číslo 10

Hubertská
zábava

Slovanský dům
3.11.2018
od 20.00 hod.

Zábava

základní školy
Slovanský dům
17.11.2018
od 20.00 hod.

Koncert
folkové kapely

MARIEN
Slovanský dům
24.11.2018
od 19.00 hod.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MIKULÁŠOVICE
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
POŘADÍ ZVOLENÍ TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ

POŘADÍ NA HLAS. LÍSTKU

VOLEBNÍ STRANA Č. 1 - OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1.
Mgr. Marie Čiháková
VOLEBNÍ STRANA Č. 2 - MIKULÁŠOVICE 2018
1.
Mgr. Roman Klinger
VOLEBNÍ STRANA Č. 3 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1.
Ing. Miluše Trojanová
2.
MUDr. Zdeněk Corn
3.
Ing. Karel Ježek
4.
Rostislav Trojan
5.
Kateřina Sýkorová, Dis.
6.
Pavel Harant
VOLEBNÍ STRANA Č. 5 - NEZÁVISLÍ PRO KRÁSNÉ MIKULÁŠOVICE
1.
Klaus Klinger
VOLEBNÍ STRANA Č. 6 - KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
1.
Ing. Robert Riedel
2.
Mgr. Dagmar Kalousková

POČET HLASŮ

8.

174

3.

157

1.
3.
10.
9.
2.
4.

634
595
477
474
418
366

1.

137

1.
3.

236
232

Studenti Trivisu pomáhali na koupališti
Studenti Střední školy veřejnoprávní v Prostějově působili na městském koupališti
v rámci akce „České Švýcarsko s handicapem“. Celé čtyři
dny prožité ve společnosti
lidí s tělesným a duševním
postižením byly pro studenty dobrou příležitostí nejen
zpříjemnit život handicapovaným, ale také stmelit ko-

lektiv a naučit se řadu nových
dovedností. Studenti pod
odborným vedením svých
učitelů a instruktorů připravili hned několik zajímavých
aktivit, výletů a v neposlední řadě i závěrečný karneval
a rozdávali tak bezprostřední
radost účastníkům zajímavé
akce.
Text a foto: Tomáš Fúsek

SVOZY ODPADŮ
LISTOPAD

Příprava na závěrečný karneval se nedá podcenit.

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí
14ti denní – liché pondělí
5.11. a 19.11.2018
kombinovaný – každé pondělí
měsíční - pondělí 5.11.2018
PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
Sudé pondělí 12.11. a 26.11.2018
BIO ODPAD
14ti denní – sudá středa
14.11. a 28.11.2018

Masky, živá i reprodukovaná hudba a hlavně dobrá nálada panovala na mikulášovickém koupališti.

Neskrývaná radost byla vidět na každém kroku.
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Mikov na hospitalu Kuks představil
nový lovecký nůž Hubert
U příležitosti Svatohubertských slavností na
hospitalu Kuks se slavnostně představil a uvedl na trh nový lovecký nůž Hubert.
Vývoj nože je společným dílem tradičního
českého výrobce nožů Mikov s mysliveckým
Řádem svatého Huberta. Nůž reflektuje požadavky myslivců z terénu, například během
jeho vývoje byla významně prodloužena pilka.
S nožem Hubert je navíc spojen program pomoci potřebným, protože z každého proda-

ného kusu bude věnováno 95 Kč ve prospěch
Hospitální nadace hraběte Františka Antonína
Šporka v Kuksu.
Mikov je největším českým výrobcem nožířského zboží. Lovecké nože tvoří významnou
část jeho portfolia. Mezi myslivci si již v minulosti našly svoje místo modely Fixir a Hunter.
Hubert svojí velikostí a konstrukcí zapadá
mezi tyto dva oblíbené typy nožů.
PhDr. Bedřich Jetelina – ředitel komunikace
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AKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Bridž v Mikulášovicích
Ve čtvrtek, 11. října, proběhl v naší škole tzv. workshop, jehož
náplní bylo představit dětem jeden z nejuznávanějších duševních sportů (mimo jiné uznaných i mezinárodním olympijským
výborem) – karetní hru bridž. Ve dvou blocích, pro 6 a 7. třídu
a 8 a 9. třídu, seznámil žáky s bridžem ten nejpovolanější, juniorský mistr světa a předseda Českého bridžového svazu, p. Milan Macura. Tato hra je vynikající, protože rozvíjí matematické
myšlení, strategii, logickou úvahu, komunikaci mezi spoluhráči
a v neposlední řadě i jistou etiku při samotném průběhu hry.
Naše žáky hra velmi zaujala, proto jsme se rozhodli otevřít
kroužek bridže na naší škole. Pokud se nám podaří udržet trvalejší zájem mezi našimi žáky, budeme jednou z mála škol v republice, kde se bridž již stal součástí nejen zábavy, ale v podstatě i výuky, právě pro výše jmenované rozvíjející schopnosti.
Při této příležitosti by bylo velkou výhodou, pokud by se našli
zájemci i mezi dospělými, protože neotřesitelnou výhodou
hraní bridže je, že jej může hrát kdokoli s kýmkoliv. Jedinou
podmínkou této báječné hry je vytvoření dostatečného počtu
hráčů, poněvadž u jednoho stolu hraje vždy jedna dvojice hráčů proti jiné dvojici. Věříme, že stejně tak, jak se nadšeně přihlašovali žáci do kroužku, učiní i někteří z jejich rodičů.

Loutkové divadlo v Mikulášovicích

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Ve vyschlém rybníčku u elektrárny se našla
další munice pocházející z druhé světové války. Je pravda, že tento rybníček se po velmi suchém létě stalo spíše terčem nevychovaných
kolemjdoucích, kteří si z něj vytvořili jeden
velký odpadkový koš. Po několikerém vysbírání členy místního kroužku houbařů, se k vyčištění v rámci svých aktivit rozhodl také Turistický oddíl mládeže. Nicméně jen náhodou
po upozornění žáků místní základní školy, že
uprostřed vyschlého koryta se nachází podezřelý předmět, vedoucí oddílu nejprve prostor
zkontroloval. V popraskaném a vyschlém podloží se opravdu nacházel předmět připomína-

jící ruční granát (lidově řečeno Hansgranát).
Po informování policie ČR a zajištění prostoru,
přijel na místo pyrotechnik a munici zajistil.
Výsledky odborného šetření nejsou známy,
podle prvotního ohledání se jedná zřejmě
o německý cvičný obranný granát M-24. Přesto však patří všem zúčastněným poděkování,
že si předmětu všimli a nahlásili tuto událost
někomu dospělému. Tímto také vyzýváme,
aby se podobných podezřelých předmětů nedotýkali a neprodleně přivolali odborníky, nikdy nevíme, o co jde a jaké následky by mohla
neodborná manipulace napáchat
Tomáš Fúsek

Ve středu 21. 9. 2018 navštívili žáci první, druhé a třetí třídy
loutkové divadlo. Pohádka Honza a Drak, která se hrála ve
Slovanském domě, měla u dětí velký úspěch. Představení bylo
součástí 20. Mezinárodního loutkového festivalu v Dolní Poustevně.

Zájmová činnost
mikulášovických dětí
KROUŽKY, KTERÉ
ŠKOLA:
• Pěvecký kroužek
• Výtvarný kroužek
• Volejbal
• Florbal
• Vaření
• Kinball
• Bridž

POŘÁDÁ

ZÁKLADNÍ

B. Baranovská
M. Mrkusová
D. Kalousková
V. Vondráčková
Z. Veverková
R. Riedel
V. Tesařík

KROUŽKY, KTERÉ POŘÁDÁ SCHRÖDINGERŮV
INSTITUT:
• Doučování žáků
L. Syrovátková
• Výtvarný kroužek
J. Mejstříková
• Cyklistický kroužek
J. Trojanová
• Kroužek matematiky
V. Tesařík
• Šikovné ruce
R. Boušková
• Šití
T. Plešingrová
• Výuka na hudební nástroj R. Habich
OSTATNÍ KROUŽKY:
• Turistický kroužek
• Hasičský kroužek
• Step by step
•
•
•
•
•
•

Keramika
Box
Kopaná
Mladý chovatel
Náboženství
Gymnastika (Vilémov)

T. Fúsek
J. Ringel
A. Kestnerová,
K. Sýkorová
S. Machorková
O. Berki
J. Tříško, V. Kunc
V. Jura
I. Borovková
J. Vejražková

Zájemci o vedení kroužku stolního tenisu,
badmintonu, košíkové jsou vítáni.
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Celostátní akce 72 hodin

Pomáhám, protože chci! v Mikulášovicích již po sedmé
Tradiční podzimní výstava zvířat v držení mladých chovatelů se uskutečnila v sobotu 13. října opět ve Slovanském domě. Proběhla jako
součást sedmého ročníku celostátní akce České rady dětí a mládeže „72 hodin – Pomáhám,
protože chci!“, který probíhal po celé zemi ve
dnech 11.-14.října. Letos jsme v rámci akce ještě vysadili tři ovocné stromy v areálu táborové
základny na Salmově.
Letošní podzimní výstava zvířat vychází z již
vzniklé tradice, kdy hodnocení vystavovaných exemplářů mají plně v rukou diváci návštěvníci výstavy. Letos jich bylo bez mála
300 a vybírali z 100 různých zvířat. Nejvíce
bylo vystaveno drůbeže 50, dále byli v 10 klecích drobní hlodavci, ve 4 klecích králíci, ve
3 klecích okrasné a exotické ptactvo, 9 holubů, ve 4 klecích kočky a 7 terárií s terarijními
živočichy. Nejúspěšnějším mladým vystavovatelem v odbornostech koček a teraristice
se stala Anička Hajná, v odbornosti okrasného a exotického ptactva Zdeněk Lerch
ml., v odbornosti drůbeže člen kroužku Jiří
Krůta, v odbornostech holubů a králíků člen
kroužku Jakub Brož, v odbornosti hlodavců
členka kroužku Aneta Kulhavá. V doplňkové
části mezi dospělými vystavovateli se nejlépe umístila v odbornosti chovu drůbeže Jitka
Lerchová, v odbornosti králíků Kristýna Krůtová, v odbornosti okrasného a exotického
ptactva Gabriela Krůtová a v odbornosti holubů Ondřej Talian. Všichni vítězové při slavnostním vyhlášení za účasti senátora Zbyňka
Linharta obdrželi krásné poháry a dárky od
sponzorů. Výstavu letos zajišťovalo celkem
27 dobrovolníků, převážně z řad dětí a mládeže.
Výstava byla obohacena o tombolu, o kterou
byl velký zájem, kde návštěvníci měli možnost
vyhrát jak různé věcné ceny a dárky, tak i růz-

ná krmiva pro zvířata a i zvířata samotná. Nově
měli návštěvníci zajištěno i bohaté občerstvení
z domácí zabíjačky i možnost zakoupení domácích sýrů, marmelád a košíkářského zboží
a léčivé masti, o které byl značný zájem.
Na přípravě i průběhu výstavy se podíleli, jak
mladí chovatelé, tak i další členové zdejší chovatelské organizace a někteří rodiče, za což si
všichni zaslouží velké poděkování. Poděkování
za podporu si zaslouží i město Mikulášovice,
které poskytlo jak výstavní prostory a pomohlo s přepravou výstavních klecí a s propagací
výstavy, tak finančně příspěvkem na náklady
spojené s akcí. A samozřejmě i místní sponzoři – někteří obchodníci, kteří věnovali své
ceny pro děti a do výstavní tomboly. Zaslouží si
jmenovitě uvést: Mikov s.r.o. Mikulášovice, MK
Lůžkoviny Mikulášovice, Pivovar Kocour Varnsdorf, ZOOCENTRUM Antonín Blažek Šluknov,
Květinářství SONIA Mikulášovice, Řeznictví Möseovi Mikulášovice, Houbařský kroužek Mikulášovice, OVOCE-ZELENINA Monika Kremličková
Mikulášovice, Železářství a drogerie Nikola
Hajošová Mikulášovice, Prodej sladkého pečiva Vratislava Tříšková Mikulášovice, Obchod
judaica-store Mikulášovice a naši členové Jitka
Lerchová, Gabriela Krůtová, Jiří Vokoun, Ondřej
Talian a manželé Jurovi. Všem moc děkujeme!
Účastníci letošního ročníku akce získali na památku speciální šedé tričko se symbolem akce,
které jsme na podporu našeho projektu obdrželi za režijní cenu od hlavního organizátora
akce – České rady dětí a mládeže z Prahy. Bude
nám všem připomínat společně strávený čas
při dobrovolnické činnosti ve prospěch města
a veřejnosti. Připomínkou budou i společné
památeční fotografie, které jsou umístěny na
webech města Mikulášovice a našeho spolku
i na facebookové stránce spolku.
V. Jura, předseda ZO ČSCH v Mikulášovicích
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KROUŽEK HOUBAŘŮ INFORMUJE

Houbařské podzimní hemžení
Tropické léto pomalu odchází a letos jsme zaznamenali několik teplotních rekordů. Spolek houbařů netrpělivě vyčkával na
přírodní podmínky pro výskyt houbových plodnic. Přispěchalo
září, deště jako šafránu a hub ještě méně. To bylo jásotu, když
se podařilo objevit v chladnější a vlhčí zóně ojediněle kozák
nebo křemenáč březový. Bezbřehá radost nebrala konce nad
hřibem pravákem, který se snad našel nějakým nedopatřením.
Naše cháska nevěšela hlavu a pro své potěšení si uspořádala
kotlíkové rozjímání nad guláškem u ohýnku. Vařilo se bohužel
bez hub. Zůstala tu ale naděje, že se příroda umoudří a poskytne dychtivým nedočkavcům něco ze svých lesních zdrojů.
Konec září nenechal na sebe dlouho čekat, a to byl náš čas,
vyrazilo se na společnou procházku. Prašivkáři se rozprchli
a rychle zmizeli v lesním porostu, hnala nás krásná představa
za houbovými exempláři. Dle mykologických časopisů a vědeckých knih se houbové plodnice vyskytují v lesích i mimo
něj v příhodných přírodních podmínkách s danou vlhkostí, laicky řečeno. S tímto výrokem by nebyl problém, ale houbám
se neporučí, ony mají svá specifika. Přece se na nás usmálo
trochu toho houbařského štěstíčka a byly nalezeny hřibovité
plodnice a to: hřib pravý, koloděj, hnědý a žlutomasý. Dále kozák březový a habrový, křemenáč březový a osikový. Také klouzek sličný a hřib žlučník (ten pouze na ukázku) v zastoupení
lupenatých hub muchomůrka růžová a šedivá, pošvatka plavá,
ryzec smrkový, liška obecná, lištička pomerančová a čirůvka
anýzka. Bedla vysoká byla poněkud vysušená. Z holubinek
byly k vidění: mandlová, kolčaví, hlínožlutá a olivová. Byla nalezena také jedovatá penízovka splývavá, hřebílkatá. Našla se
i „jedůvka“ vláknice lesknavá, malá hezká nepoužitelná. Ještě
se zmíním o jedovaté čechratce podvinuté, kterých bylo v lese
kupodivu až, až. No a na ozdobu se k úlovkům přidala krásnorůžka lepkavá. Na závěr nesmím zapomenout na chorošovité
houby, jedná se o březovníka obecného, lesklokorku plochou,
lupeníka březového, místy velmi rozšířeného. U hostitelských
stromů způsobuje bílou hnilobu. Z úlovků jsme byli natěšeni,
a tak se na základně vše druhově roztřídilo, určilo podle názvů
a poživatelnosti, zkontrolovalo a konečně bylo aspoň něco na
houbovou smaženici. Chutnala znamenitě a že bylo vše v pořádku je důkaz, že vám to sem dokládáme a že jsme přežili bez
úhony. Můžeme doufat, že letošní sezóna ještě něco nabídne,
tak vám přeji dobré úlovky a zážitky v našich i okolních lesích.
Za mykologický kroužek Mirka Záveská.

Foto: Jiří Fišer
Chovatelské výstavy v Mikulášovicích patří již k zavedené tradici.
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Ve Varnsdorfu vznikla
stanice technické kontroly
Technická prohlídka silničního vozidla je v Česku zákonem vyžadovaná kontrola technického
stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla evidována v Česku. Nová stanice technické
kontroly vzniká v současné době také ve Varnsdorfu. Kde bude? Více v rozhovoru s vedoucím
STK Varnsdorf - Petrem Tomancem.
Co bylo prvním impulsem ke zřízení STK ve Varnsdorfu?
Zřídit STK a měření emisí ve Varnsdorfu bylo dlouhodobým projektem naší společnosti, který se začal
uskutečňovat po udělení potřebných oprávnění v loňském roce. Cílem projektu je zabezpečit dostupnost těchto služeb široké veřejnosti a podnikatelským subjektům nejen z Varnsdorfu, ale i motoristům z celého blízkého okolí.
Jaké instituce či firmy s vámi spolupracovaly a spolupracují?
Především je nutno uvést firmu NOPROSU, s.r.o. pana Josefa Šusty, v jehož areálu jsme našli potřebné
prostory. Odbornou záštitu nad celým provozem a problematikou související s provozem STK zajišťuje společnost DEKRA, které nás krom jiného také vybavila potřebným hardwarem a softwarem. Dále
jsou to firmy jako např. KOCH-GEOMETRIE NÁPRAV, Design centrum, Kuranda Rudolf a zaměstnanci
firmy NOPROSU. Všem těmto i ostatním velice děkujeme za spolupráci.
Proč jste si vybrali zrovna areál firmy NOPROSU?
Firma má vyhovující volné prostory, dopravní dostupnost a vybavenost areálu, jako např. myčka,
čerpací stanice, restaurace atd.
Jaké musím mít zaměstnanec vzdělání, aby mohl pracovat jako technik STK? Zkoušky,
certifikáty? Které jsou pro toto povolání nezbytné?
Vzdělání technického směru doplněného o osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek.
Máte pracovních sil dostatek?
V současné době máme dostatek techniků STK, ale uvítali bychom dalšího zkušeného mechanika
pro měření emisí. Do budoucna počítáme s rozšířenou pracovní dobou a přijetím dalších techniků
a mechaniků.
S jakými vozidly k vám zákazníci mohou přijet?
Máme linku pro všechna osobní motorová vozidla a nákladní motorová vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg, včetně všech motocyklů a přípojných vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg. Také
jsme schopni provést potřebný druh technických prohlídek na dovezená vozidla ze států EU nebo
mimo EU, včetně vozidel přestavěných nebo jednotlivě vyrobených. Další službou je ražba VIN čísla
náhradní technologií na základě rozhodnutí úřadu. V blízké době uvažujeme o rozšíření o traktory
a jejich přípojná vozidla.
A emisní kontrola je pro jaké druhy?
Motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní vozy všech kategorií a traktory.
Více informací se dozvíte na www.stkvarnsdorf.cz a tel. č. 412 358 820.

Turistický oddíl mládeže vysadil několik pamětních stromů ke stému výročí vzniku Československa.

Tímto aktem si děti připomněly významnou událost, která před
sto lety znamenala pro náš národ nezapomenutelný okamžik.

Mikulášovický boxerský club obsadil
3. místo za uplynulou sezonu
Boxerský club měl skvělou sezonu, hned na
úvod měl velké předpoklady se umístit na
předních místech. Přivezli jsme z MČR hned
5 medailí a z toho dva tituly Mistra republiky.
I z oblastních kol jsme vozili většinu zlatých
medailí. Byli jsme na Mezinárodním turnaji
v Německu, odkud jsme rovněž dovezli cenné kovy. Tři zlaté a dvě stříbrné, což ukazuje,
že i na takové úrovni může být mikulášovický
club. Dnes si nás zvou i velké kluby na tur-

naje. Jako je například Praha, Ostrava nebo
Německo. Tím chci poděkovat hlavně našim
boxerům, kteří skvěle reprezentují náš club.
Samozřejmě všem, kteří nám pomáhají, jak
městu, tak i sponzorům a lidem děkujeme.
Bez vás bychom nebyli na takové úrovni jako
nyní jsme. Poděkování patří také našemu realizačnímu týmu i našim trenérským kolegům.
Ondřej Berki

WINTERMAN CZECH XTREME TRIATHLON
Jeden z nejtěžších triatlonů v Evropě Winterman projížděl i naším městem. Celkovým vítězem se stal David Jílek z TRI-MAX Moraviaman
team, který obhájil loňské vítězství. První dva
ročníky vyhrála další legenda českého triatlonu Petr Vabroušek. Na start se postavilo cel-

kem 82 závodníků z 9 zemí, závod nakonec
dokončilo 74 triatletů. V rámci akce organizátoři prostřednictvím vítěze a dalšího závodníka předali šek na částku
130.000 Kč primáři dětského Kardia centra
v Motole.

Akce se zúčastnili zejména nejmladší členové oddílu a sázení památečních lip je opravdu bavilo, tento projekt byl podpořen díky
přispění Ústeckého kraje.

KALENDÁŘ AKCÍ
3.11.2018
4.11.2018
17.11.218
24.11.2018
7.12.2018
8.12.2018

Hubertská zábava – Slovanský dům
Pohár Ústeckého kraje TZ – za horní školou
Společenská zábava ZŠ – Slovanský dům
Koncert Marien – Slovanský dům
Mikulášská besídka ZŠ – Slovanský dům
Mikulášský fotbalový turnaj – Sportovní hala

Prodej slepiček

Foto: Tomáš Fúsek
Na snímku před mikulášovickou školou právě projíždí Jannick Rosenlund
z Dánska.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách, dále
slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159-195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
Prodej se uskuteční: 11. listopadu 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
www.drubezcervenyhradek.cz
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České Švýcarsko o.p.s. vás srdečně zve na Sedm divů
10. ročník nejsevernějšího festivalu v Čechách
s cestovatelskou tématikou

2. 11. 2018 od 18:00
3. 11. 2018 od 12:30 do 21:30
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa
Spokek Kolem dokola připravil pro seniory zajímavé setkání. Připravené akce se zúčastnila také mikulášovická Zdena Skalová,
která nyní pobývá ve šluknovském domě s pečovatelskou službou.
Příjemné posezení při kávě a dortíku si přítomné dámy skvěle užily. Paní Skalovou přišly pozdravit a popřát jí mnoho štěstí a zdraví
také její mladší bývalé spolupracovnice.

Foto: Pavel Svoboda

PÁ 18:00 | Miroslav Stingl
Za lidmi z celého světa

1

SO 16:40 | Stanislav Havlíček
Lékaři bez hranic - Svědectví z Bangladéše

Vyprávění české cestovatelské legendy a čestného náčelníka indiánského kmene Kikapů o cestách za domorodými kmeny celého
světa. Etnograf Miroslav Stingl se zabýval výzkumem mimoevropských národů. Jak se dívá na dnešní globalizaci a multikulturalismus? Jak a kdy se rozhodl, že se stane cestovatelem? Jak dokázal
překonat nezdary a nebezpečí během cestování?

5

SO 18:00 | Pavel Svoboda
Napříč Asií

SO 12:30 | Hana Svobodová
Želvy v ohrožení aneb Češi zachraňují

2

Oblast Berau na východním Borneu je územím s největší biodiverzitou na světě, jsou tu nejstarší a nejkrásnější korálové útesy.
Místní maličké ostrůvky tvoří jedno z nejdůležitějších líhnišť
karet obrovských na světě. Hana Svobodová se spolu s místní
organizací Konservasi Biota Laut Berau snaží toto bohatství,
a především mořské želvy, už několik let chránit.

6

3

SO 15:20 | Matěj Balga
Na kole a kajaku kolem světa

Místní hasiči nacvičovali na radaru možné druhy zásahu, mimo
jiné i dohledávání zraněné osoby. Na snímku Radek Charvát přenáší sedmdesátikilogramovou figurínu do prostoru následného
nácviku.

4

Vyprávění mladého cestovatele, který po světě putuje sám jen
na kole a s minimem prostředků. Při svých cestách objevuje
nejen cizí země a život jejich obyvatel, ale snaží se najít hlavně
cestu sám k sobě. Proto se i na tak náročnou a skoro poustevnickou cestu z moravského Hodonína vydal. Často se ale díky tomu
dostává do situací na pokraji života a smrti.

NÁRODNÍ PARK
"ESKÉ ŠVÝCARSKO
CHRÁN2NÁ KRAJINNÁ OBLAST
LABSKÉ PÍSKOVCE

Multimediální cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody z velké
cesty „Napříč Asií“, která trvala sedm měsíců po trase Moskva – Bangkok.
Projedeme společně s autorem mystickou Transsibiřskou magistrálou
napříč největší zemí světa do extrémně odlehlého Mongolského Altaje
se stále živou tradicí sokolnictví. Poputujeme i pěšky k nejvyšším horám
i ledovcům země Čingischána a ještě dál.

SO 19:30 | Abhejali Bernardová
Sedmička oceánů

SO 14:00 | Jindřich Böhm
Mizející svět amazonských domorodců
Hluboko v ekvádorském deštném pralese žije domorodý kmen
Waorani. Dokáže žít v místech, kde bychom my přežívali jen obtížně. Až do roku 1956 neměl žádný kontakt s okolním světem.
Ještě do dnešních dnů existuje nepříliš velká skupina tohoto
etnika, která odmítá, a to velmi agresivně, jakýkoliv kontakt s
vnějším světem. Říká se jim „nekontaktovaní“.

Organizace Lékaři bez hranic již skoro 50 let poskytuje okamžitou pomoc
při katastrofách, válkách a epidemiích po celém světě. Do Bangladéše
uprchlo v roce 2017 ze sousední Barmy v důsledku teroru a pronásledování
více jak 670 000 Rohingů. O systému zásobování léky v uprchlickém táboře, kde se lidé tísní v režimu přežití, promluví lékárník Stanislav Havlíček.

7

Dálková plavkyně Abhejali Bernardová zvládla jako 10. člověk na světě
Sedmičku oceánů. Oceans Seven je sedm obtížných dálkových přeplaveb
v různých částech světa, z nich nejznámější je kanál La Manche. Poslední
přeplavbu, Cookovu úžinu na Novém Zélandu, absolvovala právě letos.

BĚHEM FESTIVALU PROBĚHNE:
 soutěž o nástěnný kalendář Krajina mého srdce 2019, soutěž o předplatné časopisu Koktejl
a poukazy na nákup zboží v obchodě: Pro malé dobrodruhy
 před domem Českého Švýcarska po celou dobu stánek Outlet Hudy – možnost získat za nákup
vstupenku na festival zdarma
 občerstvení a nápoje Hosana Café
 moderují Láďa a Katka Bezděkovi – BigTrip.CZ
 Vstupné: páteční přednáška 100 Kč, sobotní akce 200 Kč (od 18:00 150 Kč), děti do 15 let zdarma
 V ceně vstupného je sleva na kalendář Krajina mého srdce 50 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.sedm-divu.cz

Cestovatelský festival se koná
pod záštitou senátora Zbyňka Linharta.

Při plánovaném nacvičování se mimo jiné hasiči seznamovali se
základy základního zdravotního zásahu, odborný výklad zajistil
Zdeněk Plešinger.

Členové výjezdových jednotek Mikulášovic a sousedního Vilémova si vše vyzkoušeli v praxi.

Slovanský dům
24.11.2018 od 19.00 hodin
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Biatlonisté koncem září ukončili na MČR letní sezónu
Ještě než se vydal mikulášovický klub koncem září
na MČR do Starého Města pod Landštejnem, zúčastnil se dne 16.9.2018 Superkvalifikačního závodu v Jablonci nad Nisou. Žádný ze závodníků sice
nepotřeboval získat už tak jistý postup, ale dalším
závodem jsme sledovali a ladili formu našich žáků
před mistrovstvím ČR. Také jsme chtěli, aby naše
nejmladší děti z přípravky, kterých se mistrovství
ČR netýká, absolvovaly další kvalitní letní závod,
který byl v tomto roce pro ně poslední. Počasí
i závodní štěstí našim svěřencům přálo. V závodě přípravky dívek se na stupně vítězů postavily
hned dvě dívky, a to Adélka Trojanová na 2. místě
a Nikča Hoštičková hned za ní na 3. místě. Pátou
příčku obsadila s jednou střeleckou chybou Lucie
Mocíková, která však zaostala za vítězkou jen o
22 sekund, což svědčilo o hodně vyrovnaném závodě. V přípravce hochů nebyl daleko od bedny Aleš
Jandus, kterého tentokrát zradila střelba, ve které
udělal čtyři chyby. Na trati to ale, jako vždycky nevzdal, bojoval a doběhl na 6. místě. V žákovské kategorii hochů nám udělal velikou radost Matěj Kocourek, který sice z deseti střel trefil pouze čtyřikrát, ale
na trati se mu vyplatilo bojovat a doběhl na krásném
2. místě. V kategorii starších žákyň se nám závodnice seřadily pěkně za sebou od 5. do 8. místa. Na
stupně vítězů v této kategorii je potřebná bezchybná střelba a tu ani jedna, z kvarteta Adélka Švitorková, Natálka Mocíková, Viktorka Kirchnerová a Veronika Kirchnerová, neměla. Nejlépe si vedla s dvěma
chybami Viktorka, která obsadila pěkné 5. místo. Za
ní skončily se čtyřmi chybami Natálka, s pěti Adélka
a opět se čtyřmi chybami Veronika.
Týden na to, dne 21.9.2018, už naše kompletní sestava žáků odjížděla na MČR do dalekého Starého
Města pod Landštejnem. Bohužel po Jabloneckém
závodě lehla v horečkách Adélka Švitorková. Celý
týden netrénovala a trenérům bylo více než jasné,
že se na mistrovství jede pokusit o zázrak. Zároveň
chtěla pomoct týmu ve štafetovém závodě, ve kterém dívky obhajovaly stříbrné medaile z loňského
roku. Jak už je zvykem na velkých akcích, v pátek se
konal trénink na tratích a střelnici. V sobotu byl pro
závodníky připravený náročný program, kdy na ně
dopoledne čekal intervalový sprintový závod a odpoledne štafetový závod trojic. Svojí přítomností na
závodišti podpořil mladé závodníky předseda ČSB
a nově zvolený místopředseda IBU pan Jiří Ham-

za. Jako první se v mistrovském sprintu kategorii
žáků B představil Matěj Kocourek. Na střelnici mu
to nevyšlo podle jeho představ, nesestřelil celkem
pět terčů a v cíli si doběhl pro 45. místo. V kategorii
starších žákyň na trať vyběhla Adélka Švitorková,
na které byla znát ne zcela doléčená nemoc, běžecky se rvala dobře, ale vítr z plachet jí vzala první střelba, kde udělala tři chyby. Druhou střelbu si
hlídala, udělala jednu chybu a v cíli jí to stačilo na
61. místo. Pět míst za ní skončila Viktorka Kirchnerová, která při svém prvním mistrovském závodě
měla úvodní kolo se střelbou s jednou chybičkou,
ale bohužel druhou střelbu už neustála, udělala čtyři chyby, poté běžela pouze tři trestná kola
a v cíli jí bohužel čekala minutová penalizace. Její
sestra Veronika žádnou nováčkovskou chybu neudělala, zaběhla pěkný závod, ale nevyšla jí tolik
střelnice, kde udělala dvě a tři chyby a obsadila
57. místo. Nejlépe v závodě dopadla Natálka Mocíková, která na trati letěla. Po první střelbě, která
byla bezchybná, dokonce sahala po bedně, protože
v polovině závodu na mezičase byla na třetím místě
se ztrátou 7 sekund na pozdější vítězku Elišku Fidlerovou z KB Trefy. Bohužel na druhé střelbě dvě rány
minula, a to jí po dvou trestných kolech zařadilo se
ztrátou 59 sekund na 18. místo.
Po dopoledním závodě všechny kluby nahlásily
sestavu štafet. Naše byla ve složení Natálka, Verča
a Adélka. Matěj Kocourek byl zapůjčený do štafety
Sokola Stachy II. Dívčí štafety začínaly jako první.
Natálka rozběhla hromadně štafetu velice rychle,
ale na střelnici i po třech náhradních ranách musela
na jedno trestné kolo a Verče předávala na 18. místě. Po prvním úseku bylo jasné, že výsledek z minulého roku bude hodně vzdálený. Verča na svém
úseku také přidala jedno trestné kolo a Adélce předávala na 17. místě. Adélka svůj úsek zaběhla nejlépe se střelbou bez trestného kola a dovedla štafetu na konečné 17. místo. Štafetový závod ovládly
dívky z KB Krkonoše. Matěj Kocourek byl do štafet
postaršený, závodil tak se staršími žáky. V závodě
běžel poslední úsek, a protože přebíral štafetu na
26. místě a musel na tři trestná kola, dovedl štafetu
na 28. místě.
V nedělním dlouhém závodě s hromadným startem byla na závodnících znát již menší únava. Adélka Švitorková byla ze zdravotních důvodů ze závodu odhlášena. Viktorka Kirchnerová, která v sobotu

do štafet nenastoupila, byla v neděli svěží a bylo to
hodně znát. Na trati doslova letěla, první střelbu
měla jedinou chybičku a nebýt dvou chyb na druhé
střelbě, tak by atakovala první desítku. I tak doběhla pouze se ztrátou 1,38 min. na vítězku a obsadila
28. místo. Několik málo sekund jí chybělo k zisku
první výkonnostní třídy. Tři místa za ní se umístila
Natálka Mocíková, která sice udělala jedinou střeleckou chybu, ale na trati byla již znát únava z prvního závodního dne. Ve stejném rozběhu, jako běžela
Viktorka, se představila i její sestra Veronika, která
na střelnici udělala celkem pět chyb a v cíli doběhla
na 50. místě.
Po posledním letním závodu byly sečteny všechny
body závodníků a klubů. V celkovém hodnocení
klubů, ten malý mikulášovický, obsadil 25. místo
ze 43 klubů v republice. V hodnocení jednotlivců
v kategorii žáků B obsadil Matěj Kocourek 41. místo ze 116 závodníků a obhájil II. výkonnostní třídu.
V kategorii žákyň C se na 29. místě umístila Natálka
Mocíková, která obhájila I. výkonnostní třídu. Na
41. místě skončila Adélka Švitorková, 45. místě Viktorka Kirchnerová a na 53. místě Veronika Kirchnerová, které mají II. výkonnostní třídy, z celkového
počtu 127 závodnic.
O týden později se v Novém Městě na Moravě konalo Mistrovství ČR dorostu a dospělých, kterého
se bohužel naše závodnice Andrea a Květa Fúskovy
neúčastnily ze zdravotních důvodů. V hodnocení
republikového žebříčku se Andrea Fúsková umístila
na 18. místě z celkového počtu 33 závodnic a Květa
Fúsková na 8. místě z celkového počtu 11 závodnic.
Letní sezóna ukázala, že máme konkurence schopné děti ve všech věkových kategoriích a můžeme se
těšit na přípravu a závody v další sezóně. V současné době již probíhá podzimní příprava na zimní sezónu a ten „pravý biatlon“. Za podpory města Mikulášovice se budou naši biatlonisté účastnit koncem
října několikadenního soustředění na kolečkových
lyžích v novém areálu Hraběnka v Jilemnici.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim
sponzorům, městu Mikulášovice, našim skvělým
trenérům střelby Karlovi Provazníkovi a Zdeňku Němečkovi, Janě Patzeltové za pomoc při trénincích
těch nejmenších dětí a dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali při organizaci letního závodu na Tomášově.
Text a foto: Zdeněk Mocík

Sestry Kirchnerovy se závod od závodu zlepšují.

Mikulášovická biatlonová přípravka při závodě v Jablonci nad Nisou.

Matěj Kocourek při závodě s hromadným startem.

Adéla Švitorková při štafetách na MČR ve Starém Městě pod Landštejnem.

Letošní štafetové mistrovství pro Mikulášovice rozbíhala Natálie Mocíková.
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Našim fotbalistům
štěstí nepřeje
Domácí fotbalisté se na hřišti sice snaží, ale
k vytouženému vítězství jim vždy chybí kousek toho fotbalového štěstí. Také možná trochu kázně, zbytečné žluté karty a následně
pak červené za nepřiměřené diskuze je srážejí
k zemi. Je sice pravda, že kvalita výkonu ně-
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kterých rozhodčích neodpovídá standardu,
ale to už je zřejmě realita okresní soutěže. Držíme palce do zbytku sezony, přijďte povzbudit naše fotbalisty na poslední dva zápasy
podzimní části sezony.

Splolečné setkání otužilců na místním koupališti se opravdu vydařilo, ve vodě se jich v jeden okamžik shromáždily téměř čtyři
desítky.

Foto: Tomáš Fúsek
Domácí hráči již prohrávali 0:2, zápas dohrávali bez dvou zbytečně vyloučených, přesto výsledek nadějně dotahovali. FK Mikulášovice versus TJ Krásná Lípa - 2:3.
Šluknov 1 - 3 – Ještě pár minut po střídání stran měly Mikulášovice navrch, ale přišly dvě penalty
a všechno bylo jinak. FK Mikulášovice versus SK Plaston Šluknov B - 4:2.

Naši běžci bodovali i na Slovensku
Letošní závodní sezona mikulášovických běžců byla úspěšně zakončena mezinárodním
mistrovstvím na Slovensku. V širší reprezentaci České republiky měly letos Mikulášovice
dvanáctičlenné zastoupení, nakonec se na
start závodu ve slovenské Oščadnici postavilo
devět závodníků. Jak už bývá na slovenských
tratích zvykem, náročnost byla opravdu velká
a jejich typické výběhy do horských masivů, ze
kterých se spíše sjíždí na lyžích, znovu nechyběly. Mikulášovičtí závodníci se s extrémním
převýšením slušně vypořádali a z posledního

Nejmladší otužilkyní tohoto setkání byla teprve desetiletá Barbora Kolonečná.

letošního mistrovského závodu jednotlivců
přivezli hned tři medaile. Navíc některým závodníkům chybělo trochu toho sportovního
štěstí a od zisku cenného kovu je dělilo pouze
několik málo vteřin, tři čtvrtá místa jsou toho
důkazem. Oddíl se nyní už soustředí na úplný
závěr závodní sezony a po krátkém oddychu
se již začne připravovat na sezonu následující.
První závod pro rok 2019 se běží již v listopadu 2018 v Týnci nad Sázavou a také v Mikulášovicích.
Tomáš Fúsek

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO
MISTROVSTVÍ:
Nejmladší žákyně:
3. místo Magdalena Kulhavá

Stále stejné žalostné obrázky, už poněkolikáté byl opraven plot
kolem koupaliště a neuplynul ani měsíc a opět se někomu náramně hodilo zkrátit si o pár metrů cestu.

Mladší žákyně:
2. místo Barbora Trojanová
Mladší dorostenky:
4. místo Eliška Šimková
8. místo Andrea Fúsková
Ženy A:
4. místo Michaela Kreibichová
Muži A:
9. místo Zdeněk Plešinger
Ženy B:
4. místo Pavlína Trojanová
Muži B:
3. místo Tomáš Fúsek
11. místo Vojtěch Šimek

Foto: David Machorek
Úspěšnou sezonu druhým místem ozdobila v kategorii mladších žákyň Barbora Trojanová.

Přesto, že někteří okolí koupaliště ničí a devastují, druzí se naopak
snaží jej zvelebovat. Zaměstnanci města dokončují pokládku finální střešní krytiny na nových kabinách.
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Rozpis fotbalového ročníku
2018 - 2019
Okresní přebor dospělí - podzim 2018
sobota 27.10.
sobota 3.11.
sobota 10.11.
sobota 17.11.

14.30 h.
14.00 h.
14.00 h.
13.30 h.

FOTO ZPRÁVY

Horní Podluží – Mikulášovice
Mikulášovice – Rybniště
Jiřetín pod Jedlovou – Mikulášovice
Mikulášovice – Velký Šenov

Další mistrovský titul
pro Mikulášovice
Na mistrovství České republiky smíšených
dvojic se skvěle vedlo mikulášovickým závodníkům. V kolektivních soutěžích smíšených
dvojic a štafet patří Mikulášovice opravdu
k republikové elitě. V obou soutěžích získali
nejvíce mistrovských titulů ze všech startujících oddílů a jenom tak podtrhují, že týmová spolupráce je jim opravdu vlastní. Letos si
premiérově připsala vítězství dvojice Pavlína
Trojanová a Petr Kalousek, a to zejména díky
jedné z nejmenších penalizací na trati. Výbornou prezentaci oddílu podtrhla svým stříbrem

říjen 2018

dvojice Michaela Kreibichová a Zdeněk Plešinger. Smolnou nepopulární bramborovou
pozici pak obsadila Andrea Fúsková a Ondřej
Fúsek, kteří zaostali za bronzem o 11 vteřin,
pochvalu si však zaslouží za nulovou penalizaci. Tato dvojice byla jediná ze všech dvaasedmdesáti startujících, která absolvovala závod
čistě. Všem závodníkům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci nejen oddílu, ale
i našeho města.

Hlavním úkolem cvičení byla práce s dýchacími přístroji a dohledávání zraněné osoby v nepřehledném prostoru. K nácviku posloužila budova bývalého vojenského radaru, akce proběhla za
tmy a zadýmení celého prostoru.

Text a foto: Tomáš Fúsek

V rámci projektu Ústeckého kraje proběhla také výprava do přírody, tentokrát do Národního parku Saské Švýcarsko, cílem podzimního výletu byl Kuhstall.

Další skvělý výsledek mikulášovických běžců, tentokráte si mistrovský titul premiérově odvážejí
z Frýdku-Místku Pavlína Trojanová s Petrem Kalouskem.
Zajímavé sportovní počiny se rozhodně Mikulášovicím nevyhýbají. Jedním takovým byl i „Běh okolo Československa“. Z Dětmarovic
11.5.2018 do Dětmarovic 28.10.2018 se vydal MUDr. Petr Kuchař,
Ing. Věra Kuchařová a fenka Kamilka. Podrobnosti o celé realizaci
akce si můžete přečíst na www.beh2018.cz.

Pro stříbro si ruku v ruce doběhli Michaela Kreibichová a Zdeněk Plešinger.

V rámci mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica koncertoval v mikulášovickém kostele sv. Mikuláše varhanní mistr Vladimír Roubal.
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