
V Rumburku dne 6.10.2011 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si Vás oslovit  a seznámit Vás s naší iniciativou.  
Jsme skupinou lidí, kteří žijí a pracují ve Šluknovském výběžku, vychováváme zde své 
děti a pečujeme o své rodiče. Současně se výrazně angažujeme v dalších mimopracovních 
občanských aktivitách v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. 
Není nám lhostejný osud našeho regionu, který je v současné době zmítán nepokoji 
a nenávistí, kdy některé nenávistné projevy výrazně připomínají nedávnou historii. 
Oceňujeme každou aktivitu vedoucí k nápravě nepokojné situace, a zejména ty kroky, 
které směřují také k prevenci a nikoliv pouze a jen k represi. 
Naše iniciativa „Světlo pro Šluknovsko“ (http://www.petice24.com/svetlo_pro_sluknovsko) 
vznikla také s cílem přispět k řešení nepokojné situace. K petici se k dnešnímu dni  
připojilo 587 signatářů na webu a 119 v písemné podobě. Náš postoj jsme vyjádřili 
na několika pokojných setkáních a v této aktivitě chceme i nadále pokračovat. 
 
Chceme však také konkrétním způsobem pomoci a dát k dispozici nezištně své vlastní 
síly. Nabízíme odborný potenciál organizací, jejich zaměstnanců a zájem lidí, kteří mají 
znalosti, vědomosti a zkušenosti v těchto oblastech: sociální, školství, zaměstnanost, 
zdravotnictví, podnikatelská sféra, náboženská a církevní. 
 
Sociální oblast a problematika zaměstnanosti: 

 Ing. Monika Lampová – Dolní Poustevna, ředitelka o.s. Agentura Pondělí - 
Rumburk, odborník na mediaci a facilitaci 

 Marcela Surmajová, sociální pracovnice,  Romské občanské sdružení Čačipen v 
Krásné Lípě, Horní Podluží 

 Robert Ferenc, předseda Romského občanského sdružení Čačipen, Romský 
mentor Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Člen výboru pro národnostní 
menšiny Ústeckého kraje, Člen koalice Společně do Školy, Krásná Lípa 

 Miroslav Řebíček, předseda občanského sdružení Cedr, Krásná Lípa 

 Albert Demeter, romský aktivista, Jiříkov 

 Dr. Evelin Habel, ředitelka Oblastní charity Šluknov 

 Kamila Svobodová, DiS., zástupkyně ředitele Oblastní charity Šluknov 

 PaedDr. Miloslava Semdnerová, Úřad práce Rumburk 
 
Podnikatelská sféra: 

 Ing. Pavel Lampa – Dolní Poustevna, daňový poradce – Rumburk 
(www.pavellampa.cz) 

 Ing. Aleš Kubica, manažer kulturních a sportovních akcí, Krásná Lípa 
 
Školství: 

 PaedDr. Jana Veselá, speciální pedagožka, Národní ústav vzdělávání-divize 

 Institut Pedagogicko psychologicko poradenství, Rumburk 

 Mgr. Renata Valová, vedoucí Pedagogicko psychologické poradny, Rumburk 

 ThMgr. Jiří Čunát, ředitel Gymnázia Varnsdorf (Akademie příslibu), Varnsdorf 

 Mgr. Tomáš Pavlas, koncepční pracovník, Národní ústav pro vzdělávání Praha, 
Rumburk 

        

http://www.petice24.com/svetlo_pro_sluknovsko


 Venuše Samohýlová, asistentka pro znevýhodněné rodiny (RSS), ZŠ Jiříkov  

 Mgr. Roman Winter, učitel Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, 
Rumburk 

 
Zdravotnictví: 

 Mgr. Irena Kubicová, lékárnice, Krásná Lípa 

 Darina Švajcrová, sestra JIP nemocnice Rumburk, Rumburk 

 Dana Neidhartová, terénní sociální pracovnice města Rumburk, Rumburk 

 MUDr. Jakub Bartl, stomatolog, Varnsdorf 
 
Náboženská a církevní oblast: 

 Mgr. Constance Šimonovská, evangelická farářka, Rumburk 

 B.Th. Miroslav Bísek, kazatel Církve adventistů sedmého dne, Ústí n/L 

 Mgr. Josef Kujan, farář Římsko-katolické církve, Jiříkov 

 Mgr. Filip Šimonovský, evangelický farář, Rumburk a Varnsdorf 

 Mgr. Roland Solloch, starokatolický farář, Varnsdorf 

 Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., evangelický farář a předseda komise pro 
mezináboženský dialog Ekumenické rady církví, Praha 

 arciděkan Pavel Procházka – arciděkanství Šluknov 
 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

 Darina Kováčová, členka správní rady o.s. Čačipen, volnočasové aktivity pro 
děti a mládež Romského sdružení Čačipen a Romský mentor Sdružení pro probaci 
a mediaci v justici, Krásná Lípa 

 Ing.,Mgr. Mariana Krásnolipská, volnočasové aktivity pro děti a mládež, 
vzdělávání dospělých, Krásná Lípa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jako koordinátory naši nabídky zveřejňujeme: 
Monika Lampová, e-mail: lampova@agenturapondeli.cz, tel: 602 627 381 
Robert Ferenc, e-mail: ferenc@cacipen.cz, tel: 731 067 351 
 
 
Monika Lampová, Robert Ferenc 


