
číslo 5 ročník 28 květen 2018 ZDARMA

SVOZY ODPADŮ 
ČERVEN

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 4.6. 
a 18.6.2018

kombinovaný 
liché pondělí 

4.6 a 18.6.2018
měsíční - pondělí 4.6.2018

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

Sudé pondělí 11.6. 
a 25.6.2018
BIO ODPAD

14ti denní – sudá středa 13.6. 
a 25.6.2018

Regionální 
závod v letním 

biatlonu 
2.6.2018, 

rekreační 

středisko Tomášov

Koncert skupiny

CITRON
10.6.2018

od 19.00 hod.
Slovanský dům

Pálení čarodějnic patří v našem městě k tradicím
Tento předmájový zvyk je tradiční asi po  celé České repub-
lice, a ne jinak tomu je i v našem městě. V Mikulášovicích se 
dokonce pálí na  více místech a  jednotlivé akce se vzájemně 
propojují a jsou doplněné nejrůznějším programem. Takovým 
předvojem je čarodějnický rej v mateřské škole, kde je pro naše 
nejmenší připraven netradiční program. V den „D“ pak vše za-
čalo odpoledne na  zahradě „U  Huberta“ opět připraveným 
soutěžním programem pro děti školní i předškolní. Závěr to-
hoto bloku zakončilo zapálení vatry. Pak už se procesí seřadilo 
do tradičního průvodu a za asistence místních čarodějnic a do-

provodu hasičů, kteří dbali na bezpečnost provozu, se všichni 
vydali do mikulášovického amfi teátru ke Slovanskému domu. 
Stylovým tancem čarodějnic se přítomní rozloučili s  letošní 
babou a  hlavní městský oheň vzplál. Celou akci doprovázela 
reprodukovaná hudba, stánkový prodej občerstvení, pro děti 
byly připraveny buřty u malého táboráku. Vydařenou akci, kte-
ré přálo i překrásné, téměř letní počasí zakončil čarodějnický 
ohňostroj. Všem, kteří se na  přípravě a  realizaci akce podíleli 
patří velké poděkování za jejich aktivní přístup.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Biatlonisté závodí každý víkend
str. 8

Čarodějnický tým se U Huberta při zábavně soutěžním programu pro děti měl co ohánět.

O  samotné zapálení a  následnou údržbu vatry se jako každý 
rok postarali místní hasiči.  

Stejně jako každý rok s průvodem dorazilo k vatře spoustu ma-
lých čarodějnic, na snímku jedna z nejkrásnějších v doprovodu 
maminky a malého brášky.
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Vítání jara

Den matek pod 
taktovkou Step by Step

Jaro sice začalo už v  březnu, ale ideální pří-
ležitost k  jeho přivítání a  oslavě se naskytla 
na  První máj. Ten je nejen svátkem práce 
a  pracujícího lidu, ale především svátkem 
zamilovaných. A  nebýt jara, museli by páno-
vé své dámy líbat pod holými větvemi. Naši 
oslavu jara jsme pojali v poněkud komorněj-
ším stylu a na polibky (alespoň ty veřejné) ne-
došlo. Ke slovu se však dostala šikovná dítka 
z naší mateřské školy, rovněž i úspěšné recitá-
torky ze základní školy. Vystoupení nejmlad-
ší generace doplnily vilémovské mažoretky. 
V programu si mohli přijít na své návštěvníci 
všech věkových kategorií. Pro nejmenší při-
pravily mateřská a  základní škola soutěže 
a  hry, odrostlejší a  odvážnější děti se mohly 
svézt na  koníkovi nebo v  povozu taženém 
poníky. Velkým lákadlem, zejména pro chlap-
ce od  batolecího až do  důchodového věku, 
byla přehlídka historických vozidel, s kterými 
do  Mikulášovic zavítal Veterán klub Sever. 
Místní sbor dobrovolných hasičů předvedl zá-
jemcům svou techniku, kterou provětral také 
předchozí den při tradičním pálení čarodějnic. 
Pro dospělé byly připraveny stánky místních 
spolků a organizací. Myslivci připravili výbor-
ný guláš, po kterém se jen zaprášilo. Podobně 

na  tom byly vyhlášené pirožky od  školních 
kuchařek nebo koláče od paní Tříškové. Spo-
lek Kolem dokola si připravil k prodeji krásné 
výrobky svých klientů. Občerstvení v  tekuté, 
smažené i vařené podobě zajistila restaurace 
U  Vladařů. Velmi pěkné hudební vystoupení 
patřilo varnsdorfské country kapele Malvas. 
Ti návštěvníci, kteří se nebojí výšek, mohli 
celé Vítání jara i  se středem města sledovat 
z  ochozu kostelní věže. Všem, kteří se na  za-
jištění hladkého průběhu Vítání jara podíleli, 
velmi děkujeme, stejně jako všem občanům, 
kteří přišli. Soudě podle ohlasů od návštěvní-
ků se akce vydařila mimo jiné i proto, že nám 
přálo počasí. Omlouváme se všem, na  které 
se nedostalo s některou z výše jmenovaných 
pochutin; počítali jsme s  poněkud menším 
počtem návštěvníků a výsledná účast nás vel-
mi mile překvapila. Příště budeme moudřejší. 
Závěrečné poděkování patří místostarostovi 
města panu Klausi Klingerovi. Za  ne zrovna 
jednoduchých okolností zvládl celou akci 
naplánovat a  zorganizovat během pouhých 
deseti dnů. Těšíme se na shledanou na dalších 
kulturních akcích.
                                                                                                                                                      

        Petr Pánek

Svátek, který patří zejména našim maminkám 
se opět uskutečnil na velkém sále Slovanské-
ho domu v  organizační režii místní taneční 
školy Step by Step. Na  programu se aktivně 
podílela celá řada nejen kulturních souborů, 
skupin, sportovních oddílů, ale i  jednotlivců. 
Program se zvolna žánrově prolínal, a  tak si 
každý z přítomných diváků přišel na ten svůj 
pravý zážitek. Na pódiu i parketu se předsta-

vily děti z mateřské školy, základní školy, umě-
lecké školy, soubory i  jednotlivci ze Step by 
Step, místní boxeři se svým mini tréninkem. 
Pro přítomné maminky bylo připraveno také 
malé překvapení v podobě kytičky a na závěr 
proběhlo na  parketu netradiční defi lé všech 
účinkujících.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Jedním z mnoha vystupujících souborů byly také vilémovské 
mažoretky.

Naši nejmenší se svým programem rozhodně nezklamali.

Největším lákadlem pro malé i velké byl příjezd skupiny moto-
rizovaných veteránů.  

Na parketu se představila děvčata ze Step by Step, mimo jiné 
i s čerstvě mistrovskou sestavou.

Mladí boxeři se představili se svým rytmickým tréninkem.Vystoupení mateřské školy u publika zabodovalo.
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Mikulášovice (ne)známé: kaple Andělů strážných

Skončila platnost známek 
na svoz komunálního odpadu

V Mikulášovicích proběhlo 
okresní kolo Olympiády 

mladých chovatelů

Kaple stojící u  bývalé Nemocnice korunního 
prince Rudolfa nesla mnoho označení. Známá 
je nejčastěji jako Fürleova kaple nebo také 
jako kaple Otce chudých. Správné označení, 
i  když nejméně používané, je kaple Andělů 
strážných. Cesta k tomuto zasvěcení však ne-
byla úplně jednoduchá a  začala jednou ne-
všední událostí. Roku 1695 byly práce na pře-
stavbě mikulášovického kostela svatého 
Mikuláše v plném proudu. Zednický mistr Bal-
zer Hille, který přestavbu vedl, nalezl 19. květ-
na ve  výkopu pozdně gotickou sošku Panny 
Marie. Soška byla uložena v nově rozšířeném 
kostele a Panna Marie se postupně stala ve vsi 
velmi uctívanou světicí, která nechala svatého 
Mikuláše poněkud stranou. Důkazem rozšíře-
ní mariánské úcty bylo i založení náboženské-
ho Bratrstva Bolestné Matky Boží pod černým 
škapulířem v  roce 1717. Je pozoruhodné, že 
nejen jeho členové postupně vystavěli v  Mi-
kulášovicích mezi lety 1710-1925 celkem šest 
kaplí zasvěcených Matce Boží Panně Marii. 
Jedním z  členů náboženského bratrstva byl 
i  jistý Jacob Fürle, bohatý obchodník, statkář 
a také první rychtář nově založené vsi Tomá-
šov. Pro svou kapličku vybral roku 1733 místo 
u  polní cesty západně od  kostela a  zasvětil 
ji Panně Marii Pomocné. Dochovaný popis 
stavby z roku 1837 je více než o století mladší, 
za  tu dobu se však příliš nezměnila. Střechu 
kamenné polní kaple pokrýval šindel. Za vel-

kými dřevěnými dveřmi se nacházel nevelký 
prostor, kterému dominoval dřevěný oltář 
s obrazem Panny Marie Pomocné. Stěny zdo-
bily další, blíže neurčené obrázky světců. Bě-
hem 19. století se okolí kaple začalo výrazně 
měnit. Polní kaplička se postupně ocitla bě-
hem zástavby nových rodinných domků a vi-
lek a v roce 1876 vyrostla přímo za ní výrazná 
budova Nemocnice korunního prince Rudolfa. 
Je zvláštní a  těžko pochopitelné, že skromný 
svatostánek před nemocnicí nebyl udržován 
a  zchátral tak, že byl roku 1899 stržen. Ještě 
téhož roku přikročil Johann Dittrich ze statku 
čp. 561 ke stavbě nové kaple, ovšem na jiném 
místě blíže ke  kostelu, snad aby nepřekážela 
před nemocnicí. Větší kaple postavená v  no-
vogotickém slohu byla dokončena roku 1900 
a  slavnosní požehnání provedl na  jaře téhož 
roku místní zasloužilý děkan Franz Winkler. 
Podle svého zakladatele, který se věnoval péči 
o chudé, byla nová kaple nazývána kaple Otce 
chudých. Původní patrocinium se změnilo, 
nová kaple již nebyla mariánská a byla zasvě-
cena Andělům strážným. Zakladatel a  jeho 
potomci se o svatostánek pečlivě starali, jen-
že přišla druhá světová válka a  po  ní musela 
většina obyvatel Mikulášovic odejít. Pováleč-
ná doba sakrálním památkám nepřála, kaple 
a křížky chátraly nebo byly beztrestně ničeny. 
Nad kaplí Otce chudých drželi dlouhou dobu 
stráž Andělé strážní, a proto vydržela poměr-

Známky na nové období 2018 - 2019 začalo 1. května 2018 a stále jsou v prodeji.
Svozové dny pro směsný komunální odpad, separovaný odpad a BIO jsou následující:
Týdenní svoz  -    každé pondělí
Čtrnáctidenní svoz -    liché pondělí
Kombinovaný svoz -  květen až září čtrnáctidenně, říjen až březen týdně, duben čtrnáctidenně
Měsíční svoz  -    první pondělí v měsíci
Svoz pytlů se separovaným odpadem - sudé pondělí – textilní odpad v pytlích se již nebude 
odvážet. K odkládání textilu jsou určeny bílé nádoby na textil umístěné na třech stanoviš-
tích nádob s tříděným odpadem v Mikulášovicích horních u zastávky BUS, naproti dětské-
mu hřišti v Mikulášovicích středních a v Mikulášovicích dolních.
Svozovým dnem pro BIO odpad je sudá středa

Ve  středu 9. května se uskutečnilo v  klubovně ZO ČSCH Mi-
kulášovice v horní škole okresní kolo 50. Olympiády mladých 
chovatelů. Zúčastnilo se jej pět dětí z Mikulášovic, Velkého Še-
nova, Vilémova a Dolní Poustevny. Soutěž se skládala ze dvou 
kategorií: poznávání plemen a druhů zvířat a znalostního testu 
podle jednotlivých odborností, ve  kterých děti soutěžily. Ná-
sledně účastníci zpracují ještě písemnou práci na téma, které si 
sami zvolí a jedná se o pozorování vlastních chovaných zvířat.
Při hodnocení výsledků jsem musel s potěšením konstatovat, 
že všichni zúčastnění se opět zdokonalili ve svých vědomos-
tech, protože jsem mohl porovnat dosažené výsledky s  vý-
sledky základního kola soutěže, které se uskutečnilo v naší ZO 
ČSCH Mikulášovice před měsícem.
Výsledky byly následující: nejúspěšnější byla chovatelka drob-
ných hlodavců Aneta Kulhavá, která dosáhla celkem 103 bodů 
a chovatelka terarijních živočichů Anna Čmelínská s 86,5 body, 
obě z Vilémova, na  třetím místě se umístil chovatel drůbeže 
Jiří Krůta z Velkého Šenova s  73,5 body, na  čtvrtém místě se 
umístila chovatelka psů Marcela Shánělová z  Mikulášovic se 
64 body a  pátá byla chovatelka koček Adéla Rometschová 
z Dolní Poustevny se 62 body, všichni  členové mikulášovické-
ho spolku. Soutěžící si domů odnesli diplomy, krásné poháry 
a poukazy na slevu na účast na letošním táboře mladých cho-
vatelů se zvířaty, pořádaný v červenci na Salmově.  Na odměny 
se letos složily ÚO ČSCH Děčín a ZO ČSCH Mikulášovice za vy-
datné podpory Města Mikulášovice a  Dobrovolného svazku 
obcí Sever, kterým za to upřímně děkujeme! 
Všechny olympioniky čeká ve dnech 22.-26.srpna účast na ce-
lostátním a  mezinárodním kole olympiády, která proběhne 
na  Zemědělské univerzitě v  Praze. Fandíme si, že minimálně 
obhájí loňské vynikající 6. místo v republice, k čemuž jim všem 
přejeme hodně štěstí!

Vlastimil Jura st.
Foto: vlastní

Místní spolek chovatelů se pravidelně při vědomostních soutě-
žích umísťuje na předních pozicích.

Nádoba Vývoz Cena vč. DPH

80 l týdenní 2.027,-Kč

80 l čtrnáctidenní 1.073,-Kč

80 l kombinovaný 1.565,-Kč

80 l měsíční 511,-Kč

120 l týdenní 2.272,-Kč

120 l čtrnáctidenní 1.199,-Kč

120 l kombinovaný 1.749,-Kč

120 l měsíční 567,-Kč

240 l týdenní 4.174,-Kč

240 l čtrnáctidenní 2.210,-Kč

240 l kombinovaný 3.225,-Kč

1100 l týdenní 16.278,-Kč

1100 l čtrnáctidenní 8.444,-Kč

1100 l kombinovaný 12.437,-Kč

Ceník známek platný od 01.05.2018

ně dlouho v  obstojném stavu. Podle pamětníků přišla její 
devastace až poté, kdy se z někdejší nemocnice a pozdějších 
kasáren stal internát pro proletáře ze spřízněných zemí. Kaple 
byla silně poničena a ve zbědovaném stavu živořila do počátku 
21. století. Hrozící celkové zkáze zabránila nová střecha, v dal-
ších letech se dočkala nových oken, dveří a nakonec i omítek. 
Aby nám kaplička vydržela tentokrát opavdu už na věky věků, 
bylo potřeba obstarat nějakého toho Anděla strážného. Tento 
úkol si vzal na starost lipovský malíř a restaurátor Tomáš Bodor, 
který na jaře 2018 dokončil obraz Anděla strážného. Doufejme, 
že nový andělíček svůj náročný úkol zvládne.

Petr Pánek
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Nožířské slavnosti 2018

Houbaři uklízeli okrajové 
části Mikulášovic

Houbařské pálení 
čarodějnic

Den Evropy připravili studenti 
na rumburském gymnáziu

Nožířské slavnosti, které pořádalo město Mi-
kulášovice ve  spolupráci s  nožířskou fi rmou 
Mikov vždy v červnu, budou mít v roce 2018 
komornější podobu. Konkrétně budou rozdě-
leny do dvou termínů. 
Nejprve se 10. června 2018 pod hlavičkou 
Nožířských slavností uskuteční v  Mikulášovi-
cích koncert skupiny Citron a  celý den bude 
možno navštívit místní Muzeum nožířské tra-
dice bez vstupného. Pokračování pak bude 
na  podzim, kdy se od  18. do  21. října 2018 
opět v rámci Muzea nožířské tradice uskuteč-

ní koncerty, odborné přednášky a semináře. 
Důvodem této změny v letošním roce je velké 
množství slavností v  okolních obcích, které 
připadají na  letošní červen. Proto se vedení 
města Mikulášovice rozhodlo v letošním roce 
slavnosti uspořádat tak, aby zůstaly zachová-
ny zejména pro fanoušky nožů a nožířství, ale 
zároveň aby se zbytečně netříštil zájem obča-
nů a  návštěvníků Českého Švýcarska o  akce 
v tomto regionu.

 Děkujeme za pochopení.

Předposlední dubnovou sobotu proběhla tra-
diční úklidová akce místního mykologického 
kroužku.        Očekávané jaro vtrhlo i do Miku-
lášovic, příroda se probouzí, a tak i náš spolek 
houbařů nemůže zůstat pozadu. Stalo se již 
tradicí, kdy v tento jarní čas přispějeme i my 
úklidovou brigádou k  vyčištění malé části 
okolní přírody. Byla zvolena trasa od  bývalé 
elektrárny kolem pomníku u  nádraží a  dále 
se pokračovalo směrem na  část Tomášova 
a přilehlou cestu Zlodějku. Počasí nám přálo, 

na  úklidové trase vládla, ostatně jako vždy, 
dobrá nálada. Nalezené odpadky skončily 
v  igelitových pytlích připraveny k  odvozu. 
V  místní Tomášovské hospůdce jsme se po-
silnili, při té příležitosti jsme probírali činnost 
našeho kroužku a další jarní akce, které ještě 
chceme uskutečnit. Při návratu zpět, jsme 
měli dobrý pocit, že i malým činem přispěje-
me ke zkrášlení naší přírody.

Za kroužek houbařů Mirka Záveská. 

Příprava na tento večer je vždy náročná. Spolek houbařů tímto 
rituálem vyhání zimu a  všichni nedočkavě očekávají teplejší 
jarní dny. Na programu dne byla výroba správně ošklivé čaro-
dějnice a postavení hranice, na které musela nutně večer sho-
řet. Poté následovalo jarní veselí, opékání prvních letošních 
buřtů a  klobásek, na  které se vždy moc těšíme, a  zapíjelo se 
dobrým mokem. Při společném potlachu jsme projednali, jaký 
asi bude ten letošní rok a jaké letošní úlovky nás čekají. Zatím 
málo prší, je velké sucho, i když už hlásí v brzkých dnech bouř-
ky a  déšť tak uvidíme. Ale světe div se, už hlásí první úlovky 
praváků ze Šluknova. I když jsou studené noci a dlouho rosa, 
je sucho, necháme se tedy překvapit. Večer rychle pokročil při 
živé debatě, dočkali jsme se i ohňostroje, který pořádá město. 
Tímto náš kroužek zakončil čarodějnický rej a pohodovými do-
jmy jsme se ve zdraví rozešli domů spinkat.

Přejeme všem našim spoluobčanům krásný májový čas, 
Mirka Záveská. 

Ve středu 9.5.2018 byla naše třída 4. A v Rum-
burku na Gymnáziu na projektovém dni.
Studenti třetího ročníku gymnázia si pro nás 
a  pro ostatní žáky připravili prezentaci států 
Rakousko, Kypr, Maďarsko, Finsko, Lucembur-
sko, Chorvatsko, Dánsko a  Slovinsko. U  kaž-
dého státu nám ukázali nebo předvedli, co se 
v jakém státu dělá, jaké mají zvyky, co od tam-
tud pochází. Připravili pro nás soutěže, za kte-
ré jsme si mohli vybrat občerstvení.
Moc se mi to líbilo. Všichni na  nás byli moc 
hodní. Nejvíce se mi líbilo Lucembursko.

Hanička Tran

Dne 9.5.2018 byla třída 4. A  na  Dni Evropy, 
který se odehrával na Gymnáziu v Rumburku.
Třída navštívila šest států, které pro ně připra-
vili studenti 3. ročníku. Každá ukázka státu 
trvala 20 minut. Studenti představili slavné 
osobnosti, kulturní památky, zvyky a tradiční 
kuchyni.
Myslím, že se třídě 4. A nejvíce líbila ochutnáv-
ka jídel. Mně se nejvíce líbilo Finsko, protože 
tam je překrásná příroda.

Ondřej Fúsek

Přidělení dotace na výsadbu lipové aleje
Nadace ČEZ schválila městu Mikulášovice poskytnutí fi nanční 
dotace ve výši 106 270 Kč na výsadbu nové aleje na kostelní 
stezce. Celkem se chystáme vysadit 108 ks lip srdčitých 
v  jednořadé aleji podél cesty, spojující dolní Mikulášovice 
s  kostelem kolem bývalé sjezdovky. Výsadbu po  celé 
stezce od  kostela není možné uskutečnit z  důvodu uložení 
inženýrských sítí. Vysazeny budou 2,5 m vysoké, již řádně 
odrostlé sazenice s  velkým kořenovým balem, který zajistí 
dobré uchycení a  brzké zakořenění sazenic. Do  výsadby 
bychom rádi zapojili i žáky naší základní školy. Celá výsadba je 
plně hrazena z prostředků Nadace ČEZ a městský rozpočet se 
tak na této akci nijak fi nančně nepodílí.

 Robert Riedel

Vážení přátelé cestování,
zveme všechny příznivce aktivní turistiky, aby se s námi vypravili 
na  výlet do  Děčína na  zámek.  Odjezd vlakem z  Mikulášovic 
dolních v 10.01 hod, návrat v odpoledních hodinách. Akce se 
uskuteční ve čtvrtek 7.6.2018.  Těšit se můžete i na prohlídku 
zámeckých zahrad, včetně té Růžové. 
Každý se zúčastní za  své a  na  vlastní nebezpečí.  Pojeďte si 
užít výlet s  veselými spolucestovateli.  Informace na  MěÚ  
474 774 105 - J. Doutnáčová

                                                                Za Sbor pro občanské 
záležitosti Mikulášovice zve Jaroslava Sitorová.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Foto: vlastní ZŠ
Studenti rumburského gymnázia naše školáky zaujali zábavným zeměpisem.

2.6.2018  Regionální závod v  letním biatlonu, rekreační 
středisko Tomášov

3.6.2018  Den dětí – amfi teátr u Slovanského domu

10.6.2018  Výstava zvířat ČSCH – statek u Lerchů

10.6.2018  Koncert skupiny Citron – Slovanský dům od 19.00 
hodin

KALENDÁŘ

nabízí k pronájmu prostory restaurace 

Club v Domě kultury na 

nám. Míru ve Šluknově. 

Nabídky lze podat do 21.06.2018. 

Bližší informace na www.mesto-sluknov.cz 

nebo na tel.: 412 315 326.
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IX. Mezinárodní folklorní festival  
Krásná Lípa 

8. - 10. června 2018

Dobrý 
anděl 

Ve dnech 8. – 10. června 2018 se pod záštitou 
senátora SPČR Zbyňka Linharta, hejtmana Ús-
teckého kraje Oldřicha Bubeníčka a  starosty 
města Krásné Lípy Jana Koláře již podeváté 
uskuteční Mezinárodní folklorní festival Krás-
ná Lípa. Tuto nejsevernější oslavu lidového 
umění a tradic pořádá folklorní soubor LUŽI-
ČAN z Krásné Lípy za fi nanční podpory Ústec-
kého kraje, města Krásné Lípy a  ministerstva 
kultury ČR. Festival získal certifi kát Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje pro rok 2018. 
V rámci festivalu se divákům představí folklor-
ní soubory – Topĺan ze slovenských Giraltovic, 
Vycpálkovci a čínská skupina Pivoňka z Prahy, 
slovácká Lúčka ze Svatobořic a valašský Ševčík 
z Ostravy, polský soubor Jedliniok z Wroclavi 
a dětský soubor Dziparins z Lotyšska. Z Krásné 
Lípy se představí děti ze základní školy, dětské 
folklorní soubory Křiničánek a  Dykytka, sou-
bor Lila - Rosa a pořadatelský  Lužičan, který 
tyto dny nabité folklorem zajišťuje. Třešničkou 
na dortu bude koncert známé kapely Fleret se 
Zuzanou Šulákovou. Moderátorem všech pro-
gramů je Martin Louka. 
Zahajovací pořad festivalu bude probíhat 
v  Doubické hospodě, kde se v  celovečerním 
programu představí  Slovácký soubor Lúčka 
ze Svatobořic.  
Sobotní program odstartuje na  krásnolip-
ském náměstí. Dopoledne od  10.oo hod. 
bude patřit dětem. Divákům se přestaví 
folklorní soubory Křiničánek, Dykytka, Lila 
- Rosa a  Dziparins. Zazpívají malí i  větší zpě-
váčci Základních uměleckých škol, vystoupí 
děti krásnolipské Základní školy s  ukázkami 
programu z  letošní školní akademie. Během 
dopoledne se také setkají  představitelé 

města se zástupci souborů na  slavnostním 
přivítání. Ve  13.3o hod. se cca 240 krojova-
ných účinkujících seřadí na  schodech před 
kostelem sv Máří Magdalény a poté se průvo-
dem přemístí do prostoru na náměstí, kde od 
14.15 hod. po zahájení začne Galaprogram IX. 
MFF Krásná Lípa rozdělený na  dvě části. Vy-
stoupí zde soubory Lúčka 
(Svatobořice)  Toplan  (Slovensko)  Jedliniok 
(Polsko)  Vycpálkovci (Praha)  Ševčík
 (Ostrava) Pivoňka (čínská skupina Praha). 
Po první části programu proběhne vyhodno-
cení soutěžní jízdy zručnosti elektromobilem.
Následuje druhá část galaprogramu.
Vyvrcholením celého dne bude od 19.oo hod. 
koncert známe kapely 
FLERET se ZUZANOU ŠULÁKOVOU.
Na samý závěr ještě zahrají muziky zúčastně-
ných souborů, při kterých si můžou všichni 
zatančit a zazpívat.
Po celý den stánkový prodej, prezentace trak-
torů ISEKI a užitkových elektrických automo-
bilů Goupil a GEM. 
Soutěžní jízda zručnosti proběhne na náměstí 
před Domem ČŠ od 10.oo hod do 15.oo hod.
V neděli se uskuteční prohlídka Domu České-
ho Švýcarska a  mše v  krásnolipském kostele 
sv. Máří Magdaleny. Se zpíváním a  hraním 
před kostelem se s festivalem rozloučíme. 
Všichni pořadatelé se již nyní těší na  spolu-
práci se všemi partnery, příjemná setkání 
s  účinkujícími a  samozřejmě hlavně na  divá-
ky. Přejme si, aby se vše vydařilo podle plánů 
a  hlavně slunné a  teplé (zvláště to teplé zde 
na severu) počasí.

Naďa Semelková –organizační ředitelka 
festivalu

Tři rodiny z  Mikulášovic a  dalších sto sedm 
rodin z Děčínska již dostalo fi nanční podporu 
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také ro-
dinám, v nichž se dítě potýká s vážným one-
mocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům 
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe alespoň po  fi nanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto 
podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny 
by potřebovaly fi nanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často neví, že u nás mohou 
o  příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se 
tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální 
pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc 
doporučí pacientské organizace. K  mnohým 
z nich se ale i přesto tato informace nedosta-
ne,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-
porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které 
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná 

o  onkologické onemocnění, selhání ledvin 
či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc 
motýlích křídel, cystickou fi brózu a další těžká 
kombinovaná postižení. Kromě dětských pa-
cientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 
6 let fungování nadace podpořili dárci více 
než 5 200 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto váž-
ně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc 
nadace doporučit. Kontakt je velmi jedno-
duchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail 
a  pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi 
pomohou. 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz 
a můžete začít přispívat. Vaše fi nanční pomoc 
bude rodinám odeslána do posledního halé-
ře. Díky svému Andělskému účtu si navíc mů-
žete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáháte. 

Mikulášovičtí „tomíci“ si kromě své závodní činnosti také například 
v rámci výchovy mladé generace připomínají významná výročí. To vše 
také díky realizaci nejrůznějších projektů Ústeckého kraje.

V  den pálení čarodějnic 30. dubna byla v  amfi teátru u  Slovanského 
domu vztyčena máj za pomoci pracovníků města, její výzdobu a výro-
bu věnce zajistili školáci.

V  kostele sv. Mikuláše se uskutečnil po  několika letech opět koncert 
souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.

U příležitosti výročí osvobození republiky položil starosta Ing. Bc. Emil 
Bláha, MBA květinu k pomníku polských hrdinů před základní školou.

Ve  Slovanském domě se představil známý bavič Ivo Šmoldas, v  jeho 
talkshow mu sekundovali Marie Formáčková a muzikálový zpěvák Ni-
kolas.
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Přes Českou Kamenici a skalní 
vyhlídky k Bratrskému oltáři 

Zimu jsme jakž-takž přečkali a  máme před 
sebou, kromě jiného, i  další turistickou sezó-
nu. Do  České Kamenice jsme vás v  minulosti 
už několikrát pozvali. Pokaždé to stálo za  to, 
takže ani letošní jarní procházka nezklame. 
Teprve, když se blíže seznámíme s  historií 
ale i  současností České Kamenice zjistíme, že 
jsme v  minulosti o  tomto městě zrovna moc 
informací neměli. A  to přesto, že leží na  důle-
žité spojnici, kterou velice často používáme 
při našich cestách do světa. Už při prvním kon-
taktu se zachovalým a  obnoveným centrem 
s  35 objekty prohlášenými kulturní památ-
kou, musíme uznat, že Česká Kamenice získala 
v  roce 2005 titul „Historické město roku“ bez 
pardonu po právu.
Se svými 5.600 obyvateli (včetně několika při-
pojených osad) leží na  průsečíku třech chrá-
něných oblastí, kterými jsou Labské pískovce, 
Lužické hory a České Středohoří. Mezi stavební 
skvosty patří kostel sv. Jakuba Staršího, poutní 
kaple Narození Panny Marie, kostel sv. Barbo-
ry, hrobka rodiny Preidl v  areálu poutní kaple, 
Salhasenský zámek, městská spořitelna se so-
chou rytíře Rollanda a  další budovy, které se 
samy nabízejí k  tomu, abychom se pozastavili 
a  pokochali. Minulost vzdálenou i  tu nedáv-
nou nám přiblíží stálá expozice o historii města 
v chodbě mezi věží kostela a zámkem nebo mu-
zeum psacích strojů v Lipové ulici. Zdejší kraji-
nu protíná trasa historické lokálky, která hlavně 
v  nás starších vyvolá nostalgické vzpomínky, 
hlavně v  čase nakloněném turistice, když ob-
čas vláček zdejších nadšenců dofuní až k nám. 
Jako hlavní tepna proudí městem poslední lab-
ský přítok na  našem území – říčka Kamenice. 
Předložené objekty jsou tentokrát podány jako 
bonus dle vlastního výběru k hlavnímu menu, 
jímž je náš výletní cíl v  podobě obnoveného 
Bratrského oltáře. Poutní místo, které stojí za to 
vidět už i proto, že k němu vede velice příjemná 
procházka spojená s několika vyhlídkami.
Na  přibližně 5ti kilometrový okruh se vydáme 
z města okolo koupaliště, které se může v letní 
den stát i  první zastávkou na  nepříliš obtížné 
trase. Voda pramenící v okolních lesích ale za-
ujme hlavně otužilce. Po eventuelním osvěžení, 
ale i bez podobného dopinku vyrazíme po žlu-

té, vytyčené už v první polovině dvacátého sto-
letí. Prvními zastávkami jsou skalní pískovcové 
vyhlídky Žába a Ponorka. Dále cestou mineme 
Pískovcový kužel, na němž bývala před 2. svě-
tovou válkou osazena pamětní deska věnovaná 
Vilému Tellovi. Zajímavou shledáme i Výklenko-
vou kapli Nejsvětější Trojice, vytesanou do ská-
ly. To už nás ale po několika málo krocích čeká 
uprostřed romantického lesního porostu Bratr-
ský oltář. Ještě nedávno značně poničený, dnes 
ale citlivě obnovený areál poutního místa.
Doba vzniku této neobvyklé pobožnosti není 
známa. Traduje se ale, že místo bylo využíváno 
k tajným mším katolíků v 16. a 17. století. Po bi-
tvě na Bílé hoře je naopak přisuzováno evange-
líkům. Další verze je spojována s náboženským 
bratrstvem přímo z České Kamenice.
Po kamenném schodišti dojdeme ke kopiím pů-
vodních soch sv. Jana Nepomuckého a anděla 
Genia smrti. Podle dochovaných originálů je 
znovu vytesala Ivana Havlíčková a Lukáš Černý 
z fakulty restaurování univerzity v Pardubicích. 
V  okolí soch, v  původních skalních výklencích 
najdeme obrazy zastavení z Křížové cesty z kon-
ce 19. století. Jde opět o repliky, které podle na-
lezených originálů nově namaloval a do vhod-
ných a  odolných dřevěných rámů zasadil pan 
Janovský z České Lípy.
Po  opuštění tohoto mystického místa nás ješ-
tě čeká vysoká čedičová skála, pojmenována 
jako JEHLA, s nádherným pohledem na město. 
Po  dalších příjemných několika stech metrech 
stinným lesním porostem, ocitneme se znovu 
na místě startu, této nevšední procházky. 
Pro úplnost snad ještě malá poznámka pro 
milovníky vážné hudby. V  České Kamenici, 
jako 15ti letý chlapec pobýval, na  takzvaném 
handlu (vzájemná výměna dětí mezi rodinami 
zvláště v době prázdnin), mistr Antonín Dvořák. 
Na jeho hudební výuce měl z té doby vliv i var-
haník z kostela sv. Jakuba Franz Hanke.
Ti nároční, kteří s námi tentokrát vyrazili do Čes-
ké Kamenice si tak můžou zakončit příjemný 
den třeba i  tím, že si po  návratu otevřou lah-
vičku vína, pustí si něco od Dvořáka a ponoří se 
přitom do vlastních myšlenek nebo vzpomínek 
z dnešního dne.                                                                                                      

Petr Horák

AKTUÁLNÍ TIPY NA VÝLET

Foto: vlastní
Kaple Nejsvětější Trojice.

Na velkém sále Slovanského se uskutečnila dlouhodobá výstava mysli-
veckých trofejí, k vidění byly opravdové skvosty.

V  místní sportovní hale proběhlo soustředění společenského tance 
pod vedením tanečního mistra Ing. Miroslava Brožovského.

V rámci školní sportovní ligy se tentokráte hrál fl orbal, ve kterém mi-
kulášovická škola sice obsadila až šestou příčku, ale co do  herního 
projevu se výkon našich hráčů líbil i  ostatním pedagogům  okolních 
škol. Zkrátka kolektivní soutěže někdy postrádají logiku, je to mnohdy 
o tom pověstném kousku štěstí.

V  mikulášovické mateřské škole proběhl zápis nových předškoláků, 
kromě ofi ciální části si děti také užily trochu té zábavy.
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Turistický závod zahájil soutěže 
Českého poháru

Naši běžci závodili v Kamenickém Šenově

Velký úspěch taneční školy Step by Step  

V polovině května se rozeběhla také hlavní sezo-
na turistických závodů, a to seriálem nejvyšších 
národních závodů Českého poháru. První závod 
se běžel v  jihočeském Rapšachu až na  samot-
ných česko-rakouských hranicích. V  překrásné 
přírodě, lehce zvlněném, ale náročném terénu 
se na start postavilo celkem 17 mikulášovických 
běžců, kteří bojovali nejen o medaile, ale také 
o postupové pozice na letošní Mistrovství Čes-
ké republiky v  jednotlivcích. Mikulášovickému 

týmu to nakonec zacinkalo hned třikrát, jednou 
zlatě a dvakrát stříbrně. K tomu se navíc větši-
na závodníků umístila v „top ten“ a  kvalifi kaci 
na MČR má již zajištěno celkem jedenáct závod-
níků. Další důležité starty z hlediska celostátní-
ho žebříčku Českého poháru jsou naplánovány 
se vzdálenějším cestováním na  Moravu a  sice 
do Karviné a Otrokovic.

Text a Foto: Tomáš Fúsek

Mikulášovická minivýprava běžců se představila také na 42. ročníku Běhu Kamenickým Šenovem 
a je třeba podotknout, že se mezi atlety specialisty rozhodně neztratili. Startovaly nám děti v růz-
ných žákovských kategoriích na tratích od čtyřstovky do šestnáctistovky metrů. 

Odstartovala nám největší taneční tour v  Čes-
ké republice Czech Dance Masters pořádaná 
Czech Dance Organization. V  závěru března 
konalo se Regionální kolo soutěže pro Ústecký 
a Liberecký kraj v Mostě 
v soutěžní disciplíně Disco Dance – malé forma-
ce, naše juniorská věková kategorie se umístila 
na třetím místě a hlavní kategorie na místě dru-
hém. 
V  úvodu května jsme se zúčastnili zemského 
kola Čech-Disco, akce se konala pod záštitou 
statutárního města Chomutov. 
Výsledky:
Juniorská věková kategorie skončila na  fi nálo-
vém 1. místě a získala titul Mistr Čech
Hlavní věková kategorie skončila na fi nálovém 
2. místě a získala titul Vicemistr Čech.
Touto cestou bych chtěla poděkovat děvčatům 
(jste zlatí) za krásné výsledky a za úspěšné re-

prezentování našeho města. 
Dík patří i  rodičům za  jejich obětavost a  pod-
poru. 

Alžběta Kestnerová 

Výsledky podle kategorií:
Nejmladší žákyně:
4. Magdalena Kulhavá
Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová
Mladší žáci: 
4. Ondřej Fúsek
15. Lukáš Machorek
Starší žáci:
12. Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
2. Andrea Fúsková
9. Eliška Šimková
Mladší dorostenci:
10. Marek Charvát
Ženy A:
5. Michaela Kreibichová
Muži A:
5. Zdeněk Plešinger
6. Petr Kalousek

9. Tomáš Levan
13. David Machorek
Ženy B:
5. Pavlína Trojanová
8. Květa Fúsková
Muži B:
2. Tomáš Fúsek
6. Vojtěch Šimek

Svojí premiérovou zlatou medaili v soutěži Českého poháru si vy-
bojovala Barbora Trojanová.

Text a Foto: Tomáš Fúsek
Mikulášovice vyběhly v kategorii žáků do 11 let bronzovou medaili.

Foto: vlastní
Step by Step – První místo a titul mistryně Čech v kategorii junio-
rek si od poroty vysloužila mikulášovická děvčata.

První místo a titul mistryně Čech v kategorii 
juniorek si od poroty vysloužila mikulášovická 
děvčata.

V  rámci dlouhodobých projektů si mohou mikulášovické děti také 
užívat bez omezení nejrůznější akce připravené díky organizaci členů 
místního turistického oddílu Stopaři.

Děti v  mateřské škole si každoročně užívají také svoje čarodějnické 
oslavy. Dopoledne plné her, soutěží, dovádění a čarodějného kouzlení 
si letos všichni dopřávali za pěkného jarního počasí.

Výsledky našich závodníků:

žákyně do 9 let
5. místo - Landová Antonie 
400 m / 1.28 min.

žákyně mladší
6. místo - Trojanová Barbora 
800 m / 2.52 min.
žákyně starší
6. místo - Fúsková Andrea 
800 m / 2.43 min.

žáci do 11 let
3. místo - Fúsek Ondřej 
800 m / 2.32 min.
žáci starší
8. místo - Charvát Marek 
1.600 m / 4.59 min.
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Mikulášovický box dovezl dva tituly 
Mistra České republiky

Biatlonisté závodí každý víkend

Od  4.5. do  6.5.2018 se konalo Mistrovství ČR 
v Prostějově „školní mládeže v boxu“.
Vypravilo se pět boxerů a všem se povedlo získat 
medaili, z toho tři bronzové a dvě zlaté. To je pro 
náš boxerský club největším úspěchem. V  ran-
ních hodinách jsme přijeli na  místo a  kluci ab-
solvovali vážení a lékařskou prohlídku, ve 12:00 
proběhlo losování všech boxerů z celé republiky. 
Zúčastnilo se hodně dobrých boxerů a ve 14:00 
začaly vyřazovací boje.  Boxerské prostředí bylo 
velmi hezké a motivující pro naše borce.
Josef Křivohlavý boxoval v  kategorii do  30 kg. 
Zúčastnil se prvního turnaje a  získal krásnou 
bronzovou medaili, moc děkujeme. Tomáš Bará-
nek boxoval v kategorii do 36 kg ve velmi vyrov-
naném zápasu. Tomáš prohrál 3:2 na body a též 
získal bronzovou medaili, gratulace.
Daniel Vlasák boxoval ve  vyřazovacích bojích 
a porazil ve druhém kole K.O. plzeňského boxe-
ra. V sobotu nastoupil proti domácímu boxerovi 
z  Prostějova ve  velmi tvrdém zápase a  Daniel 
prohrál 3:2 na body. Ale my jako trenéři s tímto 
verdiktem nesouhlasili, pro nás i pro domácí fa-
noušky byl Daniel vítězem. Podle našeho názoru 
měl správně bojovat ve fi nále, ale nám to nevadí, 
my se připravíme důkladněji na  příští rok MČR 
a věříme, že Daniel doveze zlatou medaili. Jinak 
mu moc děkujeme za skvělý výkon.
Daniel Ficzu získal titul mistra České republiky 
ve  váze do  32 kg. Daniel od  samého začátku 
ukazuje svůj talent a chuť vyhrávat a zaslouženě 
získal titul MČR. Daniel tento titul věnoval svému 
tatínkovi. Má velké předpoklady být dobrým bo-

xerem a i reprezentovat Mikulášovický club i re-
prezentovat Českou republiku. Za  předvedený 
výkon mu moc děkujeme.
Leon Demeter je již dvojnásobný mistr České 
republiky a dokázal, že má na to být český repre-
zentant. V  pátek porazil mistra ČR 4:1 na  body. 
V  sobotu porazil boxera z  Brna 5:0 na  body 
a  ve  fi nále porazil favorita a  zároveň domácího 
boxera ve velmi taktickém boji 4:1 na body. Za-
slouženě získal titul MČR. Celý realizační tým mu 
moc děkuje za skvělý výkon. Chtěl bych poděko-
vat městu Mikulášovice a  sponzorům a  i  lidem, 
kteří nás podporují a fandí nám. Samozřejmě dě-
kuji i  Jiřímu Krpálkovi za spolupráci a výpomoc 
na MČR a dále Vladimírovi Krupinskému, Vláďovi 
Patkaňovi za spolupráci s mládeží a celému rea-
lizačnímu týmu. 

Trenér Ondřej Berki

Sportovci z  místního Klubu biatlonu se do  za-
čátku letních prázdnin nezastaví. V  sobotu 
28.4.2018 se naše výprava vydala do  nedale-
kých Boletic u Děčína na sprintový závod žac-
tva, dorostu a  dospělých. Kategorie přípravky 
odjela doplněna o  další malé závodníky, kteří 
samotný závod zahajovali, a to doslova. Se star-
tovním číslem 1 vyběhl na  těžkou trať teprve 
sedmiletý Aleš Jandus, který v konkurenci dese-
tiletých kluků vybojoval stříbrnou medaili, když 
zastřílel za 0 a doběhl jen 4 vteřiny za vítězem. 
V  přípravce dívek obsadila třetí příčku Nikča 
Hoštičková spolu s  Adélkou Trojanovou, která 
si v  biatlonu zaběhla svoji premiéru. V  závěsu 
za nimi skončila Lucie Mocíková, která ukazuje, 
jakou je bojovnicí. Mezi žáky B startoval Matěj 
Kocourek, kterému se podařilo dobře zastřílet, 
kdy z deseti ran minul pouze dvakrát a doběhl 
na  pěkném 10. místě a  se solidním bodovým 
hodnocením do republikového žebříčku. 
V žákyních C startovala Adélka Švitorková a Na-
tálka Mocíková. Obě udělaly na střelnici shodně 
jedinou chybičku a  po  doběhu do  cíle zjistily, 
že mají naprosto stejné časy, bohužel jedinou 
vteřinu za 3. místem. V kategorii dorostenek A si 
odbyla premiéru na střelnici s novou maloráž-
kou a  střelbou vstoje Aja Fúsková. S  minimál-
ním tréninkem na malorážce se jí velice dařilo. 
Vleže udělala dvě chyby, vstoje pak čtyři. V cíli 
se mohla radovat ze 4. místa, ale především 
z více jak osmdesáti bodů a II. výkonností třídy, 
která jí zaručila postup na republikové závody. 
V  kategorii žen B si Květa Fúsková, po  pěkné 
střelbě vleže, pokazila pěti chybami na  stojce 
výsledný čas, ale i přesto jí to stačilo na bednu 
a obsadila 3. místo.
V  dalším týdnu v  neděli 6.5.2018 musel klub 
absolvovat další kvalifi kační závod v Roškopo-
vě z  důvodu nekompromisních kvalifi kačních 
limitů pro celorepublikové závody.
Celkem pět našich závodníků se postavilo 
na  start vytrvalostního závodu. Střelecky se 

v samotném závodě zadařilo pouze Adélce Švi-
torkové, která udělala jednu chybu a  obsadila 
13. místo. Tři chyby na střelnici zapsala Natálka 
Mocíková, která dobře zaběhla, a  v  cíli to sta-
čilo na  10. místo. Verča a  Viktorie Kirchnerovi 
absolvovaly teprve druhý závod a  ukázaly, že 
v našlapané kategorii starších dívek se neztratí. 
Na střelnici Verča udělala čtyři chyby a doběh-
la na  20. místě. Viktorka nenapodobila střelbu 
z  prvního závodu v  Kapslovně, udělala šest 
chyb a zařadila se na 21. místo.  Matěj Kocourek 
také nezopakoval střelbu z posledního závodu 
v Boleticích, udělal celkem šest chyb a obsadil 
16. místo. 
Sobotní závody 12.5.2018 hostil perfektně při-
pravený stadion v  Břízkách v  Jablonci nad Ni-
sou, kam jsme se vydali zatím s  nejpočetnější 
výpravou. Na místě, kde se ještě nedávno pro-
háněli závodníci na  sněhu, vládlo letní počasí. 
Z  uvedeného důvodu nemohli na  tomto zá-
vodě chybět naši nejmenší biatlonisti, kterých 
bylo celkem šest a  z  toho dokonce dva před-
školáci, Šimon Patzelt a Honzík Jandus.  Šimon 
měl to privilegium odstartovat celé biatlonové 
dopoledne se startovním číslem 1. Oběma nej-
menším se na  střelnici nedařilo, ale závodění 
je bavilo, a  to je to nejdůležitější. V  cíli Šíma 
obsadil 9. a Honzík 10. místo.  O rok starší Aleš 
Jandus ukázal, že jeho výborná střelba z Boletic 
nebyla náhodná, udělal pouze dvě chyby a do-
běhl na krásném 4. místě. 
V  přípravce dívek doběhla Lucinka Mocíková 
na 6. místě, Adélka Trojanová společně s Nikčou 
Hoštičkovou ukázaly na trati velkou bojovnost 
a  na  střelnici šikovnost, a  už teď je jasné, že 
do budoucna budou tvořit výborný biatlonový 
pár. Áďa doběhla na 4. místě a Nikča na 3. mís-
tě, což je její třetí medailové umístění ze třech 
závodů.    
Matěj Kocourek ve své kategorii na  trati zabo-
joval, zastřílel za 3 a 2 a obsadil pěkné 9. místo 
a zatím se drží v republikovém žebříčku na po-

stupových místech na republikové České poháry.
Stejně tak musí o  účast na  republikových závodech zabojovat 
Viktorka a Verča Kirchnerovi, které se s biatlonem teprve sezna-
mují. V  Jablonci startovala pouze Viktorka, která chybovala cel-
kem šestkrát a v cíli to stačilo na 21. místo.
To o  postupy se nemusí strachovat dvojice závodnic žákyň C 
Adélka Švitorková a Natálka Mocíková, které si z minulé sezóny 
nesou I. výkonnostní třídy. Jejich příprava se v letošním roce sou-
středí na MČR, které proběhne v září ve Starém Městě pod Land-
štejnem a celý tréninkový plán směřuje hlavně na zimní sezónu 
2018-2019.
V Jablonci zastřílely Adélka s Natálkou shodně po třech chybách, 
kdy žádná ze závodnic v jejich kategorii nezastřílela bezchybně. 
Příčinou bylo slunce na nástřelu, které se při samotném závodě 
zatáhlo, což poté zkresluje pohledy střelců. Po doběhu se Adé-
lka umístila na  16. a  Natálka na  12. místě. Jablonecký sprint je 
velice krátký a rychlý a potvrzuje se zde, že závodníci vyhrávají 
zpravidla po  rychlé a bezchybné střelbě, jako to zde předvedla 
v minulém roce právě Adélka.
Další závody nás čekají o  víkendu 19.-20.5. v  Mladé Boleslavi, 
27.5. v  Liberci a  v  sobotu 2.6. budou regionální závody hostit 
Mikulášovice, opět v prostorách Rekreačního střediska Tomášov.  
V 9.30 hodin začneme nástřelem a tréninkem na tratích, samotný 
závod pak odstartuje v 11.31 hodin. Přijďte se podívat a podpořit 
domácí závodníky, určitě nebudete litovat.

 Zdeněk Mocík

Foto: vlastní
Biatlonový tým na střelnici v Boleticích nad Labem.

Foto: vlastní
Úspěšná výprava mikulášovického boxu zabo-
dovala na mistrovství ČR v Prostějově.

Ve sportovní hale se odehrálo další z mistrovské dvojutkání mezi Mi-
kulášovicemi a Rumburkem.

Školní sportovní liga pokračovala další soutěží, kterou byla vybíjená 
děvčat. Žákyně naší školy si vedly skvěle a v konečném účtování si při-
psaly pěkné druhé místo.


