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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 5. února

Spali v jedenáctistupňovém mrazu

S novým průvodcem za tajemstvím 
Českého Švýcarska

Rovných čtyři sta osmdesát osm kilometrů jela 
Jana z Horní Datyně u Ostravy, aby se pod horou 
zvanou Vlčí vyspala v jedenáctistupňovém 
mrazu ve stanu. Společně s ní pod Vlčí horou 
v sedmnácti stanech spalo dalších dvaatřicet 
nadšenců, vyznavačů zimního stanování, dva 
z nich dokonce ani nepovažovali za nutné stan 
vůbec stavět a ustlali si přímo pod širým nebem. 
To letošní, již sedmadvacáté zimní stanování, 
se podle nocležníků opravdu vyvedlo. Vstávali 
do slunného rána a to, že bylo jedenáct stupňů 
pod nulou jim vůbec nevadilo. „Lepší mráz než 
voda a vlhko,“ pochvaloval si nejstarší účastník 
stanování, devětašedesátiletý Petr Pickl alias 
dědek Šlapka z Karlových Varů. Letošní ročník 
si pochvalovali i sami organizátoři akce, 
členové Klubu českých turistů z Krásné Lípy. 

A to nejen proto, že se vyvedlo počasí a zimní 
stanování bylo skutečně zimní, ale i proto, že 
to letošní stanování bylo i mezinárodní akcí. 

Pod Vlčí horu totiž přijeli přespat dva turisté 
ze slovenského Popradu a jeden z německé 
Žitavy. 

Právě vydaný tištěný průvodce s názvem 
Průvodce expozicí „České Švýcarsko – život, 
tajemství, inspirace“ je jednou z dalších 
novinek, které obohatí prohlídku návštěvníka 
v interaktivní expozici v Domě Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě.
Průvodce expozicí je drobná publikace, 
která návštěvníkovi pomůže s orientací 
v jednotlivých částech expozice díky 
přehledné mapce, upřesní a dovysvětlí 
témata 12-ti zastavení. Najdete v něm také 
testové otázky, na něž vás upozorní obrázky 
postavy legendárního mlynářského tovaryše 
a kouzelníka Pumphuta, zobrazené v průvodci 
i na exponátech.  V průvodci se můžete navíc 

seznámit s řadou neobyčejných příběhů 
a získáte inspiraci i různorodé náměty pro 
vlastní výlety a putování po kraji.
Kromě této novinky České Švýcarsko o.p.s. pro 
letošní rok připravila i řadu dalších novinek. 
V průběhu roku tak v expozici přibudou nové 
interaktivní exponáty, ve vzdělávacím středisku 
nabídnou řadu nových seminářů, workshopů 
pro školy  i veřejnost a již nyní chystají nové 
průvodcovské a turistické nabídky pro letní 
sezónu 2009.
Dům Českého Švýcarska je pro veřejnost 
otevřen již přes rok (od října 2007) a doposud 
ho navštívilo více než 30 tisíc lidí. 

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

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

UPOZORNĚNÍ
Od 1.1.2009 nabyla účinnosti nová obecně 
závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení 
koefi cientu pro výpočet daně z nemovitostí. 
Touto vyhláškou se zvyšují koefi cienty 
u některých nemovitostí. Nejdůležitějším 
bodem této vyhlášky je místní koefi cient, který 
se na území města Krásná Lípa stanovuje ve 
výši 2.
Finanční úřad již tuto vyhlášku obdržel a nyní 
se podle ní řídí.
Pokud vám chodí složenky na zaplacení daně 
z nemovitosti, měla by se tam již objevit částka 
se zvýšeným koefi cientem.                                (jg)

K 1.1.2009 KONČÍ POSKYTOVÁNÍ 

KOMERČNÍ INZERCE VE VIKÝŘI
Z důvodu novely zákona o DPH s účinností 
od 1.1.2009 neposkytujeme zájemcům
prostor pro placenou inzerci.
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA:
Je určené dětem předškolkového věku a jejich 
doprovodu (nejvhodnější věk 1-4 roky).
Připraven je program pro rodiče i děti, ty mají 
navíc k dispozici hernu se spoustou hraček, 
doprovod si může posedět u čaje či kávy 
a popovídat si o radostech i starostech, které 
péče o naše ratolesti doprovázejí. 
Sídlo: podkroví školní družiny Základní školy 
v Krásné Lípě.
telefon: 607 852 620, www.mcberuskakl.wz.cz
V níže uvedené dny a hodiny můžete kdykoliv 
přijít nebo odejít a zúčastnit se připravených 
programů: 
Každé úterý 9 – 12 hodin (v úterý je program 
vhodný pro děti ve věku 1,5 – 4 roky)
V zimě každou středu 16 - 18 hodin (ve středu 
je odpočinkový program pro celé rodiny)
Každý pátek 9 – 11 hodin věku do 1,5 roku)
Mezi další společné aktivity dětí a dospěláků 
patří např. cvičení na terapeutických míčích 
nebo zpívání s hudebními nástroji. 
Nezapomeňte přezůvky pro vás i vaše 
ratolesti.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo 
v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si 
můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na 
adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.
cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email 
rebicek@krasnalipa.cz.
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.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: Kdo smí převzít od občanů odpady
Odpověď:
Zcela obecně platí, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 
stanoveným právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. K převzetí odpadu 
do svého vlastnictví je oprávněn pouze provozovatel zařízení k využití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu,  nebo též obec.
V § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je stanovena obecná povinnost každého: 
zjistit, zda ten, komu předává odpady, je vůbec k převzetí konkrétního odpadu oprávněn. 
V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Obec je oprávněna (nikoliv povinna) ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou 
vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem.  
Od 1. ledna 2009 pak platí, že provozovatel, provádějící sběr nebo výkup určitých odpadů 
(vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění: měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsi kovů, 
kabely, železné a neželezné kovy, železo a ocel, směsné kovy a autovraky), nesmí vykupovat 
tyto odpady od fyzických osob. Nesmí provádět úhradu za výkup v hotovosti. Je povinen při 
odběru nebo výkupu těchto odpadů určit totožnost osoby jednající za právnickou osobu 
(té, která odpad fakticky odevzdává). Je povinen poznat a určit odebírané nebo vykupované 
odpady, vést o tom evidenci, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. 
K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy 
totožnosti těchto osob. Nezjistí-li totožnost osoby, která odpad fakticky přivezla, nesmí 
odpad vykoupit. 

INFORMACE Z EKOPORADNY
České Švýcarsko o.p.s., ve spolupráci se Správou Národního parku České 

Švýcarsko Vás zvou na cyklus večerních přednášek s pracovníky Správy NP ČŠ.

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 26.1. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 29.1 2009 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 9.2. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 12.2. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
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.

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00 - Středa 15:00 – 17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání 
zaměstnání.

AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30 - Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA

1. a  3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
Mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné dotazy. 

Poradenství při řešení právních otázek.
PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let

Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00

Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ

Pondělí 9:00 -16:00 - Středa 14:00 -17:00
Podporované zaměstnávání pro klienty s různým 

stupněm postižení.
ŠICÍ DÍLNA

Úterý 9:00 – 17:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

9. 2. 2009 Náš národní park – jeho poslání a cíle - Přednáší: I. Marková a J. Holešinská
11. 2. 2009 Co smím a co ne – Návštěvní řád NP ČŠ - Přednáší: V. Nič
16. 2. 2009 Historie turistiky v Českém Švýcarsku - Přednáší: N. Belisová
18. 2. 2009 Ochrana přírody – očima ochránců přírody i veřejnosti - Přednáší: T. Salov
23. 2. 2009 Rostlinstvo NP ČŠ - Přednáší: I. Marková
25. 2. 2009 Péče o lesy v Českém Švýcarsku - Přednáší: D. Štefl ová
23. 3. 2009 Bezobratlí živočichové NP ČŠ a reintrodukce lososa obecného - Přednáší: M. Trýzna
30. 3. 2009 Obratlovci NP ČŠ - Přednáší: R. Nagel

Místo konání:  Dům Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě
Čas:   od 17:00
Vstupné:  50 Kč (v ceně je káva, čaj a malé občerstvení)

Přednášky jsou součástí kurzu „Pracovník regionální turistiky v chráněných územích“.
Na přednášky navazují exkurze, které budou probíhat od dubna do července.
Více informací naleznete na www.ceskesvycarsko.cz. 
V případě zájmu nahlaste svou účast na  této adrese: Štěpánka Dlouhá, e-mail vzdelavani@
ceskesvycarsko.cz či tel. 412 383 000, 775 552 791.
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Na podzim loňského roku se ujal našich 
nejmenších fotbalistů Vlasta Šmalcl. O tom, 
že vede mladší přípravku s velkým srdcem na 
dlani, že je to trenér skutečně na svém místě, 
který klukům všechno dobře vysvětlí a učí je 
hrát fotbal tak, jak se fotbal hrát má, ví každý, 
kdo se někdy přišel podívat na trénink.
V pondělí 19.1.2009 domluvil přátelský zápas 
mezi našimi a rumburskými fotbalisty. 
Naši borci nastoupili v tomto složení: David 
Leso, Robert Kurz, Matěj Grejcar, Tomáš Alfery, 
Honza Kaipr, Vlastík Šmalcl-junior, Tomáš 
Rýzler a Filip Miko.

Zápas trval celou jednu hodinu, kluci se 
samozřejmě střídali. Hned v úvodu jsme 
viděli velké nadšení v očích všech našich 
hráčů. Pro některé to byl vůbec první krok do 
své fotbalové kariéry. Zápas byl velice pěkný 
a o góly nebyla rozhodně nouze. 
Autoři branek: Honza Kaipr – 5, Tomáš Alfery – 
5, David Leso – 2, Vlastík Šmalcl – 1, Filip Miko 
– 2, Robert Kurz – 1.
Rumburští kluci střelili do naší branky míč 
6krát. 
Výsledné skóre Krásná Lípa- Rumburk 16 : 6.

(m.alf )

Provozní doba  SPORTBAR
 Po ZAVŘENO
 Út  12:00  -  20:00
 St  12:00  -  20:00
 Čt  12:00  -  20:00
 Pá  12:00  -  20:00
 So 12:00 - 20:00
 Ne  ZAVŘENO
Provozní doba  BAR TOVÁRNA

 Po 11:00  -  21:00
 Út  11:00  -  21:00
 St  11:00  -  21:00
 Čt  11:00  -  21:00
 Pá  11:00  -  23:00
 So          11:00 - 22:00
 Ne  14:00 - 20:00

FITNES
Denně 14:00 - 21:00 Tel.:775 592 230

SPINING
Na objednávku 17:00 - 20:30 

Tel.: 723 925 380, 773 435 523
SAUNA, SOLARIUM, MASÁŽE

Na objednávku, dle dohody 
Tel.:774 492 230

 Po - Čt 15:00 - 21:00
 Pá 14:00 - 22:00
 So - Ne 15:00 - 21:00

(dle dohody ve Fitnes)
Tel.: 775 592 230

AROMATERAPIE
Na objednávku, dle dohody 

Tel.:739 474 714
VÝSTAVNÍ GALERIE
na požádání v restauraci

 Po - Pá ZAVŘENO
 So 11:00 - 18:00
 Ne 14:00 - 18:00

UBYTOVÁNÍ
na požádání v restauraci

 Po - Ne 14:00 - 22:00
Tel.: 775 592 230
info v restauraci

Změny otevírací doby 
v Továrně

Provozní doba  SPORTBAR
Po ZAVŘENO

Provozní doba 
jednotlivých zařízení 

Relax Krásná Lípa, p. o.
od 19. 1. 2009

Novinka v Továrně - 
Aromaterapie

Sníh z ulic ve městě 
zmizel

Nezaměstnanost - krize 
nebo sezonní vlivy?

Opatrně na zamrzlých rybnících
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Velcí borci jsou ti malí fotbalisti

Od 19. ledna došlo k drobným úpravám 
provozních dob jednotlivých zařízení 
a provozů v krásnolipské Továrně a ve 
Sportbaru ve sportovním areálu. 
Nejpodstatnější změna se týká provozu Galerie 
ČŠ, která bude otevřena pouze o víkendech, 
jinak na požádání u obsluhy v restauraci. 

Dopřejte si relaxaci v podobě voňavé masáže 
– jemné jako dotek motýlích křídel. 
Speciální masáže pro vás v Továrně připravila 
Petra Černá.
Objednávky na telefonním čísle 739 474 714. 

V očekávání dalších sněhových srážek 
přistoupili pracovníci krásnolipských 
Technických služeb k odvozu sněhu z náměstí 
a z hlavních komunikací ve středu města. Využili 
mírného oteplení a ve večerních a nočních 
hodinách pomocí těžké mechanizace sníh 
odstranili a odvozili na deponii, kde bude 
v případě oteplení bezpečně odtávat. 
Případné potíže se sjízdností komunikací 
můžete hlásit na telefonních číslech: 
p. Kamberská :412 354 848 , 777 638 828
sl. Fiegerová (ved. TS) : 737 662 340              (jk)

Statistiky nezaměstnanosti ukazují ve srovnání 
s minulým měsícem pro Krásnou Lípu 
poměrně nepříznivý vývoj. V meziměsíčním 
srovnání přibylo v prosinci 2008 v Krásné Lípě 
dvacet osm nových lidí bez práce. Stejně tak 
je tomu ve většině měst a obcí v regionu. 
V Krásné Lípě došlo v prosinci k nárůstu 
nezaměstnanosti z 13,36% na 14,98%. 
Okresní průměr je 10,78 %. I zde je patrný 
stoupající trend. 
K 31. 12. 2008 bylo ve městě evidováno 258 
uchazečů o zaměstnání, z toho 116 žen. 

Hasiči radí všem, kteří se vydají na zamrzlé 
vodní plochy, aby dávali pozor! 
Všeobecně platí tyto zásady při pohybu po 
zamrzlé vodní ploše: 
Rozhodně nedoporučujeme volně se 
pohybovat po ledu o tloušťce menší než 
25 cm a v místech, kde není možnost pomoci 
v případě nouze! 
Nebezpečí proboření je vysoké zejména 
u ploch s přírodním přítokem a odtokem, 
kde jsou vyšší teploty v místech průtoku. Po 
ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, 
může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí 
k náhlému prasknutí. 
Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi 
jednotlivými osobami doporučuje udržovat 
vzdálenost přibližně 5m a být navzájem 
spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní 
vysokohorské turistice. 

Zatížení je vhodné rozložit na co největší 
plochu, proto při pohybu po ledové ploše 
s výhodou využívejte pomůcky zvyšující 
zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.). 
Doporučujeme dále osobní záchranné 
pomůcky využívané v severských státech - tzv. 
Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové 
hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) 
přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková 
pomůcka nám umožní, ve většině případů, 
samostatně se vyšplhat z propadlého ledu 
zpět. 
Při chůzí čí jízdě po zamrzlé hladině si vezměte 
pomůcky připevněné na laně, které se po 
ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je 
možno se na základě jejich vztlaku přidržet 
(prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací 
pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.). 

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA LEDEN 2009
pondělí 26. 1.
od 17.3o hod ŽENY Vstupné 60,- Kč

Co udělá s partou kamarádek odhalení, že manžel jedné z nich zahýbá?
Ml.přístupno od 12ti let. 115 min.

středa 28. 1.
od 18.oo hod

SNĚŽENKY A
MACHŘI 2

Vstupné 60,- Kč

Stejná parta Vikiho Cabadaje se rozhodla vyrazit na tutéž horskou chatu -  po 25ti letech.
Ml. přístupno. 104 min.

středa 4. 2.
od 17.oo hod SOBÍK NIKO Dospělí 50,- Kč

Dětské animované dobrodružství o malém Nikovi, který by ze všeho nejvíc chtěl umět létat.
Ml. Přístupno. Česká verze. 80 min.

čtvrtek 5. 2.
od 18.oo hod HLÍDAČ č. 47 Vstupné 60,- Kč

Mimořádnou hereckou příležitost poskytl Karlu Rodenovi režisér Filip Renč v přepise románu 
Josefa Kopty. Ml. Nepřístupno. 108 min.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA
 č.1/2008

o stanovení koefi cientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Krásná Lípa se na svém zasedání dne 19. 6. 2008 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b), § 12 zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Pozemky
U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) se pro celé území města stanovuje koefi cient, kterým se násobí základní sazba daně  ve výši 1,6.

Čl. 2 - Stavby
(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f ) se pro celé území města stanovuje koefi cient, kterým se násobí základní sazba daně, případně zvýšená podle 
§ 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,6. 
(2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) se pro celé území města stanovuje koefi cient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba zvýšená 
podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5.

Čl. 3 - Místní koefi cient
Na území města Krásná Lípa se stanovuje místní koefi cient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2. 

Čl. 4 - Zrušující ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 12/1994 o stanovení koefi cientu u daně z nemovitostí.

Čl. 5 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009. 
         Ing. Zbyněk Linhart Jana Gálová
         starosta města   místostarostka města

vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 02.07.2008
sejmuto z úřední desky: 17.07.2008

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Zahajuje keramický kroužek 

pro děti
Chcete se stát kvalifi kovaným turistickým průvodcem?

Sláma jako stavební 
materiál?

Respektovat a být 
respektován

KŘÍŽKOVÁ VÝŠIVKA ROMSKÝ PLES

TIP NA VÝLET - Za 
„Brtnickými ledopády“ 

Líbí se Vám keramické hrnečky, zvonečky, 
fi gurky a jiné drobnosti? Rádi tvoříte? Pak 
právě pro Vás je tu keramický kroužek, v němž 
si budete moci vyrobit věci v ruce, z plátu 
i točené na kruhu z keramické hmoty, které 
budeme vypalovat i glazovat. A co víc. Výrobky 
si po jejich dokončení odnesete domů.  
Schůzky budou každé úterý od 15:30 hod. do 
17 hod. v základní škole v Krásné
Lípě (sraz před školou). Přihlášku děti dostanou 
na první schůzce. 
Poplatek je 10 Kč za každou schůzku.
Pomůcky jsou k zapůjčení v dílně, s sebou si 
vezměte pracovní oblečení! 
www.keramickadilna.unas.cz
Těší se Hana Volfová

Pokud ano, tak právě pro vás je připravena 
nabídka rekvalifi kačního kurzu obecně 
prospěšné společnosti České Švýcarsko. 
Víceměsíční rekvalifi kační kurz s názvem 
Pracovník regionální turistiky v chráněných 
územích se uskuteční v období únor – listopad 
2009. 
A co je v jeho nabídce? 
• možnost získání rekvalifi kace, která je 
podmínkou pro obdržení živnostenského 
listu na průvodcovskou činnost 
• možnost získání certifi kace pro provozování 
průvodcovské činnosti v NP České Švýcarsko 
(na programech organizovaných Českým 
Švýcarskem o.p.s. nebo jinými držiteli výjimky 
ze zákona č. 114/1992 Sb., § 43) 

• možnost realizace osobně navržených výletů 
pod záštitou Českého Švýcarska o.p.s. 
• získání know-how: Jak připravit trasu, jak 
vnést do prohlídky zážitek, jak řešit krizové 
situace, jak komunikovat se zákazníkem a se 
skupinou, jak bojovat se stresem… 
• získání přehledu o přírodních, historických 
a kulturních zajímavostech regionu. 
Více informací o kurzu získáte na 
www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-
rekvalifi kace/prtchu.
Důležité upozornění:
Zájemci z řad veřejnosti mohou navštěvovat 
jednotlivé přednášky i kurzy jednotlivě, za 
uvedené ceny, bez nároku na akreditaci.  
I v tomto případě je nutné předem se 
přihlásit. 

O tom, že dům nemusí být jenom z cihel či 
dřeva, se můžete přesvědčit na přednášce 
Lukáše Gavlovského Slaměný dům vlastní 
cestou. Lukáš Gavlovský Vás seznámí se 
zážitky a zkušenostmi ze stavby vlastního 
domu, při které použil přírodní materiály 
– dřevo, hlínu, slámu a konopí. Přednášku 
připravilo občanské sdružení Nobilis Tilia na 
pátek 23. ledna 2009 a uskuteční se v čajovně 
ve Vlčí Hoře od 18: 00 hodin.

Komunitní centrum Krásná Lípa pro Vás 
ve dnech 24.-27. března 2009 připravilo 
kurz výchovných a motivačních postupů 
a komunikačních dovedností široce 
použitelných při výchově dětí i v komunikaci 
dospělých mezi sebou. Kurz vedený 
psychology Pavlem a Tatjanou Kopřivovými je 
vhodný pro rodiče, učitelky a učitele MŠ, ZŠ, 
SŠ, vychovatele a další zájemce. 
1.-2. den: Komunikace oprávněných požadavků 
vůči dětem i dospělým – přehled neefektivních 
a efektivních způsobů, „abeceda“ základních 
komunikačních dovedností. Vysoká sebeúcta 
jako „imunitní štít“.
3. den: Zvládání emocí.
4. den: Vnitřní a vnější motivace. Rizika závislosti 
na autoritě, vedení dětí k samostatnosti 
a zodpovědnosti. Rizika odměn ve výchově. 
Jak projevit uznání a ocenění.
Přihlášky jsou k dispozici v komunitním centru 
a na webových stránkách komunitního centra: 
http://www.krasnalipa.cz/kccs

S technikou křížkové výšivky se seznámí 
účastníci kurzu křížkové výšivky. Kurz vedený 
Marií Píšovou se uskuteční v pondělí 26. 
ledna od 17:00 do 19:00 v komunitním centru 
v Krásné Lípě. K dispozici budou i ukázky 
hotových výrobků a vzorník předloh.
Na místě bude připraven i základní materiál 
a pomůcky. Domů si odnesete vlastnoručně 
vyrobenou výšivku 10 x 10 cm. Pokud si ale 
chcete vyrobit jiný výrobek, přineste si vlastní 
panamu, vyšívací bavlnky, jehlu s větším 
uchem, případně vyšívací bubínek (není 
nutný). Poplatek: 30,- Kč.

Sdružení Čačipen Vás zve na romský ples 
v sobotu 31. ledna do restaurace Pod kostelem 
v Krásné Lípě od 20:00. K tanci i poslechu hraje 
skupina Čačipen.

Ledopády se vytvářejí pouze na konci 
chladných zim se sněhovou pokrývkou. 
Ledopády naleznete, pokud se vypravíte 
z obce Brtníky po zelené turistické značce, 
která vás dovede k bývalému zámečku 
Šternberk, dnes přestavěnému k turistickým 
účelům. Odtud dojdete k nedaleké Soví 
vyhlídce. Je to nádherné místo, kde se 
před vámi otevře zasněžená, členitá krajina 
ponořená do ticha a svých zimních snů. 
Budete-li vytrvale pokračovat v putování 
dál, dovede vás cesta k prvním mimořádně 
krásným ledopádům zvaným Opona. Na této 
trase ovšem nejsou přitažlivé jen ledopády 
rostoucí s každým chladným ránem, ale i velké 
množství zajímavých míst, která vybízejí 
k zastavení, prohlédnutí a odpočinutí. Po 
cestě totiž minete i Velký pruský tábor (velký 
skalní převis) a Brtnický hrádek. I ten vám 
poskytne nezapomenutelnou podívanou. Po 
chvíli se cesta stáčí a vy můžete pokračovat po 
zelené značce směrem k Turistickému mostu, 
nebo se vrátit do Brtníků údolím Vlčího 
potoka. Při návratu můžete vidět ještě další 
krásné ledopády – Betlém, Varhany a Velký 
sloup. Vzhledem k častému výskytu ledových 
a kluzkých ploch dbejte zvýšené opatrnosti. 
(zdroj: www.ceskesvycarsko.cz)






