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Tak je konec dovolených a dětských prázdnin. 
Začal čas opětovného návratu do školních lavic a za pracovní stoly a stroje. Doufám, že jste všichni strávili prázdniny ve zdraví a jste 
plni nových sil. 
Všem přeji mnoho úspěchů, ať už ve studiu nebo v zaměstnání. 
Jistě se ještě do konce roku nebo, pro některé jen  do doby, než napadne sníh, sejdeme a společně poklábosíme. 
Kdo tady nebude a chce přesto vědět, co se zde děje, a dostávat Rozhledy, pošlete mi, prosím, svoje emailové adresy a můžete 
Rozhledy dostávat elektronicky. Nebo si můžete přečíst Krompašské rozhledy na webových stránkách www.spk_krompach.wbs.cz  . 
Každopádně všem mnoho sil a úspěchů. 

Rudolf Kalita  
 
Z obecního úřadu 

P  O  D  Ě  K  O  V  Á  N  Í 
 

 Starosta obce Krompach František Audes, místostarosta Jaroslav Kopecký spolu s panem Františkem Chadimou, touto 
cestou vyslovují poděkování členům SDH Krompach, panu Luboši Krej číkovi a panu Vladimíru B ěgusovi za rychlou a účinnou 
pomoc v nouzi, kdy při manipulaci s bukovými kládami došlo k uvolnění klád na svažitém terénu a následně k zavalení nohy 
pana Chadimy, který by se bez cizí pomoci velice obtížně dostal ze závalu. 
 Je to názorná ukázka toho, že lidská lhostejnost a nevšímavost ke svému okolí v naší obci stále ještě nezvítězila. A to je 
velice potěšující zjištění. Za to budiž oběma srdečný dík. 
 

František Audes - starosta 
Jaroslav Kopecký - místostarosta 

 
Obecní kronika 
Obecní zastupitelstvo žádá trvale bydlící občany i rekreanty, kteří mají vědomost o událostech v obci od roku 1987 po dnešek, o pomoc 
pro doplnění kroniky obce. 
 
Sejdeme se v září: 
 

Na sobotu 14. září v 15 hodin se připravuje opět před kostelem každoroční setkání všech sousedů při grilovaných buřtech 
a dobrém pití – tradiční „buřtobraní“. Letos již po čtvrté.  
Přijďte poklábosit se sousedy, pojíst a popít něčeho příjemného. Dobrou náladu vezměte s sebou. 
Žádáme krompašské ženy, jestli se nechtějí pochlubit svým kuchařským uměním a přispět tak svými skvělými  pekařskými výrobky ke 
spokojenosti a zdaru odpoledne? 
 
Akce dalších pořadatelů: 
V neděli 8.9. 2013 v 11:00 (po mši svaté) se v 
ambitech dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí 
uskuteční vernisáž výstavy Zmizelé Sudety. Výstavu jsme si 
zapůjčili od o.s. Antikomplex 

( http://www.antikomplex.cz/clanky/77-zmizele-sudety/). 
Úvodní přednášku prosloví historik českolipského muzea 
Vladimír Smékal. 
 
 
 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři 
jako občasník 

č. 09/13     www.spk_krompach.wbs.cz    září 2013 
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Následující neděli 15.9. 2013 v 10:00 se 
sejdeme u kostela Čtrnácti svatých pomocníků na Krompachu, 
abychom po mši svaté s dětmi vyrazili na nedaleký kopec, kde 

se odehraje další ročník souboje mezi ručně vyrobenými draky. 
Soutěží se v kráse a leteckých dovednostech. 
 

 
Co Vy a Krompach? Známe se? 
 
Páté volné pokračování: 
pí. Červinková,  Juliovka 
 

• Patříte mezi nejstarší obyvatele Krompachu. Kdy a proč jste se do Krompachu přistěhovali? 
Po revoluci v roce 1946 jsme sem přišli s rodiči z Benešova u Prahy. Bydleli jsme nejdříve na Naději. Manžel pocházel od Telče a 
pracoval tady jako truhlář u pana Vaňka, kde vyráběli kuchyně, ložnice a jiný nábytek. Potom odešel na vojnu a v roce 1951 jsme 
se brali v kostele ve Cvikově. Potom jsme se přestěhovali do tohoto domu, kde dosud bydlím.  
• Za tu dobu, co tu žijete, mnoho pamatujete a můžete mnohé srovnávat. Která doba byla, podle Vás, pro život v Krompachu 

příjemnější? 
Člověk nejraději vzpomíná na dobu, kdy byl mladý a plný sil. Měli jsme spolu dvě děti, které tady chodily do školky i do školy, 
chodilo se tancovat jak na Juliovku, tak i do hospody na náves, byl tu doktor, knihovna i obchod. Teď už je nás starých tady málo. 
Tenkrát jsme se všichni znali a stýkali se. Třeba pí. Blažková, pí. Davidová. S tou jsem pracoval v Severce ve Cvikově. Atd. 
• Jistě sledujete, co se v Krompachu děje. Jakým způsobem se o dění dovídáte a jaký máte  na současné dění v obci názor? 
Já už toho teď moc nenachodím. Daleko nedojdu a na nákupy mě vozí vnuk. Sleduji ale dění v Rozhledech. Jsem moc ráda, že si je 
přečtu. 
• Co Vám v Krompachu chybí, nebo s čím jste nespokojena? 
Proti minulosti mi vadí, jak zmizela vybavenost, jak mizí hospody s tanečními sály. Viděla jsem na návsi vyhořelou hospodu, když 
jsme jeli s vnukem na výlet. Je to hrozné. Jak to může někdo udělat! 
• Co na druhou stranu vidíte jako pozitivní? 
Líbí se mi, jak jsou na mě moji sousedé hodní a příjemní a že se na ně mohu kdykoliv obrátit o pomoc. Je třeba, aby se tak k sobě 
chovali všichni. Jen tak budeme spokojeni. To, co se teď děje ve státě, je hrozné. 

Děkuji Vám za rozhovor. 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
 
Tentokrát Panduři a Chorvaté na Krompašsku  
 
Málokdo si dnes při návštěvě poklidné chalupářské horské vesnice uvědomí, že se zde kolem poloviny 18. století odehrávala dosti drsná 
vojenská dramata v podobě drobných, ale krutých šarvátek mezi císařskými hraničáři a pruskými vojsky. Bylo to v období rakousko - 
pruských válek.  
 Česká a uherská královna Marie Terezie musela hned od počátku své vlády roku 1740 čelit agresivní válce o Slezsko ze strany 
pruského krále Fridricha II., zvaného Veliký. Pruská vojska byla výborně vycvičená pro boj v řádné bitvě, a také proto nad Rakušany 
často vítězila. Naproti tomu Rakousko disponovalo větším počtem lehké jízdy, hlavně husarů z Uher a nepravidelnými jednotkami 
balkánských hraničářů, kteří pocházeli hlavně ze Slavonie (dnešní Slovinsko) a Chorvatska či Bosny. (Ryze národnostně české pluky 
byly spíše pěchotní, dělostřelecké a kyrysnické či dragounské, tedy pro účely řádných bitev.) Zmíněné kombinované oddíly tedy nebyly 
českého původu a praktikovaly drobnější záškodnickou válku a často napadaly pruská vojska i jejich zásobovací kolony, zvláště v 
pohraničních hvozdech, tedy i na Krompašsku. Působily tím Prusům citelné ztráty materiální i lidské a těžkou hlavu jejich štábům.  
 Od počátku 40. let ohrožovala pruská vojska severní hranice Čech. To znamenalo v tomto regionu zvýšené vojenské odvody a 
na přístupových cestách rakouské vojenské oddíly stavěly záseky za pomoci jak místního, tak přeshraničního saského obyvatelstva. 
Byly též vyhlášeny tvrdé válečné daně. Z rakouské strany byl k obraně zemské hranice a zabezpečení lužických průsmyků povolán pluk 
(zhruba 1000 mužů) tzv. pandurů pod vedením legendárního plukovníka barona Františka von Trencka, což byl příslušník nižší 
německé šlechty usazené tehdy ve Slovinsku. Baron Trenck byl mohutné postavy, nemilosrdný a hrabivý dobrodruh, osobně až 
nepříčetně statečný a krutý, který svůj pluk naverboval z galejníků, především vrahů, zlodějů a nejrůznějších tehdejších dobrodruhů. 
Udržet jejich disciplínu bylo možno pouze nevýslovnou krutostí (ulička byla mírnějším trestem, zatímco škála trestů vrcholila 
naražením na kůl) a zastrašováním, což bylo jejich veliteli blízké. Rakouskému velení se podařilo celkem úspěšně nasměrovat 
nezměrnou agresivitu tohoto nesourodého "banderia" (italsky oddíl), odtud název panduři, proti svým nepřátelům, mezi kterými 
úspěšně šířili děs a hrůzu svým zákeřným a brutálním způsobem boje. Říkalo se jim také "rudí kapucíni" podle toho, že nosili  rudě 
podšité pláště s kapucí. Jinak mívali pestré balkánské oblečení v podobě červených kalhot, stejnobarevné kazajky se žlutými manžetami 
a modrozelené vesty s rudozelenou šerpou. Na hlavě pak nosili černý kalpak, čili válcovitou kožešinovou čepici s přečnívajícím 
červeným dýnkem v podobě látkového sáčku. Ozbrojeni byli velmi dobře: řadoví vojáci měli u pasu šavli a za pasem dýku (či delší 
jatagan nebo handžár, obě kratší bodnosečné zbraně) s jednou či dvěma pistolemi, přes rameno dlouhou ručnici. Panduři útočili 
zpravidla ze zálohy (po loupežnicku) z okraje lesa na cestou se ubírající nepřátelské vojsko či trén. Salvou z ručnic nejprve otřásli 
nepřítelem a pak nastoupil boj zblízka pomocí šavlí, pistolí a dýk. Obyčejně nastal masakr přepadených pruských vojáků, zvyklých na 
lineární vedení bitvy, kteří na tento způsob boje nebyli zvyklí. Prostě, na rozdíl od  pandurů, nebyli zvyklí improvizovat a čekali na 
povely od mnohdy již mrtvých poddůstojníků a důstojníků, kteří byli cílem první salvy. Zajatce panduři brali jenom z řad důstojníků, za 
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něž mohlo být výkupné. Pokud se nepříteli blížily posily, panduři dovedli rychle zmizet, nikdy však s prázdnou. Pobité nepřátele 
dokázali rychle obrat o vše, co mělo nějakou cenu. Lze tedy počítat s tím, že se tyto přepady odehrávaly i v blízkém krompašském okolí 
a na Jablonsku i Petrovicku. 
 V rámci první a druhé slezské války v květnu 1745 tedy panduři pod velením Trencka a jeho zástupce podplukovníka d´Olne, 
ovládli hraniční přechody v Petrovicích a Krompachu s pomocí asi  sta husarů. Dalším z jeho tamních podřízených byl tehdy ještě 
neznámý kapitán Ernst Gideon Laudon, pozdější rakouský generál. Štáb měli panduři v Jablonném. Tehdejší německojazyčné 
obyvatelstvo Krompachu a okolí zažilo od těchto svých "obránců" těžké chvíle v podobě nejrůznějšího násilí, vydírání a loupeží. Je 
absurdní pravdou, že se lépe dorozumělo a dohodlo s pruskými vojáky, tedy s nepřítelem i když jeho žravost a různé choutky byly 
mnohdy stejné. K větším vojenským akcím zde však nedošlo, ale místní kronikáři zapisovali údaje o hraničářích (pandurech) podivném, 
dříve neznámém a nevídaném vojenském lidu a pronárodech nesrozumitelné řeči, kteří zde zle potrápili místní obyvatelstvo. 
 V další, tzv. slezské či sedmileté válce roku 1757 držel strážní místa v Krompachu, tzv. "piquetty" (např. na Kulichu) již 
chorvatský sbor zmíněného generála Laudona, který měl štáb v Rynolticích, tehdy Ringelshainu u Jablonného. Přímo v Krompachu se 
však zřejmě nebojovalo. Pandurský pluk byl tehdy již zrušen a zlopověstný Trenck od roku 1749 odpočívá v brněnské hrobce kapucínů. 
 Posledním angažmá balkánských jednotek v Krompachu a okolí se odehrálo v rámci války o bavorské dědictví, známé spíše 
pod názvem "bramborová válka", protože trvala do sklizně brambor v říjnu 1778. O ní jsme si však již pověděli v brožuře o dějinách 
Krompachu. 
 

Dr. Milan Hlinomaz, Valy 65; Miloslav Panák, Valy 13 
 

     
císařští hraničáři     chorvaté     panduři 

 
 
Velká výročí v září v roce 2013 na Českolipsku. 

• Před 460 lety zemřel šlechtic Zdislav Berka z Dubé a Lipé. Jeho smrtí vymřeli Berkové po meči. Zemřel na mor v Zákupech, 
ale byl pochován v České Lípě. 

• Před 430 lety se narodil politik, voják, generalissimus Albrecht z Valdštejna, majitel novozámeckého panství a s ním i České 
Lípy. Zdejším měšťanům poskytl četná privilegia a do města přivedl z Prahy augustiniány, aby vyučovali místní děti. 

• Před 140 lety přijel do České Lípy spisovatel a novinář Jakub Arbes, aby si tu odpykal 13měsíční trest za články v Národních 
listech. Arbes v Lípě napsal slavné romaneto Akrobati, které se – kupodivu – odehrává převážně v České Lípě. 

 
Babinec  
Vážené dámy, děvčata nezapomeňte!!!  
Babinec se koná každou třetí sobotu v měsíci od 20:00 hod v restauraci „Na Vyhlídce“, tj. tentokrát 21.9. . 
Zaneste si tuto informaci do svých diářů a kalendářů a nezapomeňte přijít. Vždycky se najde něco, co je třeba probrat s ostatními, 
nebo se i jen poradit, a nebo jen posedět.  

 
 
 
Pozvánka za zábavou v září do Městského divadla Nový Bor 
 
Navrátilův sál čtvrtek 12. září v 18 hodin 
Zajímavosti z historie mlýnů a brusíren skla na 
Novoborsku 
 

V rámci dnů evropského dědictví přednáší M. Kolek 
vstupné zdarma 
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Letní kino sobota 14. září v 10 hodin 
Nový Bor pro člověka v tísni 
Dopolední program DDM Smetanka 
Od 13 hodin vystoupí skupiny: Ajeto Dixi, David Singer, 
Cháska, Instorm, Gipsy-Bor band, Tetrahop, Optimik II, 
Zhasni, MP3, Unaffected Evolution, Swayambu, Candát 
Vstupné na celý den 100 Kčs možností zakoupit extra 
charitativní vstupenky v hodnotách 200 Kč a 300 Kč 
 
Městské divadlo středa 18. září v 19 hodin 
Slavnostní zahájení Novoborské šachové corridy. BUTY 
Koncert české populární skupiny - vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 19. září v 19:00 
Divadelní agentura SophiaART, Marc Camoletti 
DVA NA KANAPI 
Režie: R. Přibil, Hrají: E. Čekan, R. Valenta, S. Nálepková, M. 
Sochor, H. Baroňová, M. Kavan. 
Skvělá francouzská komedie. Známý advokát a jeho žena, 
zubní lékařka, se rozvádějí. Problém je v tom, že právní 
kancelář i zubní ordinaci mají ve svém domě. Situaci vyřeší 
tím, že dům rozdělí na dvě stejné části červenou stuhou. Každý 
z obou manželů se samozřejmě chystá začít nový život. On s 
mladou fešandou, ona s mladým hercem. Dobrou komedii 
podtrhují skvělé herecké výkony: v roli sluhy se objeví Ernesto 
Čekan a Radek Valenta (Jindřich z pohádky Princezna ze 
mlejna), špatnou zubařku si zahraje Světlana Nálepková a 
jejího milence Martin Kavan (pošťák Ondřej - Pošta pro tebe). 
Hra se dočkala i filmového zpracování. 
vstupné: 240 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 21. září v 19:00 
LUŽICKÁ TRÁVA 
Hraje a zpívá bluegrass, gospel, old-time i country music. 
Hrají: Miroslav Pozník - guitar, Miloš Macháček - upright bass 
Tomáš Kejklíček - banjo, Karolina Stránská – mandolin 
vstupné:70 Kč 
 
 
 

Městské divadlo neděle 22. září od 17:00 
Pragokoncert - pronajaté představení 
MICHAL JE KVÍTKO 
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové 
Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! .. pokropte ho 
vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem 
v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho 
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce 
legraci! Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc 
těšíme! 
vstupné: 169 Kč 
Instrukce k prodeji!Na jeden lístek nelze rodič +dítě na klín! 
TŘÍLETÉ DĚTI PLATÍ VŽDY!. 
Jedná se o hodinové představení (bez přestávky )! Postižení s 
ofocenou průkazkou mají 50%ti slevu. 
Děti pouze jeden a dva roky staré v doprovodu dvou platících 
neplatí, ale sedí na klíně! 
 
Městské divadlo pondělí 23. září v 19:00 
Divadlo Mladá Boleslav, Moliére 
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ 
ŠIBALOVÉ byli a jsou. Hýbou světem, proto jsou šibalové. Ti 
dnešní, spíš nedůvěryhodní. Svým pokleslým šibalstvím nudí. 
Už nejsou zábavní. Ani hodni jeviště. Moliérův SCAPINO je 
ŠIBAL podobný Belmondovým filmovým hrdinům. Také 
přitažlivý, důvěryhodný, obdivuhodný. Nasazuje krk, nastavuje 
záda, přijímá rány a taky dává, nesmiřuje se s hloupým 
pořádkem věcí. 
V hlavních rolích: Argant: Miroslav BABUSKÝ, Geront: Petr 
BUCHÁČEK, Oktáv, Argantův syn: Martin HRUBÝ aj. 
vstupné: 250 Kč  
 
Navrátilův sál čtvrtek 26. září v 18:00 
PhDr. Vladislava Jindry 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
přednáška na téma: Horké září 1938 ( 75. výročí) 
vstupné: 50 Kč 
 

 
Cvikov v září a říjnu 
 
14. září 2013 od 17 hodin 
Galerie Multifunkčního kulturního centra Sever 
Zahájení výstavy  
STOTISKY 
Iva Vykyp ělová a Zdena Hrdinová 
 
14. září 2013 od 14 hodin 
Letní kino, Komenského ul, Cvikov 
CVIKOVSKÉ OSTRVE 
Soutěžní přehlídka šermířských souborů a hudební vystoupení 
dobových skupin 
 
22. září 2013 od 15 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra Sever 
CIRKUS BUDE 
Vystoupení artistické skupiny „MISTRAL“ z Liberce 
 
24. září 2013 od 8.15 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra Sever 
BYL JEDNOU JEDEN DRAK 

Činoherní představení pro školy – divadlo AGNEZ z České 
Lípy 
 
PŘIPRAVUJEME: 
4. října 2013 od 18 hodin  
v galerii Multifunkčního kulturního centra Sever 
TECHNICKÁ ZA ŘÍZENÍ NA VODNÍ POHON NA 
CVIKOVSKU 
Křest knihy, setkání s autory a spolutvůrci, beseda, projekce… 
také o tom, co se do knihy nedostalo. Následující den, v sobotu 
5. října, je možné projít s autorem knihy několik zařízení na 
Boberském potoce ze Cvikova směrem na Rousínov. V případě 
zájmu (vše se rozhodne během besedy) bude sraz 
pravděpodobně ve 14 hodin u Multifunkčního kulturního 
centra Sever.  
 
5. října 2013 od 15 hodin 
Loutková scéna – Komenského ulice 
O PALEČKOVI 
Loutkové představení 
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Turnaj v karambolu ve Cvikově 
Tyto turnaje plánujeme uskutečnit častěji a v současné době už připravujeme velký vánoční turnaj. 
Tomáš Kavan 
 
Kuchařský koutek  
 
Tak konečně začaly růst houby. Co si tedy dát třeba houbového kubu? 
Přísady: 750 ml vody, 300 g trhaných krupek, 60 g sádla, 20 g sušených hub, 3 ks velkých stroužků česneku, 1 ks velké cibule, 
majoránka, mletý pepř, kmín, sůl, 
 
Návod 
1. Trhané krupky propláchneme vodou a necháme okapat 
5 V kastrůlku na kousku rozehřátého sádla osmahneme dorůžova oloupanou, na drobno nakrájenou cibuli, vsypeme krupky, 

krátce opražíme, zalijeme vodou, osolíme a dusíme pod pokličkou doměkka 
2. Sušené, přes noc namočené houby uvaříme doměkka, vodu scedíme do hrnku, dáme stranou a houby nakrájíme na drobno. 
3. Do dušených krupek vmícháme nakrájené houby, oloupané, prolisované stroužky česneku a koření 
5 Hmotu navrstvíme do sádlem vymaštěné zapékací misky, povrch omastíme trochou sádla, polijeme uschovanou vodou z hub a 

zapečeme ve vyhřáté troubě při 190 °C asi 30 minut. 
 

Tak tedy všem – dobrou chuť. 
 
 
 
Vesele 
 
Řízení letového provozu v Bostonu zachytilo zprávu: 
Zde let LV 13. Máme značné problémy. Dochází nám palivo, 
zbývá nouzová rezerva na deset minut a jsme asi tak 2000 km 
od pobřeží. Sdělte instrukce! 
Řídící letového provozu se zamyslí a pak prohlásí. 
Opakujete po mně: Otče náš jenž jsi na nebesích ………… 
 

Ptá se učitelka žactva v páté třídě: 
Píše se vždycky po písmenu R tvrdé Y? 
Hlásí se Pepíček: 
Prosím nepíše. Například ve slovu prdel se píše po písmenu R 
písmeno D. 
 
 

Různé 
 
Cyklobus 
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Nabídka po uzávěrce -  městské kino  Novém 
Boru 

nový film režiséra Jana Hřebejka 

„LÍBÁNKY“.  

V hlavní roli: A ňa Geislerová a Stanislav Majer. 
 
 Měl to být nejkrásn ější den v jejím život ě. 
Na svatební oslavě se náhle objeví nezvaný host,  

který si rychle získává náklonnost přítomných. 
Svatební romantika začíná mít trhliny. 
Ukázka: 
http://www.youtube.com/watch?v=Eb1CbuRI4bc 

Pondělí 2. září v 17:30 a ve 20:00 
Úterý 3. září – pouze v 17:30 
Středa 4. září v 17:30 a ve 21:00 

 
 

 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

 
Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 

 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

 
Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 

 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

7.9., 28.9., 
19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
Koloniál „U GOGA“  

Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 

 
Ubytování v Krompachu 

Restaurace „Na Vyhlídce“ - telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 
email: vincikj@volny.cz  

www.penzion-na-vyhlidce.cz 
 
 

Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se 
můžete obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 

 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně 

je možno Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 
www.spk_krompach.wbs.cz  


