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SVOZY ODPADŮ 
KVĚTEN 2022

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 9.5. a 23.5.
kombinovaný - 9.5. a 23.5.

měsíční - pondělí 2.5.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 2.5., 16.5. a 30.5.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 7.5. a 21.5.

od 9.00 do 11.00 hodin

Velikonoční jízda projela Mikulášovicemi
Po dlouhé pandemické odmlce se o velikonoční neděli 
do místního kostela sv. Mikuláše a do ulic našeho města 
vrátila velikonoční jízda. V kostele, ale i před ním si letoš-
ní jízdu nenechalo ujít hned několik stovek lidí. Uvnitř 
před oltářem sloužil velikonoční mši generální vikář 
Martin Davídek, který se k  nám do Mikulášovic podle 
svých slov, vždy rád vrací. Po jejím skončení se pak také 
s hlavním organizátorem Romanem Klingerem již vydal 
spolu s průvodem velikonočních jezdců, pěvců i všech 
ostatních účastníků do ulic středu našeho města. Le-
tošnímu průvodu navíc přálo velmi pěkné jarní počasí, 
a tak skupina hudebníků na voze, pěvci, samotní jezdci 
na koních, ale také přihlížející občané nejen z  našeho 
města, blízkého či vzdálenějšího okolí si celou akci užili. 
Ne vždy tomu tak bylo a nevlídné počasí někdy průvod 

lidem velmi znepříjemnilo, ale nikdy se nestalo, že by 
procesí městem neprojelo. Samotný průvod se po cestě 
postupně zastavil nejen u křížků, ale také u významných 
budov jako je škola, hasičská zbrojnice, kde generální 
vikář Davídek vždy místu požehnal a popřál vše dobré 
a  samozřejmě nezapomenul připomenout i  stávající 
nelehkou válečnou situaci s  přáním brzkého ukončení 
konfliktu. Za uspořádání dnes již opět tradiční akce patří 
organizátorům velký dík, tato tradice se do města vrátila 
před více než deseti lety, kdy ji obnovil spolek Nixdorf 
ve spolupráci s farností. Letos se navíc můžeme těšit, že 
naše mikulášovická jízda se objeví i na televizních obra-
zovkách, pořad natáčela Česká televize v rámci pořadu 
„Folkloristika“, tak si tento pořad nenechte ujít. 

 Text a foto: Tomáš Fúsek

Tip na výlet str.7

Generální vikář Martin Davídek při zahájení samotné jízdy 
před kostelem sv. Mikuláše

Slavnostně vyzdobení koně s povozem vezli v průvodu 
hudební doprovod

Starostové jednali v Dolní Poustevně
Starosta Dolní Poustevny Robert Holec v úvodu jednání 
přivítal v Centru setkávání kolegy starosty ze Šluknovska 
a představil rozvojové a investiční aktivity ve městě, kte-
ré se podařilo realizovat v minulých letech. Následovalo 
vystoupení zástupců Místní akční skupiny Český sever 
Evy Hamplové a Martina Kučery, kteří zrekapitulovali mi-
nulé dotační období, kdy se do regionu podařilo dostat 
více jak 250 mil. korun na investiční i neinvestiční aktivi-
ty. Zároveň byly představeny i pomalu se rýsující dotační 
možnosti na další plánovací období EU 2022-2029. 
Dalším bodem jednání pak byly aktuální informace 
zástupců ČEZ DISTRIBUCE ke stavbě nového elektric-
kého vedení 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu. Druhé 
vedení do Šluknovského výběžku se plánuje již téměř  
30 let a vlastní realizace je stále v nedohlednu. V součas-
né době se řeší odmítavý postoj radnice Nového Boru 
s nadzemním vedením v blízkosti obytné oblasti a kom-
plikace při přechodu Lužických hor ze Svoru do Jiřetína 
pod Jedlovou. Orgány ochrany přírody požadují pod-
zemní kabelové vedení, které je významně dražší a reali-
zace v těžkém terénu velmi složitá. V každém případě se 
opět stavba odkládá a rozvoj Šluknovska je nadále limi-
tován omezenou kapacitou jediného stávajícího vedení 
ve směru od České Kamenice, který je ze šedesátých let 
a nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Starostové po-

žadují urychlené vyřešení problémů a  co nejrychlejší 
realizaci stavby.
Ladislav Švec, ředitel oblastního závodu Ústí nad La-
bem společnosti Severočeská servisní seznámil starosty 
o strategickými záměry v zásobování Šluknovska pitnou 
vodou. Stěžejní bude v  budoucnosti centrální zásobo-
vání z přehrady ve Chřibské, která je spolu s přilehlými 
podzemními zdroji největší a stabilní zásobárnou vody 
pro Šluknovský výběžek a  také plní protipovodňovou 
funkci při zachycení přívalových dešťů. Dále informoval 
o  snaze prodloužit vodovod ze Šluknova do Vilémova 
a  Dolní Poustevny. V  některých úsecích však naráží na 
nesouhlas soukromých vlastníků pozemků s  uložením 
vodovodního potrubí. Zde požádal starosty z  jednot-
livých obcí o  součinnost a  podporu v  jednání. Dále se 
starostové zabývali analýzou likvidace odpadu a  jeho 
shromažďování, poplatků a  povinností obcí plynoucí 
z novely zákona o odpadech v regionu. Na závěr jedná-
ní předseda sdružení Jan Kolář předal starostovi Dolní 
Poustevny Robertovi Holcovi Milanovu cenu, která je 
udělována starosty osobnostem ze Šluknovska za mi-
mořádné počiny při rozvoji obce a regionu. 

Jan Kolář, předseda sdružení

RETRO PRVNÍ MÁJ 2022
sraz 11.00-12.00 h.

v dolních Mikulášovicích, 
následuje průvod 

ke kulturnímu domu

Koncert se blíží
MICHAL DAVID

4.6.2022 
městské koupaliště

vstupenky v předprodeji 
již od května
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Likvidace ZŠ a MŠ 
v Mikulášovicích

Vážení občané, rodiče, zastupitelé,
dne 8.3.2022 bylo na 1. zasedání MěZ na návrh zastu-
pitelů Riedela R., Kalouskové D., Klingera R. , Klingera 
K. a Sýkorové K. schváleno usnesení o rozdělení naší ZŠ 
a MŠ v Mikulášovicích, příspěvková organizace. 
Je nanejvýš pravděpodobné, že rozdělení organizace, 
která v loňském roce vznikla splynutím, bude vyhodno-
ceno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako 
ryze účelové. Tato účelovost povede k zamítnutí žádosti 
ze strany MŠMT o zapsání do rejstříku škol a školských 
zařízení a  ve svém důsledku povede k  zániku ZŠ a  MŠ 
v Mikulášovicích bez náhrady.
Ano, ZŠ a MŠ může být tímto rozhodnutím v Mikulá-
šovicích zrušena. 
Tento závěr potvrdilo Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy dopisem ze dne 05.04. 2022 a  důrazně 
doporučuje rozhodnutí o  rozdělení zvážit a  příslušné 
usnesení revokovat.
Tito zastupitelé svým návrhem uvedli v omyl nejen ve-
řejnost, ale i další zastupitele. Pokud někdo ze zastupi-
telů dává návrhy na usnesení, měl by znát možné i ko-
nečné důsledky tohoto konání. V  případě, že se dozví 
nové závažné skutečnosti, měl by zjednat nápravu. Toto 
by mělo platit i  v  případech, kdy takovýmto jednáním 
může být poškozeno město a městu hrozí vznik reálné 
škody. Opravdu jsou uvedení zastupitelé připraveni ris-
kovat zánik škol v Mikulášovicích?  

Ing. Miluše Trojanová - starostka, 
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna suvenýrů i  nožů je otevřená 
současně. Otevřeno je od pondělí do neděle v době 9.00 do 16.00 hodin s polední 
pauzou 12.00 - 12.30 hodin, návštěvu větší skupiny je nutné předem domluvit. 
Případné informace na tel.: 739 452 734, e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské Muzeum rozšířilo svoji expozici o další patro a celou řadu nových exponátů.
Městská knihovna je v provozu, každý čtvrtek od 14.00 hodin do 17.00 hodin

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 

Výroční zpráva velitele SDH 
v Mikulášovicích za rok 2021
Je moji povinností abych jedenkrát ročně provedl 
vyhodnocení činnosti JSDH za uplynulý rok. Opětovně 
musím připomenout dobrou spolupráci s  vedením 
města Mikulášovice a jeho zastupitelstvem. V roce 2021 
nám byl schválen rozpočet v celkové výši 792 000,- Kč.
V  roce 2021 zasahovala naše jednotka u 10 požárů a  
také u  16 technických výjezdů, čištění koupaliště, pro-
čišťování městské kanalizace, únik ropných produktů na 
komunikaci, dopravní nehoda, transport pacienta, mo-
nitoring vodních toků, spadlé stromy přes komunikaci, 
svoz seniorů na očkování, lokální povodně.
Celkem se tak na technických výjezdech podílelo 103 
členů a bylo odpracováno 257 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podíleli, mnohokrát 
děkuji za aktivní přístup a vykonanou práci.

Naše jednotka se podílela na těchto akcích:
- Cyklistický závod Tour de Feminni
- Zajištění akce ÚSP Brtníky v OK Klub
- Cyklistický závod Tour de Zeleňák
- Koncert Lounová OK Klub
- Fotbalové legendy + Koncert Brichta OK Klub
- 150. výročí založení SDH Vilémov
- Koncert Katapult Revival OK Klub
- Svatomartinský průvod
Na těchto 8 akcích se celkem účastnilo 46 hasičů a od-
pracováno bylo v souhrnu 178 hodin.
Aby jednotka spolehlivě fungovala, musí se provádět 
údržba techniky výstroje a  výzbroje. To se děje každý 
týden v  úterý tzv. úterní brigády. Těchto 52 úterků se 
zúčastnilo celkem 286 členů, při kterých členové odpra-
covali 572 hodin. Všem bych touto cestou chtěl za vyko-
nanou práci a úsilí při údržbě techniky moc poděkovat.
Dále provádíme školení a odbornou přípravu členů výjez-
dové jednotky. Do těchto školení bylo zapojeno 16 mužů  
a 1 žena. Průměrně 13% členů absolvovalo všech 11 ško-
lení. Této činnosti jsme věnovali celkem 556 hodin.
Touto cestou bych chtěl vyjádřit poděkování vedení 
města za podporu při prosazování nároků na dovybave-
ní naší jednotky a podporu při udržování akceschopnos-
ti hasičské jednotky a její techniky.

Ohni zmar, 
velitel JSDH Mikulášovice - Jehlička Petr

ZŠ a MŠ Mikulášovice, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem stanovuje 

termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 na

ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY 

Klingerová Kristina 
zástupkyně mateřské školy 

telefon: 412 394 136, 733 111 092
e-mail: zastupcems@zsmik.cz
web: www.ms-mikulasovice.cz

úterý 3.5.2022 
od 13.30 hodin do 16.30 hodin

pro školní rok 
2022/2023

Zápis bude probíhat v budově mateřské školy.
Den zápisu bude zároveň „DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”

Děti i rodiče se tak budou moci seznámit 

s prostředím mateřské školy.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, 

rodný list dítěte a přezůvky.
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Pro lepší město
Mikulášovice
S P O R T  A  K U LT U R A

Ing. Trojanová Miluše, 
Starostka města

Ing. Bláha Antonín, 
Místostarosta města

Vážení občané,

i přes nepříznivou pandemickou 

situaci a těžkou dobu v předchozích 

letech, která výrazným způsobem 

zasáhla i sport a kulturu v našem 

městě můžeme konstatovat, že 

jsme nezaháleli a nemalé  nanční 

prostředky investovali do moder-

nizace našich sportovních zařízení 

mezi které patří fotbalový areál, 

tělocvična, kuželna a mikulášovické 

koupaliště.

Našim fotbalovým nadšencům 

jsme pořídili nové střídačky, pro 

diváky nové lavičky a na usklad-

nění materiálu novou halu. Došlo 

k�celkové nákladné rekultivaci hra-

cí plochy, provzdušnění, pískování 

a hnojení. Byla provedena výrazná 

terénní úprava, odstranění vzrost-

lých stromů a náletů. Je zajištěno 

pravidelné sekání hrací plochy 

a�okolí novými sekacími stroji. Bylo 

pořízeno nové zavlažovací zařízení. 

Na rok 2022 je zasmluvněno hnoje-

ní trávníku, které bude realizováno 

odbornou  rmou během domluve-

ných měsíců.

V tělocvičně jsme zajistili nový 

nezávislý plynový zdroj vytápění 

a�ohřev vody. Touto akcí dosáhne-

me nejen úspory energií, ale v�ne-

poslední řadě byl vyřešen letitý 

problém s nedostatečným množ-

stvím teplé vody v našem sportov-

ním zařízení. Dnes se již nemůže 

stát, že by se sportovci koupali ve 

studené vodě (pokud to nebude je-

jich vlastní přání).  

Na kuželně byla zhotovena 

nová střecha, došlo k celkovému 

zateplení objektu a byl instalován 

nový ekologický zdroj vytápění – 

tepelné čerpadlo. V následujících 

měsících bude dokončena i omítka. 

A mikulášovické koupaliště?  

Bylo vybudováno nové stavidlo 

mezi dětským a velkým bazénem, 

opravena a přeložena přilehlá hráz 

z obou stran, v dětském bazénu 

vznikla oblázková plocha i plocha 

s� pevným dnem. Bylo opraveno 

oplocení směrem k fotbalovému 

hřišti, vybudována zpevněná zám-

ková plocha při vstupu a nové záze-

mí kuchyně pro návštěvníky. Areál 

byl vybaven novými stoly a�lavicemi, 

herní sestavou, osvětlením a kame-

rovým systémem dohledu. V� sou-

časné době probíhá rekonstrukce 

chatek, které jsou již v majetku měs-

ta a v nejbližší době bude zahájena 

oprava stavidla a�hráze mezi kruhá-

čem a dětským bazénem. Můžeme 

konstatovat, že i v minulých letech 

byla péče o mikulášovické koupališ-

tě příkladná a� vzhledem ke skuteč-

nosti, že v letošním roce budeme 

slavit 90. výročí otevření koupaliště 

mohou být Mikulášovice na tento 

areál právem hrdí.

1. Fotbal – garáže  /  2. Fotbal – střídačky / 3. Koupaliště – 
chatky / 4. Koupaliště – dlažba  /  5. Koupaliště – lavičky

1

3

5

4

2

Vážení občané, rádi bychom Vás 

tímto pozvali na oslavy 90. výročí 

otevření mikulášovického kou-

paliště, které se budou konat ve 

dnech:

04. 06. koncert Michala Davida  

+ Den dětí

05. 07. Muzikál + módní přehlídka

06. 08. Nožířské slavnosti   

+ Fontána
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V bezpečí domova v každém věku 

Otevření turistické sezony v Českém Švýcarsku
V  neděli 3.4.2022 proběhne tradiční otevření 
turistické sezóny v Českém Švýcarsku. Letos je 
hlavním tématem 
Prosím nerušit, hnízdíme!
V  Národním parku České Švýcarsko (nejen) 
vstoupily v platnost od 1.3. dočasné uzavírky 
hnízdišť sokolů, čápů a výrů.
Bezpečnostní Omezení vstupu do hnízdních 
lokalit se nedotkne značených turistických 
cest, částečně však omezí využívání některých 
lezeckých objektů a  případně některých ne-
značených lesních cest. Stráž přírody v těchto 
dnech hnízdní lokality vyznačuje informační-
mi tabulkami ve třech jazycích a vymezovací-
mi páskami.

Lužickohorský rychlík - fenomén 
roku 2021
Chybějící přímé spojení Prahy s Máchovým jeze-
rem a nikdy neexistující spojení Prahy s Lužický-
mi horami a  s  národním parkem České Švýcar-
sko, to byl letitý stav veřejné dopravy, který se 
změnil až v  roce 2021, kdy ROPID, IDSK a  DUK 
objednali nový rychlík řešící neutěšený stav re-
kreační dopravy mezi Prahou a  Šluknovským 
výběžkem. Lužickohorský rychlík je bezesporu 
alternativou, která světlo na konci tunelu ukáza-
la! Výsledky každého nového spojení (vlaku) se 
dostavují s fázovým zpožděním 2-3 roky; v tom-
to případě však nebylo třeba čekat na to, jak se 
nabídka na trhu ujme, protože hlad cestujících 
po rychlíku byl takový, že čísla roku 2021 před-
čila očekávání jak objednatelů, tak dopravce, 
který musel nejednou posilovat soupravu, aby 
„se lidi odvozili“. Diskuze kolem každé novinky je 
vždy komplikovaná a nutně zjednodušená, pro-
tože diskutovat, hledat fakta, znovu diskutovat 
a  přemýšlet, a  to v  mnoha souvislostech a  úh-
lech pohledu, na to má čas a potenciál málokdo. 
Někteří ale měli o (ne)efektivnosti nově zavede-
ného rychlíku jasno ještě předtím, než vyjel!
První rychlík vyjel až v neděli 18. 4. 2021, kdy 
se uvolnila pokovidová opatření a  započala 
se sezóna provozu vlaků rozšířeného rekre-
ačního léta (ČD, KŽC). Výkon dne 18. 4. byl 
současně pojat i jako oslava nového a dlouho 
očekávaného rychlíku v  regionech, které zís-
kaly prvně v  historii přímé spojení s  hlavním 
městem. Oslavy proběhly v  Krásné Lípě, kde 
vlak projel „slavobránou“ vytvořenou hasiči; 
uvítání vlaku se zástupci VIP hostů na palubě 
vlaku proběhlo také v Praze na hl.n. a v kon-
cových Mikulášovicích. Přivítat rychlík přišli 
zástupci měst a obcí, národního parku České 
Švýcarsko, Lužických hor, pivovaru Falken-
stein a mnoha dalších organizací zřízených za 
účelem podpory a  rozvoje cestovního ruchu. 
Sešlo se na 200 lidí, kteří vyjádřili radost z dob-

rého počinu, který se podařil.
Souprava rychlíku byla po celý rok turnusově 
složena ze dvou vozů B/BDs a lokomotivy 749 
s tím, že v době silné přepravní poptávky byla 
souprava posilována o  další vůz B. V  soupra-
vě byl řazen barový vůz, který si rychle našel 
své příznivce, a  tak se nezřídka kdy stávalo, 
že rodiny s dětmi jezdily na výlety z Prahy jen 
kvůli řazení „restauráku“. Hlavními turistickými 
cíli byly: Bezděz (hrad), Doksy/Staré Splavy 
(Máchovo jezero), dále Česká Lípa (přeprav-
ně nejvíce jezdili cestující do/z Prahy do škol/
práce jako rychlé a příjemné alternativy k au-
tobusovým linkám z Holešovic do Rumburka 
přes Českou Lípu). V  oblasti Lužických hor 
lákaly nejvíce destinace dosažitelné v  okolí 
Nového Boru a  Svoru (Klíč, přehrada Naděje, 
sklárny Lindava a Kunratice). Evergreenem pro 
turisty je Jedlová a  její okolí (rozhledna, hrad 
Tolštejn), hodně lidí vystupuje a  nastupuje 
v  Chřibské (vodopády, vstup do národního 
parku) a v Krásné Lípě (národní park). Brtníky 
představují nejbližší místo pro vstup do České-
ho Švýcarska, Mikulášovice táhnou muzeem 
nožířství a  výstupem na magickou Tanečnici. 
Během května jsme se nevyhnuli NAD (Karosa 
C934 KŽC).
Rychlík je propagován Ústeckým krajem (le-
táky), národním parkem České Švýcarsko (vi-
deoupoutávka, letáky), městy Krásná Lípa, Mi-
kulášovice, Praha aj. a mnoha I-čky v regionu 
a  v  Praze a  ve Středočeském kraji. Liberecký 
kraj o  existenci vlaku taktně mlčí, i  když ten-
to napájí stovkami lidí týdně turistické cíle ve 
všech krajích: Středočeském, Libereckém a Ús-
teckém. Přepravní odbavení je pro cestující 
komplikované z  důvodu nezařazení vlaku do 
IDOLu. Z Prahy do Bezdězu platí PID, z Jedlové 
do Mikulášovic platí DUK a  v  celé trati vlaku 
platí SJT (státní one-ticket). Na území Liberec-
kého kraje jsou bezplatně přepravování drži-
telé bezkontaktní čipové karty OPUSCARD. 
Vlak je veden pod názvem Lužickohorský 
rychlík, na území Ústeckého kraje nese ozna-
čení T-čkové linky a to T10.
Vlaky R 1275/ R 1274 přepravily za zkrácenou 
provozní sezonu v období od poloviny dubna 
až do konce října neuvěřitelných 15.162 cestu-
jících, kteří měli vydané jízdenky od průvod-
čího KŽC nebo načtené elektronické jízdenky 
PID, DUK, ČD resp. SJT. Při počtu 62 provozních 
dnů rychlíku (zkráceno ze 71 dnů v důsledku 
pozdějšího započetí provozní sezony kvůli ko-
vidu), jedná se o 244 cestujících na každý pro-
vozní den (tedy 122 cestujících na jeden vlak) 
bez ohledu na hezké nebo ošklivé počasí. Data 
pocházejí ze statistiky dodavatele softwaru 
přenosných osobních pokladen, které mají 
průvodčí k dispozici. 

Neskutečně rychlé přijetí rychlíku cestujícími, 
jeho zařazení do dopravních systémů a  jeho 
akceptace organizacemi zajišťujícími cestovní 
ruch v Lužických horách a Českém Švýcarsku 
jsou jednoznačným důkazem oprávněnosti 
existence tohoto produktu na české železnici 
vzbuzující velkou radost!
Vlak má i svá „nej“ v rámci ČR: jedná se o nej-
delší rychlík v  klasické soupravě tažený mo-
torovou lokomotivou 749 (denní proběh 404 
km), vlak spojuje tři velké turistické oblasti 
(Máchův kraj, Lužické hory, České Švýcarsko) 
s hlavním městem Prahou a ve vlaku je řazen 
kapacitní vůz na přepravu kol současně s ba-
rovým vozem zabezpečujícím turistům vysoký 
komfort cestování v  oblastech, kde kapacitní 
klasická souprava již několik desetiletí chybí. 
Zatímco proběh řady 749 u ČD je ročně přibliž-
ně 20000 km, tak u KŽC je kilometrický proběh 
u řady 749 úctyhodných 50000 km.
Vlak, který se rychle chytnul a  našel si ihned 
své cestující, rozhodně nevozil první provoz-
ní sezónu vzduch a  navíc poskytuje pohodlí 
a  služby vyšší přidané hodnoty, které nejsou 
v  regionu na severovýchod od Prahy běžné. 
Rychlík znovu vyjede 26. 3. 2022. Novinky GVD 
2022 jsou tyto: zastaví se už i v České Lípě hl. 
n., nebude se již stavět v Nové Huti v Lužických 
horách z důvodu minimálního využívání této 
zastávky, dále se trasa urychlí odpolední trasa 
do Prahy a zastavování v Praze budou určena 
jen k výstupu cestujících proto, aby se urychli-
la trasa v  případech zpoždění protijedoucích 
vlaků a cestující tak nebudou nuceni po Praze 
zbytečně odstát do času pravidelného odjez-
du.

Mgr. Bohumil Augusta, MBA

Rychlík R 1274, který se vrací z  Mikulášovic, 
vyčkává za parního letního horka v žst. Jedlová 
na křižování s protijedoucím osobákem, aby za 
dvě hodiny dovezl výletníky ze Šluknovského 
výběžku zpět do Prahy.

Hospitalizace, umístění, stěhování, léčebna… většinou je přání našich klientů opačné, 
a to zůstat doma a zvládnout péči o sebe nebo své blízké. A v tu chvíli hledají odpově-
di na další otázky. Je možné zůstat doma? Jak to zorganizovat, co zvládne rodina, co 
přátelé? Na co potřebujeme někoho dalšího, jaké službě můžeme zavolat?  A když ten 
telefon zazvoní v Kostce, většinou je o jednu starost méně. 
Asistentky naší služby Osobní asistence pečují v dohodnutých časech o lidi se sníže-
nou soběstačností, kteří vyžadují pomoc z důvodu věku, zdravotního postižení nebo 
onemocnění. Poskytujeme takovou péči, aby klient mohl bezpečně a  důstojně žít 
doma, být se svými blízkými. Podporujeme ho v zachování si jisté míry soběstačnosti 
a pomáháme v činnostech, které nezvládá. O péči se většinou dělíme s rodinou a blíz-
kými, co zajistí asistentky domlouváme vždy předem. Také podporujeme klienty v udr-
žení si přátelství a aktivit běžného plnohodnotného života. Poskytujeme poradenství 
a pomoc s řešením záležitostí, půjčujeme kompenzační pomůcky. Službu poskytuje-
me ročně stovce klientů jak v domech se sociální službou v Krásné Lípě, tak i v domác-
nostech ve výběžku. 

JUDr. Miloš Hanzlíček, 
tel.: 777 925 302, hanzlicek@komunitnicentrum.com

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hně-
dá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu 

Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
22.5. a 19.6. 2022

Mikulášovice  -  u základní školy - 15.50 hod.
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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Den učitelů

Pozvání na vzpomínkové 
setkání na paměť osvobození 

města Mikulášovice

Hurá do tělocvičny!

KALENDÁŘ AKCÍ
30.4.2022 Pálení čarodějnic - program u Huberta

1.5.2022 Retro 1. máj - amfiteátr u Slovanského domu

4.6.2022 Michal David - koncert, koupaliště

V  pátek 25.3.2022 proběhlo u  příležitosti Dne učitelů 
setkání současných i bývalých pedagogů ze ZŠ a MŠ Mi-
kulášovice. Konalo se v příjemném prostředí restaurace 
U Vladařů. Věřte, že jsme si toto sváteční posezení oprav-
du užili, protože nechybělo dobré jídlo, milá obsluha 
a mnoho veselých historek. A tak to má být…

D. Kalousková

Zdejší spolek Mladí chovatelé zvířat zve naše spoluobča-
ny města již tradičně k uctění památky osvoboditelů na-
šeho města a k položení věnců k památníku osvobození 
před základní školou na náměstí a následně u hrobu zda-
leka ne neznámého padlého vojáka na zdejším hřbitově. 
Vzpomínka se uskuteční ve výročí osvobození města  
9. května od 10.00 h. Naše město, stejně jako celý vý-
běžek osvobozoval 36. pěší pluk 8. pěší divize 2. polské 
armády pod velením generála Karla Świerczewského. 
Velitelem 8. pěší divize byl plk. Józef Gražewicz.
Nápis na památníku u základní školy zní: „Polská 8. pěší 
divize armády gen. Swierczewského zlomila 9. května 
1945 silný odpor německých fašistů v  Mikulášovicích. 
Boj polských vojsk po boku sovětské armády napomohl 
osvobození naší vlasti z hitlerovské poroby.“

Velké poděkování a gratulace k životnímu jubileu naší cvičitelky Dáši Kalouskové, která 
se o nás a naší vitalitu stará už nespočet let.
Naše kamarádky z Vilémova nás upozornily, že to společně s námi „táhnou“ už šestnáct 
let. Je nám spolu dobře, ani jsme nepostřehly, jak ten čas letí.
Jsme parta veselá a přes všechny útrapy, které život přináší, se dovedeme protáhnout, 
zacvičit i pobavit. Překonaly jsme covidové období, a proto nyní přidáváme a cvičíme 
nejen v úterý, ale i ve čtvrtek od 18.00 hodin.

Milé ženy, jste srdečně zvány!
Kolektiv zdatných cvičenek z Mikulášovic a Vilémova

Foto: vlastní
Na setkání do restaurace U  Vladařů dorazil také učitelský 
sbor ve výsluze a  v  průběhu večera bylo stále o  čem 
diskutovat a vzpomínat na aktivní léta

Tradiční pochod 
„Severní stopou“ se vrací

Po pandemické odmlce se opět vrací tradiční a vyhlášený turistický pochod „Severní 
stopou“ do sousední Dolní Poustevny. Letos v sobotu 21. května je připraveno hned 
několik tras podle zdatnosti pochodníků a sice v délkách 3, 5, 8, 15, 20 km, tu nejkratší 
zvládnou i vozíčkáři nebo maminky s kočárky. Na své si přijdou také cykloturisté pro ně 
jsou připraveny tři kilometráže, 20, 25 a 40 km, všechny podrobnosti naleznete v pro-
pozicích akce na www.severnistopou.cz. 
Jedna z nejatraktivnějších tras je asi ta patnáctikilometrová, která vede rovněž přes mi-
kulášovickou rozhlednu Tanečnice. Start všech tras je v Dolní Poustevně na turistické 
základně vedle fotbalového hřiště, patnáctka vede k  hraničnímu přechodu Sebnitz, 
okolo pravěkého parku po žluté turistické značce zadem až na Tanečnici. Z  vrcholu 
dolů pak po modré k dolnímu vlakovému nádraží v Mikulášovicích, tak se nabízí ná-
vštěva buddhistické stupy, je nedaleko a jak jsme před nedávnem informovali okolí je 
aktuálně doplněna o zajímavou naučnou stezku. Dále trasa pokračuje stále po modré 
k poutnímu místu ve Vilémově, pramen s  léčivou vodou, kaple a křížová cesta. Tady 
trasa pak opouští modrou značku a  přes vilémovský stadion, dále Karlín do cíle na 
základnu Čtverec. 
Krátké shrnutí:
Start turistická základna za hřištěm v Dolní Poustevně. Delší trasy (15 a 20 km) startují 
od 8.00 hodin, ty kratší (3, 5 a 8 km) a cyklotrasy pak od 9.00 hodin. Poslední možnost 
startu je možný v 11.00 hodin. Startovné je stále pouze symbolické, děti platí 20 Kč, 
dospěláci 30 Kč.
Cíl je tradičně v  Dolní Poustevně na Čtverci v  čase od 10.00 do 18.00 hodin. Každý 
účastník obdrží diplom a keramický suvenýr. V cíli se účastníci samozřejmě mohou těšit 
také na bohaté občerstvení, ale především na přátelská setkání a chvíle plné pohody.
Úseky trasy, které nevedou po turistických značkách, budou vyznačeny bílými fáborky.
Další informace lze získat: Ing. Jaroslav Leksa, email: leksa.jar@seznam.cz, mobil: 602 
126 390.

MIKULÁŠOVICE
poøádá

PROGRAM

v sobotu 30. dubna 2022

 
PÁLENÍ ÈARODÌJNIC

zahrada restaurace U Huberta

tradièní

RESTAURACE U HUBERTA

ÚÈAST NA AKCI JE NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ - DÌTI DO 12 LET POUZE V DOPROVODU RODIÈÙ

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO!

15.00 hodin
zábavná èarodìjnická stezka pro dìti

vychází od školní jídelny
následuje zábavné odpoledne U Huberta

KAPELA VYSTOUPÍ (16.00 - 20.00 hod.)

SKÁKACÍ HRAD - MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ

ÈARODÌJNICKÉ MASKY a LAMPIÓNY VÍTÁNY

VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A MÌSTEM 
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FOTO ZPRÁVY

Nabídka volných míst na dětském 
táboře se zvířaty na Salmově

Jarní úklid na Salmově

Náš spolek i letos uskuteční mezinárodní chovatelský tábor pro děti s kladným vzta-
hem ke zvířatům a přírodě. Chcete, aby se děti rozvíjely v tom, jak se lépe starat o různá 
domácí zvířata, vystavovat, hrát si s nimi a poznávat o nich něco nového? Na tento 
tábor si mohou vzít děti i svá zvířata z domova. V průběhu tábora se zúčastní výstavy, 
výletu za historií, navštíví místní profesionální chovatele, stáje a další místa se zvířaty.
Tábor je třítýdenní a koná se v krásné přírodě Českého Švýcarska od 17. července do 6. 
srpna a vedou jej zkušení vedoucí, chovatelé různých druhů zvířat. Na táboře poznáte 
spoustu nových přátel se stejnými zájmy z celé České republiky i zahraničí. Nebudou 
chybět ani typické táborové aktivity, jako jsou táborák se zpíváním,  opékání buřtů, 
stezka odvahy, koupání, celodenní výlety, diskotéka a další. Jsou ještě volná místa!
Pokud vás toto zaměření tábora zajímá a chtěli byste ho zažít s námi, tak právě pro vaše 
děti je přihláška a podrobné info zde: www.tmch.cz nebo na telefonu 602 682 600.

Vlastimil Jura, předseda spolku Mladí chovatelé zvířat v Mikulášovicích

Tak jako každý rok i letos, konkrétně v neděli 3. dubna, se členové zdejšího spolku Mla-
dí chovatelé zvířat rozhodli pomoci naší přírodě a místu, kde žijeme. Sešli se, aby ukli-
dili okolí Salmova, které to opravdu potřebovalo. Opět jsme u spojovací silnice objevili 
novou černou skládku se stavebním a  dalším odpadem, opět jsme u  cesty Salmov-
ským údolím objevili vyhozené pneumatiky, jako tomu bylo loni. Má to na svědomí 
automobolista vlastnící SUV a čtyřkolku s vozíkem, neznáte jej náhodou?! I když nás ta-
kovéto zjištění vždycky pobouří, stejně se i na podzim znovu vydáme okolí sídla naše-
ho spolku a bydliště uklidit. Jenom je škoda, že takovouto iniciativu nevyvíjí samotné 
město, kterému by na jeho čistotě mělo záležet a samo pochopitelně nemá kapacitu 
po neukázněných spoluobčanech všechno uklidit. Tím spíše rada spolku děkuje všem, 
kterým to není jedno a kdo chce žít v hezkém prostředí. Městu Mikulášovice děkujeme 
za odvoz posbíraných odpadků, vytříděný odpad jsme odvezli sami.

Vlastimil Jura, předseda spolku

Každoročně se při úklidu v  okolí Salmova vysbírá mnoho pytlů odpadků zanechaných 
nezodpovědnými občany.

Letní chovatelský tábor patří již neodmyslitelně k  součásti pravidelné činnosti mladých 
chovatelů Mikulášovic.

Novou galerii ve Slovanském domě rozzářily výtvarné po-
činy žáků mikulášovické školy. Pod organizačním vedením 
paní učitelky Mgr. Horové jsme si tak mohli prohlédnout 
zajímavé a hlavně mnohdy velmi zdařilé umělecké výtvory.   

Mladí chovatelé Mikulášovic uspořádali opět „Mikulášo-
vickou kraslici“, pořadatelé si tak trochu posteskli, že účast 
byla oproti minulým ročníkům slabší. Škoda, že se stále ne-
daří do této výtvarné a rukodělné soutěžní výstavy zapojit 
více místní školu.

Smírčí kříž nedaleko Tomášova utrpěl škodu, správce lesa 
vzhledem k neutěšené kůrovcové kalamitě stále nezvládá 
průběžně odstraňovat napadené stromy. Škoda, že si dělní-
ci nepospíšili a preventivně stromy v blízkosti této význam-
né památky neodstranili.

Ve třídách mikulášovické školy proběhl zápis do první třídy, 
malé školáky provedli školou jejich starší kamarádi a  vše 
jim poctivě ukázali.
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TIP  NA VÝLET  FOTO ZPRÁVY
Kamenický Šenov

Svět se zbláznil! Ještě jsme se ani po-
řádně nevymanili z  následků epidemie, 
kterou do celého světa vyslali soudruzi 
z  Číny a  máme na krku události vypro-
dukované dalším rudým šílencem, tento-
krát z Moskvy, odkud vlastně ještě nikdy 
nepřišlo nic dobrého. Dva roky jsme od 
rána do večera sledovali, jak se po celém 
světě, jedno po druhém, otvírají očkova-
cí centra. Dneska je zaplať Pánbůh po-
malu uzavíráme, abychom prakticky ve 
stejných prostorách pro změnu otevírali 
střediska pro tisíce nešťastných migrantů 
z Ukrajiny. Dobu covidovou jsme přečkali 
i díky tomu, že jsme si pro regeneraci psy-
chických sil kromě jiného pomohli výlety 
do míst, kde jsme sice byli zase sami, ale 
přece jen v přírodě se nám lépe dýchalo. 
Snad nám i  v  současné situaci alespoň 
trochu pomůže zapomenout na řinčení 
zbraní a umírající nevinné človíčky nějaký 
ten nenáročný výlet do ne až tak vzdá-
leného okolí. Pojeďme si pročistit hlavu 
třeba do Kamenického Šenova. Možná 
budete sami překvapeni, co zajímavého 
v  tomto sklářském městečku zažijete. 
Z  mnoha úhlů pohledu do jeho historie 
na nás dýchne místní architektura, umě-
ní, sakrální, technické i přírodní památky.
Naši dnešní návštěvu tedy začneme prá-
vě u skla, které Kamenický Šenov vlastně 
proslavilo po celém světě. V  roce 1724 
jistý Josef Palme, brusič skla, získal krá-
lovské povolení stavět lustry. Svou první 
dílnu otevřel na Práchni, jedné to z míst-
ních částí města. Svítidla šla od samého 
začátku na odbyt, což urychlilo zavedení 
sériové výroby lustrů. Díky velkému zá-
jmu a zručnosti místních foukačů, brusi-
čů, rytců a malířů skla, postupně přibýva-
ly další manufaktury chrlící své výrobky 
do celého světa. Svítili si s  nimi v  paláci 
francouzského krále, ruské carevny nebo 
v sídle Marie Terezie. Ta dala i jméno tzv. 
Tereziánskému lustru, jehož první kousky 
byly vyrobené na počest její korunovace. 
Bylo by dost složité tento skvost krátce 
popsat, a  tak navrhujeme zastavit se ve 
zdejším sklářském muzeu. Kromě jiného 
budeme zírat například na skleněnou žid-
li z  kolekce skleněného nábytku pro in-
dického Maharadžu z Hyderabadu a další 
a další skvosty z místních dílen.
Návštěva muzea nám sice nějaký ten čas 
zabere, ale určitě si vyšetříme chvilku i na 
další zajímavosti z nabídky Kamenického 
Šenova, za kterými jsme sem přijeli. Od 
starého patricijského domu z roku 1770, 
kde zmíněné muzeum sídlí, opatrně pře-
jdeme frekventovanou silnici a jsme u ba-
rokního kostela sv. Jana Křtitele a pokud 
budeme mít to štěstí a boží správci kos-
tela budou mít zrovna den otevřených 
dveří, což v našich kostelích, postavených 
v minulosti pro věřící a ne pro katolickou 
vrchnost, nebývá moc častým jevem, bu-
deme si moci prohlédnout i jeho zajíma-
vý interiér s hlavním sloupovým oltářem 
s obrazem sv. Jana Křtitele a bočními ol-
táři sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie 
z 18. století.
Za naši pozornost určitě stojí i  přilehlý 
hřbitov se svojí historickou částí s  celou 
řadou starých rokokových a klasicistních 
kamenných náhrobků, z  nichž mnohé 
pochází z  dílen významných sochařů 
Emanuela a  Josefa Maxe ze Sloupů. Do-
minantou celého hřbitova je památník 
z  čedičových sloupů, odhalený místním 

Spolkem válečných veteránů v roce 1912 
na počest císaři Františkovi Josefovi I. Ne-
můžeme přehlédnout ani hrobku, ve kte-
ré jsou uloženy ostatky výše zmíněného 
Josefa Palmeho a jeho rodiny.
Kamenický Šenov se dostal do povědomí 
i  díky několika bývalým čedičovým lo-
mům. Nejznámější je ten, nalézající se na 
Práchni, známý pod názvem Panská skála 
nebo taky Varhany, kde kdysi filmaři natá-
čeli část populární pohádky „Princezna se 
zlatou hvězdou na čele“. Nedaleko odtud 
je ne už tak známý ale rozhodně stojící za 
návštěvu, další čedičový lom Klučky, skrý-
vající se tak trochu v  lese pár set metrů 
na cestě z Práchně do Polevska, po pravé 
straně za železnou závorou.
Budeme-li se vracet přes Českou Kameni-
ci, pak přibližně v polovině kopce může-
me vyhledat vydatný pramen upravený 
v  roce 1931 sochařem Rudolfem Liebis-
chem. Po druhé světové válce byla tato 
zajímavá úprava zcela zničena, ale díky 
několika místním nadšencům, se pramen 
dočkal důstojného zázemí. Byl ohraničen 
zídkou z šestibokých čedičových sloupů, 
mezi nimiž voda vytéká z hlavy kamenné 
žáby. Součástí areálu je i velice zajímavě 
pojatá křížová cesta včetně božího hro-
bu. V letním čase můžete na tomto místě 
výlet ukončit osvěžující koupelí v soused-
ním bazénu.
V místě působí i Klub přátel lokálky, kte-
rý provozuje sezónní provoz historický-
mi parními i  motorovými vlaky. Patřičný 
jízdní řád vám určitě dodá až domů, dnes 
přítel nejmilejší, internet.
Abychom měli obrázek o  Kamenickém 
Šenově ucelený, tak tedy ve stručnosti. 
Původní ves byla založena r. 1352 přistě-
hovalými Lužickými Srby, kteří ji tehdy 
pojmenovali jako Sonov, z  čehož byl po 
letech Skonov, postupem času se začalo 
mluvit o Šenu, později o Šenovu a proto-
že území patřilo pod Českokamenického 
panství, byl z  toho nakonec Kamenický 
Šenov, v  roce 1900 povýšený na město. 
V minulosti patřil Berkům z Dubé, pánům 
z  Vartenberka a  jedné části rodiny Kin-
ských, která má největší zásluhy na roz-
voji místního sklářství.
Jak sami vidíte, výlet do Kamenického Še-
nova může příjemně vyplnit i  jeden celý 
den.

Text a foto: Petr Horák

Třetí kolo „Školní šluknovské ligy“ se uskutečnilo v režii mi-
kulášovické školy ve sportovní hale se hrála přehazovaná 
děvčat, naše děvčata obsadila pátou příčku

V  dalším kole „Školní šluknovské ligy“ se kluci postarali 
o senzační výsledek a jasně zvítězili ve florbalovém turnaji.

Mikulášovičtí starší žáci zahájili jarní část sezóny na do-
mácím hřišti proti soupeři z Jiříkova. V základní hrací době 
skončilo utkání remízou 1:1, na penalty pak měli větší štěstí 
soupeři.

V místní sportovní hale se uskutečnilo taneční mezinárodní 
minisoustředění tanečního seskupení Stars pod vedením 
Libuše Vladařové.Hrobka rodiny Palmeových
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Po pandemické odmlce se do Mikulášovic opět vrátila 
prestižní soutěž v  ultramaratonu, kterou technicky 
spoluzajišťuje i místní Turistický oddíl mládeže. Tentokráte 
se startovalo na nádraží v Novém Boru a cíl 112 km dlouhé 
tratě byl v Mikulášovicích.

Nejrychlejším závodníkem slušně obsazeného závodu 
s  extrémním převýšením bezmála 5000 metrů se stal 
slovenský závodník Matej Oravec, 112 km absolvoval ve 
skvělém čase 14 hodin, 14 minut a  5 vteřin. Na start se 
postavili závodníci z České republiky, Německa, Slovenska, 
Polska a Maďarska.

Taneční škola Step by Step 
bodovala v Mostě

Medailová umístění v Kralupech i Lovosicích

První dubnovou neděli proběhlo v Mostě Czech Dance Masters pro Ústecký a Liberec-
ký kraj. Organizátorem byla taneční skupina Freedom Ústí nad Labem. Celá akce pro-
běhla pod záštitou primátora města i hejtmana Ústeckého kraje. Všechny nás čekala 
náročná cesta, neboť vydat se na ní jsme si přáli téměř tři roky.
Z regionu jsme přivezli zlato a přímý postup na Mistrovství Čech do Chomutova a na 
Mistrovství České republiky do Hradce Králové, obě významné soutěže se uskuteční 
v květnu. Jsem na děvčata moc pyšná a přeji jim moc a moc dalších tanečních úspě-
chů. Poděkování patří i rodičům, kteří byli s námi, na první regionální soutěži Ústecké-
ho a Libereckého kraje.

Za taneční školu Step by Step Alžběta Kestnerová.

Běžecké soutěže turistického závodu jsou již v plném proudu, v podstatě krajská mis-
trovství již minulostí a nominace do soutěží Českého poháru uzavřeny. Mikulášovičtí 
závodníci si v krajských startech vedli tradičně velmi dobře a stanovené cíle pro le-
tošní závodní sezonu jsme splnili bezezbytku. Letos nastoupí do celorepublikových 
závodů celá řada nových sportovců, kteří splnili požadovaný limit, a tak Mikulášovice 
budou mít velmi slušné zastoupení, zejména v kategorii nejmladšího žactva. Věříme, 
že cílevědomá práce na výchově mladých sportovců se zúročí i ve vyšších soutěžích. 
Za přípravu patří poděkování nejen vedoucím, trenérům, ale také rodičům za zodpo-
vědný přístup například v docházce. U těch nejmenších je v podstatě nezastupitelná 
spolupráce s rodiči a mnohdy i prarodiči, na tréninky je musejí přivádět, odvádět. Jsme 
velký oddíl v  podstatě regionální, sdružujeme závodníky nejen z  našeho města, ale 
také Dolní Poustevny, Vilémova, Lipové, Velkého Šenova a mnoha dalších míst. Koor-
dinace je náročná, tréninky musí z části probíhat individuálně, na dálku, je zapotřebí 
důvěra, ale to vše se nám vyplácí a výsledky stojí za to. Tak si všichni vzájemně držme 
palce, a nejen v turistickém závodění, ale ve všech ostatních sportech.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Mikulášovická děvčata z taneční školy Step by Step zabodolala na soutěži v Mostě

VÝSLEDKY Z KRAJŮ:
                                             Kralupy n./Vl. Mikulášovice Lovosice
Nejmladší žákyně:
Alice Vejražková 1. místo 1. místo 1. místo
Apolena Fojtová 8. místo 2. místo 3. místo
Nela Kalousková 16. místo 4. místo 2. místo
Nejmladší žáci:
Matěj Knap 2. místo 1. místo - - -
Patrik Kalousek 5. místo 4. místo 1. místo
Matěj Vokoun 1. místo 2. místo 3. místo
Adam Fojta 3. místo 3. místo 2. místo
Nejmladší žáci:
Václav Kubička - - - 1. místo 1. místo
Filip Vokoun 5. místo 2. místo 2. místo
Mladší dorostenci:
Ondřej Fúsek - - - 1. místo 1. místo
Lukáš Machorek 2. místo 2. místo 2. místo
Starší dorostenci:
Daniel Kreibich 1. místo 1. místo 1. místo
Ženy „A“:
Andrea Fúsková 4. místo 2. místo 1. místo

Michaela Kreibichová - - - 1. místo - - -
Eliška Šimková - - - 3. místo - - -
Muži „A“:
Tomáš Levan - - - 1. místo - - -
Zdeněk Plešinger - - - 2. místo - - -
Ženy „B“:
Květa Fúsková 1. místo 1. místo 1. místo
Muži „B“:
Tomáš Fúsek 1. místo 1. místo 1. místo
Vojtěch Šimek 2. místo 3. místo 3. místo
Petr Kalousek 3. místo 2. místo 2. místo
děti s doprovodem:
Dora Vejražková 1. místo 1. místo 1. místo
Adéla Kalousková 2. místo 2. místo 2. místo
Eliška Muchová - - - 6. místo - - -
Patrik Vokoun 5. místo 3. místo 3. místo
Rozálie Kreibichová - - - 8. místo - - -
Vítek Lipenský - - - 5. místo - - -
Jakub Trousil - - - 7. místo - - -
Zdeněk Lerch - - - 9. místo - - -
Vladislav Liaschenko (Uk) 6. místo 10. místo - - -

Nováček v  oddíle Eliška Muchová si svůj první závod 
zaběhla v doprovodu dorostence Ondry


