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Pokud Český hydrometeorolo-
gický ústav vydá výstrahu z důvo-
du hrozby silného větru, uvádí-
me pár praktických rad:
Uvědomte si, že největší hodno-
tu má lidský život, zdraví a až po-
tom majetek.
Nezdržujte se v blízkosti větších 
stromů.
Ve městě omezte pohyb kolem 

V loňském roce jsme byli oslo-
veni Euroregionem Nisa s na-
bídkou účasti v projektu obnovy 
a výstavby rozhleden a vyhlídek 
v česko-saském příhraničí. Jeli-
kož na území města v minulosti 
dvě rozhledny stávaly a záměr je 
v souladu jak s územním plánem, 
tak strategickým plánem rozvoje 
města, vedení města tuto nabíd-
ku velmi přivítalo. Již v průběhu 
léta 2015 jsme zadali zpracování 
projektové dokumentace, která 
byla dokončena na počátku roku 
letošního a v současné době již 
disponujeme pravomocným sta-
vebním povolením. 
Jak jsem již nastínil, na území 
města stávaly v minulosti (kon-
krétně na přelomu 19. a 20. sto-
letí) rozhledny dvě – na Jitrovní-
ku (s 509 m. n. m. nejvyšší vrchol 
katastru města nad bývalou re-
staurací Pytlák v Království) a na 
Grohmannově výšině (dnes be-
zejmenná kóta 457 m. n. m. nad 
Čítkovým mlýnem a dolem Sch-
weidrich), proto se město roz-
hodlo obnovit obě dvě. Jitrovník 
jakožto nejvyšší vrchol poskytne 
daleké kruhové rozhledy, Gro-
hmannova výšina (které by také 
stálo za to vrátit její původní ná-

Rádi byste se zúčastnili Férové snída-
ně v našem městě? Potom máte příle-
žitost 14. května v 10.00 hodin v zá-
meckém parku, kde můžete posnídat 
se svými přáteli, kolegy, známými. 
A jako na každý podobný piknik si 
s sebou nezapomeňte vzít deku nebo 
něco jiného k posezení. Doporučuje-
me vzít si s sebou i hrneček a talířek. 
Určitě se najde někdo, kdo se s Vámi 
bude chtít podělit o svoje výtvory! 
Myšlenka Férové snídaně Na Zemi 
je velmi prostá: sejděte se v par-
ku, na nábřeží nebo na náměstí ve 

Na základě usnesení zastupitelstva 
města Šluknov, byla 17. března 
2016 schválena Obecně závazná 
vyhláška „O zákazu požívání alko-
holu na vybraných veřejných pro-
stranstvích“. Byla tak novelizována 
stávající OZV č. 2/2015, přičemž 
rozšířena byla o lokalitu v okolí kos-
tela v Království, okolí kašny v Cí-
sařském, prostor dětského hřiště 
v ulici Jiráskova a prostor před bu-
dovou SLŠ v ulici T. G. Masaryka. 
V případě prvních dvou lokalit, tedy 

Pokračování na str. 2

vyšších budov, u kterých hrozí strže-
ní střešní krytiny (tašky, plechy).
Dávejte pozor na možnost pádu 
elektrického vedení.
V případě poruchy elektrického 
vedení se k němu nepřibližujte, 
hrozí úraz elektrickým proudem.
Za jízdy autem snižte přiměře-
ně rychlost nebo zastavte (větrné 
poryvy mohou auto učinit neo-

vladatelné a hrozí také zvýšené 
nebezpeční střetu s překážkou na 
silnici).
Schovejte se v budově s nenaru-
šenou statikou.
Nechoďte do lesa.
Sledujte vývoj situace ve sdělo-
vacích prostředcích.
Připravte si k dispozici baterku, 
svíčku a rádio na baterie pro pří-

pad výpadku proudu.
Respektujte informace České-
ho hydrometeorologického ústa-
vu, které uslyšíte v mimořádných 
zpravodajstvích hromadných sdě-
lovacích prostředků (rozhlas a te-
levize) nebo orgánů obce či složek 
IZS.
Nepodceňujte předpovídanou 

Hasiči radí: „Při silném větru si připravte baterku, 
svíčku, rádio a rozhodně nechoďte do lesa“

Posnídejte
férově

Ne alkoholu! Dvě rozhledny
do dvou let

V neděli 20. března od samého rána do pozdního odpoledne probíhala 
v Domě kultury ve Šluknově již 24. Loutkářská přehlídka. Během přestávek 
mezi jednotlivými pohádkami měly děti možnost prohlédnout si loutky zblíz-
ka (na snímku). 

Foto: Renáta Parkmanová Pokračování na str. 10Pokračování na str. 2
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Hasiči radí: „Při silném větru si připravte baterku, 
svíčku, rádio a rozhodně nechoďte do lesa“
situaci a nepřeceňujte vlastní síly, 
schopnosti a možnosti.
Nerozšiřujte poplašné a neově-
řené zprávy.
Varujte ostatní osoby ve svém 
nejbližším okolí, nezapomeňte na 
neslyšící a jinak postižené osoby.
Pomáhejte sousedům, zejména 
starým, nemocným a nemohoucím 

lidem.
Připravte si materiál na zajištění 
oken a dveří.
Odstraňte nebo upevněte volně 
uložené předměty, které mohou 
v důsledku větru ohrožovat okolí 
(truhlíky, květináče, zahradní ná-
bytek atd.).
Uvědomte si, že siréna Vás in-
formuje o hrozícím nebezpečí.

Pokud je Váš život, zdraví popř. 
majetek v bezprostředním ohrože-
ní, volejte hasiče – linku tísňové-
ho volání 112 nebo 150.
Pokud vítr spáchá na vašem ma-
jetku škody, na které se vztahuje 
pojištění, důkladně škody zado-
kumentujte a pojistnou událost co 
nejdříve oznamte příslušné pojiš-
ťovně.

 por. Bc. Růžena Dudková  
komisař - ochrana a příprava  

obyvatelstva
pracoviště prevence, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení
HZS Ústeckého kraje územní 

odbor Děčín
Více na: ruzena.dudkova@ulk.iz-
scr.cz, tel.: 950 435 267, mob. 723 
989 272

Ne alkoholu!

prostoru okolí kostela v Království 
a okolí kašny v Císařském, vznikla 
tato potřeba především na základě 
požadavků občanů města Šluknov, 
kteří se nedokázali smířit se skuteč-
ností, že při pohledu z oken svých 
nemovitostí a také kolemjdoucí vidí 
jen skupinku osob konzumující 
alkohol od „božího rána“. Každý, 
kdo vypil v životě alespoň tři piva po 
sobě, si nejspíš uvědomí, že konec-
konců jeho organismus funguje jako 
průtokový ohřívač a je nasnadě otáz-
ka, na kterých místech vykonávají 
tyto osoby svou potřebu. Domnívám 
se, že domů s tím určitě nepoběží. 
To, nakolik tyto osoby mohou vzbu-
zovat veřejné pohoršení, si netrou-
fám hodnotit, ale myslím si, že na 
dvou hlavních příjezdových tazích 
se o hezkou vizitku města nejedná. 
V případě okolí kašny v Císařském 
byla občany okolních nemovitos-
tí oznámena stížnost na toto téma 
České obchodní inspekci, která však 
v této oblasti nemohla přijmout žád-
né opatření k zlepšení situace. V pří-
padě prostoru před lesnickou školou 
a hřiště pod kotelnou mohu pouze 
uvést, že důvodem byly poznatky 
MP. Obecně závaznou vyhláškou tak 
MP dostává do ruky nástroj ke zlep-
šení stávající situace v oblasti veřej-
ného pořádku.

Vladimír Vyskočil, MP Šluknov

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 2. 5. 2016
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 28. 4. 2016:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů 
s tříděným odpadem se uskuteční 
9. května 2016. Sváženy budou žluté 
pytle s drobným plastem a PET lahve-
mi, oranžové pytle s nápojovými kar-
tony a zelené pytle s drobnými kovy 
např. plechovkami od potravin, od 
krmení pro domácí zvířata, plechovky 
od piva apod. Pytle s vytříděným odpa-
dem připravte na obvyklou trasu den 
předem, tj. v neděli 8. května 2016. 
Mapa svozové trasy je na stránkách 
města – Vše o odpadech. 
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžo-

vé a zelené pytle s jiným odpadem ne-
budou sváženy. Pytle na tříděný odpad 
obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor 
rozvoje a životního prostředí anebo 
v Technických službách Šluknov spol. 
s r. o., Císařský 378, Šluknov. 
Svoz popelnic a pytlů s biologicky 
rozložitelným odpadem se usku-
teční ve dnech 5. + 8. dubna a 19. 
+ 22. dubna, dále pak 3. + 6. května 
a 17. + 20. května. O dalších svozech 
Vás budeme informovat v dalším 
čísle Šluknovských novin. 

Božena Naňáková

Květnový svoz tříděného odpadu 

Posnídejte férově
svém městě se známými, sousedy, 
kamarády nebo rodinou a společ-
ně posnídejte fairtradové a lokál-
ní suroviny. Jednoduše a zároveň 
moc příjemně tak stejně jako tisíce 
lidí na světě oslavíte Světový den 
pro fair trade a dáte najevo svůj 
zájem o téma spravedlivého obcho-
du a odpovědné spotřeby vůbec. 
Spousta lidí vyjadřující společnou 
snídaní podporu fair trade bude 
signálem, že nám nejsou lhostejné 
podmínky, za jakých se produkuje 
a obchoduje zboží. 
Fairtradové dobroty se rády kama-
rádí s těmi lokálními. Můžete si 
upéct buchtu z fairtradového kakaa 
a cukru, biomouky, medu od míst-
ního včelaře a vajíček od souseda 
a k tomu si uvařit do termosky fair 
trade čaj nebo kávu. Nemáte čas 
ani chuť na pečení? Pak stačí chle-
ba namazaný marmeládou z jahod 
z Vaší zahrádky, fairtradovou čoko-
ládovou pomazánkou nebo sýrem 
od místního farmáře. Máte-li sami 
zajímavý recept nebo tip, co přinést 
ssebou na snídani, pochlubte se 
s ním na našem facebooku!
Světový den pro fair trade (World 
fair trade day) se již jedenáctým 
rokem slaví vždy druhou květnovou 
sobotu. Tento den není jen oslavou 
spravedlivějšího způsobu obcho-
dování, je také výzvou po odpověd-
né a udržitelné spotřebě obecně. 
Světový den pro fair trade vznikl 
z podnětu Safii Minney, zaklada-
telky fairtradové firmy PeopleTree. 
V roce 2001 koncept Světového 
dne pro fair trade přejala World 
Fair Trade Organization (WFTO) 
a její členové, aby podpořili silněj-
ší globální povědomí o fair trade. 
Každým rokem se tento den stává 
významnějším. Kromě tisíců jed-
notlivců se do oslav tohoto dne 
zapojují organizace z přibližně 70 

zemí světa. Jednou z nevýznaměj-
ších evropských akcí pořádaných 
v rámci Světového dne pro fair trade 
je britská Fair trade fortnight (Čtr-
náct dní fair trade) pořádaná Fair 
trade foundation. Nejvýznamnější 
akcí na oslavu fair trade v České re-
publice je již několik let happening 
Férová snídaně.     Božena Naňáková

Pokračování ze str. 1
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Vážení a milí spoluobčané,
máme zde jarní měsíce, zastupitelstvo na svém březnovém zasedání 
schválilo nejdůležitější dokument – rozpočet města na rok 2016 a kolegové 
z úřadu se mohou plně věnovat plánovaným akcím. Nejdříve se budu krát-
ce věnovat statistickým údajům.
Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí
Stejně jako vloni, tak i v letošním roce vypracoval vedoucí ORŽP Mgr. Mar-
tin Chroust Výroční zprávu o činnosti odboru, ve které je shrnuta práce 
a investice za uplynulý rok 2015. Velmi pěkně a přehledně se můžete se-
známit s realizovanými akcemi, vč. fotografií, způsobu financování – z roz-
počtu města a podílu dotace, a termínů realizace. Velmi zajímavý údaj je 
součet veškerých výdajů na realizovaných akcích tímto odborem, který činí 
více jak 54 milionů korun. V těchto investicích jsou zahrnuty např. opravy 
silnic, chodníků, čištění a opravy studní, opravy kanalizace, drobné úpra-
vy vodních toků. Dále pak investice v mateřské školce, základní škole, na 
zámku, v Domě kultury, na křížové cestě, investice na sportovním zařízení 
v majetku města, vybudování veřejného osvětlení, oprava hřbitovní zdi. Do 
těchto výdajů je zahrnuta i rekonstrukce náměstí, péče o veřejnou zeleň, 
ale i sběr a svoz komunálního odpadu a zhotovení několika projektových 
dokumentací. Podíl získaných dotací na investiční a neinvestiční akce je ve 
výši 15 mil. korun. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách 
města a občané tak mají možnost se s těmito informacemi seznámit. V tiš-
těné podobě je k dispozici na radnici, obdrželi ji také všichni zastupitelé. 
Nyní jsme na začátku investičního období roku 2016 a věřím, že i v příštím 
roce bude obsah výroční zprávy stejně bohatý jako ten letošní. Všem kole-
gům, kteří se na práci pro naše město angažují, velmi děkuji a přeji mnoho 
úspěchů. 
Nákup Pivovarského rybníku
Zastupitelstvo města na svém zasedání rozhodlo o nákupu Pivovarského 
rybníku (pod zámeckým parkem) do svého vlastnictví. K tomuto došlo po 
vzájemné dohodě s Českým rybářským svazem. V plánu je oprava hráze 
rybníka a okolí, včetně vydláždění cestičky podél zámecké zdi. Z rozpočtu 
města je na tyto práce vyčleněna částka 1,5 milionu korun, budeme však 
podávat žádost o dotaci a uvidíme, zda budeme úspěšní. Úprava rybníku 
a jeho okolí bezesporu přispěje k celkovému zlepšení vzhledu okolí zámku 
a zámeckého parku. 
Ukliďme si město
V průběhu dubna proběhne další akce, kdy se můžeme všichni, kteří máme 
zájem, podílet na úklidu města. Nepořádek ve městě je častou připomín-
kou a kritikou ze strany občanů. A musím s nimi souhlasit, protože to také 
vnímám. Je třeba ale přiznat, že slušné občany by ani nenapadlo odhazo-
vat odpadky, plastové lahve, papíry, nedopalky od cigaret a další předměty 
po svém okolí a na veřejných prostranstvích. Většina z nás je vychována 
k tomu, že takové chování je nesprávné a především nám na vzhledu města 
a jeho okolí záleží. Bohužel jsou mezi námi ti, kterým je to naprosto jedno. 
A na jejich lhostejnost a bezohlednost pak doplácejí ostatní. Uvidíme, jaké 

množství odpadu opět nasbí-
ráme. Předem děkuji spolu-
občanům, kteří přiloží ruku 
k dílu a pomohou při jarním 
úklidu města. 
Správa a údržba silnic plá-
nuje opravy komunikací II. 
a III. třídy
Na setkání starostů v rámci 
Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska jsme byli informováni 
o plánovaných opravách ko-
munikací ve výběžku. Opravy 
komunikací si jistě vyžádají 
mnohá dopravní omezení, ov-
šem za cenu nového povrchu 
a příjemnější jízdy autem či 
na kole to jistě stojí. V plánu 
je oprava povrchu komunika-
ce Staré Křečany – Šluknov 
(kolem Čítkova mlýnu) v dél-
ce 4 km a v ceně 8,5 mil. Kč. 
Tuto informaci jistě uvítají řidiči, kteří tudy jezdí např. do Rumburku či 
Krásné Lípy. Dále je v plánu pokračování opravy komunikace ze Šluknova 
do V. Šenova a dále do Lobendavy, realizace však proběhne až na podzim. 
S opravou této komunikace bude spojeno i vybudování nového chodníku 
v Císařském, jak máme v plánu, pokud nám bude přidělena dotace. 
Závěrem si Vám všem dovolím popřát příjemné jarní dny, co nejvíce sluníč-
ka, na které se většina z nás, a zejména zahrádkáři, opravdu těší. 

Eva Džumanová

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ STAROSTKY 
S OBČANY MĚSTA

Dovoluji si tímto pozvat Vás, občany našeho města, kteří máte zájem 
a čas, na veřejné setkání se starostkou, které se uskuteční 25. dubna 
od 16.30 hodin ve 2. patře Šluknovského zámku. 
Je schválen rozpočet města na rok 2016 a ráda bych Vás seznámila 
s plánovanými investičními akcemi, ale i s připravovaným systémem 
informování občanů prostřednictvím sms zpráv. Přítomni budou 
i vedoucí jednotlivých odborů a Vy budete mít příležitost zeptat se na 
všechno, co Vás zajímá.
Všichni, kdo máte zájem se setkání zúčastnit, jste srdečně zváni!

Eva Džumanová

Rozpočet města Šluknov byl schvá-
len 17. března, jeho součástí je 
i celá řada investičních akcí, které 
by se měly v letošním roce uskuteč-
nit. Níže Vám nabízíme dle jednot-
livých oblastí základní přehled těch 
nejzásadnějších, které jsou v roz-
počtu města připraveny.
Komunikace – výstavba chodníku do 
Císařského (závislé na získání podané 
dotace ze SFDI), zahájení rekonstruk-
ce stávajícího chodníku v ulici Dr. E. 
Beneše (nové obrubníky), oprava po-
vrchu chodníku v ulici T. G. Masaryka, 
nový povrch v ulici Sokolská u nových 
domů včetně odvodnění.
Vodní hospodářství – rekonstruk-
ce Pivovarského rybníka pod zá-
meckým parkem, včetně chodníčku 

Připravované investiční akce na rok 2016
podél zámecké zdi.
Mateřské a základní školy – úpra-
va teras zahrady MŠ Žižkova, rozší-
ření kapacity MŠ Svojsíkova o nové 
oddělení, dokončení výměny oken 
v ZŠ J. Vohradského – I. etapa.
Památky – statické zajištění 
a oprava krovu sladovny, odizolo-
vání budovy knihovny, oprava stře-
chy kostelíku v Císařském, zahájení 
revitalizace křížové cesty v Králov-
ství (oprava kapličky).
Hřiště – dokončení sportoviště na 
Budišínské ulici.
Stavby – II. etapa rekonstrukce 
náměstí Míru, rekonstrukce veřej-
ných WC, rekonstrukce veřejného 
osvětlení na sídlišti (závislé na zís-
kání podané dotace), studie řešení 

prostoru Nádražní ulice.
Zeleň – revitalizace parku na Rum-
burské ulici (výsadba dřevin, obno-
va cestní sítě), obnova parku v Ro-
žanech – II. etapa, parčík T. G. M. 
v Království (výsadba dřevin, obnova 
cestní sítě, mobiliář, osazení busty T. 
G. M.), odborné ošetření dřevin v zá-
meckém parku (celkem 73 stromů).
Projektové dokumentace – chod-
ník do Království, rekonstrukce 
a prodloužení cyklostezky do Ro-
žan, parkoviště v Tyršově ulici, 
úprava autobusové zastávky Šluk-
nov-Benar, rekonstrukce rybníku 
Zezulák, úprava sportoviště na 
Židovském vrchu, rekonstrukce 
městského stadionu, rekonstrukce 
hřbitova.             Mgr. Martin Chroust

PŘIPOMÍNÁME

V březnovém čísle Šluknov-
ských novin jsme Vás informo-
vali o úklidové akci dobrovolníků 
v celé České republice „Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko“. 
Město Šluknov se k této akci při-
pojilo a pro každého, kdo bude 
mít zájem se úklidu zúčastnit, za-
jistíme pytle na úklid a následný 
odvoz a likvidaci odpadů. 
Podrobné informace Vám rádi 
poskytneme na Městském úřa-
dě ve Šluknově, Odboru rozvoje 
a životního prostředí, Božena 
Naňáková, tel. č. 412 315 315, 
e-mail: nanakova@mesto-sluk-
nov.cz.

Božena Naňáková
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Posledních dvacet let se v Krásné 
Lípě snažíme pracovat se sociálně 
vyloučenými a romskou komuni-
tou – sháníme jim práci (zpravidla 
v rámci veřejně prospěšných prací), 
zajišťujeme rekvalifikace, obstará-
váme volnočasové a doučovací ak-
tivity pro děti apod. A nejen pro ně. 
Především se pak snažíme dělat na 
základní škole rozumně pojaté „in-
kluzivní vzdělávání“. Během naše-
ho úsilí nám „pražáci“ vozili velvy-
slance z různých zemí, zejména pak 
po nepokojích ve Šluknovském vý-
běžku, aby ukázali, jak to oni zajiš-
ťují dobře…, když nám „pomáhají“.
Od září roku 2015 jsme se ale opo-
vážili udělat alternativní způsob 
vyučování, tedy reagovat na po-
ptávku rodičů a zřídit třetí třídu 

prvního ročníku s alternativními 
metodami výuky. V dalších dvou 
prvních třídách byly děti rozděleny 
do tříd podle toho, zda navštěvova-
ly naši MŠ, resp. podle dovedností, 
jež prokázaly u zápisu. No, a v jed-
né bylo více Romů. A světe div se, 
ostatní rodiče odváží děti do školy 
do sousedního města.
Po začátku školního roku se ozval 
státem dotovaný aktivista, a tak 
vzniklo velké téma. Kontroly, in-
spekce, ataky. Po měsících máme 
„výsledek“...
Pánové z Prahy nám píší návrh, 
že bychom měli odvolat ředitelku 
školy, protože po několikaměsíč-
ním pátrání na místě a studování 
desítek dokumentů, kterými jsou 
školy nesmyslně zavalené, zjistili tři 

Newsletter SF, který po registraci 
zasílá MMR týdně mailem, obsahu-
je pátek co pátek desítky nových pra-
covních pozic na posílení úřednic-
tva. V posledním Newsletteru SF se 
například hledá ministerský rada na 
odboru Auditní orgán, ministerský 
rada v oddělení realizace projektů, 
ministerský rada v oddělení projek-
tového řízení, ministerský rada v od-
dělení projektů adaptability pracov-
ní síly, ministerský rada v oddělení 
projektů CLLD, ministerský rada 
v oddělení projektů sociálního začle-
ňování, ministerský rada v oddělení 
systémových projektů, ministerský 
rada v oddělení podpory projektů 
v oblasti veřejné správy a sociální 
integrace, ministerský rada v od-
dělení podpory projektů v oblasti 
zaměstnanosti, ministerský rada 
v oddělení kontrol projektů a rizik, 
ministerský rada v oddělení projek-
tů systému a regionální podpory za-
městnanosti, ministerský rada v od-
dělení monitorování a reportingu, 
ministerský rada v oddělení podpory 
procesů MS2014+ a vytěžování dat 
(sic!) atd. 
Nad rady pak mají bdít např. vrchní 
ministerský rada v oddělení nesrov-

Měli by si k nám dosadit nějakého svého docenta
zásadní pochybení: 
1) že se od prvňáka, který opako-
val ročník, vybrala pětistovka na 
pomůcky (no, tyto pomůcky byly 
proplaceny o rok dříve …, než pro-
padl). 
2) že se rodiče té alternativní třídy 
měsíčně skládají na společné aktivi-
ty. No, to je prý flagrantní porušení 
zákona. (Skládají se rodiče mimo 
účet školy – ta do věci nezasahuje!)
3) že na škole učí i nekvalifikovaní 
učitelé – osoby. (Ano, na Šlukov-
sku by chtěl pracovat každý učitel, 
hlavně s těmi „pomalejšími“, stačí 
si vybrat…)
A dalších několik marginálních 
věcí. Součástí školní inspekce pak 
byl romský aktivista (místopředse-
da celostátního romského hnutí), 
který podněcoval některé rodiče 
proti škole! Profík!
Místní vědí, že ten zdejší aktivista 
nepatří zrovna k důvěryhodným 
osobám. Město dlouhodobě upo-
zorňovalo státní a další orgány na 

jeho počínání s tím, že jeho aktivi-
ty jsou často za hranou, případně 
protizákonné. Když po pár letech 
začala spravedlnost konečně ko-
nat, (bylo výsledkem podmínečné 
odsouzení za obchodování s droga-
mi). Tato osoba je stíhána i v jiných 
kauzách - např. neoprávněné řízení 
automobilu, prokazování se faleš-
ným diplomem z Karlovy univerzi-
ty apod. Nicméně pro státní úřady 
a orgány je přesto důvěryhodnějším 
parterem, než zvolení zástupci obce 
– samospráva. 
Sociální inženýři z Prahy by měli 
rovnou dosadit do vedení základní 
školy nějakého svého docenta Fe-
rence. Když se už po všech stupních 
škol, vč. degradace vysokoškolské-
ho vzdělávání a rozebrání učňov-
ského školství, ničí i to základní 
- pod praporem zavádění inkluze 
za každou cenu, místním docházejí 
síly bránit fungující zbytky vzdělá-
vacího systému.

Ministryni se nedostává 
zasloužené pozornosti
Jedním z politiků, v tomto přípa-
dě političek, kterým se nedostává 
zasloužené pozornosti, je Karla 
Šlechtová. Rozsah její dobročin-
nosti a obětavosti přitom přesahuje 
nejen rámec filantropie v Česku, 
ale těžko bychom hledali jí rovného 
v dalších evropských zemích. Mož-
ná George Soros by mohl udržet její 
tempo. Doma ale není nikdo pro-
rokem a snad proto paní ministry-
ně není přes veškerou svou snahu 
společností náležitě doceňována. 
Přitom si stačí přečíst jen titulky 
tiskových zpráv MMR, aby bylo 
jasné, o jak mimořádně obětavou 
osobnost se jedná. Například: 
„Karla Šlechtová poskytne ob-
cím 450 milionů na územní studie“
„Karla Šlechtová podporuje 
místní akční skupiny. Na jejich ak-
tivity poskytne v nové výzvě z IROP 
1,9 mld. korun“.
„Ministryně Šlechtová má při-
praveno více než 1,2 miliardy korun 
na zkvalitnění zdravotních služeb“
„Ministryně Šlechtová poskytne 
400 milionů na elektronické podá-
ní, které sníží administrativní zátěž 
občanů“
„Ministryně Šlechtová má připra-
veno 235 milionů na regulační plány“
„Karla Šlechtová podpoří muzea 
a zpřístupnění jejich sbírek částkou 
přesahující 2 miliardy korun“
Už jen toto by znamenalo, že paní 
ministryně poskytla na projekty 
ve veřejném zájmu a pro dobro 
nás všech kolem 6 miliard korun! 
Člověk se až ptá, kde na to paní 

ministryně bere. Vždyť ani ministr 
financí, jeden z nejbohatších Čechů 
a stranický šéf Karly Šlechtové, se 
zdaleka neprojevuje takovým me-
cenášstvím. 
A to není všechno, paní ministryně 
nejen rozdává, ale také přibližuje 
služby, když „Ministryně Šlech-
tová umožní díky 1,7 miliardám 
korun z IROP přiblížit sociální 
služby klientům“. A že „Karla 
Šlechtová podpoří bezpečnost do-
pravy a cyklodopravy“ a tím „Mi-
nistryně Šlechtová vychází vstříc 
malým obcím“ je nejen proto, že 
„Karla Šlechtová naslouchá sta-
rostům Olomouckého kraje“, ale 
zejména proto, že „Karla Šlechtová 
naslouchá hlasům v území“. A pro-
tože v Evropě už tuší, jaké eso tady 
máme, tak „Karla Šlechtová řeší na 
summitu v Paříži postavení měst“. 
Ale abychom nebyli nespravedliví, 
podobné úsilí vyvíjí i ministryně 
školství, která nedávno vyčlenila 
na  komerční motocyklovou Velkou 
cenu Brna dotaci ve výši 60 mil. Kč 
a zavázala „ se“ k tomu na následu-
jících pět let. 
Pokud by jedné ministryni zbyly 
ještě nějaké peníze a druhé elán pro 
takové nevídané činy a zaměří svou 
pozornost na Děčínsko, potažmo 
dlouhodobý úpadek Ústeckého 
kraje, nemyslím, že si musíme dě-
lat starosti o naši budoucnost. Me-
zitím navrhuji PR oddělení MMR  
mimořádné odměny za úspěšné pl-
nění mimořádných úkolů (které už 
mezi tím byly dávno rozdány). 

nalostí a koordinace, vrchní minis-
terský rada v oddělení metodického 
řízení apod. 
Jedna funkce se jmenuje obzvláště 
pikantně: „Vrchní ministerský rada 
– vedoucí oddělení administrace 
individuálních projektů v regionál-
ním školství v odboru administrace 
individuálních projektů systémo-
vých a regionálního školství Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy, v oboru služby 47 – Společné 
evropské politiky podpory a pomo-
ci, evropské strukturální, investiční 
a obdobné fondy“. Uf. 
Na pražskou galerku stačíval jeden 
rada Vacátko. Hříšní realizátoři 
evropských projektů jsou ale evi-
dentně jiná kategorie. Jen abychom 
dokázali mezi všemi těmi rady 
a vrchními rady a rádci radů roz-
lišovat, aby si úředníci nenaběhli 
a jako v Opici Žofce od Macourka 
nemuseli při komunikaci s obyva-
teli dokola polopatě vysvětlovat: 
„Víte Vy vůbec, kdo já jsem? Já jsem 
vrchní rada nejvyššího rady vrchní 
rady!“ Tak popřejme státní správě, 
aby našla ty správné rady, ne nadar-
mo se říká: „Dobrý rada nad zlato“.

Stránku připravil Zbyněk Linhart

Víte Vy vůbec,
kdo já jsem?
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Renatou Machovou, majitelkou se-
condhandového obchůdku ve Šluknově.
Jedním z mála obchodů s módou, 
který odolává tlakům konkurence 
i vietnamských podnikatelů, je Ráj, 
nenápadný krámek ve šluknovské 
pěší zóně. Vůně aviváže a čistého 
oblečení na ramínkách, pečlivě 
vyskládané boty, kabelky – naku-
povat v Ráji je skutečně příjemné. 
Paní Renata Machová z Království 
v něm už sedmým rokem nabízí an-
glické secondhandové oblečení.
Jak vznikl nápad otevřít tento ob-
chůdek?
Úplně náhodně. Byla jsem se sy-
nem na mateřské dovolené a za-
čala jsem na něj shánět oblečení. 
Ve vietnamských obchodech jsem 
nebyla příliš spokojena s kvalitou 
a v místním obchodě s dětským ob-
lečením zase bylo oblečení dražší. 
Přes internet jsem našla možnost 
dovozu secondhandového oblečení 
z Anglie, které jsem si na zkoušku 
přes jednu paní objednala, a byla 
jsem s ním spokojená.
A tudy vedla cesta začít ho prodá-
vat v obchodě?
Na mateřské jsem měla trochu 
času, takže jsem nejdřív začala pro-
dávat přes internet. Potom přišel 
přítel o práci, takže jsme přemýš-
leli, co dál, a nakonec jsem si tedy 
otevřela krámek. Prodávám v něm 
už sedmým rokem.
Co všechno nabízíte?
Oblečení pro děti a dospělé. Orientuji 
se hodně na děti a na dámské zboží, 
ale najdete tu i pánské oblečení.
Odkud vozíte oblečení, které pro-
dáváte?
Je to anglický secondhand a outlet. 

Na slovíčko s...
Sama si pro oblečení jezdíte?
To ne. Je hodně firem po republice, 
co zboží dováží. Můžete si objednat 
různé balíky – třeba jenom dětské 
nebo dámské. Jde i o váhu, balíky 
mohou mít patnáct i sto kilo, jak kdo 
chce. Firmy vozí i z jiných zemí, tře-
ba z Holandska nebo Německa. Já 
ale beru pouze z Anglie, mám zkuše-
nost, že odtud je oblečení nejhezčí.
Jak víte, která firma, země nebo 
balík oblečení je kvalitní?
Jsou to zkušenosti. Každá firma 
vám napíše, že má vše kvalitní. 
Potom ale oblečení přiveze a sku-
tečnost je jiná. Já už vím, co kde ob-
jednat, aby se to mým zákazníkům 
líbilo. Existují i secondhandy typu 
„hrabárna“, kde balíky vysypou 
a Vy si z hromady vyberete, co chce-
te, ale to se mi nelíbí.
Hrabárnu u Vás skutečně nenajde-
me, vše máte pečlivě pověšené, čisté…
Každý balík přeberu, oblečení dám 
na ramínka, nažehlím. Pokud je 
na oblečení flíček, zboží pak ještě 
sama přeperu, aby byli zákazníci 
spokojení. Jakákoli neodstranitelná 
vada, snižuje cenu zboží.
Najdete v balících i hodnotné 
kusy oblečení, značkové?
V dražších balících ano. Čím jsou 
levnější, tím méně víte, co v nich 
dostanete. Vše je o ceně. Snažím 
se brát dražší a lepší oblečení, kde 
značkové zboží najít lze.
Odkud pochází oblečení, které se 
v Anglii dostane do těchto balíků?
Mají tam hodně různé výkupny, lidé 
tam oblečení odkládají stejně jako my. 
Jaké značky tedy v obchodě také 
prodáváte?
Ve Šluknově lidé znají většinou 

především ty sportovně zaměřené, 
jako Nike, Adidas, Puma. Ale mám 
plno oblečení i od jiných, třeba 
Marks and Spencer, George, Atmo-
sphere a dalších, které jsou tu méně 
známé, ale mnohdy kvalitnější než 
ty prvně zmiňované.
Kdy máte v obchodě novinky?
Něco přidávám každý týden. Někdy 
objednávám spíše sportovní věci, 
jindy klasiku pro ženy, společenské 
věci, je to různé.
Jaký je váš klasický zákazník?
To nejde určit. Chodí sem muži 
i ženy, různě věkové kategorie, chodí 
i mladé dívky a kluci. Nakupují u mě 
lidé movitější i chudší, je to různé.
Plno mých známých má teď koní-
ček obcházet secondhandy a hle-
dat v nich nějaké zajímavé věci…
Mladší takhle hodně chodí, třeba 
i kluci. Ti hodně hledají různé spor-
tovní značky. Je fajn takhle něco 
ulovit a ještě za výhodnou cenu.
Vedle obchodu prodáváte i dál na 
internetu?
Nejdříve jsem oblečení prodávala 
různě, přes Aukro a internetové 

bazary. Až později jsem si založila 
eshop (secondhand-outlet.eu). Co 
se ale prodá hned v obchodě ani na 
eshop nedávám.
Oblečení nabízíte i přes Face-
book, že?
Mám profil Secondhand Šluknov a pře-
kvapuje mě, kolik lidí „lajkuje“ různé 
oblečení, které tam vystavím k prodeji.
Proč ve Šluknově žádný obchod 
s oblečení dlouho nevydrží a vy 
ano? Máte nějaký recept?
Paní Šeligová tu v ulici byla dlou-
ho, snad patnáct let. Ale jinak máte 
pravdu. Recept? Já se snažím pořád 
něco vymýšlet a shánět pro lidi hez-
ké a kvalitní věci, co vydrží a jsou za 
dobrou cenu. Pomáhá mi také pro-
dej přes internet, hlavně přes zimu, 
kdy je pěší zóna hodně liduprázdná.
Máte stálé zákazníky?
Několik věrných mám a jsem ráda, 
že chodí. Vážím si jich.
Pro stálé zákazníky máte výhody?
Nabízím jim věrnostní kartu, kdy 
z ceny nákupu mají 10% slevu na 
další nákup.

Text a foto: Mgr. Filip Kadeřábek

Pak asi nenakupujete v second han-
dech. Možná patříte k lidem, kteří 
by na sebe nikdy nevzali nic, co na 
sobě už nosil někdo jiný (většina 
oblečení v tuzemských secondhan-
dech ovšem pochází z ciziny ze sbě-
ren oděvů nebo z obchodů, které 
vyřazují neprodané věci).
Já patřím do skupiny těch, co se-
cond handy mají rádi. A tak je pro 
mě Ráj vážně rájem. 
Nejsem ovšem z těch, kteří obchod 
s oblečením z druhé ruky navštěvují 
pravidelně, když potřebují ušetřit 
nebo hledají něco konkrétního. 
Proč tedy second handy vyhledá-
vám? 
Na prvním místě bych samozřejmě 
asi měla zmínit ekologické hledis-

ko. Pokud dal někdo oblečení do 
bazaru nebo charitě, je jasné, že 
nevznikl odpad, který by bylo třeba 
skládkovat nebo spálit. A pokud to 
samé oblečení pak nosí další člo-
věk, nevznikl ani odpad z výroby 
nového oblečení, které by si nejspíš 
koupil místo něho. Věc prostě slou-
ží dál, jen někomu jinému. 
Dalším důvodem by mohla být sa-
mozřejmě cena. Nejlevnější řetězce 
s oblečením už sice second han-
dům šlapou cenou na paty, ale na 
oblečení z kvalitních materiálů od 
uznávaných značek „za pár šupů“ 
můžete narazit jen v second han-
dech.  Znám dokonce tvořivé duše 
co v těchto obchodech někdy naku-
pují například velikosti XL jen kvůli 

kvalitnímu materiálu, aby ho pak 
použili na své vlastní nápady.
Ale pro mě je takový nákup v „seká-
či“ především LOV! 
Najdu tu totiž značkové věci doslo-
va za pakatel, ale také vintage módu 
a doplňky ze sedmdesátých i dřívěj-
ších let. Návštěva secondhandu mě 
skoro pokaždé něčím překvapí. Ob-
lečení z něj vám může skvěle oživit 
šatník. 
Zajdu sem jen občas, když mám čas 
a chuť. Baví mě se ve věcech hrabat 
a čekám, že tam najdu poklad. Ob-
čas se to podaří. Přesně pro tyhle 
úlovky mám sekáče ráda. Nakupo-
vání v nich je dobrodružství. Může-
te tam najít skvělé věci, a taky máte 
téměř stoprocentní jistotu, že ve 

stejném oblečení nepotkáte na ulici 
nikoho jiného. Při nakupování v se-
káčích je však třeba vyzbrojit se tr-
pělivostí. Možná chvíli potrvá, než 
najdete právě ten „svůj“ obchůdek. 
Když ho ale najdete, málokdy pak 
budete odcházet s prázdnou. 
Já už své dva favority našla. Jeden 
v pražských Vršovicích a druhý prá-
vě ve Šluknově. Jmenuje se velice 
případně Ráj. Jeho majitelkou je 
velice milá paní. Nechá vás v klidu 
dlouho prohrabávat, ale ochotně 
přispěje i radou či tipem, pokud 
potřebujete. Zboží má poměrně 
velmi přehledně roztříděné, jak jen 
to je v tak malém obchůdku možné. 
A dokonce tu dostanete i věrnostní 

Už jste někdy byli ve šluknovském Ráji? Ne?

Pokračování na str. 8

Foto: Mgr. Vít Steklý
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V sobotu 19. března jsme překročili 
hranice České republiky a vyrazili 
jsme propagovat naše město a zá-
mek do BadSchandau. 
V Domě Saského Švýcarska pro-
bíhala Turistická burza, které se 
účastnily desítky různých vystavo-
vatelů. Kromě spousty stánků z ně-
mecké strany byla zastoupena i ta 
česká, a to konkrétně České Švý-
carsko, Rumburk, Zámek Děčín, 
Chráněná dílna u Markétky, Jiřetín 
pod Jedlovou, pivovar Falkenštejn 
a Kocour, řada ubytovatelů a samo-
zřejmě také my. 
Propagace byla zajištěna v rámci 
Destinačního fondu a my tímto 
moc děkujeme, hlavně Daně Šte-
fáčkové, která vše perfektně při-

Vášniví sběratelé turistických vizitek naplnili zámek
O fenomenální výstavu Turistic-
kých vizitek jsme měli velký zájem. 
Byli jsme opravdu moc rádi, že 
jsme se s firmou Turistický deník 
z Liberce domluvili a mohli ji k nám 
zapůjčit. A naše tušení, že výstava 
opravdu bude stát za to, se potvr-
dilo hned v její první den otevření. 
A proč? K tomu se dostaneme za 
chvíli. Teď ale hezky od začátku…
Když jsme propagovali náš zámek 
na veletrhu cestovního ruchu Ho-
lidayWorld v Praze (ŠN – únor), 
navštívil náš stánek moc milý pán. 
Už od začátku mi byl povědomý, 
ale pořád jsem netušila, kam ho 
zařadit. Dokud se nezačal pídit po 
výstavě Turistických vizitek. Sta-
čila jen jedna otázka a všechno za-
padlo. Náš stánek totiž navštívil Jiří 
Štraub – největší sběratel turistic-
kých vizitek v České republice. 
Slovo dalo slovo a během pár minut 
jsme se stali přáteli na Facebooku 
a během dalších pár minut Jirka 
zorganizoval dokonalou akci. Zpo-
čátku jsme neplánovali k této výsta-

vě dělat vernisáž (je dlouhodobá od 
března až do října), když jsme pak 
ale viděli ten veliký zájem ze strany 
sběratelů, nemohli jsme jinak. 
Na skupinu cirka 60 lidí jsme čekali 
na vlakovém nádraží ve Šluknově 
s harmonikou a transparentem. 
Z vlaku vystoupila hromada pozi-
tivních a hrozně milých lidí a já vě-
děla, že ten den bude stát za to. Prů-

vodem jsme došli k našemu zámku. 
V Informačním centru to vypadalo 
jako v mraveništi, na všech volných 
místech se lepily vizitky, kupovaly 
se všechny možné sběratelské suve-
nýry a razítkovalo se všechno, co se 
dalo. Jenom Absolventských vizitek 
k výstavě se prodalo 173 kusů!
Když všichni koupili vizitky, pro kte-
ré se vydali ze všech koutů republiky, 

přesunuli jsme se do prvního patra do 
hlavního sálu. Zde jsme výstavu zahá-
jili, přestřihli společně s Jirkou pásku 
a vpluli do víru vizitkového světa. 
Každý se ujal své skleničky a společně 
jsme připili na naši výstavu. 
Do naší návštěvní knihy přiby-
la spousta osobnostních vizitek 
s razítky a krásnými a pozitivními 
vzkazy. Jinak to snad ani s těmito 
optimistickými lidmi být nemohlo. 
Když si všichni výstavu prohléd-
li, pokračovali jsme do Rožan do 
restaurace Starý mlýn. Proč prá-
vě tam? Za prvé tam výborně vaří 
a hlavně milují vizitkáře! Sám Starý 
mlýn má jako jediný v širokém okolí 
svojí gastrovizitku. 
Blížil se odpolední odjezd vlaku 
a také loučení. A musím říci, že mi 
bylo smutno, když jsem mlýn opouš-
těla. Takovou bandu nadšenců jsem 
dlouho nezažila, ale věřím, že se 
zase při nějaké blízké akci setkáme. 
A ještě jednou velké díky všem, kdo 
k nám zavítali a hlavně Jirkovi za 
skvěle zorganizovanou akci.

Když jsme plánovali březnovou 
akci na zámeckou půdu, věděli 
jsme, že dixieland u nás už dlouho 
nezazněl a bylo by dobré to napra-
vit. Slovo dalo slovo a s Jitkou Her-
cikovou jsme společně vymysleli 
spojení kapely ,,Old Stars“ s jejím 
hostováním. Společně na zámecké 
půdě vystoupili v pátek 11. března. 
Doslova dixielandový maraton od 
19.00 do 22.00 hodin si nenechalo 
ujít na šedesát posluchačů. Ač vě-

Dixielandový maraton na půdě
pro šedesátku posluchačů

kový průměr kapely znatelně přesa-
huje číslici 60 let, tak jejich koncert 
tomu naprosto neodpovídal. Vyjma 
dvou zpěvaček, je kapela složená 
ze samých mužů, kteří by se ale 
svým výkonem nemuseli rozhodně 
stydět ani před mladší konkurencí. 
Živelnost a hlavně radost z toho, co 
dělají, z nich doslova sálala. A my 
jim i Jitce moc děkujeme, protože 
nás nabyli energií zase na hodně 
dlouho. Foto: Dušan Blanár

Foto: Mgr. Petr Tomanec

První jarní den jsme se v Domě 
Českého Švýcarska zúčastnili 
kurzu první pomoci. 
Naučili jsme se, jak poskytnout 
první pomoc při tepenném i žil-
ním krvácení, při zlomeninách, 
popálení, dušení…
Také již umíme ošetřit člověka, 
který nedýchá nebo je v šoku.
Kurz trval celý den a na jeho 
konci jsme absolvovali test, kte-
rý jsme úspěšně složili.
Moc tímto děkujeme Obecně 
prospěšné společnosti České 
Švýcarsko, která jej pro nás při-
pravila.

Miroslava Menclová

Turistická burza probíhala tentokrát v BadSchandau
pravila a my jsme se tak v Německu 
cítili téměř jako doma. 
Získali jsme spoustu velice cen-

ných rad a kontaktů a také budoucí 
návštěvníky, kteří k nám prý rádi 
z Německa zavítají.

Umíme poskytnout
první pomoc
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Víte, že...
…se ve Šluknovském zámku v úte-
rý 15. března konal Poradní sbor 
Destinačního fondu Českého 
Švýcarska? Tématem byla přede-
vším kvalita poskytovaných služeb 
v destinaci a snaha o její zvyšování.

Za RIC stránky připravila Bc. Andrea Přidalová

The Pix, to jsou tři sympatičtí mladí 
kluci, které vídáme v našem výběžku 
při akcích různorodého charakte-
ru. Nynější frontman kapely Joona 
objevil Matěje a Ondru a slovo dalo 
slovo a vznikla kapela. Poprvé spolu 
vystoupili na vánoční akademii na 
gymnáziu v Rumburku a od té doby 
začala jejich profesionální dráha 
(i když měli i krátkou přestávku). 
Zajímalo mě, jak vznikl název jejich 
kapely: The Pix? A samozřejmě ná-
zev kapely svůj význam má, kluci 
mi ho hravě vysvětlili: ,,Logo naší 

Přijďte si poslechnout hymnu našeho výběžku 
kapely jsou trsátka anglicky Picks, 
ale foneticky by to mohlo znít i jako 
Pigs, což nám nevadí a aby to vý-
znamově bylo obojí v jednom, tak 
jsme na konec dali X, které nahra-
zuje obě různé koncovky“. 
Dnes jsou to čtyři roky, co hrají spo-
lu. Frontman Joona hraje na kytaru, 
saxofon, klarinet a spousty dalších 
nástrojů, na klávesy a cajon je tu 
Maty a na kytaru jeho dvojče Ondra.
Hrají vlastní písničky, ale i převzaté. 
Vlastní písně většinou stylem blíže 
popu, ale některé převzaté jsou i 

Blíží se 30. duben a s ním i jeden 
z největších pohanských svátků, 
a to pálení čarodějnic. Lidé věřili, že 
v tento den dojde k nálezu pokladů 
v různých jeskyních a podzemních 
slujích. Hlavním smyslem však byla 
pravděpodobně oslava plodnosti. 
Na ochranu před čarodějnicemi se 
na vyvýšených místech zapalovaly 
ohně a postupně se z nich stalo naše 
dnešní pálení čarodějnic. Zapalo-
vala se také smolná košťata a jejich 
popel měl mít zvláštní moc pro zvý-
šení úrody. 
Taková je historie ,,pálení čaro-
dějnic“. A i my, jako každý rok, 
přistupujeme k tomuto svátku zod-
povědně a společně ho oslavíme Ča-
rodějnickým karnevalem Harryho 
Pottera v Domu kultury. Od 16.30 
se náš Dům kultury změní v Brada-
vickou školu čar a kouzel, ve které 
se ti nejmenší naučit létat na koštěti, 
projdou základní lekcí v kouzlení, 
budou umět používat zaklínadla, 
vařit kouzelné lektvary a pěstovat 
kouzelné rostlinky. A nebude chybět 
ani samotný Harry Potter. 
Oblékněte se stylově za čaroděje 
a čarodějnice a oslavte spolu s námi 
tento den v Domě kultury. 

Víte, co je významným a nejobá-
vanějším dokumentem školáko-
va života?
Šluknovský zámek navázal spolu-
práci s Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J. A. Ko-
menského a společně Vás zvou na 
výstavu ,,VYSVĚDČENÍ V PRO-
MĚNÁCH ČASU“, která je ote-
vřena od 1. dubna do 23. června 
2016. 
Historie vysvědčení na našem úze-
mí sahá až do roku 1774, kdy byl 
vydán Marií Terezií Všeobecný 
školský řád. Vysvědčení se v té době 
však nevydávalo v podobě, jaká je 
nám známá dnes, nýbrž až po skon-
čení celé školní docházky. V průbě-
hu roku byli žáci klasifikováni pou-
ze tzv. školní správou.
Školní vysvědčení je jeden z nejobá-
vanějších, ale také z nejvýznamněj-
ších dokumentů školákova života 
a naše výstava srovnává podobu 
vysvědčení a způsoby klasifikace 
od roku 1774 do dnešní doby. Za-
chycuje měnící se grafickou podo-
bu tohoto důležitého dokumentu 
a prezentuje ty nejzajímavější vy-
svědčení od 18. století. Vstupné je 
20 Kč za osobu.

folkové. Na zámek zavítají s hud-
bou, která se hodí jak pro mladé 
posluchače, tak i pro starší. Stále 
se snaží skládat nové vlastní písně 
a jedineční jsou i svou vtipností.
A proč dorazit na koncert? The Pix 
zahrají ,,hymnu“ Šluknovského 
výběžku – píseň Domov můj. Ne-
seďte tedy doma a udělejte si hezký 
pátek 6. května a v 19:00 hodin nás 
poctěte svou přítomností. Nezapo-
meňte, že místa na půdě není mno-
ho, a proto si je raději rezervujte ve 
Šluknovském zámku.

Čarodějnický rej

V 19.00 hodin se pak společně pře-
suneme s lampionovým průvodem 
do zámeckého parku, kde proběhne 
vyhodnocení masek a vyrobených 
čarodějnic. Nebude chybět ani vat-
ra u rybníka, soutěže o sladké ceny 
a kapela Malvas.
Vstupné se bude platit jen v Domě 
kultury. Děti mají vstup zdarma.

Nová přeshraniční turistická stezka:
Dolní Poustevna – Gerstenberg- Unger

NOVÁ VÝSTAVA

Ve čtvrtek 25. února byla slavnost-
ně otevřena nová (žlutě značená) 
přeshraniční turistická trasa ve-
doucí z Dolní Poustevny z nádraží 
po původní středověké stezce na 
Gerstenberg (tzv. Solný sloup, 532 
m.n.m.)a dále pokračuje až k roz-
hledně Unger na saské straně. Slav-
nostního otevření se zúčastnilo na 
150 nadšených českých a němec-
kých turistů, kteří statečně odolá-
vali rozmarům počasí od sluníčka 
po totální sněhovou chumelenici. 
Na státní hranici se sešli zástupci 
české a saské strany, aby společně 
(symbolicky přestřižením pásky) 
otevřeli tuto novou cestu. Turis-
tický zážitek vyvrcholil v podobě 
lahodného guláše (podávaného 

z polní kuchyně) a typického ně-
meckého Glühweinu. 
Tato trasa existovala  již před  dru-
hou světovou válkou, pak byla 
vlivem politických a historických 
událostí zrušena. O obnovu této 
trasy se zasloužil především Mar-
tin Kučera z Klubu českých turistů  
Dolní Poustevna, dále Jiří Rak ze 
společnosti České Švýcarsko o.p.s.  
a Helmut Venus, okresní značkař 
z Neustadtu. Vznik stezky podpořili 
starostové Dolní Poustevny a města 
Neustadt. 
Tato stezka výrazně přispívá k pro-
pojení zajímavých cílů  v Česku 
a Německu v okolí měst Dolní Pous-
tevna a Sebnitz, a zvyšuje tak turis-
tickou atraktivitu Šluknovského 
výběžku nejen před blížícím se 116. 
celoněmeckým turistickým srazem 
v Sebnitz v červnu tohoto roku.
Praktické informace:
trasa Dolní Poustevna – Gersten-
berg- Unger  je dlouhá  celkem 6 km
ideálním výchozím místem je 
vlakové nádraží v Dolní Poustevně

 doporučujeme z rozhledny Un-
ger pak pokračovat do nádraží Ul-
bersdorf,  kde jezdí pravidelně spo-
je “Dráhy národního parku České 
Švýcarsko“ na  směr Děčín i  zpět 
Dolní Poustevna – Rumburk.
tuto sezónu  bude otevřena ještě 
jedna nově značená  trasa vedoucí 
z Horní Poustevny  přes vrch Pous-
tevník do Langbukersdorfu.
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Podpořte ústřední kolo fyzikální 
olympiády na rumburském gym-
náziu.
Ze svých školních let si mnozí 
vzpomínáte na fyzikální olympiá-
du. Je to nejstarší a nejprestižněj-
ší fyzikální soutěž, v příštím roce 
proběhne již její 58. ročník. Řeší 
ji žáci od šesté třídy až po studen-
ty v maturitních ročnících. Sama 
jsem se jí tu s menším, tu s větším 
úspěchem, během svých studií 
zúčastňovala. Náklonnost k této 
soutěži u mne pokračovala i poté, 
co jsem sama začala učit fyziku na 
Gymnáziu v Rumburku. Vždy jsem 
byla hrdá na vysokou úroveň výuky 
fyziky a matematiky na naší škole. 

Bez fyziky nemáme budoucnostGYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY 

J. E. PURKYNĚ

Každý úspěch studenta byl pro mě 
povzbuzením pro další podporu 
fyzikální olympiády, vše pro mě vy-
vrcholilo před více než dvěma roky, 
kdy jsem byla požádána o to, abych 
se stala předsedkyní krajské komi-
se fyzikální olympiády Ústeckého 

kraje. Od tohoto okamžiku jsem se 
zúčastňovala i ústředních kol sou-
těže, která jsou v nejvyšší kategorii 

republikovým vyvrcholením. Z ví-
tězů tohoto kola je po výběrovém 
soustředění vybíráno družstvo pro 
mezinárodní olympiádu.
V pořádání ústředního kola se jed-
notlivé kraje střídají, a když jsem 
zjistila, že naposledy se náš kraj 

ujal této povinnosti v roce 1997, 
došlo mi, že dojde brzy na nás. 
Rozhodla jsem se, že bych ráda 

uspořádala soutěž v Rumburku. 
Ústřední komise rozhodla o konání 
ústředního kola v Ústeckém kraji 
od 7. 2. do 10. 2. 2017. Po domluvě 
s ředitelkou naší školy proběhne na 
Gymnáziu v Rumburku. Jde o orga-
nizačně náročnou akci, které se zú-
častní 50 nejlepších studentů z celé 
republiky a 30 členů ústřední komi-
se. Úspěšní řešitelé této soutěže se 
stávají studenty prestižních cizích 
i českých vysokých škol. Není ne-
obvyklé, že jsou přijati ke studiu na-
příklad na universitě v Cambridge.
Uspořádání soutěže je finančně ná-
ročné, uvítali bychom proto jakou-
koli formu sponzorství. Byla bych 
ráda, aby si účastníci akce na naše 
město a Šluknovský výběžek odvez-
li co nejlepší vzpomínky. 
Sponzoři, pomozte nám předsta-
vit prostřednictvím této celostátní 
akce Rumburk a celý Šluknovský 
výběžek v tom nejlepším světle (re-
ditelstvi@gymrumburk.cz). 

Mgr. Jana Vlasáková
předsedkyně Krajské komise FO 

a učitelka Gymnázia v Rumburku

V minulém čísle "Šluknováčku" 
jsem Vás seznámila se jmény prv-
ních českých učitelů, kteří v našem 
kraji vykonávali nelehkou a zásluž-
nou práci, a to vzdělávání českých 
dětí. 
Nejdříve bylo ale zapotřebí české 
školy (třídy) založit. O to se posta-
rali členové Národní jednoty se-
veročeské. Ve Šluknově se splnila 
naděje českých rodičů vzdělávat své 
děti v mateřském jazyce v září roku 
1920. V roce 1928 pak byla škola 
rozšířena o první mateřskou školu. 
Poté dochází k zakládání českých 
škol i v okolních městech a obcích 
(1. 9. 1922 – Filipov, 3. 1. 1925 – 
Fukov, 15. 4. 1929 – Lobendava). 
Pro život celé české menšiny na 
Šluknovsku měla velký význam 
osobnost Josefa Vohradského, kte-
rý se narodil 25. ledna 1902 v Háji 
u Příbrami.
V roce 1926 byl jmenován řídícím 

Učitelé byli vlastenci a skuteční humanisté
učitelem zdejší jednotřídní české 
obecné školy  a hned se aktivně  za-
pojil do kulturních a tělovýchovných 
činností ve městě. Josef Vohrad-
ský byl jednatelem ve věci vzniku 
Národního domu ve Šluknově a je 
považován za zakladatele Sokola ve 
Šluknově. Neocenitelná byla jeho 
činnost ve prospěch chudých dětí - 
škola se starala o svačiny pro ně, a to 
zejména v zimním období.
Svým nadšením, otevřenou pova-
hou  a pracovitostí dokázal ovliv-
ňovat ostatní. Ve Šluknově vybu-
doval veřejnou knihovnu a čítárnu. 
Spolupodílel se na různých akcích, 
nejenom pro děti, organizoval před-
nášky, koncerty, besedy se zpěvem, 
rozhovory o české literatuře a čes-
kých dějinách. Uměl naslouchat 
druhým, pomáhat v závažných situ-
acích, což bylo pro českou menšinu 
nesmírně důležité pro její osobní, ale 
hlavně národní sebevědomí.

Rokem 1935 končí působení Josefa 
Vohradského ve Šluknově, odkud 
přechází do České Lípy, kde je velmi 
činným v Českém muzejním spolku 
pro kraj českolipský. Je si vědom 
důležitosti poznávání a chápání mi-
nulosti vlastního národa. V časopisu 
"Bezděz" publikuje články: "Nejse-
vernější česká menšina na Fukově", 
"Nejpřednější úkoly osvětové práce 
v pohraničí". V roce 1938  je vydán 
jeho informativní spis "Rumbursko 
a Varnsdorfsko", kde popisuje krásy 
a geologické zajímavosti našeho 
kraje. Celý náklad tohoto díla se do-
stal do rukou Němců a zachráněn 
byl pouze jeden výtisk.
V roce 1935 odešel společně s man-
želkou Marií do Klatov, kde po-
kračoval ve svých aktivitách. Jako 
vlastenec a důstojník v záloze – byl 
záložním kapitánem, nemohl snést 
hrubý nátlak fašismu na český lid, 
a proto se zapojil do odboje. Byl 

prozrazen, surově mučen a týrán, 
aby prozradil své spolupracovníky. 
Nepromluvil, nezradil nikoho. Den 
před vynesením rozsudku 6. pro-
since 1943, když byl přiváděn před 
soud do Strakovy akademie, vrhl 
se v nestřeženém okamžiku z okna 
z druhého poschodí a za několik 
hodin zemřel.
Po válce byly jeho tělesné ostatky 
exhumovány, spáleny a popel ulo-
žen v urnové části  hřbitova v Kla-
tovech.
Dne 15. září 1946 byla Josefu Vo-
hradskému odhalena na šluknov-
ské sokolovně pamětní deska a zá-
roveň ho město Šluknov 28. října 
jmenovalo čestným občanem in 
memoriam. Roku 1991 Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy propůjčilo Základní škole ve 
Šluknově čestný název "Základní 
škola Josefa Vohradského".

Emílie Procházková

Už jste někdy byli ve šluknovském Ráji? Ne?
Pokračování ze str. 5
kartičku jako bonus. 
A můj nejlepší úlovek? Asi úžasné 
vintage psaníčko z fialového sa-
ténu s výšivkou. Nadčasový rolák 
J.Crew doslova za hubičku a „kro-
kodýlí“ kabelka (podobnou ne-

dávno doplnila večerní oufit Aňa 
Geislerová.
Tak co, vážně jste ještě nebyli 
v Ráji?
PS: Módní značka J.Crew byla 
založena roku 1983 v New Yor-
ku. Kreativní ředitelkou společ-

nosti je Jenna Lyons. Podařilo 
se jí převtělit značku J. Crew do 
kultovní značky, jež má ve sfé-
rách nejvyšší módní smetánky 
své nesčetné příznivce. S logem 
J.Crew se tradičně pojí atributy 
jako ležérní a nadčasová elegan-

ce a důraz na kvalitní materiály. 
Zkrátka klasika a kvalita, která 
vás nezklame. Kdo nosí J.Crew? 
Třeba Michelle Obama, Reese 
Witherspoon, Blake Lively, no 
a díky Ráji teď i já.

Alena Müllerová
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Tak jsme se dočkali hezkého počasí, a i když ještě sem tam napadl sníh, 
přeci jen to už venku voní jarem. 

Vynesli jsme Moranu a těšíme se z jara

Užili jsme si jarní prázdniny, ale také jsme se podívali do vesmíru. Už víme, 
jak to chodí mezi planetami, víme, která hvězda je největší, proč svítí Měsíc 
a co na něm najdeme, že jsou ve vesmíru meteority apod. 

Především jsme se však připravovali na velikonoční pomlázku. Mimo jiné 
jsme si připomněli význam Velikonoc, zaseli jsme si obilí a pozorovali 
jsme, jak rychle nám vyroste. Nazdobili jsme si ho velikonočními zápichy, 
které jsme si sami vyrobili. 

Přírodninami jsme si nazdobili drátěná vajíčka a ta barevná jsme sbírali 
v „kurníku“ a na kolečku jsme je vozili domů hospodyni. 

Také jsme se naučili novou hodovačku, zahráli jsme si velikonoční hry a pl-
nili jsme spoustu úkolů. 

Velikonoční téma jsme zakončili vynešením Morany a věříme, že zima už je 
opravdu za horami a budeme se moci radovat z jarního sluníčka

Foto a text: Hana Princová
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zev, který nesla po radním Franzi Grohmannovi, jež se zasloužil 
o výstavbu první rozhledny) pak zejména netradiční pohled na 
Šluknov. Její výstavba je rovněž prvním impulsem k oživení této 
významné turistické lokality, při které by měly následovat dal-
ší kroky (zpřístupnění dolů Schweidrich, resuscitace Karlova 
údolí). 

Dvě rozhledny do dvou let

3. kolo Šluknovské ligy v basket-
balu se konalo 16. 3. 2016. Pořa-
datelem byla ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově. Až do poslední chvíle byl 
turnaj velmi vyrovnaný, se stejný-
mi body skončily tři týmy, a proto 
muselo rozhodnout skóre. Skončili 
jsme, jako minulý rok, na slušném 
třetím místě. 
Hráči: 
Ondřej Bartoš, Matěj Chlubna, 

Mladí basketbalisté získali třetí místo

Text a foto: Mgr. Radek Matějka

Vizualizace Jitrovník

Vizualizace Grohmannova výšina

Lukáš Král, Rostislav Krejčík, 
Eliška Michalíčková, Tereza Šul-
cová, Ondřej Štěpánek, Libor 
Vrána, Martin Zelenka
Konečné pořadí:
1. ZŠ Rumburk U Nemocnice
2. ZŠ Jiříkov
3. ZŠ Šluknov
4. ZŠ Rumburk Tyršova
5. ZŠ Dolní Poustevna
6. ZŠ Mikulášovice

2.A
Přespávanda

Obě rozhledny 
vycházejí z origi-
nálního návrhu 
Ing. arch. Tomáše 
Beneše a jsou kon-
strukčně obdobně 
řešené. Vzhledem 
k odlišným pro-
porcím a dispozič-
nímu řešení budou 
však od sebe jed-
noznačně odliši-
telné. Rozhledna 
na Jitrovníku bude 
vysoká 31 metrů, 
rozhledna na Gro-
hmannově výšině 
22 metrů. Pokud 
vyjde žádost o do-
taci, která by měla 
činit 90% z před-
pokládaných nákladů, proběhne výstavba rozhleden v letech 2017 a 2018. 
Součástí stavby rozhledny na Jitrovníku je i kompletní oprava příjezdové 
komunikace k bývalé restauraci Pytlák. 
V druhé polovině roku 2018 by tak Šluknov měl získat dvě nová výrazná 
turistická lákadla, která by spolu s dalšími nově postavenými rozhled-
nami (Krásná Lípa, Lipová, Varnsdorf, na německé straně pak Sebnitz, 
Grossschönau, Ebersbach-Neugersdorf) vytvořila z regionu Šluknovského 
výběžku rozhlednovou velmoc. Oproti v minulosti postaveným rozhlednám 
(převážně z dotačních peněz) je náš projekt výjimečný tím, že rozhledny 
v jednotlivých obcích vycházejí z návrhů různých autorů a jsou situovány 
na významných vrcholech regionu, nikoli na krajích polí či v nížinách, jak 
jsme, bohužel, byli svědky v minulém dotačním období.

Za ORŽP Mgr. Martin Chroust
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 Já s  dcerou Kačkou jsme se na loutkářskou přehlídku v Domě kultury 
těšili a taky jsme si ji užili. Program byl pestrý, lišil se od loňska jen v ná-

Velikonoční rukodělný jarmark v Domě kultury

Tradici rukodělných jarmarků obohatily svým pěveckým účinkováním děti 
z mateřské školy, které si zároveň mohly vyzkoušet mnoho z nabídnutých 
dílniček - navlíkání korálků, pletení pomlázek, malování vařeček a mnoho 
dalších činností. A že jim to šlo krásně od ruky - vidíte na fotografíích.
A již nyní Vás zveme na Maminkovský jarmark 22. dubna od 10 do 17 
hodin, který již názvem napovídá o své náplni. Napadlo nás, že by některé 

maminky mohly využít možnosti a prodat si formou bazaru dětské oble-
čení či hračky, které již nevyužíjí a přitom mohou dál sloužit. Na internetu 
tato služba dobře funguje, tak proč platit poštovné a zasílat balíky mnohdy 
přes celou republiku a nevyužít jednodušší varianty? 
Těšíme se na Vás.

Renáta Parkmanová

Užili jsme si loutkářskou přehlídku

zvech her, divadla 
zůstala stejná. 
Dokonce i v pořa-
dí, ve kterém loni 
vystupovala. Své 
pohádky divadél-
ka předvedla 
malým i velkým 
divákům, kterých 
přišlo na 160. 
Náklady na tuto 
přehlídku pokry-
lo domácí pořá-
dající šluknovské 
divadlo Rolnička 
ze svého rozpočtu 
dotovaného Měs-
tem Šluknov. 
Prostě a jasně, 
byla to suprová 
loutková přehlíd-
ka.

Text a foto: 
Dušan Blanár
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Kuchařčino okénko - jarní menu
Tentokrát Vám nabízíme ryze jarní 
menu.

Špenátová polévka 
s parmazánem

Skvělá polévka, která ve Vás po-
vzbudí chuť na další chod.
Ingredience: 1 pórek, 4–5 lžic olivo-
vého oleje, 1 brambora (oloupaná 
a nastrouhaná nahrubo), 0,85–1 l 
kuřecího nebo zeleninového výva-
ru, 3 kostky (z balení po 4) mraže-
ných špenátových listů Bonduelle, 
sůl a pepř, 1 kelímek smetany na 
vaření pokojové teploty, 5 lžic par-
mazánu + na posypání 
Postup: Z pórku odkrojte ovadlé 
části, důkladně jej omyjte a pak 
celý nakrájejte. Bílou část podélně 
rozkrojte a poté nasekejte na půlko-
lečka, totéž postupně udělejte i se 
zelenou natí.
V širším hlubším hrnci rozpalte oli-
vový olej, vsypte pórek a opečte ho 
doměkka, zhruba pět minut. Přidej-
te bramboru a smažte dalších pět 
minut. Vlijte 850 ml kuřecího výva-
ru a vařte deset minut. Pak přihoďte 
špenátové kostky a nechte je úplně 
rozpustit. Krátce povařte.
Stáhněte plamen a vše rozmixujte 
tyčovým mixérem. Přilijte smeta-
nu, promíchejte, osolte a opepřete 
podle chuti. Zdá-li se Vám polévka 
příliš hustá, zřeďte ji zbylým výva-
rem.

Před podáváním vmíchejte parma-
zán a ještě jím jednotlivé porce po-
sypte. Pozor – rychle se rozpouští!

Balzamikové kuře
Pro ještě lepší chuť i efekt při podá-
vání můžete maso pokropit krémo-
vou variantou balzamikového octa. 
Koupíte jej pod označením aceto 
balsamico cremoso.
Ingredience: 6 kuřecích prsou, 
1 lžíce olivového oleje, 2 lžíce balza-
mikového octa, mořská sůl a čers-
tvý černý pepř, 3 citrony, přepůlené 
Postup: Rozehřejte grilovací pá-
nev na co nejvyšším stupni. Maso 

potřete olejem a dejte na pánev. 
Ztlumte plamen a pečte pět minut, 
pak maso postříkejte balzamiko-
vým octem, osolte a opepřete a opé-
kejte další minutu, pak kuře otočte 
a pečte ještě pět minut. Na pánev 
přidejte i citrony, a to dužinou dolů. 
Maso servírujte pokapané šťávou 
z teplých citronů. 

Mačkané brambory z plechu
Skvělá příloha nebo – v doprovodu 
tvarohu nebo čerstvého sýra a byli-
nek – jednoduché hlavní jídlo
Ingredience: 2 kg nových omytých 
brambor, 3–4 lžíce olivového oleje, 
mořská sůl a černý pepř 
Postup: Troubu předehřejte na 

Stále můžete získat volný lístek 
pro jednu osobu na kulturní akci 
v r. 2016 dle vlastního výběru.
Odpověď je třeba odevzdat v MK 
nebo zaslat mailem na adresu 
knihovna@mesto-sluknov.cz. 
Otázka na duben:
12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut 
moskevského času (6 hodin a 7 
minut světového času) odstartoval 
v kosmické lodi Vostok 1 z kos-
modromu Bajkonur a stal se tak 
prvním člověkem ve vesmíru. Po-
byl v něm 108 minut, během nichž 
jednou obletěl Zemi. V době startu 
mu bylo 27 let. Znáte jeho jméno?    
Narodil se 9. března 1934, po-
cházel z prosté venkovské rodiny, 
která žila ve vesnici Klušino ve 
Smolenské oblasti tehdejšího So-
větského svazu. Jeho rodiče pra-
covali v zemědělském družstvu – 
kolchozu. V lednu 1959 rozhodla 
tehdejší sovětská vláda o výběru 
budoucích kosmonautů a 22. květ-
na téhož roku pověřila velitelství 
letectva najít adepty mezi řado-
vými piloty. Výběr prováděla spe-

200 °C. Brambory dejte do studené 
slané vody, přiveďte je k varu a dva-
náct minut vařte. Sceďte a nechte 
vychladnout. Každou bramboru 
pak na jedné straně promáčkněte 
palcem ruky. Plech dejte na dvě 
minuty do trouby a v rendlíku roze-
hřejte olivový olej. Brambory roz-
prostřete na horký plech, pokropte 
je olejem, posolte a popepřete. 
Pečte asi hodinu, aby zezlátly a byly 
krásně křupavé.

Brownies
Ingredience: hrnek vlašských oře-
chů, hrnek čerstvých datlí, ½ hrnku 

nepraženého kakaa
Na ozdobu: drcené kakaové boby 
v kokosovém cukru (lze vynechat).
Postup: Vlašské ořechy rozmixuj-
te najemno, ale nemixujte moc 
dlouho, aby nepustily olej. Přidejte 
vypeckované čerstvé datle a kakao 
a mixujte, dokud nevznikne hmota, 
která po zmáčknutí drží při sobě.
Z hmoty uválejte asi 3 cm vysoký 
plát, ze kterého vykrajujte čtvereč-
ky nebo jiné tvary. Ozdobte drce-
nými kakaovými boby a podávejte. 
Z brownies můžete také udělat ku-
ličky, které obalujte v kakau, koko-
su nebo drcených oříšcích.
Tip: Čerstvé datle jsou přirozeným 
zdrojem sacharidů, které dodají 
rychlou energii. Kakao má stimulu-
jící a povzbuzující účinky – okamži-
tě probudí a nabije energií i dobrou 
náladou.                                          (šti/sko)

ciální skupina v Institutu letecké 
medicíny. Kritéria byla: věk do 35 
let, výška do 175 cm, váha do 75 
kg, výborné zdraví. Z 3 461 letců 
bylo vybráno 206 kandidátů, kteří 
v říjnu až prosinci 1959 procházeli 
prohlídkami v Ústřední nemocni-
ci vojenského letectva v Moskvě. 
Ještě před povoláním k prohlídce 
si budoucí první muž ve vesmíru 
podal žádost o začlenění do oddí-
lu kosmonautů. Absolvoval první 
i druhou vlnu prohlídek a pohovo-
rů a dostal se mezi 20 budoucích 
kosmonautů. Od března 1960 do 
ledna 1961 procházel spolu s dal-
šími kolegy náročným výcvikem 
v nově zorganizovaném Středisku 
přípravy kosmonautů, celkově na 
jejich přípravu dohlížel generál 
Nikolaj Kamanin. 
Z neznámého vojenského letce se 
po návratu z kosmu stal nejpopu-
lárnější člověk planety. Byl povýšen 
z nadporučíka na majora, vyzna-
menán titulem hrdina Sovětského 
svazu a Leninovým řádem. 14. dub-
na 1961 se mu dostalo triumfálního 

přijetí v Moskvě a v následujících 
dnech a měsících po celém světě, 
od Londýna až po Havanu. Není 
bez zajímavosti, že jeho vůbec prv-
ní zahraniční cesta vedla do Prahy. 
Československo navštívil ještě roku 
1966. Šarm, neustálý úsměv a při-
rozená inteligence mu na cestách 
získaly sympatie lidí a přispěly 
k jeho popularitě. 
Správná odpověď na březnovou 
otázku zněla: T. G. Masaryk
Tento český filosof, sociolog, poli-
tik a státník, prezident (1918-35), 
zakladatel novodobého českého 
státu se narodil 7. března 1850 
v Hodoníně.
Vývoj české společnosti konce 
minulého století a moderní dějiny 
zrodu samostatnosti a počátečních 
let československého státu jsou jen 
prázdným pojmem, opomineme-
-li fenomén jeho osobnosti. Roku 
1897 byl jmenován profesorem 
Karlovy university. Roku 1900 
vytvořil českou stranu lidovou. 
Po vypuknutí I. světové války se 
rozhodl k aktivnímu odporu proti 

rakousko-uherskému mocnář-
ství. Po celou dobu války nesl na 
sobě největší tíhu a odpovědnost 
za budoucnost celého českého 
a slovenského národa při jedná-
ní v Anglii (1916), Rusku (1917 
- duben 1918) a poté v Americe, 
až po podpis Pittsburské dohody 
a Washingtonské deklarace. A za-
tímco evropští spojenci s rozbitím 
Rakouska-Uherska dlouho váhali, 
jemu se podařilo pro vznik nového 
státu získat podporu amerického 
presidenta Woodrowa Wilsona. 
Proto také po vzniku ČSR stanul 
oprávněně v jejím čele.  V letech 
1918, 1920, 1927 a 1934 byl opě-
tovně zvolen presidentem, ale od 
roku 1934 se jeho zdravotní stav 
zhoršoval, a tak 14. prosince 1935 
abdikoval. Poslední chvíle svého 
plodného a bohatého života strávil 
na zámku v Lánech, kde také dne 
2. září 1937 skonal. 
Vylosována byla odpověď paní Ja-
roslavy Štochlové ze Šluknova a ta 
si také může vyzvednout volnou 
vstupenku.                                (šti/sko)

Soutěžte s knihovnou o volné vstupenky
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„Ty už k nám nechoď,“ řekl mi teh-
dy v roce 2011 můj učitel meditace 
átmavičáry.
Zůstala jsem stát jako opařená 
nechápajíc, co se stalo, když ještě 
před cca 3mi týdny jsem patřila do 
okruhu jeho nejbližších přátel, kteří 
se u něj v bytě každý týden scházeli 
ke společné meditaci. Na můj dotaz 
‚proč‘ se dozvím:
„Ty už si nás nevážíš,“ pokračoval. 
Další vysvětlení následovalo až ča-
sem. 
„Odjela jsi na dovolenou, místo 
abys jela na náš seminář.“ 
Moje dovolená ovšem měla za cíl 
léčbu mého podezření na závažnou 
nemoc. Zaměření na klidové me-
ditace pod jeho vedením vyčerpalo 
mou energii těla natolik, že bylo 
vážně narušeno mé zdraví. Hrozila 
mi operace, a tak jsem odjela s po-
slední nadějí na vyléčení do Peru, za 
šamany a sezeními s ayahuascou. 
(článek o mých zkušenostech vyšel 
v Médiu č. 7, v červenci 2012 pod 
názvem Mýty a pravdy o cestě do 
Peru, str. 8). Vysvětlit, kam jsem 
jela a proč, už mi neumožnil. Dod-
nes pravý důvod svého „vyhození“ 
nevím. Důvodem přece nemohla 
být neúčast na jednom z dvanácti 
seminářů za rok, kterých jsem se 
všech nikdy neúčastnila tak jako 
tak. Cítila jsem tehdy obrovský 
pocit křivdy z obvinění za něco, co 
nebyla z mého pohledu vůbec prav-
da. Nezbývalo mi ovšem, než to 
vzít jako fakt a řízení osudu. Co na-
plat. Musela jsem hledat jiné cesty 
k osobnímu růstu, dveře přibouch-
nuté před mým nosem již zůstaly 
zavřené.
Už v té době jsem měla malé zku-
šenosti se Zhong Yuan Qigongem 
(můžete se také setkat s přepisem 
Čung Jüan Čchikung, který je uve-
den na všech dosud vyšlých kni-
hách), měla jsem za sebou kurz 
I.stupně, ale byl to pro mě tehdy jen 
doplněk mé hlavní praxe – praxe 
átmavičáry a pránajámy. Cesty se-
bedotazování, pátrání po vlastním 
já dle Ramany Mahárišiho, a prá-
najámy – dechových cvičení z jógy. 
Dokonce jsem už měla výsledky ze 
cvičení tohoto qigongu, když jsem 
naprosto vyčerpaná z klidových 
meditací šla cvičit jedno z hlavních 
cvičení – strom, a po půl hodině 
jsem se cítila naprosto nabitá ener-
gií, měla jsem skvělou, až euforic-
kou náladu, zatímco před tím jsem 
se ploužila jako mrtvola. Ale ne-
můžete sedět zadkem na dvou žid-
lích, vždycky jde dělat pořádně jen 
jedna metoda.  Situace se však teď 

výrazně změnila. A tak jsem se dala 
s veškerou silou do zkoumání meto-
dy, která je označována za nejstar-
ší učení starých čínských mistrů, 
vzniklé v samé kolébce čínského 
národa u žluté řeky Chuang Che ve 
střední Číně. Metoda, která se dnes 
nazývá „Zhong Yuan Qigong - Jed-
noduchá věda o životě“, je prezen-
tována po celém světě profesorem 
Xu Mingtangem.

Cesta Zhong Yuan Qigongu nepo-
žaduje žádné filozofické přesvědče-
ní, žádnou příslušnost k nějakému 
náboženství, nemá žádné požadav-
ky na stravu a je natolik jednodu-
chá, že ji mohou cvičit děti od pěti 
let i senioři nejvyššího věku. Přitom 
je natolik univerzální, že jej můžete 
cvičit prakticky kdykoliv a kdekoliv. 
Ostatní to na vás nijak nepoznají, 
ani v hromadné dopravě, ani v autě, 
ani na poradě.
Zhong Yuan Qigong je cestou zís-
kávání, kultivace, ovládání ener-
gie a otevírání energetických drah 

a bodů. Tímto způsobem můžete 
nejen uzdravit své tělo z chorob, 
které klasická medicína uzdravit 
nedokáže, ale také můžete získat 
mimořádné schopnosti telepatie, 
jasnovidectví, schopnost měnit 
budoucnost a dokonce schopnost 
teleportace.
První stupeň slouží k uzdravení 
těla. Staří Číňané totiž věděli, že po-
kud nemáte zdravé tělo, že pokud 

se stále cítíte unavení, deprimo-
vaní a vyčerpává vás bolest, nejste 
schopni efektivně vykonávat jaké-
koli duchovní úsilí a výsledky jsou 
proto slabé, pomalé nebo naprosto 
zanedbatelné. Proto na prvním 
stupni Zhong Yuan Qigongu nej-
dříve zcela uzdravíte své tělo a zís-
káte radost, dobrou náladu a do-
statek energie na cokoliv dalšího. 
Zlepšuje také paměť, rozvíjí tvůrčí 
schopnosti a zvyšuje inteligenci.
Na druhém stupni se naučíte rozví-
jet své léčitelské schopnosti a získat 
sílu, skutečnou sílu pro realizaci 

svých plánů a cílů. Už se vám nesta-
ne, že byste jen uvažovali o svých 
snech. Získáte to, čemu se říká tah 
na branku, opravdovou buldočí sílu 
své sny uvést v život.
Na třetím stupni se vyučuje oteví-
rání třetího oka a budování střední-
ho energetického kanálu, tj. cesty, 
po které duše vystupuje z těla, aby 
mohla navštěvovat jiné světy a zís-
kávat tak inspiraci pro lepší život 
na této planetě. Také se naučíte me-
todu přijímání energie, která vám 
umožní nejíst a nemít hlad. Celkem 
praktické, zvlášť v dnešní době, ne-
myslíte? Kdo ví, co bude za pár let…
Na čtvrtém stupni získáte moud-
rost, schopnost řešit problémy va-
šeho života způsobem, který před 
vámi ještě nikdo nevymyslel. Také 
získáte schopnost komunikovat 
s rostlinami, s živočichy a bytostmi 
z jiných světů.
Pátý stupeň Zhong Yuan Qigongu 
vám dá odpovědi na otázky týkající 
se smyslu života a veškerého bytí. 
Tento stupeň se označuje jako po-
znání pravdy.
Pokud dosáhnete nejvyššího cíle 
Zhong Yuan Qigongu, můžete si 
vybrat, kam bude po vaší smrti 
putovat vaše duše. Vyvážete se tak 
z koloběhu života a smrti, z kolobě-
hu karmy.
Dnes mohu říct, že jsem vesmíru 
z celého srdce vděčná za to, že mě 
směrem k cvičení ZYQ přivedl. Je to 
cesta sebeobjevování a duchovního 
rozvoje, zajímavá a dobrodružná, 
které se může věnovat i velmi vy-
tížený a zaměstnaný člověk. Tako-
vý člověk ocení zejména možnost 
opravdu rychlým způsobem v řádu 
minut obnovit svou energii a zbavit 
se únavy. Naučíte se sami sebe i své 
blízké léčit. Já jsem si například zce-
la vyléčila své natržené vazy v koleni 
po úrazu na lyžích a také za 3 týdny 
zázračně uzdravila svůj modro-ze-
leno-fialovo-černý několikanásobně 
zvětšený vyvrtnutý kotník z běhání 
tak, že jsem byla schopná v zápětí 
intenzivně 10 dní lyžovat. 
Já se nyní věnuji praxi Zhong Yuan 
Qigongu několik hodin denně 
a jako certifikovaná lektorka mis-
trem Xu Mingtangem jej již několik 
let také vyučuji. Škoda jen, že jsem 
její kouzlo a sílu neobjevila dřív. 
Ráda vás s touto unikátní metodou 
seznámím na svých kurzech.

Ing. Helena Kreizlová, MBA
Instruktorka Zhong Yuan Qigongu
Více informací a podrobnosti o kur-
zech a zázračných vyléčeních mů-
žete nalézt na www.cvicimzyq.cz, 
info@cvicimzyq.cz, 602 555 661.

Praktická cesta ke zdraví, moudrosti a dlouhověkosti
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VZPOMÍNKA

Fernanda Gattu
Aničku Štikarovou
Vojtíška Němce
Martínka Karalu
Lukáška Kunsta
Ivanku Patkáňovou 
Ládíka Ference

panem Jaroslavem Stodůlkou
paní Milenou Arnoldovou
panem Gustavem Wittgruberem
panem Jaromírem Rabou
panem Václavem Marečkem
paní Františkou Henzlovou
paní Vlastou Kratochvílovou
panem Miloslavem Zatočilem
panem Milanem Bílým
panem Alfonsem Jandou

Př iv íta l i  j sme nové 
občánky

Rozloučili jsme se s

PODĚKOVÁNÍ

60 let
pp. Bílý Josef
Ferenc Rudolf
Procházka Zdeněk
Zita Petr
Dudáček Petr
65 let                       
pp. Hošek Josef
Hanuš Ladislav
Rokošová Hana
70 let
pp. Balážová Jaroslava
Dušková Dagmar
Zelinková Blanka
Hlavsa Jaroslav
Kašpar Jan
Koňák František
Kapitán Stanislav
75 let
pp. Špiváková Jolana
Grossmann Leoš
Klikarová Marie

Rada Zdeněk
80 let
pp. Červinková Jiřina
Kezer Rudolf
81 let 
paní Marschnerová Marie
82 let
paní Tůmová Miroslava
83 let
pp. Synovcová Miroslava
Petroušková Irena
84 let
pp. Němcová Helena
Hovorková Kristina
85 let
pp. Bučková Ludmila
Neckář Josef
87 let
pan Rejman Miroslav
88 let
paní Navrátilová Gizela

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Dne 25. 4. 
2016 uplyne 
rok, kdy nás 
navždy opus-
til náš milo-
vaný manžel, 
tatínek a dě-
deček 

Touto cestou bych ráda poděkovala 
všem dobrovolným hasičům v Králov-
ství pod vedením pana Milana Bouzka 
za jejich ochotu a pomoc, kterou mi 
poskytli při rekonstrukci mého domu 
a stěhování. Také bych ráda podě-
kovala pracovníkům šluknovských 
Technických služeb, kteří vždy kvalit-
ně a rychle odvedli svou práci, kdykoli 
jsem potřebovala - je s nimi radost 
spolupracovat. Pan Černý je člověk na 
svém místě a je to jasně vidět i v areálu 
TS, který se pod jeho vedením změnil 
téměř k nepoznání. 
Moc děkuji.                 Anna Rychecká

pan Jaroslav Kadlec. 
S láskou stále vzpomínají manželka 
Eva, syn Jaroslav s rodinou, dcera 
Lea s rodinou a dcera Iva s rodi-
nou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Slavnostní vítání Šluknováčků

V obřadní síni Šluknovského zám-
ku se 26. března konalo vítání ob-
čánků, na kterém jsme přivítali 
Adámka Pazderku, 
Emmičku Posovou, 
Štěpánka Valentu, 
Elišku Čepelovou, 
Kristýnku Kerblovou, 
Péťu Hanzala, 
Šárynku Nykodýmovou, 
Ivanku Kateřinu Kurincovou, 
Jakoubka Černého, 
Markétku Svobodovou, 
Denisku Loudovou, 
Matěje Billého, 

Pavlínku Havlíčkovou, 
Eliáška Wagnera, 
Pavlínku Karalovou, 
Marušku Vašíčkovou, 
Matyáška Mora 
a Vojtíška Matějku.
Městský úřad jim při této příležitos-
ti věnoval věcné dary a děti ze zá-
kladní umělecké školy pod vedením 
p. Patrika Englera si pro ně připra-
vily malé vystoupení.
Všem šluknovským občánkům i je-
jich rodičům přejeme hodně zdraví, 
lásku, pohodu a klid v jejich domo-
vech.                                  Jana Galbavá

Foto: Petr Zápotocký

POZVÁNKY

KPVH zve všechny zájemce 
na poslední koncert letošní sezóny 

do Šluknovského zámku 
ve středu 13. dubna 2016 

na Smetanovo trio.

Cestovatelská beseda
Mgr. Renata Sochorová

 - zážitky z putování po národních 
parcích Etiopie, Ugandy a Tanzanie

27. dubna 2016 od 17.00 hodin
hlavní budova šluknovské základ-
ní školy. Žáci, rodiče i šluknovská 
veřejnost jsou vítáni. Těšíme se na 
Vás.                     Mgr. Filip Kadeřábek

Srdečně Vás zveme 
na pietní akce konané 

při příležitosti 
ukončení II. světové války. 

5. května 2016 v 16.00 hodin 
před ZŠ J. Vohradského.

Emílie Procházková
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Domov se zvláštním režimem Krásná 
Lípa za spoluúčasti Domova „Srdce 
v dlaních“ a Domu kultury Střelnice 

Tančím tak rychle, jak dokážu
Rumburk pořádaly 12. března 2016 
již tradiční 5. ples pro handicapova-
né lidi s názvem „Tančím tak rychle, 
jak dokážu“. Na ples dorazilo zhruba 
400 klientů z různých zařízení po-
skytujících sociální služby. Po celou 
dobu plesu vládla příjemná atmosfé-
ra, návštěvníci se bavili a aspoň na 
chvilku zapomněli na starosti běžné-
ho života… 
Ples zahájila ředitelka Domova se 
zvláštním režimem Krásná Lípa 
Mgr. Miluše Havlíčková a Ing. Jiří 
Procházka, viceprezident poby-
tových služeb APSS ČR. Během 
odpoledne a večera vystoupily děti 
z DD Lipová, Senior bend Domo-
va „Srdce v dlaních“, Heidi Janků 
a Bohuš Matuš. K tanci a poslechu 
hrála hudební skupina U-style.

Velké poděkování patří zaměstnan-
ci Střední Lesnické školy a Střední 
odborné školy Šluknov třídnímu 
učiteli 2. ročníku oboru Bezpeč-
nostně právní činnost panu Bc. Jiří-
mu Svobodovi a jeho žákům Tereze 
Mišechové, Janu Paštikovi, Aleši 

Přiznám se, že hudba, zvláště pak 
ta „klasická“, nebyla nikdy tak úpl-
ně „můj šálek kávy“. U nás v rodině 
byli všichni spíš výtvarně nadaní, 
a tak jsem měla vždy blíž k pastel-
kám a náčrtníku, než k notovému 
papíru a hudebním nástrojům. 
Navíc jsem do vínku žádné zvláštní 
hudební nadání nedostala, což se 
ukázalo již během mého krátkého 
působení v místním pěveckém sbo-
ru. Koncerty jsem sice pak čas od 
času navštěvovala, ale většinou šlo 
o takové ty výchovné, školní. 

Suchému, Lence Špičkové, Ždeň-
kovi Zadinovi a Danielu Zobačovi, 
kteří zajišťovali bezpečnost a pořá-
dek na našem plese.

Za zaměstnance Domova 
se zvláštním režimem Krásná Lípa

Mgr. Šárka Mrázková

Moje nedávná cesta do světa vážné hudby
Zkrátka mezi mnou a hudbou pa-
noval i nadále takový, řekněme vel-
mi vlažný vztah. Situace se změnila 
až poměrně nedávno, kdy jsem byla 
„vytažena“ na koncert Pražských 
žesťů a na několik vystoupení žáků 
místních i okolních uměleckých 
škol. Najednou jsem zjistila, že ta 
„živá“ hudba je skutečným zážit-
kem.  
A tak jsem začala pravidelně na-
vštěvovat koncerty KPVH. A díky 
paní Bortníkové a paní Procház-
kové jsem zjistila kolik úsilí, práce 

a času stojí za tím, abychom si my, 
Šluknováci, mohli dopřát koncer-
ty tak vysoké kvality za v podstatě 
symbolickou cenu. 
Dnes jsem sama členkou KPVH, 
protože si myslím, že těch třicet 
korun ročního členského příspěvku 
je to nejmenší, čím mohu přispět 
k tomu, aby tato prospěšná orga-
nizace v našem městě fungovala 
i nadále. A obdivuji elán a nadšení 
nejen obou zmíněných dam, ale 
i dalších členů KPVH, kteří věnují 
svůj čas tomu, aby i v tak malém 

Jedna z největších kulturních akcí v okrese se blíží. 24. dubna 2016 od 19 
hodin se do Městského divadla ve Varnsdorfu chystá nejpopulárnější čes-
ká zpěvačka, Lucie Bílá. Bude účinkovat za doprovodu českého klavíristy, 
Petra Maláska, manžela herečky Dany Morávkové. 
Organizátoři si pro návštěvníky, kteří si zakoupí svou vstupenku, připravili 
ještě bonus navíc.
Pořadatelé, jenž Lucii Bílou do severočeského města přivedli, se rozhodli 
dát šanci ukázat své pěvecké dovednosti i místnímu sboru z Varnsdorfu 
a nedalekého Rumburku. 
Přesně v sedm hodin, kdy koncert začíná, se předvede pěvecký sbor dětí 
od 11-18 let Základní umělecké školy z Varnsdorfu, a hned po nich stejně 

Zlatá slavice Lucie Bílá s bonusem

městě jako je Šluknov, byla hudeb-
ní kultura na vysoké úrovni, a aby 
si šluknovští občané mohli dopřát 
stejně úchvatné hudební zážitky 
jako obyvatelé velkých měst. A pře-
ji jim, aby se setkávali s podporou 
svého konání nejen od sponzorů, 
ale i od vedení našeho města, neboť 
to jsou dvě věci, bez kterých se bo-
hužel neobejdou.
 A ty, kteří, jako dříve já, teprve hle-
dají cestu ke klasické hudbě, zvu na 
příští koncert. Jistě nebudou zkla-
máni.                Mgr. Alena Müllerová

staré děti z Gymnázia Rumburk.
Po dvaceti minutách vystoupení obou 
sborů přijde na jeviště osmnáctinásob-
ná zlatá slavice, Lucie Bílá. Návštěvní-
ci se mohou těšit na její největší hity. 
Lucie oslaví v měsíci dubnu krásné 50. 
narozeniny, a možná se ve Varnsdorfu 
dočká i dortu. 
Přijďte a zažijete neopakovatelný zá-
žitek. Vstupenky jsou již v prodeji na 
webu Městského divadla Varnsdorf 
či na pokladně. Zbývá posledních sto 
vstupenek (Vstupné: 790, 890 a 990 
Kč).

Bc. Kristýna Řondíková

Příznivci vážné hudby měli bezpo-
chyby 16. března 2016 důvod k ra-
dosti, kdy v prostorách Šluknovské-
ho zámku proběhl koncert KPVH 
sestavený ze sonát Ludwiga van 
Beethovena. Některá z nejproslulej-
ších děl německého hudebního ve-
likána, jako například Sonáta č. 14 
cis moll, opus 27 č. 2 (tzv. „Měsíční 
svit“), zazněla v působivé interpre-
taci Jana Šimandla. Vybrané sklad-
by tvořily reprezentativní a zároveň 
posluchačsky přístupné pásmo. 
Ač velmi mladý interpret prokázal, 
alespoň dle laického názoru autora 
tohoto článku, vynikající technic-
kou zdatnost, stejně jako cit pro 
daný repertoár. Neméně potěšující 
skutečností bylo, že i v době, kdy se 
tempo lidského života každoročně 
zrychluje vlivem pokročilých tech-
nologií a neúprosných civilizačních 
mechanismů, početné publikum 
nalezlo dostatek času, aby náležitě 
ocenilo trvalý odkaz německého kla-

sicismu a romantismu. Přestože se 
v oblasti vážné hudby, která nepod-
léhá krátkodobým výkyvům mód-
ních trendů, prakticky nesluší ho-
vořit o peněžních částkách, finanční 
stránka všech kulturních událostí 
zůstává, bohužel, neopomenutel-
nou realitou. Za zmínku proto stojí 
také vstupné, které činilo pouhých 
80 korun pro dospělé, 40 korun pro 
seniory a mládež a 10 korun pro děti 
do patnácti let. Vzhledem ke kvalitě 
provedení byla tato cena, zvláště ve 
srovnání s jinými oblastmi repub-
liky, více než vstřícná. Nelze proto 
než doporučit všem, kteří se byť jen 
okrajově zajímají o klasickou hud-
bu, návštěvu budoucích produkcí 
s KPVH a zároveň doufat, že spon-
zoři, jejichž štědrost umožnila zpří-
stupnění Beethovenova díla široké 
veřejnosti, i v budoucnu vytrvají ve 
svém nezištném a kulturně přínos-
ném úsilí. 

Martin Kadeřábek

Zámkem zněl Beethoven
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Představte si, že jste žáky základní školy a máte tolik oblíbenou matemati-
ku. Cílem dnešní hodiny je výstup – žák řeší slovní úlohy.
V peněžence třídy 8. A je 1628 Kč. Co si může za tuto částku pořídit jednot-

livec v této třídě?
Řešení se nabízí několik, 
nejoblíbenější je oblečení, 
elektronika, ale třeba i brýle.
Co všechno si může za tuto 
částku pořídit celý kolek-
tiv? Opět nám vychází ně-
kolik řešení této úlohy.
Mohli bychom si zaplatit vý-
let. I na výborné zmrzlinové 
poháry pro celou třídu by 
tato částka stačila. Ve třídě 
máme akvárium a v něm do-
statek místa pro pár nových 
rybiček, díky této částce by-
chom k nim mohli přikoupit 
ještě nějaké rostliny a také 

krmení na celý rok. Za 1 628 Kč by se také daly pořídit kalkulačky na matema-
tiku, pomůcky, které tak rádi stále zapomínáme. Napadá i Vás, co byste za ty 
peníze pořídili?
8. A tuto úlohu řešila opravdu v praxi. Ač se nabízí několik řešení, my jsme 
se jednohlasně rozhodli pro jediné. Touto částkou můžeme udělat radost 
někomu jinému. Je pravdou, že veškeré aktivity, které předcházely k napl-
nění peněženky, byly zaměřeny právě na to udělat někomu radost. Komu, 
to jsme už také věděli, protože již třetím rokem pomáháme mamince Tere-
zky, pro kterou naše škola sbírá víčka.
A jak jsme si peníze vydělali? Nejdříve jsme v rámci projektu 72 hodin 
byli ošetřovat paseku s panem místostarostou. Na konci dne nám pan 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor předal první příspěvek, za který děkujeme. Dru-
hou aktivitou bylo docházení do chráněné a sociálně terapeutické dílny 
Kormidlo Šluknov o. p. s., kde jsme vyráběli drobné dárečky, které se poté 
prodávaly na trzích. Moc děkujeme panu Otáhalovi, řediteli Kormidla 
Šluknov o. p. s. a především paní Monice Knapové, která ten čas trávila s 
námi a velmi nám pomáhala.Výsledkem tedy je, že jsme Terezčině mamin-
ce předali 1 628 Kč, což je nejvíce za celé tři roky. Ta si peníze přidá k těm, 
které potřebuje na rehabilitační pobyt své dcery.           Za 8. A Petra Gallová

Snadné řešení matematické úlohy našich osmáků

Eliška Černá napsala:
U nás na škole se 23. 2. 2016 kona-
la přednáška pana Pabiána na téma 
Drogy a sexualita. Navštívil nás 
znovu po roce a my se na něj těšili. 
Téma bylo stejné nebo alespoň po-
dobné jako v 8. třídě, ale vloni byla 
atmosféra o něco emotivnější. Ten-
tokrát jsme byli více poučeni a do-
zvěděli jsme se něco nového. Před-
náška trvala asi 2 hodiny a stihli 
jsme několik témat. Jedním z nich 
byla nemoc AIDS, která nechybí na 
žádné jeho přednášce.
Poučil nás o ní už minulý rok, ale 
rad, jak se ochránit před virem HIV, 
není nikdy dost. Odpovídali jsme 
i na některé otázky ohledně AIDS, 
a vzhledem k tomu, že to byla lát-
ka probíraná v hodinách rodinné 
a občanské výchovy, věděli jsme 
poměrně dost. Jako vždy nás ovšem 

Kladné ohlasy deváťáků
na důležitou přednášku

nejvíce bavily konkrétní příběhy 
lidí. Pan Pabián umí publikum ro-
zesmát i rozbrečet.
Obdivuji to, jak pomáhá ostatním, 
i když na tom nebyl sám dříve zrov-
na nejlépe. Vyslechne si jakýkoli 
problém, jakéhokoli člověka. 
Někdy jsem měla pocit, že i on sám 
je při svých slovech dojatý. Každý 
z nás ho pozorně poslouchal, jako 
by nám promlouval hluboko do 
duše.
Také poukázal na několik případů 
znásilnění. Většinou mluvil k dív-
kám a snažil se nám dávat rady. 
Kromě drog a sexu začal více ro-
zebírat lásku. Mluvil o své rodině, 
ale ne aby se chlubil, ale aby nám 
vysvětlil, co znamená pravá láska, 
rodina a vzájemná úcta. 
Jako vždycky mě pan Pabián ohro-
mil tím, co dělá a jaké jsou jeho cíle. 

Kladl nám různé otázky, některé 
možná i stejné jako vloni, ale větši-
nou jsme odpovídali špatně. Opět 
nám nechal různé letáky a informa-
ce o všem, co povídal. Mohli jsme si 
je prohlédnout a vzít si je domů. 
Zaslouží si od nás veliké díky. Přijde 
vždycky s něčím, co zaujme všechny, 
co pomůže všem a co každý z nás ocení.
Tomáš Vajnar napsal:
Přednášející pan Pabián umí velmi 
dobře interpretovat své myšlenky 

dál. Většina spolužáků tvrdila, že 
v této přednášce bylo méně emocí 
než v té, co se konala minulý rok.
Myslím si, že nezáleží na množství 
emocí, nebo na tom, kolik lidí tu 
přednášku pochopilo. Ale záleží 
na tom, kolik lidí se doopravdy in-
spirovalo k tomu, aby změnili svůj 
život k lepšímu. Je nejlepší, kterou 
jsem slyšel. Myslím, že je škoda, 
že spousta lidí svůj život nezmění, 
i kdyby slyšeli spoustu přednášek.

Pedagogická profese patří k těm, 
jejichž vzdělávání nikdy není u kon-
ce. Je potřeba neustále doplňovat 
informace, využívat nových po-
znatků v oboru. 
Proto pedagogičtí pracovníci naší 
školy využili ředitelského volna 
z provozních důvodů (započetí vý-
měny oken ve východním křídle) 
a absolvovali seminář Komunikace 
s rodiči našich žáků vedený lektorem 
PhDr. Davidem Čápem.  PhDr. Da-
vid Čáp psycholog při Psychologicko 
poradenském centru FF UK Praha je 

erudovaný odborník, který má s tím-
to tématem dlouholeté zkušenosti.
Seminář byl skutečně poutavý, 
všechny zúčastněné pedagogy zaujal 
a označili ho jako přínosný. Pro vede-
ní naší školy, a jistě i pro rodičovskou 
veřejnost, je pak zcela určitě potěšu-
jící fakt, že během semináře i po jeho 
skončení školitel několikrát ohodno-
til klima na naší škole jako velmi dob-
ré a vyjádřil se, že sbor naší školy je 
z jeho pohledu dobrým týmem. Rov-
něž jako velmi dobrý označil systém 
zavedených pravidelných konzultač-

ních odpolední.
Potěšující je jistě i to, že během růz-
ných skupinových aktivit většina uči-
telů vyjadřovala (i přes dnešní často 
nelehké podmínky) se svou prací 
spokojenost a oceňovala podporu, 
které se jim dostává ze strany vedení.
 David Čáp, psycholog Praha
Vystudoval speciální pedagogiku 
se zaměřením na etopedii (výcho-
vu a vzdělávání dětí s poruchami 
chování) na PedF UK v Praze a dále 
psychologii na FF UK v Praze. 
Absolvoval  pětiletý systematický 

výcvik v Gestalt terapii (Dialog - 
CZGPTI, Brno). Téměř sedm let 
pracoval s dětmi a dospívajícími 
s problémovým chováním a jejich 
rodinami ve Středisku výchovné 
péče. Nyní přednáší na katedře 
psychologie FF UK v Praze a také se 
věnuje podpoře zaměstnanců v ob-
lasti sociálních služeb a školství.
Vidět jste ho mohli v poslední době 
například v DVTV, kde s ním D. Dr-
tinová vedla zajímavý rozhovor na 
téma školní šikany.

Mgr. Alena Müllerová

Celý život se učíme, kantoři musí mnohem víc

Foto: Filip Kadeřábek
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Do přízemní části západního křídla naší školy dříve mno-
ho návštěvníků nezavítalo. Byl zde totiž umístěn pouze byt 
školníka a kabinety. Už tři roky je tomu však jinak. Přesně 
tak dlouho totiž na naší škole funguje přípravná třída. A od 
té doby tento zapomenutý kout doslova rozkvétá. Naše pří-
pravná třída má totiž štěstí na kreativní paní učitelky.

Žáci přípravné třídy zdobí školu

Jak dříve 
paní učitel-
ka Jandová, 
tak letos 
paní Jana 
K v a p i l o v á 
se do výzdo-
by příprav-
né třídy, ale i 
chodby před 
ní, pustily 
s velkým 
n a d š e n í m 

a je to znát. Tahle chodba je dnes doslova pastvou 
pro oči. Konečně posuďte sami.

Mgr. Alena Müllerová

Vážení čtenáři,
nový rok je dávno za námi, sluníčko již hřeje a naší škole se podařilo zís-
kat dostatek zájemců o studium ve všech oborech.  Děkuji touto cestou za 
důvěru, kterou jste nám dali, a jménem všech kolegů se těším na budoucí 
spolupráci s Vámi.

Novinky v lesnické škole

Pro naše nové žáky chystáme některá překvapení. Na škole v Karlově uli-
ci jsme vyměnili okna a o prázdninách kompletně vymalujeme. No a pro 
všechny žáky našich obou budov bychom na podzim chtěli začít stavět no-
vou tělocvičnu a pevně věřím, že se za dva roky na nové palubovce společně 
utkáme ve fotbálku i dalších sportovních aktivitách, které nová tělocvična 
nabídne.
Pomalu se nám začíná jaro zabydlovat v domech a bytech a naše škola opět 
chystá den otevřených dveří v arboretu v Kunraticích. Jak se již stalo tra-
dicí, vždy na jaře a na podzim otevíráme arboretum pro všechny zájemce 
a samozřejmě kromě prohlídky jsou připraveny ukázky sokolníků, trubačů 
a soutěže pro děti. Doufám tedy, že si o víkendu 14. května od 12,00 hod. 
uděláte čas a strávíte pár aktivních hodin v přírodě s námi. Na cestě zpět 
se můžete projít po naučné stezce, kterou jsme s pomocí partnerů již před 
několika lety zrealizovali a otevřeli a o kterou se neustále staráme. 
Přeji vám krásné jarní dny.

 Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Výuka práce s motorovou pilou v oboru Lesní mechanizátor
Foto: David Hlinka

První „přespávanda“ dětí ze 2. A 
se konala z 25. na 26. února. 
Děti čekal večer plný her a pohá-
dek, který si pěkně užily nejen ve 
třídě, ale i v tělocvičně. 
V noci se ve třídě nikdo nebál, jen 
někteří dlouho ne a ne usnout.
Ráno ke snídani čekala na děti 
spousta dobrot od maminek a ba-
biček, kterým za výborné koláče, 
bábovky, záviny a buchty velmi 
děkujeme. 
Během večera se děti pěkně ba-
vily a blíže se mezi sebou pozná-
valy.
Přespávanda byla pro druháčky 
velkým zážitkem a novou zkuše-
ností. 
Foto na str. 10

tř. uč. Kateřina Zahejská 

Přespávanda 

Žáci z přípravné třídy, prvního a druhého ročníku využili ve středu prav-
děpodobně poslední možnost užít si v letošní zimě radovánek na sněhu. 
Všichni společně strávili jednu hodinu na školní zahradě, kde ve skupin-
kách pilně pracovali na stavbě nejrůznějších sněhuláků a sněhových po-
staviček. Všem se dílo dařilo a výsledek byl úžasný. Když děti odešly zpět 
do tříd, na zahradě zůstalo stát téměř čtyřicet krásných sněhuláků, malých, 
velikých, usměvavých i zamračených. Naši nejmladší školáčci ze svých 
sněhových výtvorů měli velkou radost, za kterou je ve škole čekala sladká 
odměna. Bylo krásné pozorovat žáčky, jak si tuto činnost s radostí užívali 
a vzájemně si při práci pomáhali.                                                        Kolektiv učitelů  

Školáčci si dost užili
sněhové radovánky
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Vstávali jsme do studeného březno-
vého rána. Celá příroda byla ojíně-
ná a obloha slibovala krásné počasí. 
Když jsme přijížděli do Chřibské, 
leželo celé údolí v husté mlze. Tady 
nic neobvyklého. Nejdříve jsme se 
zastavili před muzeem u dřevěné 
sochy Tadeáše Haenkeho, místního 
rodáka a přírodovědce, který přive-
zl do Evropy z povodí Amazonky 
viktorii královskou. Tuto krásnou 
rostlinu s velkými talířovitými listy, 
která kvete pouze v noci, můžeme 
obdivovat např. v Liberecké bota-
nické zahradě.
Cesta nás vedla nejdříve asfaltovou 
silnicí. Záhy však skončila a my 
jsme si to dál šlapali po udusané 
cestě krásnou přírodou. Došli jsme 
na plošinu, kde kdysi stála hospůd-
ka a konaly se zde pravidelně stře-
lecké slavnosti. Pokračovali jsme 
po lesní cestě a museli dávat pozor, 
abychom na dřevěných přecho-
dech, které byly ještě namrzlé, ne-
uklouzli. Putovali jsme dál lesním 
tichem, které jsme vnímali všemi 
smysly. A už jsme stáli u cíle – vodo-
pádu. Nebyl vysoký, ale jeho voda 

vesele poskakovala po kamenech 
a dole vtékala do potůčku. Podél vo-
dopádu vedly nahoru dřevěné scho-
dy se zábradlím. Pak už, stále vzhů-
ru, pokračovaly vysoké kamenné 
schody bez zábradlí, pro některé 
z nás ne moc příjemné.
Konečně jsme všichni dorazili na 
vrchol kopce. Zde jsme se na návrh 
pana Vyčítala rozhodli navštívit 
ještě Dívčí kámen. Upozornil nás 
na to, že cesta bude náročná, čás-
tečně i nebezpečná, ale díky našim 
vytrénovaným mužům, jsme strmý 
sešup zvládly i my, babičky, bez 
úhony.
Dívčí kámen je kamenný most, pod 
kterým dnes teče potok. Pověst vy-
práví, že před dávnými časy na toto 
místo v hustém lese pozvala dívka 
Ludmila svého vyvoleného rytíře 
Rolfa. Řekla mu, že už není tím 
nezkušeným děvčetem, které ne-
přemýšlí o tom, kde bere peníze na 
drahé dárky, které jí dává. Že ví, že 
on a další páni přepadají a olupují 
kramáře a kupce, případně i vraždí. 
Dodala, že se jí jeho počínání příčí 
a že se nikdy nestane ženou lapky. 

Byla to náhoda či úmysl? Dívka 
najednou šlápla na okraj plošiny 
a zřítila se dolů. Rytíř se jal dívku 
hledat a blesk mu ukázal její zakr-
vácené tělo. Mladík se v hrůze vy-
švihl na svého koně a ujížděl pryč. 
Kůň však, vyděšen dalšími blesky, 
běžel rychleji a rychleji. Najednou 
klopýtl a zřítil se i se svým pánem 
z příkrého srázu.
Ještě jsme se na místě vyfotografo-
vali, naši rytíři nám opět pomohli 
dostat se nahoru na cestu a už jsme 
mířili zpět k zastávce autobusu. Vy-
brali jsme si cestu kolem krásných 
opečovávaných podstávkových 
chalup a zděných domků. Ze za-
hrad na nás kývaly svými bělost-
nými hlavičkami něžné sněženky 
– první poslové jara. Viděli jsme 
i krokusy a bledule a na keři se klu-

baly na svět šedé sametové kočičky. 
Cesta nám rychle ubíhala a už jsme 
stáli opět na náměstí v Chřibské. 
Protože nám do odjezdu autobusu 
zbýval ještě čas, šli jsme se podívat 
ke kostelu. Objevili jsme zbytky ná-
hrobků ze starého hřbitova. Velice 
zajímavé byly reliéfy postav mužů 
vysekané do kamene, které prav-
děpodobně představovaly místní 
významné osobnosti. Na luštění 
nápisů jsme však už čas neměli. 
Ještě jsme se zastavili u fary, na 
které jsme obdivovali nově oprave-
nou střechu se zajímavými malými 
okénky.
Po chvíli už nás autobus odvážel 
zpět domů. Všichni jsme si krásný 
výlet moc pochvalovali.

Text: Helga Hošková
Foto: Miroslav Vyčítal

Naše cestování nejen
za Dívčím kamenem

Již několik roků nabízí Egon 
Wiesner návštěvníkům Šluknova 
při vícedenních organizovaných 
akcích také městskou trasu IVV.
Střední lesnická škola vyznačila 
již dvě zajímavé naučné stezky: RO-
ŽANSKOU a KUNRATICKOU.
KČT doporučuje mototuristům 
okruh obcemi s jedinečnými názvy 
monarchů kolem Šluknova, které 
jsou v  turistické hře SEVERNÍHO 
KRÁLOVSTVÍ jeho državami.
CPCR a KČT připravují okružní 
cykloturistické trasy, které uspokojí 

Pokud do Šluknova zavítají zvídaví 
turisté, jeden víkend jim nepostačí

turisty i na prázdninách v S-K.
V sobotu 30. dubna 2016 slav-
nostně nabídneme cykloturistům 
první tři cyklotrasy, v 10.00 hodin 
ve Šluknově začneme putování pro-
hlídkou zámku a pak už se vydáme 
hledat nové kešky - na kole, autem 
i pěšky.
V cíli, v hotelu ERLEC, se občer-
stvíme i pobavíme. Nové turistické 
známky a nálepky se stanou hezkou 
upomínkou z cest za poklady Sever-
ního království.

Miloš Toman
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám zahradu s chatičkou ve Šluknově na Kreuzberku. Cena dohodou (levně - cena pouze za pozemek). Č. tel. 728 260 880.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
ve všech barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

16. dubna, 14. května a 18. června 2016
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
………………………………………………………………………………..

Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Fotbalový klub Dolní Poustevna 
pořádal ve své sportovní hale tra-
diční zimní halový turnaj „Starých 
gard“ v sálovém  fotbale. 
Tohoto přátelského klání se zú-
častnilo šest mužstev, včetně bor-
ců ze Šluknova ve složení: Jarda 
Sokol, Radek Král, David Žemla, 
Zbyňda Dušík, Míra Dostál, Láďa 
Čmugr  a Pepa Pazderka. Odjíž-
děli s cílem vylepšit loňské druhé 
místo.To se jim, bohužel, nepoved-
lo a po  jediném prohraném utkání s 
budoucím vítězem turnaje obsadili 
konečné druhé místo. Zopakovali 
tak loňský úspěch a do Šluknova 

Stará garda opět na bedně, vybojovala stříbro
přivezli pohár za 2. místo. Nej-
lepším střelcem turnaje se stal se 
šesti vstřelenými góly Venca Fišer 
z vítězného Velkého Šenova. Jako 
nejlepší hráč byl zvolen šluknovský 
Zbyňda Dušík a  nejlepším branká-
řem domácí Břéťa Moravec jr..
Tabulka:
1. Velký Šenov   15 : 6 (14 bodů)
2. Šluknov            11 : 6 (12 bodů)
3. Sebnitz              7 : 6 (7 bodů)
4. Mikulášovice  6 : 14 (6 bodů)
5. Lipová                 9 : 12 (3 body)
6. D. Poustevna   7 : 11 (3 body)

Text a foto: Josef Pazderka

 

Nově parafínové zábaly 
za zaváděcí ceny: 

ruce (hřbety, dlaně, prsty)      100 Kč 
nohy (nárty, chodidla, prsty)  100 Kč
záda                                         130 Kč
klouby (lokty + zápěstí)     150 Kč
klouby (kolena + kotníky)    150 Kč
Telefon: 731712671 Jana Drábková
Salon MAX - Královská 827, Šluknov
www.salonmax.cz, facebook: Salon MAX-Šluknov 

 
NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 

v poznávacích zájezdech na rok 2016:

KROMĚŘÍŽSKO 
25. 7. - 31. 7. 2016, cena 6 400 Kč – poslední možnost navštívit 

PERLY UNESCO, další zájezd již nebude pořádán.  

PODHÁJSKA 
22. 8. - 28. 8. 2016, cena 6 000 Kč

KYSUCE 
11. 7. - 17. 7. 2016, cena 6 400 Kč 

MALÉ KARPATY A BRATISLAVA 
18. 7. -24. 7. 2016, cena 6 300 Kč     

POLSKO 
8. 8.-14. 8. 2016, cena 6 200 Kč

Podrobné informace o zájezdech 
na www.janahusakova.cz

CK Mgr.Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF, 
tel. 412 372 428, 607 109 402, 

mgr.janahusakova@seznam.cz

 
Cvičení TCHAJ-ŤI 
pomáhá člověku hledat klid v pohybu,

zlepšuje tělesné zdraví,
pomáhá udržovat pohyblivost a pružnost kloubů,
uvolňuje napětí způsobené špatným držením těla,
procvičuje rovnováhu, masíruje vnitřní orgány těla,

posiluje emoční a mentální zdraví člověka…
Tchaj- ťi /tajči/ lze cvičit v každém věku.

Jediné, co je potřeba – pohodlné oblečení, vhodnou obuv 
a chuť pro sebe něco udělat. 

Do cvičení zařazuji  cvičení čchi-kung a regenerační čínská cvičení. 
Nedávno jsem objevila „Cvičení po šedesátce“. Komu se nechce učit 

sestava tchaj-ťi, může si protáhnout tělo právě těmito cvičebními 
sestavami.  Veškeré cviky se provádějí pozvolna, procvičuje se správné 

dýchání a každý cvičí jen do té míry, kterou zvládne. 
Na seminářích se setkávám s lidmi, kteří jsou vážně nemocní

 – např. člověk s roztroušenou sklerózou apod., 
říkají, že cvičení je udržuje v přiměřené kondici.

Cvičíme každé pondělí od 17.00 hod. v malé tělocvičně ZŠ, hodina 
cvičení stojí 30 Kč. Kontakt – mob. 603 311 539 – večer.    

Přijďte si s námi zacvičit, srdečně Vás zveme. 
Zdenka Zmrzlíková
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 
Zednické práce

- podřezávání domů

- stavby a rekonstrukce komínů

- obklady a dlažby

- fasády a zateplování domů

- malířské práce

- kamenické práce

- sádrokartonářské práce......

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz

 
PRODÁM CHALUPU v Kunratících u Šluknova

Zděná budova čp. 54 - 10 x 11 m
- podsklepená
- 3 obytné místnosti
- velká zděná kůlna
- elektřina 380 V
- studna
- klidné prostředí

CENA DOHODOU - informace na tel. 412 386 844 (i záznamník) 
nebo na 606 648 943. 
O služby realitních kanceláří nemáme ZÁJEM!


