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Dlouho očekávaná kniha Školní sraz Krásná Lípa 

2010 konečně spatřila světlo světa.

Reprezentativní, téměř sedmdesátistránková pu-

blikace, plná fotografi í a  zajímavostí, připomíná 

nezapomenutelnou atmosféru slavnostního dne 

6. června 2010, kdy jsme společně zaplnili nově 

zrekonstruované Křinické náměstí, a  plni emocí 

a vzpomínek společně prožili v Krásné Lípě krásný 

letní den.

Kniha bude v prodeji na krásnolipské radnici od 6. 

června 2011, a  to za  cenu 299,- Kč vč. vloženého 

DVD se všemi bonusovými fotografi emi a  texty. 

Objednávat ji můžete i  elektronicky prostřednic-

tvím formuláře na  webových stránkách školního 

srazu http://www.skolnisraz.cz/objednavka_knihy.

asp.

(Tým organizátorů)

401

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 12. května  2011

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 26. května 

kniha Školní sraz Krásná Lípa

Kniha o Školním srazu 2010 vychází
Výchova dětí

v rodině
Samozřejmě půjde o  situace týkající se 
především vztahu rodiny a školy. To je pro-
blém trvající již po  staletí, problém téměř 
neřešitelný, pokud není oboustranně dob-
rá vůle.
Je to špatně, pokud by snad učitel ve třídě 
snižoval vážnost a autoritu rodiny jakého-
koli žáčka. Pokud se to snad někde děje, je 
to velice neprofesionální. Bylo by tak totiž 
zaseto semínko vzájemné nedůvěry a po-
kud by vzklíčilo, nastal by velice vážný pro-
blém. Věřím, že se tohle děje zcela výjimeč-
ně, mých 47 let praxe prožitých ve školství 
mne k tomu názoru opravňují.
Je to ovšem problém zejména v  podobě 
opačné – když rodiče snižují vážnost školy. 
Tady učiním výjimku z  toho, co jsem na-
psal v úvodním článku k téhle sérii a uvedu 
příklad z místa, tedy z Krásné Lípy. Ten roz-
hovor jsem slyšel na dálku, z okna ve čtvr-
tém patře a je tomu již dávno, onen hoch je 
již dospělý muž. Tehdy, jako dítě, si stěžoval 
otci na paní učitelku, co mu zase provedla. 
Otec reagoval jednoznačně: „Vy… se na ni, 
na krávu!“
Víte, možná toho někdo z  vás i  dnes zali-
tuje, ale mne doma nikdy nebili. Jenom  
jednou. To jsem přinesl ze školy pozname-
náno něco nepěkného a když jsem to měl 
rodičům vysvětlit, tak jsem na adresu paní 
učitelky, mimochodem to byla skutečná 
dáma, výborná učitelka, která si tohle ode 
mne rozhodně nezasloužila, řekl jenom: 
„Když vona…“ – a  víc jsem nestihl, dostal 
jsem takovou, že jsem leknutím zapomněl 
i  brečet. Pochopil jsem a  věru jsem se tím 
pak řídil, věděl jsem, že si to nesmím dovo-
lit. Tohle jsem se snažil pěstovat i ve svých 
dětech. 
Prostě: učitel musí být vždy autoritou, 
přičemž i  dítě ví, že není neomylný. Síla 
učitele netkví v  jeho neomylnosti a  nedo-
tknutelnosti, ale v  tom, že je rozhodnut 
děti něčemu užitečnému naučit, k něčemu 
dobrému vést. Všechno, co jeho roli nějak 
zpochybňuje, škodí hlavnímu cíli: řádné 
výchově a vzdělávání.
Mohlo by to být jednoduché – pokud se ro-
dičům něco nelíbí, zajít za učitelem a pro-
mluvit si o  tom. Rozumní lidé se domluví 
vždy, pokud ovšem chtějí. Děti do  toho 
zatahovat je ale špatné. Někdy to dá práci 
takto jednat, ale věřte, vyplatí se to.

(Mgr. Karel Jarolímek)

V boxerský ring se v sobotu 21. května změní Kultur-

ní dům v Krásné Lípě. Po několika desetiletích se tak 

do  Krásné Lípy opět vrátí box, když se tu odehraje 

jedno kolo severočeské ligy boxu. Trenér a zápasník 

krásnolipského kickboxu Milan Dušek věří, že boxer-

ský zápas bude nejen hezkou podívanou, ale všichni 

jeho svěřenci doma i vyhrají a budou tu sbírat body.

Ostatně splnit by se mu to mohlo. Jeho svěřenci vý-

sledky mají. Naposledy bodovali na  konci dubna 

v Chomutově, kde se konal velký mezinárodní turnaj 

Leon Open za účasti 350 závodníků ze 7 států. Repre-

zentovat Krásnou Lípu vyjelo osm borců, kteří díky 

sponzorskému daru fi rmy Lumines Temple a. s., kte-

rá oddílu zakoupila teplákové soupravy a pan Šedivý 

a syn je zadarmo potiskli oddílovým logem a logem 

svazu jeli jednotně oblečeni a  odhodláni vybojovat 

poháry a medaile. 

Velkým favoritem soutěže byl Marek Fuksa v K-1 v ka-

tegorii do 75 kg.  Bohužel mu nevyšel zápas o postup 

do semifi nále a prohrál s pozdějším vítězem této ka-

tegorie těsně na body. Vše napravil Míša Málek, který 

v kategorii K-1 -71 kg získal stříbro. Zlom přišel i Pepou 

Vodákem, který v kategorii fullcontact ve váze 91 kg, 

který prohrál pouze s  dvojnásobným vicemistrem 

světa a několikanásobným mistrem republiky Petrem 

Karešem. Svým soupeřům nedal žádnou šanci ani 

Ládík Grundza v kategorii mladší žáci – 42 kg. Aby si 

Ládík Grundza zaboxoval naplno startoval i v katego-

rii starší žáci 47 kg, kde boxoval s kluky o pár let starší-

mi a o sedm kilo těžšími. I přesto se Ládík probojoval 

až do semifi nále a porazil i soupeře, kteří reprezentují 

ČR. V semifi nále podlehl těsně na body slovenskému 

reprezentantovi, který vyhrál celý turnaj. Takže Láďa 

získal zlato a bronz, což mu vyneslo jisté místo v re-

prezentaci. 

Ve veteránech nastoupil Roman Forejt, který až ve fi -

nále podlehl Pavlu Plochovi z  pražského Bulldogs 

gymu na body. 

Na  úplný závěr chci pozvat na  nezávazný trénink 

všechny zájemce o tento sport. Pouze upozorňuji, že 

členství v  klubu nevzniká automaticky a  je potřeba 

určitou dobu navštěvovat tréninky v klubu. Pokud se 

jedná o nezletilé, musí na první trénink dorazit v do-

provodu rodičů. 

Veškeré informace najdete na www.kbckrasnalipa.cz. 

Sportu zdar a kickboxu zvlášť.        (MD) 

v sobotu 21 května změní Kultur- který prohrál pouze s dvojnásobn

Do města se po desetiletích vrátí box
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Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace 
elektroodpadu obyvatelé České republiky proká-
zali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou 
význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes 
už většina z nich přistupuje odpovědně. 
Z  nových členských zemí Evropské unie je to prá-
vě Česká republika, kde se elektroodpad  recykluje 
nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo 
o  30-40 %. V  loňském roce už každý zrecykloval 
5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťu-
je zpětný odběr a zpracování  poloviny veškerého 
elektroodpadu – celkem se nám za 5 let  existence 
podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 
tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikro-
vlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček 
dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu. 
Obce mohou ušetřit n emalé fi nance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly 
obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto sta-
rostí zbavovat a  přenášet je na  bedra vznikajících 
kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu 
připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a  recyklaci 
velkých a  malých domácích spotřebičů a  elektric-
kého nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, 
současně jim začal šetřit fi nance, které dříve musely 
vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systé-
mem  ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti 
let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 
60 milionů od  něj získaly na  podporu zpětného 
odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnad-
ňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elek-
troodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím 
přispěl a  nadále přispívá například na  zlepšení 
dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných 

dvorů, na pořízení mechanického či elektronického 
zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků 
na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebi-
čů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem 
rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 pro-
jektů. 
Významná je také úspora surovin a  elektrické 
energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správ-
ně spojuje s  ochranou životního prostředí. Z  vy-
sloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množ-
ství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí 
ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. 
Například z  obyčejné pračky se dá opětovně vyu-
žít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu 
a  téměř 10 kilogramů plastu. Například recykla-
cí běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa 
a  16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na  216 kWh 
elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší 
dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V zá-
vislosti na  konkrétním typu elektrospotřebičů lze 
využít 60-90 % jejich hmotnosti. 
Současně se tím ušetří také velké množství energie. 
Podle propočtů na  základě modelu norských od-
borníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vyslou-
žilých spotřebičů za  5 let své činnosti ušetřil více 
než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční 
spotřeba více než 76  000 domácností. Recyklace 
elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu 
uhličitého, který je hlavní příčinou globálního otep-
lování a  dalších klimatických změn. ELEKTROWIN  
již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyk-
lace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše 
životní prostředí!

Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace dvorů na pořízení mechanického či elektronického

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředíSvoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 23.5. 2011 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.5. 2011 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 6.6. 2011 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.6. 
2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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.

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

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny. 

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

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

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

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

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

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

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

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

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba 
přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních 
společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. 
neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor od-
borných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz: Rodiče mého manžela mu darovali rodinný dům. Dům rekonstruujeme. Na  rekonstrukci 
jsme si vzali půjčku, je psaná na mě i manžela, splácíme ji ze společných peněz. Zajímá mě, jak by 
se dělil majetek v případě rozvodu.
Odpověď: Podle § 143 občanského zákoníku tvoří společné jmění manželů majetek nabytý některým 
z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného darem, závazky, 
které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství.
Takže předmětný dům v tuto chvíli patří jen manželovi, investice do něj vložené zhodnocují jenom jeho 
majetek. 
Na druhé straně splácení úvěru, který jste si oba vzali, se týká samozřejmě obou. V případě rozvodu byste 
podle § 149 obč. zák. mohla požadovat, aby manžel nahradil to, co ze společného majetku (poskytnu-
tého úvěru) bylo vynaloženo na jeho dům. O to byste se pak dělili. Bylo by i možné v rámci vypořádání 
po rozvodu požadovat, aby dluh z úvěru hradil (nadále, čili po rozvodu) pouze on, pokud se vám podaří 
prokázat, že peníze z úvěru byly na opravu použity. To ale platí jenom ve vztahu mezi vámi. I tak by banka 
měla právo požadovat zaplacení úvěru po Vás a Vy byste poté, kdyby z vypořádání po rozvodu vyplynulo, 
že dluh má hradit jenom Váš bývalý manžel, měla nárok požadovat zaplacenou částku po něm. 
Obecně se doporučuje, abyste získala od manžela písemně, že peníze z úvěru byly poskytovány (výhrad-
ně) na jeho dům (zde buďte konkrétní – jaké částky a na jaké práce či materiál) a že v případě rozvodu on 
samozřejmě tyto částky „do společného k rozdělení“ vrátí. Takových „potvrzení“ můžete mít i více. A dob-
ře je uschovejte. Po rozvodu totiž bývají vztahy manželů již tak rozvráceny, že se manželé nedohodnou (to 
je defi nice podmínek rozvodu) a popírají i to, co je zřejmé a co je jinak nutno složitě dokazovat.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Janu Ko-
lářovi za osvětlení na našem domě, které tu již ně-
kolik let nebylo. Kdykoli jsem se na pana starostu 
Koláře obrátila s  nějakým problémem, vždy mi 
vyšel vstříc a  snažil se problém vyřešit. Je vidět, 

že ho zajímají problémy lidí a  snaží se pomoci, 
jak jen to jde. Ještě jednou děkuji za jeho vstřícné 
chování, protože se mi nikdy nestalo, když jsem 
za ním přišla, že by se choval arogantně.

Zdena Jelínková, Rumburská ulice
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Odešel vzácný člověk
V pátek dne 13. května se ve 13:00 hodin 
v kostele na Sněžné rozloučíme s čestným 
občanem našeho města, panem 
inženýrem Karlem Hiekem, autorem mno-
ha projektů, podle kterých došlo k  cit-
livému ozelenění několika desítek ploch 
v katastru města. Z jeho záslužné činnosti 
se bude těšit několik dalších generací. 
Čest jeho památce.

V Kamenici plave dalších 60 tisíc lososích plůdků
Český rybářský svaz ve  spolupráci se Správou NP 
České Švýcarsko vypustil do řeky Kamenice a jejích 
přítoků v  Českém Švýcarsku 60 tisíc kusů plůdku 
lososa obecného. Mimo území Českého Švýcarska 
rybáři vypustili také 40 tisíc kusů plůdku do  Ješ-
tědského a  Libockého potoka. „Lososi v  relativně 
nedávné minulosti padli za oběť především lidské 
lhostejnosti k  živé přírodě při sledování vlastních 
hospodářských zájmů,“ řekl ředitel Správy NP České 
Švýcarsko Pavel Benda.
Program Návrat lososů uvedla Správa NP České 
Švýcarsko v  život v  roce 2008. Unikátní na  celém 

projektu je především zapojení veřejnosti, která 
si prostřednictvím dárcovských SMS může lososy 
adoptovat. Lidé mohou svého lososa adoptovat za-
sláním SMS ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU 
na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, pro-
jekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Od počátku progra-
mu Návrat lososů ke  konci dubna 2011 veřejnost 
adoptovala již více než 3600 malých lososů, od loň-
ského podzimu se již 2200 z nich v  řece Kamenici 
připravuje na tah do moře.   

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí NP ČŠ)

Nadace podpoří romský 

projekt

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpo-
řil projekt “Volnočasové aktivity pro romské děti 
a mládež”, který realizuje krásnolipské romské sdru-
žení Čačipen. Díky této podpoře sdružení vybaví 
počítačovou učebnu, v  níž v  průběhu roku usku-
teční počítačové kurzy pro děti, mládež i dospělou 
romskou populaci. Celkové náklady projektu činí 
70 000,- Kč.

(Robert Ferenc)

Dobrý příklad?
Recyklace – slovo, které se omílá stále dokola a má-
lokdo ví, co to vlastně obnáší. Už malé děti ve škol-
ce se seznamují s  tímto slovem a pilně se do této 
dlohodobé snahy o zdravější planetu zapojují. Na-
příklad se společně se školou účastníme projektu 
Recyklohraní, kde plníme za bodíky  
různé úkoly. Posledním zadaným úkolem bylo vyro-
bit plakát o sběru baterií a vylepit ho na  
veřejnou plakátovací plochu. Výroba plakátu nám 
dala hodně práce, a proto rozčarování z jeho zniče-
ní, které následovalo snad okamžitě po  vylepení, 
kdy byl doslova roztrhán na kousky, opravdu bolí. 

Děti byly zklamané a smutné – kdo to byl? Komu to 
vadilo? Uměl by to lépe než my?
Otázky mají pouze jednu odpověď – děti se snad 
poprvé na vlastní kůži setkaly s řáděním   
VANDALA – člověka, který má největší radost z na-
páchané škody.
Šance, že snad tento člověk bude také někdy chy-
cen za ruku a donucen třeba udělat něco  
opravdu prospěšného pro druhé, je malá. A tak je-
diné pozitivní na této věci je, že děti již  
stoprocentně ví, jaký význam má slovo VANDAL.

(Drahuše Lehoczká)

František Hanzalík oslavil devadesátiny
František Hanzalík se narodil 6. 5. 1921 v jižních Če-
chách. V  roce 1947 se přestěhoval do  Krásné Lípy 
do  domku, ve  kterém bydlí dodnes. Je dlouhodo-
bým členem Klubu českých turistů a i přes svůj vy-
soký věk je stále ještě velmi vitální - v zimě běžky, 
od jara kolo, pěší turistika, plavání. Je velmi spole-
čenský a  velký kamarád. Na  zahradě, o  kterou se 
stále velmi vzorně stará, má vybudovaný tenisový 
kurt, na kterém ještě v tomto věku hraje turnaje se 
svými kamarády. Dlouhá léta hraje také velmi rád 
šachy.

Za to, že i v těchto letech strčí do kapsy i o půl stole-
tí mladší, vděčí právě baráčku, ve kterém žije, práci 
na zahradě, tenisu, sportovním a turistickým aktivi-
tám, dobrým kamaradům, přátelům a turistickému 
klubu. A při dobrém zdravotním stavu ho prý také 
udržuje plzeňská dvanáctka a rum. A co by si přál 
do dalších let? Rád by se dožil 100 let! 
Takže Franto za celý Klub českých turistů ti přejeme, 
aby ti zdraví vydrželo, a aby se ti splnilo tvé přání 
a dožil jsi se té stovky! 

(Mikuláš Peterka)
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Lužičanky neuschnou

Žádnými prvomájovými oslavami, ale pořádnou lí-
bačkou se v Krásné Lípě slavil první květnový den. 
Díky tradici májového líbání pod břízkou, kterou 
ve městě zavedli členové folklorního sdružení Luži-
čan, nejen Lužičanky, ale tentokrát nejen ony, v le-
tošním roce neuschnou.          (vik)

Postavili májku a upálili 

čarodějnici

Hned k  dvěma tradicím patří poslední dubnový 
den v  Krásné Lípě. Vedle klasického pálení čaro-
dějnic se tu staví staročeská májka, čehož se tra-
dičně ujímají členové folklorního souboru Lužičan 
společně s  krásnolipskými dobrovolnými hasiči. 
Krásnolipská májka je navíc i  netradičně obtoče-
na pestrobarevnými pentlemi, což je zvyk, který 
se v  minulosti udržoval v  Sudetech, a  který opět 
vzkřísili právě členové Lužičanu. Po  vztyčení pat-
náctimetrové máje, jejíž špička byla ozdobena 
pestrobarevnými pentlemi, příjemnou podvečerní 
atmosféru ještě umocnili členové souborů Lužičan 
a  Křiničánek, kteří všem přítomným divákům za-
hráli, zazpívali a zatancovali.
Zábavný program se pak přesunul k  čarodějnické 
vatře, kde se pokračovalo v jiném živém zvyku po-
sledního dubnového dne, v pálení čarodějnic. 

(vik)

Varnsdorfský básník pobyl 

v Krásné Lípě

S  varnsdorfským básníkem, překladatelem a  pu-
blicistou Milanem Hrabalem se mohli seznámit 
všichni ti, kteří si nenechali ujít literární kavárnu 
s názvem O Pegasovi a Lužici. Milan Hrabal, který 
vydal knižně desítku básnických sbírek, sbírku lyric-
kých povídek, knížku pro děti a překlady z lužické 
srbštiny se snaží seznamovat laickou veřejnost s ži-
votem, kulturou a jazykem národa Lužických Srbů, 
našich blízkých zahraničních sousedů. Jeho vyprá-
vění bylo poutavé, zajímavé a poučné. 

(Marcela Jansová)

Amari klub a T-klub na Bez-

dězu

Děti z  Amari klubu a  T-klubu se vydaly na  výlet 
na  hrad Bezděz, kde absolvovaly nejen prohlídku 
hradu, ale navštívily i velkou věž, ze které byl nád-
herný rozhled do širokého okolí. 

(Petra Vrajová)

Den Země oslavili hrami 

a prací
Míčky, vajíčka, trávníčkové panáčky a mnoho dal-
šího si mohli vyrobit a odnést účastníci oslav Dne
Země, které se konaly na  Terenní ekologické zá-
kladně Buk v  Krásné Lípě. Pro děti a  jejich rodiče 
byla připravena i poznávací stezka, na níž si všichni 
společně mohli oprášit své znalosti z přírody. Kro-
mě toho členové Českého svazu ochránců přírody 
Tilia a další dobrovolníci Den Země oslavili i prací, 
když uklízeli říčku Křinici a vyčistili všechny tři její 
studánky. Dohromady se nasbíralo více jak pět tun 
odpadu včetně téměř padesáti kusů automobilo-
vých pneumatik, mezi lahůdkami nechyběly pytle 
se zbytky sádrokartonu nebo pětilitrový kanystr 
s vyjetým olejem.

(vik)

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci fotografovali?

Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a va-
ším úkolem je srovnat fotografi i se současným mís-
tem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešite-
le je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží 
až po pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje 
Milan Sudek na  adrese milansudek@seznam.cz, 
kam mu také jednotlivá řešení 
zasílejte. V  okamžiku, že pošle-
te pátou správnou odpověď, 
budou úspěšní řešitelé vyzváni 
k  převzetí ceny. V  případě, že 
soutěží členové jedné rodiny, 
jsou bráni jako jeden soutěžící. 
Na  konci roku opět vyhodnotí-
me nejúspěšnější a nejaktivnější 
účastníky soutěže. 
Pro odměnu si již přišlo 18 
soutěžících, kteří odpověděli 
správně na  pět publikovaných 
soutěžních fotografi í. Dalšími 
úspěšnými řešiteli jsou paní Ale-
na Sojková a pan Pavel Votápka.
Odpověď na  otázku z  Vikýře 
č. 400: Západně od  obce Stu-
dánka, v  nadmořské výšce 494 
m.n.m. se nalézá v  lesní tišině 
prameniště třech studánek – 

prameny říčky Křinice. Prameny byly upraveny 
Horským spolkem pro nejsevernější Čechy a  byly 
zpřístupněni 20. října roku 1907. Každoročně se 
u  pramenů Křinice - Klub českých turistů Krásná 
Lípa - pořádá Otevírání studánek. Prameny jsou 
o  častým cílem milovníků přírody i  zastávkou při 
pořádání dálkových turistických pochodů.
Kde byla pořízena tato fotografi e?
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Den matek s Jankem 

Ledeckým

V sobotu 14. května 2011 vystoupí od 16:00 hodin 
v  krásnolipském Kulturním domě oblíbený zpě-
vák a  autor muzikálů Janek Ledecký. Připojí se tak 
s blahopřáním ke Dni matek. Dárkovou poukázku 
v hodnotě 250,- Kč nebo 150,- Kč na balkon (vstu-
penka na koncert a květina) zakoupíte v pokladně 
MěÚ u pí. Filipové a v Kulturním domě u pí. Semel-
kové. Vstupenky jsou slosovatelné, na výherce čeká 
zajímavá cena.

Slavnostní otevření 

expozice „Drobné památky 

Českého Švýcarska“

V  sobotu 14. května jste zváni na  otevření nové 
expozice Správy Národního parku České Švýcarsko 
a  na  krátký výlet k  jedné z  obnovených památek 
v národním parku. 
Program: slavnostní otevření expozice a vycházka 
k  obnovené skalní kapli v  Dolní Chřibské spojená 
s povídáním na téma „Drobné památky v Českém 
Švýcarsku“ v jedinečném podání Mgr. Natalie Beli-
sové. Sraz: ve 14.00 u informačního střediska Saula 
(Dolní Chřibská). Předpokládané ukončení akce: 
v 17.00.

Orientační automobilová 

soutěž

Ve dnech 22. - 25.5.2011 se na Valdeku v Rumburku 
uskuteční jarní sraz historických vozidel s  tradič-
ním názvem „ Jarní otvírání silnic“, který pořádá 
OS GAZKLUB ČR. Součástí srazu bude orientační 
automobilová soutěž (sobota 21.5.2011), která po-
vede přes území a v okolí měst  Šluknov, Rumburk, 
Jiříkov, Velký Šenov, Krásná Lípa a  obcemi Staré 
Křečany, Brtníky a Kunratice. Účastníci pojedou po-
dle slepé mapy a budou po trase plnit různé úkoly. 
V tomto termínu je tedy možné očekávat zvýšený 
výskyt těchto historických vozidel.
Náš klub přivítá i  nečleny, tj. příznivce vojenské 
techniky a historických vozidel všeho druhu, kteří 
by se mezi nás chtěli přijít podívat, nebo se orien-
tační soutěže zúčastnit. 

(GAZKLUB ČR)

Farmářské trhy 

ve Šluknovském výběžku

Farmářské trhy Šluknovska s  vloženým chovatel-
ským a zahradnickým jarmarkem se uskuteční 13. 
a  14. května 2010 v  prostoru varnsdorfského pi-
vovaru Kocour od 10 do 18 hodin. Farmářské trhy 
se budou konat na stejném místě až do října 2011 
a  budou ideálním místem pro návštěvníky, kteří 
na  nich budou moci nakoupit široký sortiment 
potravin a  výrobků přímo od  farmářů, či českých 
výrobců a řemeslníků, kteří je vyrábějí, co nejblíže 
místa prodeje.  
Na trzích a jarmarku se mohou kupující a návštěv-
níci těšit na bohatý výběr potravin, uzenin, vín, pe-
čiva, sezónní zeleniny a  ovoce. Vedle toho budou 
připraveny ukázky vzniku rukodělných výrobků, 
jako je výroba šperků, dřevěných fi gurek, šití patch-
worku, malování na textil a keramiku, zdobení per-
níčků a  jiné ukázky. Pro malé návštěvníky máme 
po  oba dva dny připravenu ukázku zemědělské 
techniky, kterou si budou moci sami tzv. osahat 
a  uvidí i  živá zvířátka, jako jsou kozy, koně, ovce, 
berani a  slepičky. Sortiment se bude samozřejmě 
měnit v závislosti na ročním období a momentální 
nabídce konkrétních farmářů. (r)

Severní stopou

Dolní Poustevnou

V  sobotu 14. května pořádá Klub českých turistů 
Dolní Poustevna tradiční turistický pochod. Start 
je mezi 8:00 až 11:00 u turistické chaty za hřištěm 
v  Dolní Poustevně a  ve  Velkém Šenově u  Cent-
rofl oru u  nádraží. Připraveny jsou pěší trasy od  3 
do 18 km a čtyři cyklotrasy od 25 do 42 km. Někte-
ré trasy vedou i přes území sousedního Německa. 
Tříkilometrová pěší trasa je vhodná i pro zdravotně 
postižené. Odměna: hezké zážitky na trase, zajíma-
vá razítka na kontrolách, pamětní list a keramický 
upomínkový předmět. Více informací k  pochodu 
získáte na www.severnistopou.cz

Noční dobrodružství

v expozici

OPS České Švýcarsko zve především děti, ale i další 
nadšené návštěvníky, na speciální noční bloudění 
expozicí plné úkolů a her zahalených do tmy a noč-
ních zvuků. Pro všechny odvážné účastníky máme 
připraveny  drobné ceny a dárky. Akce se uskuteč-
ní v  pátek 3. června v  Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě od 21:00 do 23:00. Pozn.: Děti v do-
provodu dospělé osoby. Vstup zdarma.

Pohádkový les

a staročeský jarmark

Město Krásná Lípa a  Klub českých turistů Krásná 
Lípa společně v sobotu 11. června pořádají Pohád-
kový les a Staročeský jarmark. Pohádkový les bude 
startovat v  dopoledních hodinách na  krásnolip-
ském náměstí. Po jeho skončení budou jeho účast-
níci moci pokračovat v zábavě na Staročeském jar-
marku, jehož součástí bude i soutěž o nejchutnější 
bábovku.

Bleší trhy
Ještě jste na  blešáku nebyli? Proberte komodu 
a  půdu a  přijďte prodat své použité, ale fungující 
věci, o  kterých si myslíte, že je někdo může ještě 
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky 
za pár kaček! Ceny určujete sami, smlouvání vítáno.
V sobotu 21. května od 8:00 do 12:00 se v přízemí 
Domu služeb v Krásné Lípě opět konají Bleší trhy. 
Poplatek pro prodávající činí 20,- Kč. Více informací 
získáte na tel.: 412 354 842 nebo na e-mailu: kc@
krasnalipa.cz. Rezervujte si své prodejní místo včas.

Za keramikou do Českého 

Švýcarska

Ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2011 si můžete pod vede-
ním Josefa Vraje vyrobit originální keramiku.
Program:
Sobota 9:00 – 13:00 hod. výroba šperkovnice ze ša-
motové hmoty přírodního vzhledu. 
Odpoledne výlet do  Národního parku České Švý-
carsko
Neděle 9:00 – 13:00 hod. výroba kameninového 
hrnku s patinovaným povrchem, zdobeného rytím 
jedinečných vzorů a malováním speciálními engo-
bami. Výrobek bude vypálen při vysokoé teplotě 
1230°C. Odpoledne exkurze do  Domu Českého 
Švýcarska
Cena kurzu 600,- Kč/os - zahrnuje materiál, výpal, 
nápoje, vstupné
Přihlášky zasílejte na: e-mail: kc@krasnalipa.cz ,tel: 
+420 412 354 842, http://kostka.krasnalipa.cz

Aranžování
7. června od  16:00 hodin vám fl oristka Jana Be-
láňová předvede, jak si jednoduše a  za  pár korun 
vytvořit domácí dekoraci. Na ukázku budou na kur-
zu k  dispozici hotové výrobky. Domů si odnesete 
vlastnoručně nazdobený bytový doplněk. Poplatek 
30,-Kč V  ceně je zahrnut aranžérský kruh, suché 
květy a na místě je možno ještě zakoupit různé ba-
revné doplňky. Kurz pořádá Kostka Krásná Lípa

Evropský den parků

v Krásné Lípě
V sobotu 21. května se Správa NP České Švýcarsko 
připojí k oslavám tradičního svátku národních par-
ků Evropy. Evropský den parků si letos připomene-
me v  rámci akce Eurorando pořádané KČT Krásná 
Lípa ve  spolupráci s  dalšími partnery u  pramenů 
Křinice.

Přeshraniční botanická 

exkurze do kaňonu Labe

V  úterý 31. května mezi 10:00 - 17:00 jste zváni 
na tradiční česko-německou exkurzi, která vás za-
vede do tajemného a podivuhodného světa rostlin 
podél řeky Labe a do nové Národní přírodní rezer-
vace Kaňon Labe.
Místo a čas srazu: Schöna, nádraží (stanice přívozu 
naproti Hřensku), 10.00
S sebou: kvalitní obuv, oblečení do terénu, peníze 
na přívoz
Bližší informace: Ing.  Handrij Härtel, Ph.D.  - h.har-
tel(zavináč)npcs.cz, telefon: 737 276 873.

Pozvánka na výlet:

Tramvají do skal aneb pojeďte s námi na výlet!
Nejen v  Alpách, ale i  v  Českosaském Švýcarsku 
můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou adre-
nalinových překvapení (komíny, strže). Po  výstu-
pu na skalní hřebeny přejdeme neznámými místy 
ve  skalách s  vynikajícími výhledy do  údolí Labe. 
Pojedeme vlakem, přívozem, tramvají po  trati z  r. 
1898, zpět se vám nebude chtít! Jedná se o nejob-
líbenější trasu let 2007 – 2010, která získala řadu 
ocenění.
Praktické informace: Sraz: 8.10 hod. na hlavním ná-
draží v Děčíně u  ČD Centra . Jedná se o  celoden-
ní pěší výlet (15 km) skalami Saského Švýcarska a  
některé úseky  vedou po vysokohorských stezkách.  
Výlet je vhodný jen pro osoby netrpící závratí. Cena  
je 690 Kč  a je zde zahrnuto: vlak 2x, přívoz 2x, tram-
vaj, průvodce. S sebou doporučujeme si vzít: pev-
nou obuv, jídlo a  pití na  celý den (po  cestě velmi 
omezené možnosti nákupu), občanský průkaz, do-
poručujeme uzavřít pojištění léčebných výloh pro 
cesty do  zahraničí, hotovost - Eura - na  případné 
občerstvení v  závěru cesty. Předpokládaný návrat 
do Děčína je kolem 17 hodiny. Na akci je nutné se 
přihlásit předem! E-mail: programy@ceskesvycar-
sko.cz  nebo Tel.: 412 383 000              412 383 000      
Termíny pro rok 2011: 7. května (sobota), 21. květ-
na (sobota) ,  4. června (sobota), 25. června (sobo-
ta), 5. července (úterý), 30. července (sobota), 24. 
září (sobota), 1. října (sobota).

(Dana Štefáčková)
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Počítačové kurzy pro 

seniory

Občanské sdružení CEDR zahajuje projekt „Senioři 
komunikují.“ Cílem projektu je seznámit seniory 
se základní obsluhou PC, s  využíváním možností 
internetu, s používáním elektronické pošty, se psa-
ním textu a  s  používáním platební karty. Celkově 
se bude jednat o 14 hodinový intenzivní kurz (13 
hodin práce na PC a 1 hodina platební karta). První 
kurz proběhne v  termínu od 20. 6. 2011 do 24. 6. 
2011 a druhý kurz se uskuteční v termínu od 27. 6. 
2011 do  1. 7. 2011. Oba kurzy budou od  pondělí 
do pátku v čase 15:30 – 19:00 v Komunitním centru 
v Krásné Lípě. Senioři, kteří mají zájem se kurzů zú-
častnit, se mohou přihlásit osobně v  komunitním 
centru v Krásné Lípě, na email rebicek@os-cedr.cz, 
nebo na  telefon 412  354  849. Kurz je pro seniory 
bezplatný. Projekt „Senioři komunikují“ byl pod-
pořen z Nadačního fondu manželů Livie a Václava 
Klausových.

(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

Květen v Domečku 

Na Kopečku 

v Rumburku
Akademie příslibu: Finanční vzdělávání 
– trend, či nutnost?
Ve středu 18.5. v 19:00 jste zváni na večer 
na  pomezí přednášky a  semináře s  Pe-
trem Schillingem o  výchově k  fi nanční 
samostatnosti, svobodě, odpovědnosti 
a  nezávislosti. Je tento druh vzdělávání 
pouze trendem současnosti, anebo nut-
ností, abychom byli schopni se vůbec zo-
rientovat?
Vánoce s aligátory
Ve  středu 25.5 od  19:00 se uskuteční 
přednáška Milana Hrabala ml. o  cesto-
vání po  Floridě a  Novém Mexiku a  také 
o zimních a  jarních zvycích ve Spojených 
státech. 
Noc kostelů
V  pátek 27. 5. se i  Domeček Na  Kopečku 
připojí k  Mezinárodní akci nabízející 
možnost setkání v  prostorách kostelů 
v atmosféře noci. Více informací na www.
nockostelu.cz
19-21 hod „Jak Biblomol a  Knihožrout 
ukradli příběh...“ - program pro děti
21-23 hod Zpívání při svíčkách, posezení 
v čajovně – připravuje evangelický sbor

Pohádková galerie 

řemesel v Jiřetíně pod 

Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na  novou 
výstavu vyřezávaných obrazů a  loutek, 
pohádkových bytostí, čertíků a  jiných. 
Vystavená díla ztvárnil Ing.  arch. Vladimír 
Cejnar. V  galerii je také k  vidění tvůrčí 
a řemeslná tvorba lidí zdejšího okolí.
Mimo sezónu otevřeno so - ne od  13:00 
do 17:00 hodin.  
Program na nedělní odpoledne:
15.5. - Pletení z papíru ( košíky, květináče, 
věnce aj.) 
22.5. - Paličkování 
29.5. - Volná tvorba ( náušnice, náramky, 
hrníčky, panáčci atd.)

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací 
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00 - 12:00
PROGRAM NA KVĚTEN
18. 5. 2011 Společenské hry
25. 5. 2011 Rumburská vzpoura – promí-
tání, beseda s pí Ester Sadivovou 
Změna programu vyhrazena.

Fotokroužek pokračuje
Pod vedením Jana Tyrpekla pokračuje v Komunit-
ním centru činnost fotokroužku pro děti a mládež. 
Mladí fotografové se schází jednou týdně, učí se jak 
fotit, jak nastavit fotoaparát, tipy a triky při focení 
a jak následně upravovat fotografi e v počítači.

Kostka v kostce v roce 2010

Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa, kte-
rou zřídilo město v  roce 2008, dnes provozuje 
Komunitní centrum a  Tklub. Aby mohla obča-
nům Krásné Lípy poskytovat služby zdarma či 
za minimální poplatek, získala v roce 2010 dotace 
ve výši 4.240.000 Kč, vlastní činností si pak vyděla-
la 753.000 Kč. Město do  rozpočtu Kostky přispělo 
částkou 511.000 Kč. 
Díky tomu v  minulém roce podporovala rodiny 
s dětmi, aby byly lépe připraveny na zápis a nástup 
do  1. třídy základní školy, připravovala pro děti 
a mládež volnočasové a sportovní aktivity a výlety, 
pro 20 dětí připravila příměstský tábor, mamin-
kám po  rodičovské dovolené nabídla zaměstnání 
na  částečný úvazek v  sociálních službách, vzdělá-
vala zájemce, zaměstnance vlastní i z  jiných orga-
nizací, zajistila protidluhovou kampaň v  regionu, 
zajišťovala úklidové práce, prala a žehlila prádlo pro 
občany i fi rmy, půjčovala dětem kostýmy na karne-
valy, nabízela zájmovou činnost dospělým, posky-
tovala sociální služby rodinám pečujícím o  osobu 
se sníženou soběstačností, zajišťovala dospělým 
i dětem přístup na počítač a internet, organizovala 
základní sociální poradenství a terénní práci, zajiš-
ťovala právní poradnu JUDr.  Pražáka, vytvořila 15 
pracovních míst a  místa dobrovolnická, zajišťova-
la hlídání dětí. Také v  letošním roce Kostka nabízí 
krásnolipským své služby v plném rozsahu a je při-
pravena je rozšířit o služby další. 

(Hana Volfová)

Kostka hledá dobrovolníky pro 
zajištění pravidelné přípravy dětí 
do školy a zajištění doučování. Zájem-
ci se mohou hlásit u  Hany Volfové 
v  Komunitním centru. Se zájemcem 
bude uzavřena dobrovolnická smlou-
va nebo smlouva o  zajištění veřejné 
služby.

Veřejná služba:  Hledáme zájemce 
o  výkon veřejné služby pro Kostku 
v Krásné Lípě

• 1 pracovníka pro volnočasové aktiv-
ity-pomocné práce

• 1 pracovníka pro doučování dětí 
a dozor v PC učebně

Zájemci musí splňovat tato kritéria:
• zájem o výkon veřejné služby v roz-

sahu 20/30 hod./měs.
• 6 měsíců pobírat příspěvek 

na živobytí
• předpoklady pro práci s dětmi
Pracovní doba: 20 dní x 1,5 hod. 

Výlepové plochy
Výlep plakátů na  11 výlepových 
ploch ve městě zajišťuje od ledna Ko-
stka Krásná Lípa, p.o.. Sběrné místo je 
dále na Technických službách města. 
Plakáty dodané do  11 hod. v  pátek 
budou vylepeny do  pondělí. Výlep 
všech plakátů je zpoplatněn podle 
ceníku, který je zveřejněn na  webu 
Kostky. Výjimka je stanovena pro nez-
iskové organizace z  města, kterým 
poskytneme 2 výlepy zdarma.

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ A ZÁPIS 

DO MATEŘSKÝCH 

ŠKOL
Zápis  se koná 2. června od 10.00 – 15.00 
hodin v mateřské škole Masarykova.
Den otevřených dveří se uskuteční 
na  obou MŠ 26. května 2009 od  10.00 – 
15.00hod.

Návštěva

MŠ Motýlek a MŠ Sluníčko
Při hodinách péče o dítě jsme navštívili dvě školky. 
V obou školkách si pro nás připravili učitelé před-
nášky a školkami nás provedli. Poté jsme si mohli 
školku projít i sami. Děti se tam mají určitě skvěle, 
protože tam mají absolutně všechno. V MŠ Motýlek 
jsme si s dětmi dokonce i popovídali. Učitelé jsou 
k nim milí a chovají se k nim pěkně. Návštěva těch-
to školek se nám velice líbila. Bylo to takové hezké 
a zajímavé zpestření hodin. Myslím, že kdybychom 
mohli,tak bychom se do školky vrátili určitě všichni.

(Žáci 9. třídy)
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 Program kina – Kulturního domu Krásná Lípa 
KV TEN 2011 

úterý 17.5. KRÁLOVA E  Vstupné 60,- Kod 18:00 hod. 

Historické drama inspirované skute ným p íb hem ze života krále Ji ího 
VI. V hlavní roli  Coline Firth, který za sv j strhující výkon obdržel zlatý 

Glóbus. 118 min.  P ístupno od 12ti let.  

st eda 18.5. AUTOPOHÁDKY Vstupné 60,- Kod 18:00 hod. 

Animovaný povídkový celove erní film nato ený na motivy stejnojmenné 
knížky Ji ího Marka. Sjednocujícím prvkem je osoba vyprav e a  

hudebního doprovodu skupiny Chinaski. 87 min. Mládeži p ístupno. 

st eda 25.5. SV TOVÁ INVAZE Vstupné 60,- Kod 18:00 hod. 

Po mnoho let byla zaznamenána pozorování UFO na celém sv t . V roce 
2011 se to stává hroznou realitou, kdy je zem  napadena neznámými 

silami. Ak ní sci-fi. 114 min. P ístupno od 12ti let.  

Schůdek
Pro přepravu osob v  sociálních službách využívá 
Kostka devítimístný Ford Tranzit. Pro snadnější 
nastupování osob se sníženou soběstačností bylo 
vozidlo dovybaveno elektrickým výsuvným schůd-
kem. Na jeho zakoupení přispěla částkou 10.000 Kč 
Nadace Euronisa.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala panu Petru Zänknerovi 
za sponzorský dar (gauč) věnovaný 8.třídě ZŠ Krás-
ná Lípa. ¨                             Mgr. Irena Bergerová tř. uč.

Žákovská konference

v Mostě
Dne 27. 4. 2011 se ve  městě Most konala  2. žá-
kovská konference. Žáci zde představili projekty, 
na kterých se podíleli, nebo je přímo sami realizo-
vali. Naše škola se zúčastnila žákovské konferen-
ce s  projektem „ Voda“, který prezentovali tři žáci, 
každý za svou třídu. Barbora Pešírová s projektem 
„Mineralizace vod“, Patrik Vondráček s  projektem 
„Tvrdost a pH vody“ a Veronika Podhorská s projek-
tem „Voda jako přítel i nepřítel“. Žáci naši školu re-
prezentovali ve velmi dobrém světle a touto cestou 
bych jim chtěla poděkovat.

(Marcela Tůmová)

Projektový den VODA

Jednomu ze čtyř živlů patřil projektový den, který 
se konal na naší škole. Téměř celý den jsme si s dět-
mi povídali o vodě, jak ji známe i neznáme. Každý 
ročník druhého stupně měl na starosti třídu nižšího 
ročníku. Starší děti si hrály na  učitele a  předávaly 
poznatky získané z výuky chemie, přírodopisu, ze-
měpisu a  dalších předmětů. Žáci měli úkol navíc 
ztížený tím, že každý ročník měl připraveny speci-
ální úkoly a  účastníci tím pádem neměli možnost 
od sebe opisovat. Dozvěděli jsme se všichni mnoho 
zajímavého např. o koloběhu vody – úkol pro šesté 
třídy a druháčky. Sedmá třída a třeťáci se stali ma-
jitelem továrny na výrobu minerální vody – museli 
vytvořit reklamní plakát, aby zaujal zákazníky. Dru-
hý sedmý ročník se třetí A pracovaly s mikroskopy 
a navíc se zjišťovala celková mineralizace vod. Poté 
jsme si vysvětlili, jak vhodné jsou zkoumané vody 
ke  každodennímu pití. Osmý ročník a  čtvrťáčci 
zkoušeli pracovat s  dvaceti různými roztoky, nej-
prve si vysvětlili, že existují kyselé, zásadité a neu-
trální roztoky a co tyto pojmy znamenají a nakonec 
si vyzkoušeli měřit jejich pH. Také se naučili pojmy 
tvrdá, středně tvrdá a měkká voda a co znamena-
jí a  zkusili si změřit tvrdost vody pomocí testerů 
na měření tvrdosti. A nyní už nám zbývá pouze roč-
ník devátý, a ten se zaměřil na procházku monzuny, 
pasáty, tornády a  tropickými bouřemi a  jejich dů-
sledky, jakými jsou povodně, záplavy a  další kata-
strofy způsobené vodou. Ukázal zkrátka vodu jako 
přítele, ale i nepřítele.
Nakonec jsme se všichni zaměřili na osvěžení pravi-
del správného pitného režimu a jaké jsou důsledky 
jeho nedodržení. Poté děti dostaly za úkol vytvořit 

malý plakát, jak má správný pitný režim vypadat.
Kvalita minerálních vod

Saguaro +++
Ondrášovka +++
Magnesia +
Hanácká +
Rajec +++
Poděbradka +
Korunní ++
Aquila +++
Mattoni ++
Dobrá voda +++
Tanja +
 
Hodnocení vod:
+++ pít klidně denně
++ maximálně 0,5l denně
+ pít opatrně, dětem do osmi let nedávat pít vůbec!

Projekt ve škole

Další ročník preventivního programu „TÝDEN PRO 
ZDRAVÝ ŽIVOT“ máme za sebou. Na úspěchu akce 
měli zásluhu všichni zúčastnění. Otázky zdraví řeši-
ly MUDr. Hambálková, MUDr. Léblová a pí Marha-
nová. První pomoc žáci nacvičovali s  pí.  Schwar-
zovou. Fyzickou kondici jsme si zlepšovali pod 
vedením p.  Dvořáka, pí.  Smolové, Mgr.  Karmana 
a  pprap. Hampla. Zástupci policie pprap. Hampl 
a  por.  Bc.  Koňa nám zajistili přednášky o  drogách 
a  právní problematice. Prostřednictvím pí Marko-
vé jsme se seznámili s  krásou orientálních tanců. 
Tajemným světem bylinek nás provedl PaedDr. Še-
divý. Tělo jsme si protáhli s pí. Krásnolipskou při re-
habilitačním cvičení. Zdravou stravu jsme připravo-
vali s Mgr. Hořeňovskou. Kynologové pod vedením 
p. Beera předvedli výcvik služebních psů. Pan Mertl 
se svými spolupracovníky umožnil žákům prohlíd-
ku hasičských vozů. Jak se zachovat při požáru nám 
objasnil p. Sucharda. Všem lektorům a organizacím 
(ACET, TEEN CHALLENGE, Dům se zvláštním reži-
mem Krásná Lípa – Palmovka) děkujeme za  čas, 
který nám věnovali.

(Jindra Kindermannová)

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

14. - 15. 5. 2011 MUDr. Bolfíková Renata

Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 737 501 440

21. – 22. 5. 2011 MUDr. Janda Zdeněk

  U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216

28. – 29. 5. 2011 MUDr. Charvát Tomáš

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

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

uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Starší přípravce se nedaří

Ve třetím jarním utkání, přijeli na naše hřiště sou-
peři z Benešova nad Ploučnicí. Papírově to měl být 
slabší soupeř, protože z dosavadních 12 zápasů vy-
hrál pouze 2x (my jsme vyhráli 8x). Ovšem zřejmě 
přijel “jiný Benešov”, protože to, co předváděli, byl 
pěkný, líbivý, kombinační fotbal. Zřejmě během 
zimy nějakým zázračným způsobem pozvedli úro-
veň. Ale spekulace stranou, realita byla taková, že 
jsme po celý zápas byli, jak se říká, druzí. Ve druhém 
poločase snad hrál soupeř ještě lépe, proto domácí 
hráči začali kupit chyby, nemohli se chytnout. 
Čtvrté utkání proti Malšovicím měl být dost důleži-
tý, aby kluci udrželi 3. místo. Bohužel, předvedená 
hra tomu neodpovídala. V prvních minutách zápa-
su už kluci prohrávali 2:0 a jejich výkon byl žalostný. 
V prvním poločase jsme dostali ještě jednu branku 
a ve druhém poločase se soupeři podařila vstřelit 
jen jedna branka. Utkání tedy skončilo 4:0. Z celého 
mužstva podal nejlepší výkon, na svoje možnosti, 
Adam Pešek. U  ostatních se asi projevila únava 
z pálení čarodějnic. 

(Kaštánek M.)

Druhý zápas jara starší 

přípravka zvládla
Po úvodním těžkém soupeři nás ve druhém jarním 
zápase čekal soupeř, kterého jsme měli přehrát 
a přivézt všechny body. Hrálo se ve Velkém Šenově 
proti vilémovskému B. Naši hráči si ihned v úvodu 
připravili dvě velké šance (2. minuta Tomáš Alfery 
střelou na bránu mimo a ve 4. minutě dorážel těsně 
před brankou kolenem Petr Kaštánek nad branku). 
Úvodní branky jsme se dočkali až v 10. minutě stře-
lou z „dálky“ od Tomáše Rýzlera. Naši kluci měli pře-
vážně více ze hry, ale branku zdolali až v 24. minutě 
střelou Filipa Hroníka.
Úvod druhého poločasu opět patřil nám, to už ale 
i brankově. Ve 2. minutě Tomáš Alfery, v 7. minutě 
Kaipr. Ještě v 15. minutě zvýšil vedení na 5:0 opět 
Hroník střelou z  větší vzdálenosti. Do  hry se více 
zapojovali i  náhradníci, zejména v  dobrém světle 
se ukázal Adam Pešek, který svojí dravostí a bojov-
ností dokázal udolat vyspělejší hráče. Roste nám 
možná další „dravec“ k  Tomášovi Alferymu. Ještě 
v úplném závěru zápasu zvýšil Tomáš Alfery na ko-
nečných 6:0 svoji typickou individuální akcí, která 
mu brankově vyšla.                                   (Kaštánek M.)

Starší žáci 
Sobota 30.4.2011

TJ Krásná Lípa – FK Dolní Poustevna

1        :           8

Mezinárodní turnaj 

v Borohrádku
Koncem dubna se v Borohrádku konal turnaj s me-
zinárodní účastí v  zápase řeckořímském pro pří-
pravku A a mladší žáky. V těchto dvou kategoriích 
se konal i pro děvčata a to v zápase ve volném stylu. 
V  tomto turnaji startovalo celkem 134 závodníků 
a závodnic ze 14-ti oddílů a tří států - Polska, Slo-
venska a domácí ČR. Krásnolipští mladí zápasníci se 
i v takto silně obsazeném turnaji neztratili. Jasně to 
dokazují i čtyři naši závodníci na stupních vítězů. 
Umístění našich závodníků:
1. místo 43 kg Medžidová Maruška
2. místo 52 kg Kučerová Barbora 
2. místo 40 kg Čapek František
3. místo 37 kg Kubáň Jan

(Jan Durec)

Zpráva o stavu turnaje 

Femina
V březnu byl monitorován zvýšený výskyt ženských 
volejbalistek na území sportovního areálu. Pohybo-
valy se v sevřených útvarech oděny v slušivé dresy 
a vyrážely rekovné výkřiky. Naposledy byly viděny 
v těchto krajinách: Šluknov, Děčín, Rumburk a Krás-
ná Lípa. Význam tohoto opravdu nahuštěného 
množství volejbalistek tkvěl v  setkání na  počest 
ženského pokolení provedením očistného rituálu 
pomocí sportu zvaného volejbal.
Počet dohlížitelů a rozhodčích mužského pokolení: 
dva – obé zváni typicky českým jménem Pepa. 
Shromáždění bylo rozpuštěno v odpoledních hodi-
nách po rozdělení trofejí v podobě květin a   
voňavých dárečků v tomto pořadí:  1. místo: Děčín
                                                         2. místo: Krásná Lípa
                                                         3. místo: Šluknov
                                                         4. místo: Rumburk 
Místo a čas příštího setkání volejbalistů: 14 . květen 
2012. Srdečně zveme všechny fanoušky volejbalu. 
Už se těšíme!!                                   (Drahuše Lehoczká)


