycarsko.cz

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko nabízí

Kyjovskou skalní stezkou - geoturistický okruh
Průvodcovský okruh poodkrývá tajemství historie i přírody Kyjovského údolí. Ve vyprávě-
ní nechybí pověsti a legendy, kterými je malebné údolí opředeno. Výstupy na skalní vy-
hlídky se zde střídají s klidnou procházkou podél toku říčky Křinice. Na zajímavých mís-
tech jsou zastávky s výkladem a drobnými aktivitami, které Vás vtáhnou do dění přírody.
Doba trvání: 2 - 3 hodiny,  5 km
Minimum účastníků: 6 osob
Cena: dospělí 50,-Kč, děti (od 2 do 12 let) 30,- Kč, rodina 100,- Kč

Exkluzivně za knížecími vyhlídkami
(po stopách nejstaršího průvodce Českým Švýcarskem z r. 1864)
Okruh Jetřichovickými skalami tentokrát lahůdkově - dozvíte se, jak tuto krajinu vní-
mal lesní adjunkt Ferdinand Náhlík. Pojmeme návštěvu těchto skal poněkud netradič-
ně. Zanecháme civilizaci s jejími moderními výdobytky a stresy aspoň na půldne samu 
sobě, vytrhneme se z jejího vlivu a ponořme se do 19. století.
Doba trvání: 4 hod, 10 km
Cena: 295,-/os. (platí pro skupiny 5ti a více osob)

Tramvají do skal Saského Švýcarska
Jen pro osoby netrpící závratí!
Nejen v Alpách, ale i v Českosaském Švýcarsku můžete absolvovat  zajištěnou stezku plnou 
adrenalinových překvapení (komíny, strže, výstupy stěnou po skobách). Po výstupu via 
ferratou na hřeben přejdete skalami s vynikajícími výhledy do údolí Labe a do Čech. Poje-
dete vlakem, lodí, tramvají po trati z r. 1898, zpět se vám nebude chtít! Odjezd z Děčína 
(shromáždění účastníků na hl.n. v 8:30, vlakem do Bad Schandau, návrat v 18:30 tamtéž).

Termín: 
dle dohody

20% sleva
Tramvají do skal

10% sleva
Exkluzivně za knížecími 

vyhlídkami

FINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Nové zážitky
v Českosaském Švýcarsku

Termín: 
dle dohody

Termíny: 
14. a 28. července, 

25. srpna 2007
a dále dle dohody

20% sleva
Historickým motorákem na 
rozhlednu Zámeckého vrchu

Datum âas Sraz Trasa PrÛvodce

10. 07. 17:00 Jetfiichovice, IS Falken‰tejn - Mariina skála Petra Bláhová
- Balzerovo leÏení 
- Vilemínina stûna - Jetfiichovice

11. 07. 16:15 Kyjov, Na Fakultû Po stopách na‰ich pfiedkÛ Jifií Pavlík
(pfiíjezdu busu Kyjov - Dlouh˘ a Kamenn˘ DÛl
z Krásné Lípy - Kyjov - Kamenná Horka
(odj. 15:56) - Krásná Lípa

18. 07. 16:30 Dolní Chfiibská, Kukátkem do âeského ·v˘carska Renata Procházková
rozcestí âesk˘ vrch - Saula 

- V˘sluní - Dolní Chfiibská

24. 07. 17:00 Rynartice, Pavlínino údolí - Rynartice Pavlína Kissová
bus. zast.

25. 07. 17:00 RÛÏová, LonsÛv pomník - Kamenická stráÀ Zdenûk Podhorsk˘
parkovi‰tû smûr - Spitznstein - RÛÏová,
Kam. StráÀ pro úãastníky info broÏura
(b˘v. hnoji‰tû) o Kamenické Stráni 

26. 07. 17:00 IS Saula U Sloupu, TokáÀ, Jetfiichovice Václav BaÀka
- U sloupu

31. 07. 16:30 Vysoká Lípa, Dolsk˘ ml˘n Kamila Li‰ková
parkovi‰tû – RÛÏovsk˘ vrch
u Hotelu Lípa – Kamenická stráÀ - Vys. Lípa

07. 08. 16:30 Chfiibská, Podveãerní ‰lápoty okolím Chfiibské, Renata Procházková
parkovi‰tû Spravedlnost - Li‰ãí bûlidlo
u Amannu

08. 08. 16:30 Kyjov, Pohled historii z oãí do oãí Josef  PetrÏilka 
Na  Fakultû  Kyjov – Jeskynû víl – Vlãí hrádek

- Velk˘ prusk˘ tábor – Brtnick˘ hrádek
- Turistick˘ most 

14. 08. 16:45 âeská Kamenice, âeská Kamenice a okolí Vít VejraÏka
námûstí u ka‰ny âeská Kamenice – Jehla 

– Chrám sv. Jakuba 
– Kaple narození p. Marie

28. 08. 17:00 Dûãín, parkovi‰tû Historick˘ Dûãín s prÛvodcem Ludmila Valíãková
u polikliniky Mar. louka - nábfi. - RÛÏová zahrada 

- Zámek - nám.

www.ceskesvycarsko.cz

Zveme Vás na

v˘lety s nov˘mi prÛvodci
Vydejte se spoleãnû s námi na slavná i ménû známá místa âeského ·v˘carska.
VÏdy s poutav˘mi v˘kladem místního prÛvodce. Akce pro Vás pfiipravuje obecnû 
prospû‰ná spoleãnost âeské ·v˘carsko. 

Procházky s prÛvodci jsou
bezplatné, pro bliÏ‰í infor-
mace a pfiihlá‰ky kontak-
tujte:

Informaãní stfiedisko
âeského ·v˘carska
Kfiinické námûstí
407 46  Krásná Lípa

informace@ceskesvycarsko.cz
Tel.: 412 383 413

Provázet Vás budou ãlenové
KâT a ãerství absolventi kurzu
Pracovník regionální turistiky
v chránûn˘ch územích, ktefií
své znalosti o pfiírodû a kraji-
nû âeského ·v˘carska poprvé
uplatní v rámci tûchto prÛ-
vodcovsk˘ch tras.

Financováno Evropsk˘m sociálním fondem 
a státním rozpoãtem âeské republiky

Tabulka_A4_final  13.7.2007  15:47  Str. 1

Všem zájemcům, kteří chtějí pohodlně, bez starostí 
se zařizováním a plánováním poznat České Švýcarsko 
jsou určeny průvodcovské zážitkové okruhy, které 
pro letní sezónu připravila obecně prospěšná společ-
nost České Švýcarko. S průvodcem je možné se po-
dívat jak do přitažlivých míst Národního parku České 
Švýcarsko (Jetřichovické vyhlídky, Dolský mlýn, Vy-
soká Lípa-kulturní památková zóna, středověký hrad 
Šaunštejn apod.), tak do impozantních koutů Národ-
ního parku Saské Švýcarsko. Akce se konají v přesně 
dané termíny v červenci a srpnu. Na akce je nutné se 
předem přihlásit. Bližší informace získáte v Informač-
ním středisku Českého Švýcarska v Krásné Lípě nebo 
na www.ceskesvycarsko.cz

Vydejte se
s průvodcem
za poznáním
Českého
Švýcarska 
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Navštivte Krásnou Lípu a České Švýcarsko a soutěžte

Rodinám s dětmi od 7 let se vztahem k přírodě, 
turistice i k historii regionu Českého Švýcarska je 
určena zcela nová vlastivědná soutěž s názvem Ex-
pedice po stopách Rudolfa Köglera, která účastníky 
provede okolím Krásnolipska v pomyslných šlépějích 
krásnolipského rodáka Rudolfa Köglera (1899-1949) 
- tvůrce první naučné stezky v České republice.

Vlastivědná soutěž 
pro celou rodinu Všem bez rozdílu věku je určena fotografická 

soutěž, kterou již osmým rokem vyhlašuje Správa 
Národního parku České Švýcarsko. Letos je vyhláše-
no téma: KRAJINA ZROZENÁ Z MOŘE aneb geolo-
gické zajímavosti Českého Švýcarska.

Naopak fotografům do 15 let je určena druhá fo-
tografická soutěž, kterou na prázdniny vyhlásila 4. 
ZO ČSOP TILIA. Úkolem fotografů, kteří se zúčastní 
této fotosoutěže je zachytit prázdniny, na které ne-
zapomenete.  

Vezměte fotoaparát a pojďte soutěžit

Správa NP �eské Švýcarsko 
vyhlašuje

8. ro�ník fotografické sout�že

„Náš Národní park �eské Švýcarsko“ 

na téma: KRAJINA ZROZENÁ Z MO�E
aneb geologické zajímavosti �eského Švýcarska 

Sout�žní fotografie (pop�. CD s fotografiemi) ozna�ené jménem, 
adresou, v�kem autora a názvem snímku pošlete na adresu: Správa NP 
�eské Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa.

Obálku viditeln� ozna�te heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUT�Ž“.

Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu: 
r.nagel@npcs.cz (do p�edm�tu zprávy napište „Fotografická sout�ž“).

Hlavní cena: digitální fotoaparát od firmy CANON CZ, s.r.o.

Zajímavé ceny �ekají i na sout�žící na 2. a 3. míst�
(nap�. výpravné fotografické publikace o p�írod�)

Uzáv�rka sout�že je 31. �íjna 2007

� Jeden ú�astník m�že do sout�že zaslat maximáln� 10 
snímk�.

� Sout�ž je ur�ena všem fotograf�m bez rozdílu v�ku.
� Kategorie: do 19 let, od 19 let. 

� Bližší informace o pravidlech na www.npcs.cz,
tel.: 412 354 048, e-mail: r.nagel@npcs.cz.

Generální partner národních 
park� �eské republiky 

Sout�ž je po�ádána v rámci projektu „Informa�n�-vzd�lávací systém v chrán�ných
územích �eského Švýcarska“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpo�tem �eské republiky. 

 fotografická sout�ž

"... nezapomenutelné prázdniny" 
Prožili jste prázdniny, na které nikdy nezapomenete? 

Navštívili jste místa, která Vás oslovila? Zažili jste 
báje�ná dobrodružství s báje�nými kamarády? A to 

všechno se Vám poda�ilo vyfotit? Chcete se se svými 
báje�nými fotografiemi pod�lit a ješt� za to získat 

báje�né ceny? 

Pak neváhejte a dejte o svých �erstvých zážitcích v�d�t
i nám!

Sout�žní fotografie (pop�. CD s fotografiemi) ozna�ené jménem, 
adresou, v�kem autora a názvem snímku pošlete na adresu: 4. ZO 
�SOP TILIA, Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa. 

Obálku viditeln� ozna�te heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUT�Ž“.

Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu: 
tzkrasnybuk@centrum.cz (do p�edm�tu zprávy napište „Fotografická 
sout�ž“).

               Uzáv�rka sout�že je 15. zá�í 2007

� Sout�ž je ur�ena všem mladým fotograf�m do 15 let 
� Sout�žní kategorie: do 10 let a do 15 let. 

Bližší informace o pravidlech na www.volny.cz/tiliacz
tel.: 412 383 113, e-mail: tzkrasnybuk@centrum.cz

Aktivita byla podpo�ena z programu Make a connection - P�ipoj se.

www.ceskesvycarsko.cz

Nejlepší expediční tým obdrží poukaz 
na bezplatný víkendový pobyt pro max. 
čtyřčlennou rodinu s polopenzí v penzionu 
Stará Hospoda v Doubici, malebné vísce 
s krásným okolím.

Druhé a třetí místo bude odměněno 
praktickými cenami, které užijete na vašich 
výpravách do přírody.

Než se vydáte na trasu, navštivte Informační 
středisko v Krásné Lípě a vyzvedněte si 
expediční zápisník s úkoly, mapkou 
a potřebnými informacemi
 
Informační středisko Českého Švýcarska 
Krásná Lípa
31. 3. – 5. 11. 
každý den: 9:00 – 18:00
6. 11. – 30. 3. 
Po – Pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
So: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Ne: 12:00 – 16:00

Bližší informace: 
tel: 412 383 246 
                              e-mail: kristina.petrackova@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

A teď už vzhůru na expedici!

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci 

se Správou NP České Švýcarsko a Městem Krásná Lípa vyhlašuje

Vlastivědnou soutěž 
pro rodiny s dětmi 
aneb Expedice po 
stopách Rudolfa Köglera

Jste aktivní a soutěživá rodinka? Chcete více poznat kraj a historii 
Českého Švýcarska?
Pak vítejte v soutěži rodinných týmů! Tato soutěžní expedice je vhodná 
pro rodiny s dětmi od 7 let.

  Vydejte se na přibližně čtyřhodinovou expedici,   která povede 
z velké části po Köglerově naučné stezce z Krásné Lípy do Kyjova. 
Na trase vás čeká 13 expedičních úkolů.

                                           Uzávěrka soutěže je 31. října 2007!

Financováno Evropským 

sociálním fondem 

a státním rozpočtem 

České republiky.

www.ceskesvycarsko.cz

Nejlepší expediční tým obdrží poukaz 
na bezplatný víkendový pobyt pro max. 
čtyřčlennou rodinu s polopenzí v penzionu 
Stará Hospoda v Doubici, malebné vísce 
s krásným okolím.

Druhé a třetí místo bude odměněno 
praktickými cenami, které užijete na vašich 
výpravách do přírody.

Než se vydáte na trasu, navštivte Informační 
středisko v Krásné Lípě a vyzvedněte si 
expediční zápisník s úkoly, mapkou 
a potřebnými informacemi
 
Informační středisko Českého Švýcarska 
Krásná Lípa
31. 3. – 5. 11. 
každý den: 9:00 – 18:00
6. 11. – 30. 3. 
Po – Pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
So: 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Ne: 12:00 – 16:00

Bližší informace: 
tel: 412 383 246 
                              e-mail: kristina.petrackova@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

A teď už vzhůru na expedici!

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci 

se Správou NP České Švýcarsko a Městem Krásná Lípa vyhlašuje

Vlastivědnou soutěž 
pro rodiny s dětmi 
aneb Expedice po 
stopách Rudolfa Köglera

Jste aktivní a soutěživá rodinka? Chcete více poznat kraj a historii 
Českého Švýcarska?
Pak vítejte v soutěži rodinných týmů! Tato soutěžní expedice je vhodná 
pro rodiny s dětmi od 7 let.

  Vydejte se na přibližně čtyřhodinovou expedici,   která povede 
z velké části po Köglerově naučné stezce z Krásné Lípy do Kyjova. 
Na trase vás čeká 13 expedičních úkolů.

                                           Uzávěrka soutěže je 31. října 2007!

Financováno Evropským 

sociálním fondem 

a státním rozpočtem 

České republiky.

www.ceskesvycarsko.cz
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Turistický průvodce uceleně předkládá informace 
potřebné k tomu, aby návštěvníci v Českém Švýcar-
sku mohli strávit příjemnou dovolenou, ať se ubytují 
v jakékoliv jeho části. Předností publikace je praktic-
ké členění, kontakty na ubytovatele, tipy na výlety 
a mnoho k výletům inspirujících fotografií. Autor 
textů průvodce Tomáš Feřtek, redaktor časopisu Re-
flex, přináší navíc velké množství vlastních, autentic-
kých postřehů z putování po Českém Švýcarsku.

Průvodce Českým 
Švýcarskem

Pokud se rádi díváte na svět z výšky, určitě vás po-
těší naše kniha s výběrem padesáti nejkrásnějších 
vyhlídek do krajiny Českosaského Švýcarska. Na 152 
stranách obsahuje více než 120 barevných fotografií, 
přehledně členěný text o historii vyhlídkových míst 
a rozhleden s popisy jednotlivých výhledů, s prak-
tickými radami, včetně orientační mapky a rejstříku 
s původními německými místopisnými názvy. Knihu 
vydáváme v české a německé verzi. K dostání od 

srpna 2007 na IS v Krásné Lípa a u dalších knihkupců 
v regionu.

Kompletní informace o publikacích, které vydala 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v roce 
2007, turistice v České a Saském Švýcarsku, ubytování 
a volném čase, aktuality z regionu a elektronický 
obchod najdete na www.ceskesvycarsko.cz

Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko
(Obrazový průvodce po vyhlídkách a rozhlednách) – čerstvá novinka!!!

Průvodce Českým Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko

Vychází nové turistické publikace
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Přes 100 europoslanců, ministerských úředníků 
a národních či regionálních politiků z desítky zemí 
Evropské unie se sejde v listopadu 2007 na mezi-
národní konferenci v Bruselu. Krásnolipský projekt 
Komunitní centrum ČŠ patří mezi 17 projektů z EU, 
které tuto konferenci organizují. Hlavním tématem 
konference budou klíčová sdělení a ponaučení 
z práce v projektech odstraňujících nerovnosti na 
trhu práce a v projektech podporujících zaměstna-
nost.

V červnu se zástupce komunitního centra zúčast-
nil přípravného setkání se zástupci oněch projektů. 
Jsou mezi nimi zastoupeny projekty např. z Velké 
Británie, Itálie, Německa, Polska, Maďarska, Kata-

lánska, Slovenska či Rakouska. Po tříleté práci na 
svých projektech, v národních sítích, v mezinárod-
ních partnerstvích společně představí společné vý-
sledky, představí to, čeho za poslední tři roky práce 
dosáhly.

Protože za Českou republiku se konference 
účastní pouze jeden projekt a to právě ten krásno-
lipský, mají pracovníci komunitního centra a part-
neři projektu obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko a Agentura Pondělí, o.s. plné ruce práce 
s přípravami na tuto závěrečnou konferenci i s po-
zváním klíčových politiků. Svou pomoc s příprava-
mi také přislíbilo MPSV ČR.

(HV)

Krásná Lípa se představí v Bruselu

Vzdělávací kurzy
v Českém Švýcarsku
mají své první absolventy

Slavnostní ukončení jarního kola 
rekvalifikačních kurzů zaměřených na
cestovní ruch má za sebou obecně 
prospěšná společnost České Švýcar-
sko, která vše připravila a koordinovala. 
Cílem těchto vzdělávacích kurzů bylo 
zvýšit kvalifikaci osob, které mají zájem
o oblast cestovního ruchu a rádi by v ní 
našli své profesní uplatnění.

První z kurzů s názvem Pracovník in-
formačních středisek a cestovních kan-
celáří probíhal v období únor až březen 
2007 a z 15 posluchačů složilo úspěšně 
závěrečné zkoušky 11 osob. Absolventi 
nacházejí uplatnění hlavně v letní turis-
tické sezóně v regionálních informač-
ních střediscích. Druhý kurz s názvem 
Pracovník regionální turistiky v chráně-
ných územích zaměřený na poskytová-

ní průvodcovských služeb v Národním 
parku České Švýcarsko, navštěvovalo 
také 15 posluchačů a závěrečné zkouš-
ky složilo úspěšně 11 osob. Někteří 
z úspěšných absolventů již připravují 
trasy pro prázdninové období, kterých 
se bude moci účastnit široká veřejnost 
a zároveň se pro ně otevírá možnost stát 
se certifikovanými průvodci v Národním
parku České Švýcarsko. 

Třetí z rekvalifikačních kurzů s ná-
zvem Euromanager v oblasti cestovního 
ruchu bude probíhat na podzim tohoto 
roku již v nově otevřeném vzdělávacím 
středisku Dům Českého Švýcarska. Kurz 
je určen všem zájemcům, kteří chtějí 
profesně působit v oblasti rozvoje ces-
tovního ruchu, zejména jako projektoví 
manažeři.

Dana Štefáčková, 
České Švýcarsko o. p. s.

Třetí rok nezávazné spolupráce s PTTK Gubin 
využili jak krásnolipští, tak varnsdorfští turisté 
v počtu 20 osob návštěvou Lubuského kraje v zá-
padní části Polska. Třídenní autobusový zájezd se 
konal od 27. do 29.4. 2007. Cestu přes německou 
Lužici zajišťoval pan Jürgen Gerstner, který turisty 
provedl skanzenem v obci Rietschen a v Bad Mus-
kau zámeckým parkem, který 2/3 zasahuje do Pol-
ska (Muzakowski park).

V plánu zájezdu byla i prohlídka města, které 
rozděluje Lužická Nisa na dvě části: německý Gu-
ben a polský Gubin. I sobotní program byl velice 
bohatý, nejprve jsme navštívili Husitský památník 
na okraji Gubinu, prošli jsme se části přírodní rezer-
vace Debowiec (lokalita starých dubů s velkým vý-
skytem chráněného roháče obecného), zážitkem 
byla i prohlídka největší vodní elektrárny Lubské-
ho kraje – Dychow, na řece Bobru, která pramení 

poblíž Žacléře a vlévá se do Odry. Navštívili jsme 
i Křesiňskou chráněnou oblast (Krzesiňski Park 
Krajobrazowy), kde nás průvodci zavedli k nejpů-
sobivějšímu a zároveň nejnižšímu místu okresu 
Oderské Krosno – soutok Lužické Nisy s Odrou 
– 33 m.n.m.

Den jsme ukončili na břehu jezera Borek u tábo-
rového ohně, kde má PTTK Gubin rekreační objekt 
s půjčovnou kajaků. V neděli nás průvodci pro-
vedli městskou věží Ostrowské brány, rozsáhlým 
zámeckým parkem v Brodech se zámeckým kom-
plexem, rozhlednou a městem Lubsko (15 000 
obyvatel) v okrese Žary.

Díky průvodcům předsedovi PTTK Gubin panu 
Zenonu Pilarczykovi a místopředsedkyni PTTK Gu-
bin paní Gražině Bartkowiak, kteří se o nás starali 
po celé tři dny od rána do pozdních večerů, jsme 
poznali, že i relativně nezajímavá krajina Lubské-

ho kraje s nejvyšším místem 225 m. n. m. je velmi 
zajímavá a pro milovníky ptactva, vodních sportů 
a rybáře rájem. Při zpáteční cestě domů jsme ještě 
navštívili rozhlednu Landeskrone u německého 
města Görlitz. Díky všem, kteří se podíleli na této 
velice zdařilé turistické akci, a zvlášť ještě ochot-
nému řidiči autobusu Čestmíru Honzátkovi ze Cvi-
kova, mohou ti, kteří nejeli jen litovat.

Karel Hanousek, OKČT Krásná Lípa

Zájezd do Lubuského kraje
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Ve čtyřech pokročilostech jsou nabíze-
ny jazykové kurzy němčiny a angličtiny 
v Komunitním centru Českého Švýcarska. 

Jazykové kurzy probíhají jednou týd-
ně, vždy 1,5 hodiny odpoledne. Kurz je 

půl roční a výuka probíhá zdarma v Ko-
munitním centru v Krásné Lípě.

K přihlášení se do kurzu je potřeba 
vyplnit přihlášku a test v Komunitním 
centru, které sídlí v suterénu městského 

úřadu Krásná Lípa (vchod je ze zadní 
strany budovy). Více informací o kurzech 
na telefonu 412 354 841, 777 938 839 
nebo přímo v Komunitním centru.

Jakub Juda, vedoucí KC

Jazykové kurzy Komunitního 
centra budou otevřeny od září

V tomto krátkém portrétu Vám představíme pří-
běh jednoho z klientů Komunitního centra České-
ho Švýcarska z Krásné Lípy pana Josefa Hoška. Pan 
Josef se narodil rok po druhé světové válce v roce 
1946. Vystudoval hornické učiliště a povětšinou 
pracoval jako řidič. “Dlouho jsem nemohl najít 
žádnou práci, více jak dva roky jsem byl v evidenci 
úřadu práce. Občas se mi sice poštěstilo najít si na 
krátkou dobu práci, ale potom jsem zase skončil 
na pracáku. Víte, v mém věku a tím, že mám čás-
tečný invalidní důchod, je těžké nějakou práci na-

jít,“ řekl ke své situaci. „ Pak jsem ve Vikýři uviděl 
inzerát, kterým hledají lidi do dlouhodobé rekva-
lifikace. Tak jsem došel do Komunitního centra
a přihlásil jsem se,“ povysvětlil. Z kurzů, které Ko-
munitní centrum Českého Švýcarska pořádá si vy-
bral pracovníka pro sportovní zařízení. A tak pan 
Josef nastoupil 3. května 2006 do dlouhodobého 
pracovně-vzdělávacího rekvalifikačního kurzu.

... pokračování příště
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Příběh klienta – část první

Komunitní centrum Českého Švýcarska uspořá-
dalo pro vybrané klienty rekvalifikačních kurzů mo-
tivační návštěvu pražské Tróji. V rámci Trojské karty 
klienti měli možnost shlédnout Botanickou zahradu, 
Trojský zámek a zoologickou zahradu. V doprovodu 
průvodce si klienti prohlédli tři části tropického skle-
níku Fata Morgana, kde se seznámili s rostlinstvem 
tropického a subtropického klimatického pásma. 
Ve venkovní expozici botanické zahrady měli kli-
enti technických modulů, kteří se starají o zeleň ve 
městě, možnost nasbírat inspiraci pro svou další 
práci. Nejatraktivnější partií parkově řešené úpravy 
expozice je centrální letničkový záhon, na kterém 
je k vidění okolo 300 druhů letniček. Další inspirací 
pro klienty zajisté byla japonská zahrada, rozděle-

ná do dvou odlišných částí. První představuje hor-
skou zahradu s potůčkem a druhá část soustřeďuje 
sbírkovou kolekci dřevin pocházejících z východní 
Asie. Mezi další zajímavé části patřila prohlídka 
skalničkového skleníku, bambusového háje nebo 
památkově chráněná vinice sv. Kláry. Po obědě kli-
enti navštívili Trojský zámek, kde shlédli expozici 
historických zobrazení psů, koní a dalších zvířat ze 
sbírek šlechtických sídel, unikátní nástěnné malby 
v „čínských komnatách“ a nejvýznamnější obrazy 
českého malířství ze sbírek Galerie hlavního města 
Prahy. U zámku si pak prohlédli jedinečný francouz-
ský park. Na závěr své návštěvy pražské Tróji klienti 
navštívili pražskou zoologickou zahradu.

Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Klienti Komunitního centra
navštívili pražskou Tróju

Dnes si představíme obsah rekvalifikačního kur-
zu Výsadba zeleně. Tento kurz byl postaven tak, 
aby jeho absolventi znali technologii výsadby par-
ků, sázení stromů i keřů a naučili se výsevu semen. 
V kurzu se naučí zpracování pozemku před výsad-
bou, způsobům výsadby stromů a keřů, specifiky
prostokořenné a kontejnerované sadby. Při sázení 
stromů se učí ruční a mechanizované výsadbě. Na-
učí se péči o dřeviny, jejich předvýsadbové a pový-
sadbové ošetření, ošetření během vegetace, typy 
řezů, hnojení, zálivky, členění parkových dřevin 
a zimování dřevin. Zároveň se naučí i péči o tráv-
níky, údržbu trávníků, hnojení a zálivku, zpracová-
ní a likvidace posekané hmoty. Na konci kurzu by 
absolventi měli být schopni se starat o jakoukoliv 
městskou zeleň.

Miroslav Řebíček, 
manažer vzdělávání

Rekvalifikační kurz – Výsadba zeleně

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
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Jubilejní vítězství na Tour de Feminin 2007 oslavi-
la německá reprezentantka Hanka Kupfernagel. Na 
silnicích Šluknovského výběžku, Polska a Německa 
si po dlouhých sedmi letech dojela už pro páté cel-
kové vítězství. To se v historii závodu ještě nepoda-
řilo žádné jiné závodnici. Hanka Kupfernagel v Krás-
né Lípě totiž zvítězila dvakrát z sebou v letech 1996 
a 1997 a pak opět dvakrát za sebou v letech 1999 
a 2000 navíc jí patří i čtrnáct etapových vavřínů. 
Dvakrát za sebou se podařilo zvítězit už jen české 
závodnici Radce Kynčlové, která vyhrála první dva 
ročníky závodu v letech 1988 a 1889. 

Hanka Kupfernagel se do čela závodu dostala ve 
třetí etapě. Tou byla časovka na dvacet kilometrů, 
která se jela v polské Bogatynii. Tu vyhrála s šesta-
čtyřiceti sekundovým náskokem před druhou Trixi 
Worrack rovněž z Německa a ve zbývajících dvou 
etapách si už vedení jen pohlídala. Druhá Rakušan-

ka Andrea Graus na vítěznou Němku ztratila 1 minu-
tu a 3 vteřiny. Třetí skončila Edwige Pitel z Francie.

Nejlepší českou závodnicí se na šestém místě sta-
la Martina Růžičková, která ale v současné době hájí 
barvy rakouského týmu Mix Elk haus. 

Letošní Tour de Feminin mělo 5 etap a 435 kilo-
metrů a závodnice je projeli průměrnou rychlostí 
34,5 km/hod. Na start první etapy se postavilo 121 
závodnic a do nedělního cíle jich dojelo 88.

(vik)
Celkové výsledky po pěti etapách
1. Hanka Kupfernagel Německo 12:36:35 
2. Andrea Graus Mix Nürnberger 12:37:38 
  (-1:03)
3. Edwige Pitel Uniqa Graz 12:38:17 
  (-1:42) 
6. Martina Růžičková Mix Elk haus 12:43:33 
  (- 6:58)

Německá mistryně světa v Krásné Lípě 
triumfovala již popáté


