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SVOZY ODPADŮ 
ČERVENEC
DOMOVNÍ ODPAD

týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí 2.7., 

16.7. a 30.7.2018
kombinovaný 
liché pondělí 

2.7., 16.7. a 30.7.2018
měsíční - pondělí 2.7.2018

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
Sudé pondělí 9.7. a 23.7.2018

BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa 11.7. 

a 23.7.2018

14.7.2018 
Festival Eastern 

Tunes 2018, 
dolní Mikulášovice

Kácení máje nepřálo počasí

Mikulášovičtí houbaři otevírali les

Stavění májky je pěkná tradice a neméně zajímavé je i její ká-
cení. Letos nám bohužel nepřálo počasí, nad Mikulášovice se 
přihnaly hromy, blesky a lijáky, a i když jsme potřebovali zalít 
vyprahlé záhonky, ne všem spoluobčanům se chtělo do mok-
ra. S májkou jsme se za mírného mrholení vypořádali úspěš-
ně, byť musel na kolemjdoucí babku s dědkem hartusit přísný 
a nesmlouvavý hajný. Jak se říká, každý má svou cenu a i ne-
oblomný strážce lesa se dal nakonec obměkčit. Zbytek progra-

mu už probíhal pod střechou. Nejen k poslechu, ale i k  tanci 
nám zahrála varnsdorfská country kapela Malvas, která udě-
lala stejně dobrý dojem jako při Vítání jara. Zvláště přítomné 
dámy se vlnily v rytmu známých písní, a kdybychom nemuseli 
končit, protančily by střevíce. Večer se nesl v příjemné atmo-
sféře, a proto bychom na něj rádi navázali pravidelnými večery 
s hudbou. Na viděnou na parketu!                  Petr Pánek

Foto: Jiří Fišer

Májový čas je k  tomuto jarnímu úkonu jako stvořený. Volba 
byla určena na sobotu 26. května tohoto roku.  Krásné sluneč-
né ráno přímo vybízelo k vycházce do voňavého lesa. Nesly se 
i pomůcky a nářadí k vyčištění studánky a úklidu v jejím okolí. 
Pochlapili se naši mužští ze spolku a dokázali opět přivést vod-
ní pramínek do studánky u cesty vedoucí směrem na rozhled-
nu Weifberg. Bohužel už několik let byla studánka bez prame-
nité vody, pramínek si prorazil jinou cestu, protože ta původní 
byla zničena těžkou technikou při těžbě dřeva v okolí. Všichni 
přítomní přiložili ruku k dílu a studánka se opět zaskvěla v plné 
kráse a  pramínek opět zurčí, 
tak jako dříve. Také ta nová la-
vička, kterou zhotovilo město, 
bude lákat kolemjdoucí turisty 
k  odpočinku. Následoval jarní 
rituál, královnička studánek 
požehnala vodnímu prameni 
a do všech světových stran přála 
vodám čistotu a  blahodárnost, 
kterou ony lidskému pokolení 
přinášejí. Tento krásný rituál byl 
provázen jarní poezií a  povídá-
ním o jaru. A to nebylo všechno, 
na houbaře ještě čekalo tradiční 
otevírání lesa. Při té příležitosti 
houbaři formou poezie popro-
sili les a přírodu o dobré úlovky, 
načerpání nových sil a bohatých 
zážitků v  lůně lesních porostů. 
Poté následovalo otevření lesa 
a  poděkování lesu. Někteří čle-

nové ze spolku vyrazili jarním lesem k Tomášovu, aby vstřebali 
krásné dojmy z těchto dvou květnových rituálů. Výbor krouž-
ku děkuje všem zúčastněným členům za vydatnou pomoc při 
zprovoznění studánky a  úklidu v  jejím okolí. I  díky městu se 
zde obnovilo další příjemné odpočinkové místo.                

 Za houbařský kroužek Mirka Záveská

Foto: Václav Zeman
Obnova přítoku studánky se nakonec podařila.

Fotozprávy
str. 4

Fotozprávy
str. 7

Regionální biatlon
str. 6

Babka s dědkem se s májkou nakonec vypořádali. Když déšť trochu ustal májka šla k zemi.



strana 2 červen 2018MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY

Novinky ze Spolku 
Kolem dokola

Mikulášovičtí hasiči 
na pražské fontáně

Výuka broušení 
nožů v Muzeu 
Policie ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Na pozvání DOZP Brtníky, p. o. jsme se dne 7. 6. 2018 zúčastnili 
s klientkami turnaje v petanque. Naše klientky se do  turnaje 
pustily s  chutí a  odhodláním. Po  dopoledních úvodních zá-
pasech v naší skupině jsme postoupili do odpoledního fi nále. 
Po  napínavém boji obsadily klientky krásné 2. místo. Počasí 
nám přálo, občerstvení po celý den bylo výborné a celý den 
byl pohodový a pohodový. Děkujeme organizátorům za uspo-
řádání a klientkám Spolku Kolem dokola za úspěšnou repre-
zentaci.

Jaroslava Špisová, vedoucí sociální služby

Ve  dnech 1.-3.6.2018 se zúčastnili členové 
naší výjezdové jednotky akce Hasičská fontá-
na Praha -Vltava 2018.  Jednalo se o vytvoření 
zatím největší hasičské fontány. Akce prověři-
la logistiku, techniku a  fyzickou i  psychickou 
odolnost všech zúčastněných. Na  samotné 
fontáně se podílelo dvě stě hasičských sborů, 
tisíc hasičů vybraných z celé České republiky.  
Naše jednotka byla umístěna na  Rašínově 
nábřeží, nedaleko Tančícího domu. Počasí 
a technika nám přály, a tak celá akce dopadla 

na  výbornou. Chtěl bych poděkovat p.  Pav-
lovičovi za  zapůjčení vozidla, turistickému 
oddílu pana Fúska a  manželům Trojanovým 
za zapůjčení záchranných vest a samozřejmě 
městu Mikulášovice, které nám celou akci 
umožnilo.
Speciální dík patří i fanouškům z Mikulášovic, 
kteří i  přes značnou vzdálenost přijeli celou 
akci podpořit.

 Velitel JSDH Mikulášovice – Petr Jehlička  

Zkraje června během Pražské Muzejní noci 2018 si z Muzea Po-
licie ČR návštěvníci kromě bohatých zážitků, odnesli i několik 
dobrých rad k broušení nožů. 
„Protože víme, že správně nabrousit nůž není tak úplně jed-
noduché, vyslali jsme do Muzea Police ČR mistra nožíře, který 
se podělil o  svůj um s  každým, kdo měl zájem,“ řekl Bedřich 
Jetelina, ředitel komunikace Mikova. 
Poradenství k broušení nožů bylo tak první z řady akcí dopro-
vázejících výstavu „Historie a  současnost nožů Mikov“. Výsta-
va ukazuje všechny zásadní nože fi rmy, které jsou používány 
v bezpečnostních složkách, a nechybí zde ale ani tradiční a nej-
známější český nůž - Rybička.
Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí od  10.00 
do 17.00 hodin v Muzeu Policie ČR na adrese: Ke Karlovu 1, Pra-
ha 2. Otevřena bude až do 21. prosince 2018. Pražská Muzejní 
noc se letos konala již po patnácté a Muzeum Police ČR v jejím 
rámci otevřela své expozice od samotného počátku této akce.

Dr. Bedřich Jetelina – ředitel komunikace

Foto: Spolek Kolem dokola
Chuť a odhodlání přineslo našim zástupcům nakonec druhé mís-
to v turnaji.

Foto: vlastní JSDH
Účastníci pražské fontány.

Oznámení o konání  
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULÁŠOVICE 

a  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

v souladu s ustanovením § 52, zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Odbor regionálního rozvoje a  investic, úřad územního plánování městského úřadu Rumburk, 
jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sta-
vební zákon“), v  souladu s  § 52 stavebního zákona, oznamuje, že Veřejné projednání návrhu 
Územního plánu Mikulášovice a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat:  

dne 24. 7. 2018 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Mikulášovice, č.p. 1007 

- námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, - nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou, - dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné 
lhůtě (do 7 dnů) stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, - 
k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Vzhledem k rozsahu projednávané dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce v úpl-
ném znění a v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád), je dokumentace návrhu Územního plánu Mikulášovice a Vyhodnocení vli-
vů na udržitelný rozvoj území k nahlédnutí: 

V tištěné podobě: 
- u  pořizovatele územního plánu, Úřadu územního plánování, odboru Regionálního roz-

voje a  investic – 4. podlaží, dveře č. B 42, Městský úřad Rumburk - na  Městském úřadu 
Mikulášovice 

V elektronické podobě (umožňující dálkový přístup): 
-  na  elektronické úřední desce MěÚ Rumburk: https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/Eud.ac-

tion - na elektronické úřední desce MěÚ Mikulášovice: http://www.mikulasovice.cz/cz/mest-
sky-urad-mikulasovice-uredni-deska.html Stanoviska, námitky a  připomínky se uplatňují 
písemně, při veřejném projednání nebo nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
na podatelnu Městského úřadu Rumburk, na adresu: 

 Městský úřad Rumburk Odbor Regionálního rozvoje a  investic, úřad územního plánování 
Tř. 9. května 1366/48 408 01 Rumburk, případně v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Městského úřadu Rum-
burk: epodatelna@rumburk.cz, či datovou schránkou Městského úřadu Rumburk:  sdrbhgg

Ing. Petra Kohoutková - oprávněná úřední osoba Odbor regionálního rozvoje a investic Úřad 
územního plánování Městského úřadu Rumburk

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách, dále slepičky 

Green Shell typu Arakauna.  
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159 - 195,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 11. srpna 2018    
Mikulášovice  -  u základní školy - 15.50 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod., Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Mikulášovice (ne)známé: 
Rychtář Endler a jeho kříž

Cvičení techniků 
ochrany obyvatelstva 2018

Poděkování
Jistě nikomu neuniklo, že proběhla rekonstrukce opěrné zdi, schodiště a oplocení u MÚ. Tato 
oprava byla nutná, protože hrozilo sesunutí zdi a nebezpečí úrazu.
Firma Siops započala s rekonstrukcí v říjnu loňského roku. Všichni si jistě pamatujeme jaké vlád-
lo počasí - déšť, zima, plískanice. Letos na jaře byla stavba dokončena a dle mého názoru
v  dobré kvalitě. Za  odvedenou práci bych chtěl všem, kteří se na  této rekonstrukci podíleli 
upřímně poděkovat. Jmenovitě bych vyzdvihl činnost p.  Martina Kastla, který měl celou akci 
na starost
a  sám se na  většině prací podílel. Za  nás všechny bych si přál pro naše město více takových 
zdařilých akcí.                           

Děkuji, Tříško Jiří.

14.7.2018  Memoriál J. Hýbla a M. Linharta – fotbalový stadion

14.7.2018 Festival Eastern Tunes 2018, dolní Mikulášovice

22.7.2018  Letní výstava zvířat – budova horní školy

18.8.2018  150 let hasičského sboru – hasičská zbrojnice, 

 koupaliště

15.9.2018  Mistrovství ČR v Turistickém závodě štafet 

 – fotbalový stadion, koupaliště

Dnešní (ne)známý příběh musíme začít odza-
du, protože nebýt zdánlivě náhodných udá-
lostí před třemi lety, nebylo by co psát. Roku 
2015 jsme se pustili svépomocí do  opravy 
kaple Panny Marie na  Tomášově. Ve  stejné 
době si dva nenápadní pánové začali všímat 
starého poničeného kříže, který stojí doslova 
pár kroků od kapličky. Zákonitě si tak obě par-
ty všimly, že se opodál něco děje, a dostaly se 
do  kontaktu. Když byl kříž opravený, hledali 
jsme společně informace o  této drobné sa-
krální památce a neméně nás zajímala osob-
nost jejího donátora. Na  pomoc jsme tedy 
pozvali staré matriky, a aby toho nebylo málo, 
objevil jeden místní učitel dějepisu naprostou 
náhodou hrob rychtáře Endlera a jeho ženy. Je 
možné, že se nám časem podaří objevit i další 
střípky příběhu a  následující řádky ještě do-
znají změn.
První stavení, hostinec Thomasschenke, 
na místě dnešního Tomášova nechal postavit 
v letech 1723-1724 jeden z nejvýznamnějších 
majitelů lipovského panství, starohrabě Leo-
pold Anton Salm-Reiff erscheidt (1699-1769). 
Je velmi pravděpodobné, že se stavby ujal 
nikdo menší než Zacharias Hoff mann (1678-
1754), dvorní stavitel a osobní přítel starohra-
běte Leopolda. Kolem hostince, stojícího při 
důležité stezce vedoucí až k  labským přísta-
vům, postupně přibývaly další domy a  také 
dřevěná zvonice. Přestože byl Tomášov vždy 
malou vískou, o  jeho chod se staral rychtář 
sídlící právě v hostinci. Pro náš příběh je v této 
funkci důležitý Florian Münzel. Byl to patrně 
on nebo někdo z jeho synů, kdo vztyčil v kop-
ci u  tomášovské cesty kříž, nazývaný až do 
20. století „Münzel Kreuz“. Florian Münzel se 
svou ženou Magdalenou přivedl na  svět ně-
kolik dětí, z nichž další osud tomášovské rych-
ty určovala dcera Maria Magdalena. V  únoru 
1798 pojala za  manžela přespolního Johan-
na Antona Endlera, který se namísto svého 
tchána stal brzy rychtářem. Kromě úředních 
povinností se věnoval také obchodu, který 
mu vynesl značné jmění. Soudě podle mat-
rik měli manželé Endlerovi spokojený život 
nejen díky blahobytu, ale také kvůli počet-
nému potomstvu. Postupně přivedli na  svět 
osm dětí, z nichž se všechny dožily dospělosti. 
Roku 1800 se narodil syn Anton, 1803 dcera 
Johanna Franziska, 1805 Theresia, 1807 Ge-
novefa, 1810 Johanna, 1812 Johann Joseph, 
1814 Amalia a  nakonec roku 1817 syn Ema-
nuel. Sledovat další osudy potomků manželů 
Endlerových je prakticky nemožné, protože se 

povětšinou rozlétli z  rodného hnízda a  v  Mi-
kulášovicích bylo navíc příjmení Endler velmi 
rozšířené. V dalších letech si nemohla početná 
rodina stěžovat na samotu, děti se postupně 
vdávaly, ženily a  přiváděly na  svět vnoučata. 
Bohužel, jen na dceru Johannu nevyzbyl man-
žel, a tak žila celý život v rodném domě svých 
rodičů.
Hledání důvodů pro stavbu Endlerova kříže 
v  roce 1820 (případně 1826) nebude moc 
složité. Na Tomášově tehdy ještě kaplička ne-
stála, rychtář Endler proto tento nedostatek 
vyřešil vztyčením nákladného kříže. Možná 
je inspirace tchánem, stejně jako poděková-
ní Bohu za  přízeň či ochrana rodné hroudy. 
O  dalších osudech rychtáře Endlera toho 
mnoho nevíme. Rychtářem byl nejpozději 
do roku 1850, kdy se stal po reformě veřejné 
správy Tomášov součástí Mikulášovic. Jeho ži-
vot vyhasl společně s manželkou v říjnu 1861 
ve  velmi úctyhodném věku: Johann Anton 
Endler 86 let, Maria Magdalena Endlerová 
85 let. Kvůli chybějící matrice není bohužel 
známá příčina úmrtí. Děti se o své zesnulé ro-
diče postaraly vzorně. Na tehdy již kapacitně 
nevyhovujícím kostelním hřbitově nechali 
vztyčit bohatě zdobený klasicistní náhrobek.
Rychtář Endler měl štěstí i po smrti. Dům čp. 3, 
hostinec a bývalá rychta v jednom, roku 1934 
vyhořel a  moderní stavba, která jej nahradi-
la, byla po druhé světové válce zbořena. Kříž 
však jako zázrakem přečkal požár i  období, 
kdy se péče o sakrální památky moc nehodila. 
Poškozeného kříže s  pískovcovým podstav-
cem, chybějící nápisovou deskou a  prask-
lým korpusem Krista si roku 2015 všimli dva 
nenápadní pánové Karel Stein a  Petr Zámiš. 
Pěkně potichu, jak je jejich zvykem, dali vlast-
ním nákladem opravit prasklého Krista i  ná-
pisovou desku. Jejich zásluhou se tak u kříže 
opět čas od času zastaví poutníci a sem tam 
zapálí svíčku. To kříž Endlerova tchána Floria-
na Münzela potkal horší osud. Na počátku 90. 
let minulého století se někomu zalíbil natolik, 
že jej prachsprostě ukradl. Dnes jej připomí-
ná jen zarostlá základová deska a  mohutná 
lípa. Když byl po otevření nového městského 
hřbitova v roce 1873 starý kostelní hřbitov po-
malu rušen, zachovalo se jen malé množství 
náhrobků. Jako zázrakem tak dodnes stojí 
na  čestném místě blízko levé branky vedou-
cí na  kostelní hřbitov krásný pískovcový ná-
hrobek hrdě hlásající jména Johanna Antona 
a Marie Magdaleny Endlerových.

Petr Pánek

Koncem dubna proběhlo pod záštitou HZS Ústí nad Labem 
pravidelné školení techniků ochrany obyvatelstva. Celkem 
39 speciálně proškolených hasičů z  jednotek předurčených 
pro zvládání následků povodní a jiných výjimečných stavů se 
tentokrát sjelo 27. dubna do České Kamenice. Nechyběl ani zá-
stupce z Mikulášovic. 
V  prostorách místního hasičského záchranného sboru jsme 
se shromáždili, vyslechli si zadání a námět školení. Simulovat 
budeme činnost při bleskové povodni v Hřensku. V zasažené 
oblasti je penzion, jenž je třeba kompletně evakuovat. 
Dostáváme rozkaz rozdělit se na dvě skupiny. První skupina se 
přesouvá do Jánské-Rabštejna, jejich úkolem bude co nejrych-
leji vybudovat evakuační centrum. Skupina druhá, do  které 
je zařazen i člen SDH Mikulášovice zůstane v Kamenici, zajistí 
centrum pro nouzové ubytování v prostorách místní sportovní 
haly a bude simulovat činnost v něm. Oproti minulému škole-
ní je tentokrát zadání pouze obecné, lektoři HZS nám dávají 
volnou ruku, abychom si provedení nouzového centra navrhli 
sami a následně ho vybudovali.
Volíme velitele našeho úseku a přesouváme se na místo akce. 
Po příjezdu zjišťujeme situaci na místě. Pro ubytování evakuo-
vaných využijeme sportovní halu, výhodou jsou i sprchy a soci-
ální zařízení. Řešíme celkový koncept tábora. Přes operačního 
důstojníka si zařizujeme dovoz potřebného vybavení. V areálu 
jednotky HZS v Kamenici je totiž i sklad civilní ochrany, ze kte-
rého je možné si vyžádat potřebné propriety. Po chvíli dorazí 
v dopravních automobilech materiál. Tlačí nás čas, takže rych-
le budujeme stany se zázemím: jídelnu, ošetřovnu, přijímací 
centrum, zázemí pro hasiče. Uvnitř haly rozmísťujeme lehátka. 
Připravujeme místnost pro uložení cenností, jakož i prostor pro 
zvířata. Jako poslední označujeme stany a budovy pro snad-
nou orientaci a připravujeme se na evidenci a administrativu 
spojenou s příjezdem evakuovaných. Paralelně s námi vaří jed-
na jednotka SDH v polní kuchyni guláš a specialisté CO staví 
nezávislé sociální zařízení.
Zhruba ve  13.00 hodin na  místo dorazí autobus s  evakuova-
nými doprovázený vozidly PČR. V  přijímacím centru začíná 
evidence, na  místě to vypadá nepříjemně realisticky, někteří 
fi guranti jsou zranění, případně ve špatném psychickém stavu. 
Ti, kteří mají za úkol předstírat opilost a chovat se agresivně, 
tak činí svědomitě, je nutná spolupráce s  policií. Dál řešíme 
ztracené děti, alergie, turisty, jenž neumí česky, převozy do ne-
mocnice a podobně.
Nakonec jsme přijali 35 evakuovaných, odhalili i zapomenuté 
dítě v evakuačním centru, kompletně všechny ubytovali a na-
krmili. Tím školení končí, fi guranti odjíždějí, my bouráme tábor, 
balíme vybavení a převážíme vše zpět do skladu CO nebo na-
kládáme k převozu příslušným jednotkám HZS. Po konečném 
vyhodnocení se rozjíždíme zpět k domovským jednotkám.
Sbor SDH Mikulášovice je i vzhledem ke zkušenostem, jež naši 
členové načerpali během povodní na Ústecku v r. 2002, zařa-
zený do sledu jednotek předurčených pro zvládání mimořád-
ných stavů. Informace ze školení TOOB jsou pak interně pře-
dávány dále. V případě mimořádné situace je pak jeden tým 
sboru vyslán na  zvládání následků povodní, katastrof a  po-
dobně. Na vybavení jednotky to ovšem klade velké požadavky. 
Momentálně chybí dopravní automobil schopný převézt druž-
stvo hasičů s vybavením, člun pro evakuaci, pytle pro budová-
ní povodňových hrází, jejich plniče a další vybavení. 
Je nicméně pravdou, že nový dopravní automobil (dodávka) je 
předběžně schválen, dotační žádosti vyřízeny a zakoupený by 
měl být do konce roku 2018. Chtěli bychom poděkovat všem, 
kdo v našem úsilí o dovybavení jednotky potřebnou technikou 
mikulášovické hasiče podpořili.

JSDH MikulášoviceKRÁTKÉ ZPRÁVY
KALENDÁŘ
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Pozvánka na výstavu 
mladých chovatelů

Výstava fotografi í v Loretě 
Rumburk ukáže, jak vypadají 

historické hřbitovyZveme děti, mládež i dospěláky na 1. ročník letní propagační 
výstavy zvířat, kterou uspořádáme v neděli 22. července v pro-
storách horní školy a před ní v Mikulášovicích č.p. 327.
V  Mikulášovicích  akci realizují  účastníci právě probíhajícího 
letního dětského tábora se zvířaty za pomoci zdejších chova-
telů, kteří v neděli 22.7.2018 od 9 do 18 h pořádají pro občany 
města Propagační výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, 
kterou si připraví samotní táborníci   se svými zvířaty a členo-
vé zdejšího chovatelského kroužku. Výstavy se však mohou 
zúčastnit i další mladí chovatelé různých druhů zvířat z města 
i  okolí. Hodnocení zvířat provádí návštěvníci hlasováním bě-
hem celé výstavy a  na  závěr obdrží majitelé nejúspěšnějších 
zvířat dle jednotlivých odborností hezké poháry a další ceny. 
Projekt podporuje Město Mikulášovice. Výnos akce bude slou-
žit na podporu činnosti kroužku mladých chovatelů v Mikulá-
šovicích.
Informace získáte na telefonu 602 682 600.
Pro návštěvníky je připraveno občerstvení i tradiční tombola, 
kde každý los vyhrává.    

 Vlastimil Jura st.

V ambitu Lorety Rumburk se od 30. 5. do 31. 7. 
2018 představují fotografi e skutečného stavu 
hřbitovů v  České republice. Snímky přibližu-
jí, jak vypadají místa posledního odpočinku 
na  Podbořansku, Karlovarsku a  Broumovsku. 
Výstavu Historické hřbitovy v  roce 2016 při-
pravil spolek Omnium ve spolupráci s organi-
zací Heimatpfl egerin der Sudetendeutschen 
s  fi nanční podporou Česko-německého fon-
du budoucnosti. Rozsáhlá výstava v  Loretě 
Rumburk nabízí do konce července prohlídku 
sedmadvaceti výstavních panelů. Přístupná je 
od úterý do neděle mezi 10.00 až 17.00 hod.  
Členové spolku Omnium přednostně zdo-
kumentovali křesťanské a  židovské hřbitovy 
v regionech, v nichž vyvíjí své aktivity. Podo-
ba výstavy ještě není konečná, časem se roz-
roste. V  brzké době se nafotí i  stav hřbitovů 
na Děčínsku. „Cílem projektu byla dokumen-
tace a prezentace skutečného stavu hřbitovů 

v České republice. Výsledná podoba ukazuje, 
jak málo zájmu věnujeme úctě k  zemřelým. 
Takový stav se dal očekávat v regionech osíd-
lených původně německým obyvatelstvem. 
Překvapilo nás, že i  v  tradičně českých ob-
lastech, mimo pohraničí jsme našli hřbitovy 
rozvalené a opuštěné,“ doplnil ing. Jakub Děd 
ze spolku Omnium. Putovní česko-německá 
výstava se představila, např. v  Praze na  Vy-
šehradě, Mnichově a z Rumburku se v srpnu 
přesune do Plzně. Již zmapovaná místa se pre-
zentují na www.cimiterium.cz.

Klára Mágrová

Více informací o  výstavě a  spolku Omnium: 
Ing.  Jakub Děd, tel. +420 739  385  928,  jded@
omniumzs.cz
Více informací o Loretě Rumburk: Mgr. Klára Má-
grová, tel. +420 724  072  525, loreta.rumburk@
seznam.cz

Sportovní liga škol byla uzavřena atletickým měřením sil. Mikulášovičtí 
žáci si pěknými výsledky hned v několika disciplínách polepšili.

V celkovém pořadí pak slavili naši žáci své historické umístění na stup-
ních vítězů. Za vybojovaný bronz jim patří velké poděkování a přání, 
aby v nastoupené cestě dále pokračovali.

Zajímavá akce proběhla v základní škole, kdy si sami žáci mohli vyzkou-
šet, jak budou zvládat krizové situace. Jedna nakonec přišla i neočeká-
vaně když, znenadání nad jednu z kontrol přilétl včelí roj, děti nezpani-
kařily a situaci zvládly bez úhony.

Den dětí v amfi teátru u Slovanského domu se vydařil a děti si užily spoustu atrakcí. Pořadatelé děkují za po-
moc všem, kteří se na vydařené akci prezentovali.

Foto: Klára Mágrová
Výstava historické hřbitovy v rumburské loretě.

FOTO ZPRÁVY
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Ranč Malevil v lužickém království
Dnešní rodinný výlet je jako stvořený pro 
generace dědů, otců, synů i  vnuků. V  rámci 
relaxační návštěvy na RANČI MALEVIL budou 
mít senioři možnost svým potomkům vyprá-
vět o tom, jak oni kdysi viděli prostřednictvím 
oblíbených, rozpadajících se rodokapsů život 
na  ranči plném honáků s  kolty zavěšenými 
proklatě nízko, volně se pasoucími stády 
mustangů a  bandou bídáků, kterým nebylo 
nic svaté. Také slovník naučný nám ranč po-
pisuje jako původní zemědělskou usedlost se 
zaměřením na chov dobytka a koní v Severní 
Americe, zvláště v její části nazývané Divokým 
západem. Ale bez obav. Na  ranči Malevil se 
nestřílí od  boku jako v  příbězích z  americké 
prérie, nepřepadávají se dostavníky ani se 
neunášejí sličné squav. Tento areál  je v mno-
ha směrech určený k  relaxaci a  najdeme jej 
na odbočce ze silnice směřující od Svoru na Li-
berec, za rekreační  vesničkou Heřmanice, ob-
klopen Jezevčím, Zámeckým a  Kamenným 
vrchem Lužických hor. V  tomto případě není 
ani zdaleka nadnesené motto reklamních le-
táků, které nás lákají do pohádkového areálu 
s mnoha možnostmi využití.
Nejen děti budou unešeny zooparkem, roz-
prostírajícím se na  okolních loukách mezi 
jednotlivými přístřešky, kde jsou ustájeny 
zdejší lamy, kozy, krávy, ovce, čuníci, pštrosi, 
mezi kterými se promenádují pyšní pávi. A jak 
už to na rančích bývá, v tomto prostředí mají 
dominantní postavení koně, které si můžete 
i pronajmout k vyjížďce v doprovodu zdejšího 
jezdeckého personálu, do  okolní romantic-
ké krajiny Podluží a  Podještědí. Jedinečná to 
možnost přesvědčit se o tom, jak pravdivé je 
rčení, že „nejhezčí pohled na svět je z koňské-

ho hřbetu“. Poznat tato ušlechtilá zvířata blí-
že můžete i  pod dohledem místního trenéra 
ve zdejší kryté jízdárně.
Velice vkusně udržované zahradní a  parkové 
prostory jsou posety ojedinělou sbírkou soch 
z  afrického Zimbabwe, konkrétně z  vesničky 
TENGENENGE. Vzhledem k  tomu, že jdeme 
s  dobou a  máme i  v  Mikulášovicích golfové 
hřiště, najdou se třeba i tací, kteří budou chtít 
vyzkoušet tamnější green, vkusně usazený 
do zdejšího prostředí. Budete-li na dálku sle-
dovat bohatý program na  Malevilu, můžete 
svůj výlet naplánovat na den, kdy se tam pořá-
dá některá z mnoha akcí jako jsou různé bese-
dy, koncerty známých kapel, country večery, 
hudba k  tanci a  poslechu či různá sportovní 
klání. Na své si mohou přijít i vyznavači tenisu, 
různých míčových her včetně plážového vo-
lejbalu, squasche, kulečníku, šipek, bowlingu, 
badmintonu nebo obřích šachů. V letním čase 
je k  dispozici bazén a  také půjčovna kol, vy-
bízející k výletu třeba na nedalekou rozhled-
nu Hvozd nebo do Jablonného v Podještědí, 
pod které vlastně Malevil jako takový i správ-
ně patří. Jablonné samo o  sobě má také co 
nabídnout. Baziliku sv. Vavřince a  sv. Zdisla-
vy, kapli sv. Wolfganga, evangelický Křížový 
kostel, morový sloup, dominikánský klášter 
nebo Pivovarskou věž. Ten, kdo by propadl 
kouzlu tohoto kraje a  rád by zde strávil delší 
čas, bude mít k dispozici nejen dvě stylové re-
staurace plné starožitností a suvenýrů z Afriky, 
ale i grilovačku pod širým nebem a následně 
i ubytování v dvojlůžkových plně vybavených 
pokojích.

Petr Horák

Ve  Slovanském domě vystoupila rocková legenda Citron, koncert si 
však své fanoušky nepřilákal, a tak se na sále objevili jen ti skalní příz-
nivci kapely. Přesto muzikanti odvedli profesionální výkon a na přítom-
né dýchla trocha té nostalgie.

Ve Slovanském domě zhlédli žáci místní základní školy pohádkové di-
vadelní představení.

Spaní v tělocvičně si odbyla také školní družina, v rámci přenocování 
si děti užily nejen spoustu zábavy, ale taky trochu strachu při zkoušce 
jejich odvahy.

Na pódiu společně se skupinou Citron vystoupila také zpěvačka Tanja, 
která si zazpívala hned několik skladeb spolu s Láďou Křížkem.

Zdejší sochy jsou původem 
ze Zimbabwe.

Jedna z chovanek zdejšího zvěřince.

Foto: vlastní                        Ranč Malevil v nedalekých Lužických horách.

AKTUÁLNÍ TIPY NA VÝLET
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Regionální závod v letním biatlonu opět v Mikulášovicích
Ještě než se KB Mikulášovice pustil do  příprav 
na  kvalifi kační oblastní závod v  letním biatlonu 
na  Tomášově, tak pokračoval každý víkend na  ji-
ných místech v dalších závodech.
O  víkendu 19.-20.5.2018 se konaly dva závody 
v  Mladé Boleslavi. V  sobotu se běžel atraktivní 
sprintový závod s hromadným startem, ve kterém 
závodili Matěj Kocourek a Viktorka Kirchnerová, kte-
rým se však nepovedlo jejich střelecké vystoupení 
a ve výsledkové listině obsadili Matěj 25. a Viktorka 
17. místo. Druhý den byla naše výprava početnější. 
Aleš Jandus mezi hochy obsadil 11. místo. Přípravce 
dívek se opět velice dařilo. Nikča Hoštičková obsa-
dila 2. místo, Adélka Trojanová 4. a Lucie Mocíková 
5. místo. Ve starších kategoriích, kde závodníci při 
závodě absolvují dvě střelecké položky, Matěj Ko-
courek zopakoval 25. místo ze soboty. Mezi dívka-
mi si Viktorka Kirchnerová polepšila o jednu příčku. 
Oběma se celý víkend nedařila střelba a ve výsled-
cích to poté bylo hodně znát. Nedělní závod si již 
nenechaly ujít Adélka Švitorková, která obsadila 
6. místo a  Natálka Mocíková, která zůstala krůček 
od bedny a obsadila 4. místo.  V bojích na maloráž-
kové střelnici se představila v dorostenkách A An-
drea Fúsková, která obsadila 9. místo. V  ženách B 
závodila Květa Fúsková, která po bezchybné ležce 
doběhla na 3. místě.
Týden na  to se biatlonisté přesunuli do  Liberce - 
Ruprechtic, kde se sešlo na  170 závodníků všech 
kategorií. V kategorii nejmladších dívek, jak se stalo 
dobrým zvykem, se na stupně vítězů opět probojo-
vala 3. místem Nikča Hoštičková, která se se svými 
soupeřkami vešla do necelých 5 vteřin. Na 5. místě 
doběhla Adélka Trojanová a na 7. místě Lucie Mo-
cíková. Naši nejmladší hoši, Šimon Patzelt a Tomáš 
Hubáček, na střelnici sestřelili dva a jeden terč a do-
běhli na 9. a 10. místě. Matěj Kocourek ve své kate-
gorii od posledních závodů vylepšil střelbu a dostal 
se do první desítky 9. místem. Nejstarší žákyně star-
tovaly tři a nejlépe si vedla po vydařených střelbách 

se dvěma chybami Viktorka Kirchnerová, která se 
také vešla do  desítky 9. místem. Za  ní se seřadily 
10. místem Natálka Mocíková a 11. místem Veroni-
ka Kirchnerová. V  malorážkovém závodě ve  svých 
kategoriích doběhly shodně na druhém místě An-
drea a Květa Fúskovi. 
V sobotu 2.6.2018  KB Mikulášovice uspořádal v re-
kreačním středisku na Tomášově kvalifi kační regi-
onální závod v  letním biatlonu žactva. Připravený 
byl rychlostní závod pro chlapce a dívky ve čtyřech 
věkových kategoriích. Jednalo se o poslední kvalifi -
kační závod před prvním Českým pohárem v Leto-
hradu. Do závodu se přihlásilo bezmála 80 závod-
níků. Přípravě, tréninkům na  tratích i  samotnému 
závodu přálo příjemné teplé počasí. Domácí závod-
níci v  týdnu svědomitě trénovali a  těšili se na  sa-
motný závod. V sobotu v 11:31 hodin startér na trať 
vyslal prvního závodníka. Mezi malými chlapci 
jsme měli nejpočetnější zastoupení. Celkem šest 
začínajících závodníků běželo dva 500 metrové 
okruhy s  jednou střeleckou položkou a za každou 
chybu případné 50 metrové trestné kolo. 
Z  chlapců v  přípravce se nejlépe umístil Aleš Jan-
dus, který na  střelnici udělal jedinou chybičku 
a obsadil 6. místo se ztrátou 15 vteřin na třetí příč-
ku. Za  Alešem se seřadili ostatní domácí závodní-
ci. Na 7. místě Tonda Votruba, 8. místo bral Šimon 
Patzelt, 9. místo Honzík Jandus, 10. místo Tomáš 
Hubáček a 11. místo Vojta Sýkora. Přípravka dívek 
ukázala, že do budoucna bude mít klub z čeho sta-
vět. Adélka Trojanová byla na  střelnici bezchybná 
(později se ukázalo, že ze všech závodníků na startu 
měli čistou střelbu pouze tři) a za povzbuzování fa-
noušků si doběhla pro domácí vítězství. Na druhém 
místě doběhla Nikča Hoštičková, která sice na střel-
nici udělala dvě chybičky, ale protože musela kvůli 
technickým problémům střílet s  rezervní puškou, 
zaslouží obrovskou pochvalu. Na  stupně vítězů 
naše závodnice nikoho jiného nepustily, když třetí 
místo obsadila Lucie Mocíková. 

V kategorii mladších žáků se předvedl Matěj Kocou-
rek, který byl na první položce bezchybný, na druhé 
nesestřelil dva terče a doběhl na pěkném 6. místě. 
V kategorii starších žáků se v Mikulášovicích před-
vedl čtvrtý hoch z  MČR 2017 v  rychlostním závo-
du Jan Zátka z  Manušic, který potvrdil své kvality 
a po  jedné chybě na střelnici si doběhl pro poho-
dové vítězství.   
V  kategorii starších žákyň se nám konečně v  jed-
nom závodě sešly všechny čtyři závodnice domá-
cího klubu Adélka Švitorková, Natálka Mocíková, 
Viki Kirchnerová a Veru Kirchnerová a ve výsledcích 
se zařadily za  sebe. Nejlépe skončila Natálka, kte-
rá doběhla za vítěznou Miroslavou Červenou z KB 
Trefy druhá o pouhých 1,4 vteřiny. Na stupně vítězů 
vyskočila jako třetí Adélka. Čtvrtá Viki a pátá Verča 
si na  domácí půdě vyběhly II. výkonnostní třídy.  
Vyzdvihnout musíme výkon Verči, která přes silnou 
alergii a dvě trestná kola navíc, patřila běžecky mezi 
nejlepší. Biatlonový den v  Mikulášovicích byl za-
končen slavnostním vyhlášením vítězů, předáním 
medailí, květin a hodnotných cen od sponzorů z ru-
kou pana starosty města p. Emila Bláhy a zakladate-
le klubu p. Karla Provazníka.  
Veliké poděkování za veškeré přípravy závodu patří 
neúnavným a  precizním biatlonovým matadorům 
Karlovi Provazníkovi a  Zdenku Němečkovi. Podě-
kování za  podporu majiteli rekreačního střediska 
Tomášov, panu Kořínkovi, díky kterému máme 
možnost připravit kvalitní závodiště. Dále pak 
sponzorům MK Lůžkoviny s.r.o., Květinářství Sonia, 
Ovoce a zelenina Martin Poláček, 2skin, Mikov s.r.o., 
společnosti STAP a.s. a v neposlední řadě Městu Mi-
kulášovice, všem rozhodčím na  střelnici a  na  trati 
a  za  pomoc při přípravách Tomášovi Fúskovi. Zá-
vod byl díky Vám všem hodnocen technickým de-
legátem při Svazu ČB z hlediska místa, organizace 
a technického zabezpečení velice kladně. 

 Eva Mocíková

Naši nejmenší biatlonisté v kategorii přípravek ovládli stupně vítězů. Mikulášovický oddíl biatlonu po úspěšném závodě na Tomášově.

Do mikulášovického střediska na Tomášově se sjela osmdesátka závodníků. Kategorie dorostu se již střílí z  malorážky a  tuto obtížnější formu biatlonu letošní 
sezonu premiérově zažívá Andrea Fúsková.
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Zajímavé překvapení měli školáci když, přenocovali s družinou v tělo-
cvičně, neplánovaně totiž prolétal Mikulášovicemi horkovzdušný ba-
lon a navíc velmi nízko.

Plánovaná akce se nakonec kvůli vrtochům májového počasí musela 
přesouvat do Slovanského domu. Přesto však pracovníci města nezišt-
ně připravovali zázemí pro návštěvníky bez ohledu na  počasí. Tímto 
také děkujeme místním „tomíkům“ za potřebné vybavení, bez kterého 
by podobné akce nebylo možné pořádat.

Tradiční noc kostelů se uskutečnila také v místním kostele sv. Mikuláše, 
na programu byla celá řada hudebních vystoupení, výstav nebo také 
výstup na kostelní věž.

Výprava dětí mikulášovické mateřské školy se úspěšně zúčastnila „Dět-
ské olympiády mateřských škol“ v Jiříkově. Svými výkony se naše děti 
zařadily na skvělou stříbrnou pozici.

Turnaj v malé kopané 
IX. ročník o putovní pohár Memoriálu 
Josefa Hýbla a Miroslava Linharta  

(Navazující na  předešlé tři ročníky BERNARD 
CUPU)
Základní údaje
Pořadatel: FK Mikulášovice
Termín: sobota 14. července 2018
Místo konání: stadion místního FK Mikulášo-
vice
Kontakty
E-mail: jaroslav.sulc@teta.eu, jar.sulc@iol.cz
Kontaktní osoby: 
Jaroslav Šulc             MT:   +420 605 200 028
Procházka Petr         MT:   +420 733 233 755 
Dosavadní vítězové:  2007 - Hotel RON, 2008  
- BERNARD PREDATORS,  2009 - Kopnem si,  
2010  - KÁDĚ 5000, 2011 - KÁDĚ 5000,  2012 – 
Severní vítr je krutý!,  2013 - Best OF Varnsdorf, 
2014 - Chvojkovice/Brod(Lipová), 2015 - Best 
OF Varnsdorf, 2016 – PREDATORS, 2017-FC 
PIVO        
Turnaj v  malé kopané fotbalového klubu FK 
Mikulášovice se hraje dle pravidel pro malou 
kopanou. Hrací doba se upřesní dle doruče-
ných přihlášek. Hraje se ve složení 5+1, střídá 
se libovolně, povrh hřiště – tráva.
Startovné: 700,- Kč za družstvo 
Hlavní pořadatel: FK  Mikulášovice
Přihlášení a zaplacení startovného do čtvrtka 
12.7.2018
Losování turnaje proběhne v pátek 13.7.2018  
v 19.00 hod. v kabinách na hřišti, rozlosování 
obdržíte e-mailem  nebo pomocí SMS na Váš 
mobil.
Začátek turnaje v 9.00 hod.
Hraje se dle pravidel FIFA.
Auty se hází, rohy se kopou.
Volný kop - bránicí hráč musí být vzdálen 4 m 
od míče, rozehrání do 4 vteřin.
Zahrání brankáře rukou mimo pokutové úze-
mí = pokutový kop.
Brankář po autu rozehrává rukou. 
Brankář může přehazovat půlicí čáru, musí 

hrát do 4 vteřin, jinak nepřímý volný kop.
Malá domů = pokutový kop.
Účast hráčů ve více mužstvech není povolena.
Dopisování hráčů na soupisku během turnaje 
je zakázáno.
Za ŽK je vyloučení na 2 minuty, za ČK 2 minuty 
a stop v následujícím utkání.  
Při nedostavení družstva k utkání do 3 minut 
od vyhlášení = kontumace 3:0.
Turnaj řídí kvalifi kovaní rozhodčí.
Mužstva musí být jednotně oblečena stejnými 
dresy s čísly.
Střídání hráčů je dovoleno jen na bránící polo-
vině v útočné je zakázané.
Systém turnaje:
Hrací systém se upřesní dle počtu přihláše-
ných mužstev.
Hrací doba se také upřesní dle počtu přihláše-
ných mužstev. 
O pořadí ve skupině rozhoduje:
Body (výhra 3, remíza 1)
Vzájemná utkání (při více jak 2 týmu se stejný-
mi body minitabulka)
Celkový rozdíl skóre
Větší počet vstřelených branek
V případě shody penalty (3 a pak po 1) 
Play-off :
hrací doba 1x10 minut, fi nále 1x15 minut.
Rozlosovaní dle připraveného hracího sché-
matu. Vítěz postupuje do  dalšího kola, pora-
žený končí. V  případě nerozhodného výsled-
ku následují pokutové kopy (každé družstvo 
po  třech kopech a  následně 1 a  1. První tři 
kopy pokaždé jiný hráč rozstřel po  jedné už 
může kopat stejný hráč.
Upozornění: Každý zúčastněný na tomto tur-
naji hraje na vlastní nebezpečí!!!
Hlavní pořadatel po dobu turnaje za odložené 
věci v celém sportovním areálu a kabin neru-
čí!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo změn!!!

Fotbalové posily jsou z Mikulášovic
Ruda Kocourek a  Tonda Trojan jsou od  roku 
2017 v  základní sestavě fotbalového oddílu 
mládeže v Sebnitz. V této soutěžní sezoně vy-
hráli krajskou německou ligu C - Jugend a po-
stupují do vyšší mládežnické třídy.
Musíme ocenit velký zápal celého kolektivu 
trenérů i kluků. Málokterý vynechá pravidelný 
trénink nebo zápas. V 15cti letech je to velký 
zázrak. Trénují 2x týdně a o víkendech hrají zá-
pasy. Velká je podpora i ze strany rodičů, kteří 
se mezi sebou znají a hochy podporují. 
Je velká škoda, že se v Mikulášovicích a oko-
lí nesejde taková parta patnáctiletých kluků, 
kteří by se fotbalem dokázali pobavit a  ještě 
něčeho dosáhnout. Naši kluci zúročili přípra-
vu v  mikulášovickém oddílu (Tonda Trojan) 
a  dolnopoustevenském oddílu (Ruda Kocou-
rek), kdy jim trenéři Svatopluk Paťha, Aleš 
Jandus a  Bareš Jan vštípili první fotbalové 
základy. Kluci tak mají na  čem stavět i  v  bu-
doucnosti.
Při nástupu do  německého družstva neměli 
ani obavy z jazykové bariéry. Zápalem pro hru 
všechno překonali. Kolikrát není jednoduché 
vyposlechnout na hřišti trenéra a rozhodčího 
v češtině natož pak v cizím jazyce.
Přejeme našim synům, aby se jim vedlo vý-
borně nejen ve fotbale. Jsme pyšné na to, že 
si poradili a sami všechno zařídili.

Text a foto: Trantinová Petra a Trojanová 

Přejeme klukům hodně úspěchů v  nastoupené 
fotbalové kariéře.
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Na třetím kole Českého poháru v Turistickém závodě bylo mikulášo-
vické závodníky opět vidět a to zejména díky výbornému výkonu Mi-
chaely Kreibichové, která si připsala sto bodů do národního žebříčku 
za první místo.

Výprava mikulášovických běžců byla na Mistrovství ČR úspěšná.

Vicemistryní České republiky se stala nejmladší žákyně 
Magdalena Kulhavá.

Svojí premiérovou zlatou medaili v soutěži Českého po-
háru si vybojovala Barbora Trojanová.

Barbora Trojanová přidala ještě bronz v závodě Super-
sprintu, na  snímku překonává jednu z  nástrah letošní 
tratě.

Díky pravidelným tréninkům a  individuálnímu přístupu zejména 
k  nejmladším začínajícím sportovcům se místnímu TOMu daří držet 
si skvělou účastnickou základnu, ale také vynikající výsledky v  ná-
rodních soutěžích. Díky projektům Ústeckého kraje a podpoře města 
může své sportovce výkonnostně připravovat na standardní úrovni. 

Skvělé výsledky místních běžců 
v nejvyšší soutěži ČR

Letošní sezona nejvyšších soutěží v  Turis-
tickém závodě jednotlivců je již minulostí 
a  mikulášovičtí opět potvrdili, že patří mezi 
absolutní špičku v  tomto progresivním spor-
tovním odvětví. Tým absolvoval tři závody 
Českého poháru a  fi nálové Mistrovství Čes-
ké republiky a na konto si připsal celou řadu 
medailových umístění a přímých postupů pro 
následující sezonu. Celkem dvanáct závodní-
ků bylo nominováno do širší reprezentace pro 
mezinárodní závody. Nejlepší výsledky si letos 
připsala v  dosavadní závodní kariéře mladší 
žákyně Barbora Trojanová, která se stala mis-
tryní republiky a  současně vyhrála celostát-

ní žebříček. Nyní si sportovci budou užívat 
prázdnin a dovolených a v průběhu srpna se 
již začnou intenzivně připravovat na podzim-
ní část sezony. Prvním závodem v  září bude 
Mistrovství České republiky štafet, které se 
poběží na  domácí půdě v  Mikulášovicích. 
Místní tým má z loňska co obhajovat, ale nut-
no podotknout, že letošní výkony jednotlivců 
jsou nesmírně vyrovnané, a  tak bude záležet 
především na  týmové spolupráci. V  polovině 
září odcestuje česká reprezentace k  meziná-
rodnímu mistrovství na Slovensko a v říjnu se 
kolotoč mistrovských soutěží uzavře závodem 
smíšených dvojic ve Frýdku Místku.

Konečné pořadí Českého poháru:
Nejmladší žákyně:
2. Magdalena Kulhavá
Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová
Mladší žáci:
8. Ondřej Fúsek
17. Lukáš Machorek
Starší žáci:
12. Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
7. Eliška Šimková
8. Andrea Fúsková
Mladší dorostenci:
11. Marek Charvát
Ženy A:
3. Michaela Kreibichová
Muži A:
4. Zdeněk Plešinger

7. Petr Kalousek
16. Tomáš Levan
24. David Machorek
Ženy B:
4. Pavlína Trojanová
8. Květa Fúsková
Muži B:
3. Tomáš Fúsek
8. Vojtěch Šimek

Výsledky MČR podle kategorií:
Nejmladší žákyně:
2. Magdalena Kulhavá
Mladší žákyně:
1. Barbora Trojanová
Mladší žáci: 
8. Ondřej Fúsek
Starší žáci:
13. Daniel Kreibich

Mladší dorostenky:
7. Eliška Šimková
10. Andrea Fúsková
Mladší dorostenci:
12. Marek Charvát
Ženy A:
6. Michaela Kreibichová

Muži A:
4. Zdeněk Plešinger
8. Petr Kalousek
Ženy B:
3. Pavlína Trojanová
10. Květa Fúsková
Muži B:
3. Tomáš Fúsek
7. Vojtěch Šimek


