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SVOZY ODPADŮ 
PROSINEC 2022

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní - liché pondělí 
5.12. a 19.12.

kombinovaný - každé pondělí
měsíční - pondělí 5.12.

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 12.12. a 26.12.

SBĚRNÝ DVŮR
každý všední den 

od 14.00 do 16.00 hodin
sobota 3.12. a 17.12.

od 9.00 do 11.00 hodin

Ordinace praktického 
lékaře

MUDr. Pavla Ticháčková
UPOZORNĚNÍ

návštěvu v ordinaci
 je nutné 

TELEFONICKY OBJEDNAT
412 394 578
775 536 155

pondělí
12.00 - 18.00 hodin

úterý - pátek
8.00 - 11.00 hodin

Prosíme o trpělivost!

Podzimní tábor turisťáku 
podpořilo počasí

str.3

Místní houbaři uzavřeli 
sezonu tradičním šmakem

str. 2 

Parket Slovanského domu se zaplnil 
Po  řadě nekonečných měsíců prázdnoty na  tanečním 
parketu Slovanského domu v  Mikulášovicích zaviněné 
covidovou pauzou se opět tančilo a bylo plno. Vyhláše-
né plesové a společenské akce tak znovu začaly a  jako 
první se uskutečnila společenská zábava pro rodiče 
a ostatní přátele školy. Jak už to bývá v Mikulášovicích 
tradičně zahajovala svým předtančením děvčata ze Step 
by Step, snad proto, aby všechny přítomné navnadila 
k jejich vlastním tanečním kreacím na místním parketu. 
Pro dobrou náladu po celý večer hrála a zpívala kapela 
Stratos Band, která je již s mikulášovickým pódiem dob-
ře spjatá především díky plesům místních dobrovolných 
hasičů. Páteční večer nebyl jenom o samém tancování, 

na své si přišli také zájemci o společenské hry, přítomní 
mohli zkusit štěstí i v tombole. Ta velká o zajímavé a hod-
notné ceny se losovala z čísel zakoupených vstupenek. 
Některé z  cen si opravdu našly ty „správné“ výherce. 
O celkovou pohodu se postarala také obsluha zdejšího 
baru, která měla v nabídce nejen nepřeberné množství 
nápojů, ale také jídla. Humorné bylo rovněž půlnoční 
překvapení, v němž vystoupila většina učitelského sbo-
ru. Bezpečnost ve Slovanském domě zajistili místní hasi-
či za což jim patří poděkování, jakožto i všem ostatním, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu této první spole-
čenské akce nadcházející plesové sezony.

Text a foto: Tomáš Fúsek

KALENDÁŘ AKCÍ:
26.11.2022 Mikulášovický Advent
Kostel sv. Mikuláše, náměstí – od 16.30 h.
pořádá ZŠ a MŠ Mikulášovice ve spolupráci s městem
30.11.2022 Přednáška Radka Andonova
Slovanský dům – od 17.00 h.
pořádají Mladí chovatelé zvířat Mikulášovice
2.12.2022 Mikulášská besídka 
Slovanský dům – od 16.00 h.
pořádá ZŠ a MŠ Mikulášovice 
3.12.2022 Mikulášský turnaj v kopané 
Sportovní hala – od 9.00 h.
pořádá Fotbalový klub Mikulášovice

Děvčata ze Step by Step po úvodním slovu vedení školy svým předtančením společenskou zábavu zahájila

Taneční parket na velkém sále se velmi rychle zaplnil 

Nejen napětí, ale i  legrace provázela losování hlavní tom-
boly večera
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Místní houbaři uzavřeli sezonu tradičním šmakem 

Odkaz mikulášovické rodiny Röslerů

Exkurze do Sebnitz

Houbařský šmak, právě tak se nazývá dnes již tradiční 
akce, kterou místní houbaři pořádají na  závěr houbař-
ské sezony. V  restauraci U  Vladařů se tak sešla téměř 
celá členská základna mykologického kroužku, aby 
v  kulinářské soutěži ohodnotila pochutiny, ve  kterých 
byly základem houby. Bezmála dvacet jídel se uchá-
zelo o  prestižní ocenění nejen svojí chutí, ale také 
vzhledem. Součet obou bodovacích složek pak určil 
celkové pořadí, ve  kterém na  vrchol vystoupala Pavla 
Brotánková se svojí polévkou připravenou z kotrče. Stří-
bro brala Jiřina Wienker za  originální houbový chléb. 
Bronzovou příčku pro sebe urvala Božena Jirousková. 
Přítomní se skvěle bavili nejen při konzumaci připra-
vených pochutin, ale také svými houbařskými zážit-
ky.                                                                                                                                                

Text a foto: Tomáš Fúsek

U  příležitosti státního svátku si členové na-
šeho spolku nadělili malou radost v  podobě 
připomenutí odkazu továrnické rodiny Rösle-
rů. Program začal v kostele svatého Mikuláše 
mší svatou obětovanou za  zesnulé Röslero-
vy. V  závěru mše se její účastníci přesunuli 
k  renovovanému hrobu Ignaze Röslera ml., 
od  jehož úmrtí v  říjnu uplynulo rovných 150 
let. Program pokračoval v dolních Mikulášovi-

cích v bývalé, více než 200 let staré Röslerově 
továrně. Zde si mohla asi stovka návštěvníků 
prohlédnout například zde v  minulosti vy-
ráběné nože či ukázky z  hudebního archivu 
Šluknovska. Přichystané bylo rovněž občerst-
vení a hudební doprovod v podání dětí i do-
spělých pod vedením Patrika Englera. Dnešní 
akcí zároveň začala přeměna staré Röslerovy 
továrny na spolkový dům našeho Spolku Nix-

dorf. Děkujeme všem návštěvníkům za účast. 
Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili 
městu Mikulášovice za  materiální podporu 
(Tomáš Fúsek a jeho šikovní chlapci) a za účast 
děkujeme místostarostce města paní Janě Še-
dové. Lobendavský starosta Stanislav Jirásek 
si zaslouží poděkování za  zapůjčení mobilní 
toalety.

Petr Pánek

Sebnitz znamená pro našince většinou 
Lidl. Ale Sebnitz je také krásné historic-
ké městečko s pěkným okolím. Proto se 
naši osmáci vypravili procvičit dějepis 
a  němčinu právě sem. Po  důkladném 
průzkumu náměstí a  jeho okolí jsme 
navštívili evangelický kostel svatého 
Petra a  Pavla. Zde nás paní Schöne při 
komentované prohlídce seznámila s bo-
hatou historií této stavby, trochu jsme si 
procvičili slovní zásobu a při zpěvu jsme 
si vyzkoušeli akustiku kostela. Naše další 
kroky vedly do Urzeitparku a poté jsme 
přes úpatí Tanečnice po Staré mikulášo-
vické cestě putovali domů.

Petr Pánek

Stůl se soutěžními pochutinami rychle zaplnil

Setkání začalo nejprve v místním kostele sv. Mikuláše a u zrenovovaného 
hrobu Ignaze Röslera ml.

Osmáci prošli ze Sebnitz do Mikulášovic po „Staré mikulášovické cestě“

V bývalé Röslerově továrně v dolních Mikulášovicích bylo k vidění nepřeber-
né množství historických exemplářů
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První velkou zastávkou letošní expedice byla beseda s lektorem v Muzeu ochrany přírody 
v Prachovských skalách 

A po roce je to tady zase, extrémní triatlon Winterman s mi-
kulášovickým zastoupením. Na startu opět nechyběl Vác-
lav Pícha a bojoval celých 18 hodin, 26 minut a 43 vteřin až 
do samotného cíle na vrcholu Ještědu. Cyklistická část zá-
vodu vedla mimo jiné městy Šluknovského výběžku i přes 
Mikulášovice a „Venca“ projížděl náměstím ve 12.25 hodin. 
Gratulujeme k úspěšnému zdolání jednoho z nejextrémněj-
ších závodů vůbec.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Informace - tímto informujeme občany Mikulášovic, 
kdo bude chtít změnit kapacitu popelnice na rok 2023, 
aby tak učinili do konce listopadu 2022 a podali novou 
ohlášku poplatníka. Menší kapacitu nádoby mohou mít 
jen chalupáři či důchodci.

Monika Moravcová - referent živ. 
a odpadového hospodářství

Informační středisko, Nožířské muzeum a  prodejna su-
venýrů i nožů je otevřená současně. Otevřeno je od pon-
dělí do pátku v době 9.00 do 16.00 hodin s polední pau-
zou 12.00 - 12.30 hodin, návštěvu větší skupiny je nutné 
předem domluvit. Víkendy a svátky je možné si domluvit 
individuální otevření po telefonické domluvě. 
Případné informace na tel.: 739 452 734, 
e-mail: ic@mikulasovice.cz
Nožířské muzeum rozšířilo svojí expozici o  další patro 
a celou řadu nových exponátů.

Ubytovací vouchery se rozjely v plné parádě. Návštěvní-
ci si na webu pomahej.ceskesvycarsko.cz mohou vybírat 
již ze 70 ubytování v Českém Švýcarsku. Za 10 dní se vy-
dalo více jak 330 voucherů pro cca 1200 osob a vyčerpal 
se tak 1 milion korun z 10 milionů, které jsou k dispozici.
https://pomahej.ceskesvycarsko.cz/
V souvislosti s lesním požárem v Národním parku České 
Švýcarsko se vedení Ústeckého kraje rozhodlo podpořit 
obnovu turistického ruchu v této oblasti. Návštěvníkům, 
kteří se ubytují v  Českém Švýcarsku, bude nabídnuta 
bezplatná jednodenní síťová jízdenka DÚK.

Desítky let patří podzimní prázdniny 
mikulášovického turistického oddílu 
mládeže „Expedici Český ráj“. Také letos 
odjelo bezmála třicet účastníků do srdce 
Českého ráje, aby si užili zaslouženého 
relaxu po náročné závodní sezoně. Žádné 
běhání, žádný sport, přesto si na  pohyb 
nikdo stěžovat nemohl. Ti větší během 
celé akce nachodili desítky kilometrů 
po překrásném okolí a ti menší si dlouhé 
přechody ulehčili přejezdem v  autech. 
Stihli jsme navštívit spoustu zajímavých 
míst a  památek, ale také užít si spoustu 
legrace v  táboře. Uvařit si jídlo, zahrát 
si řadu her, nakreslit si hodně obrázků, 

a především si zahrát na pořádnou schov-
ku. Nechyběla ani tolik obávaná stezka 
odvahy a musím říct, že letos byli všichni 
překvapivě hodně odvážní a  všichni to 
zvládli na jedničku s hvězdičkou. Nikomu 
se nechtělo domů, ale bohužel prázdniny 
nejsou nekonečné, všichni jsme si slíbili, 
že příští rok si to zase užijeme. I tato akce 
mohla proběhnout za  laskavé podpory 
mnoha institucí, které podporují činnost 
turistického oddílu mládeže dlouhodobě 
po  celý rok. Děkujeme městu Mikulášo-
vice, Ústeckému kraji, MŠMT, Mas Český 
Sever a celé řadě dalších podporovatelů.                                                                                                                                

Text a foto: Tomáš Fúsek

Připomenutí termínů ukončení akce a předložení 
Závěrečné zprávy ke kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji

Dovolte mi, abych Vás upozornila, že realizace výměny starého kotle za nový musí být 
ukončena do 31. prosince 2022   tzn. nový zdroj zaplacen a přiveden do trvalého pro-
vozu, provedeny úhrady všech způsobilých výdajů, které budete předkládat k vyúčto-
vání dotace dle Článku I. odst. 5  - Smlouva o poskytnutí dotace). Výdaj, který nebude 
neuhrazený do tohoto data, nebude uznán jako způsobilý výdaj (Článku IV odst. 5 - 
Smlouvy o poskytnutí dotace). 
Úhradou se rozumí, že v tento den již bude hrazená částka odečtena z Vašeho účtu, 
nikoliv že tento den bude pouze zadán příkaz k úhradě, který bude zaúčtován v někte-
rém z následujících dnů. 
Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech výdajů a uvedení nového zdroje do trva-
lého provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu s povinnými přílohami (viz příloha) 
a to nejpozději do 31. ledna 2023. 
Doručením se míní, že tento den musí být Závěrečná zpráva dodána na  podatelnu 
Krajského úřadu nikoliv pouze odeslána!!!
V případě časové tísně (tzn. že nestihnete zrealizovat výměnu starého kotle za nový 
do 31. prosince 2022) je možné využít další možnosti Dotačních titulů a to ve Statním 
fondu Životního prostředí - Nová Zelená úsporám (viz odkaz) Nová zelená úsporám 
– Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) a nebo v 5. výzvě Kotlíkových 
dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 - 5. 
Výzva Ústeckého kraje: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).  

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.
Bc. Alena Franceová - samostatný referent

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
tel.: 475 657 354, e-mail: franceova.a@kr-ustecky.cz

AKTUALITY Z INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Ubytovací vouchery na podporu 
turismu v Českém Švýcarsku 

Podzimní tábor turisťáku 
podpořilo počasí

FOTOZPRÁVY
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FOTOZPRÁVY

ZŠ a MŠ Mikulášovice uspořádala strašidelnou stezku od-
vahy. Všechny potěšila veliká účast. Děkujeme organizáto-
rům, kteří akci připravili.

Ač se to zdálo jako nesplnitelný úkol, na náměstí již stojí vánoční strom. Objevit strom v na-
šich kůrovcem zdecimovaných lesích je v podstatě nemožné. Přesto jsme pro letošní Váno-
ce jeden ještě nalezli a až bude ozdobený, určitě nám zpříjemní sváteční chvíle.

Ve  Slovanském domě proběhla jedna z  besed o  Českém 
nizozemí z dalšího cyklu přednášek spolku Partnerství pro 
Český Sever. Tématem byly významné osobnosti a předná-
šející byla Klára Mágrová.

Houbaři zavírali les
Podzimní den, který bývá v  tento čas ob-
vyklý. Celou noc propršelo až do  ranních 
hodin. Nastala obava, že se nepodaří les 
uzamknout. Poté se počasí umoudřilo. 
Naštěstí přestalo pršet. Houbařská chasa 
vyrazila s  velkým odhodláním k  nejbližší-
mu lesu. K  tomuto účelu posloužily břízy, 
které rostou za  místním hřištěm. Lesní ri-
tuál mohl začít. Byl doprovázen podzimní 
poezií. Kdo měl zájem, přispěl svou troškou 
poezie a  tak zpestřil tuto sváteční chvíli. 
Následovalo uzamčení podzimního lesa 
na  třikrát lesním klíčem. Tímto úkonem 
spolek uzavřel letošní houbařskou sezonu, 
která byla velmi bohatá na  úlovky. Děku-
jeme přírodě a  lesu, byly štědří. Houbám 
zdar! 

Mykologický kroužek Mikulášovice

Zamykání lesa
Nadchází nám zimní čas

a lesy kolem ztrácí ptačí hlas,
ježek se ukládá k spánku na zimu

i jezevec už má svou peřinu. 
Muchomůrka se v lese krčí,

hřib a liška také mlčí,
zima už nám přichází

i brouček svůj úkryt nachází.
Listnáči shodí svou barevnou hřívu,

lesy se připraví na zimní bídu.
Usnou a těší se na jarní paprsek,

kdy vrátí se život do lesů i našich řek.
Smrček i jedle hrdě tu stojí,

zima jim nebude, neopadávají.
Borovice se tu trošičku krčí,
Vánoce blíží se a jehličí frčí.

Zamykám les i studánku,
zamykám houbařskou pohádku,

les nám dal svých darů dost, 
je čas říci lesu dobrou noc.

Za houbaře Brotánková

Brigáda na houbařské základně
Potřebovalo se upravit prostranství před základnou našeho spolku. Vybraní členo-
vé houbařské chasy přiložili ruku k  dílu. Houbař Zeman sekal křovinořezem, ostatní 
za ním pohrabovali. Za necelé dvě hodiny bylo dílo vykonáno. Tímto bych ráda podě-
kovala všem, kteří se této podzimní brigády aktivně zúčastnili. 

 Za spolek houbařů Záveská Mirka
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HISTORIE
Mikulášovický klub v 60. letech minulého století

Pakliže si v našich vzpomínkách z historie dáv-
né i  nedávné připomínáme tehdejší aktivity 
našich předchůdců, většinou je pak porovná-
váme s dnešní realitou. Pokaždé je ale nutné 
mít na  mysli ten fakt, že životní podmínky 
a  technický pokrok, jakož i  osvobození se 
od minulého režimu, náš život radikálně změ-
nily. Otevírá se nám úplně jiný svět, který nabí-
zí přehršel nových možností pro naše osobní 
i  společenské sebeuplatnění. Tam, kde ale 
například před těmi 50ti - 60ti lety byla vůle 
v  něčem se prosadit, něco dokázat, něco se 
naučit a taky něco po sobě zanechat, tak tam 
se mohly dít věci. A v Mikulášovicích se děly! 
Bývali jsme v  zájmu o  sebevzdělání opravdu 
jedničky.
Nejaktivnější institucí byl v tomto směru Klub 
pracujících při ROH (Revoluční odborové hnu-
tí, neboli tehdejší odbory). Nejen, že se tady 
angažovalo velké množství různých lektorů, 
ale pochopitelně musel být i  zájem z  druhé 

strany, od  místních, kteří se chtěli učit, vzdě-
lávat nebo se jen bavit. Že to fungovalo obou-
stranně svědčí výpis tehdejší činnosti.
Na  jedné straně to byly zájmové kroužky, 
do kterých se chodili mikulášovičtí realizovat, 
bavit, odreagovat se, vyplnit volný čas. Jejich 
výčet je poměrně dlouhý. Byl to kroužek akva-
ristický, filatelistický, filumenistický, šachový, 
estrádní, divadelní, loutkařský nebo modelář-
ský. Některé z nich měly v náplni zabavit sebe, 
ale i pobavit své spoluobčany.
Vedle kroužků, v Klubu probíhaly i kursy jako 
ruština, němčina a  angličtina. Všichni jazyko-
ví lektoři měli vyučovací hodiny jak pro začá-
tečníky, tak i pro pokročilé. Pravidelné hodiny 
výuky pro zájemce měly i kursy šití, vaření, ple-
tení, společenských tanců, baletu nebo malo-
vání a kreslení.
      Své zastoupení, hlavně pro mladé adepty, 
měla hudební výchova. Zájemci se mohli při-
hlásit k výuce hry na klavír, dechové nástroje, 

housle, harmoniku nebo i bubny.
Ani to ještě ve výčtu aktivit Klubu pracujících 
v  Mikulášovicích nebylo vše. Mezi místními 
byly vždy velice oblíbené, vedením organizo-
vané, zájezdy s  kulturním, sportovním nebo 
rekreačním zaměřením. Tomuto tak aktivní-
mu kulturáku tenkrát šéfoval pan Jáno Borga 
a svého času i Emil Kozák.
V problematické a složité době budování so-
cialismu byl Klub pracujících v Mikulášovicích 
ve věci využívání volného času nejaktivnějším 
a pro zaměstnance místních továren i občany 
města největším přínosem. Podobný „Dům 
služeb“ by už dnes nikdo nedal dohromady 
ani zázrakem. A  nejen v  takovém městečku 
jako jsou Mikulášovice, ale v tomto rozsahu asi 
ani nikde ve větším městě. Nad touto aktivitou 
dnes můžeme jen nevěřícně kroutit hlavou.

 

Text a foto: Petr Horák

Jedna z klubových akcí před válkou – vinobraní na hradě

Historické předválečné foto Klubu, kde se i tehdy děly věci
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Uplynulý víkend proběhla ve  výběžku celá řada sportovních akcí, mimo jiné také mezinárodní kros. V  Rumburku pod vrcholem Dymníku se na  start 
postavilo také několik běžců z Mikulášovic.

Žáci mikulášovické školy se s úspěchem zúčastnili oblastního přeboru v piškvorkách. V Děčíně soutěžila čtyři tříčlenná družstva. Do finále se nakonec 
prokřížkovala dvě chlapecká družstva, která obsadila první a druhou příčku a postupují na krajské mistrovství.

Na téma sv. Martin a Advent se uskutečnila ve Slovanském domě beseda, 
poutavým slovem provázel Rosťa Křivánek a  evangelický duchovní Ri-
chard Vlasák.

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů nacvičovala noční záchranu osob ze zakouřených prostorů. Společné cvičení SDH Mikulášovice a SDH 
Vilémov se uskutečnilo v neobývaných prostorech č.p. 321.

Biatlonisté měli poradu s programem v místní kuželně, v rámci setkání se 
toho probralo, nicméně nejdůležitějším bodem bylo pogratulování k život-
nímu jubileu trenérovi Zdeňku Němečkovi. Ve  svých sedmdesáti je stále 
velmi platným konzultantem při střelbě, zejména k dorosteneckých kate-
goriích.
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Turistický oddíl mládeže vysadil ve spolupráci s městem Mikulášovice dvě lípy ke křížku nad restaurací Svatý Hubert. Stromy věnovala správa CHKO Lab-
ské pískovce a vysazeny byly na místě původních lip, které již musely být odstraněny pro velmi špatný stav.

Poslední instrukce před startem pro ty 
nejmladší závodníky je velmi důležitéMezi ženami si stříbro z Pacova odvezla mikulášovická Andrea Fúsková, zejména díky nulové penalizaci

Poslední závod sezony se běžel tradičně v Pacově
Pacovské dovádění na  Vysočině již patří neod-
myslitelně k  úplnému závěru běžecké sezony 
turistických závodů po mnoho dlouhých let a mi-
kulášovičtí nikdy nechyběli na startu. Nejen, že si 
zde mezi s sebou zazávodí elitní závodníci z čela 
národních výkonnostních žebříčků, ale závod 
je vhodný i  pro začínající závodníky. Celou akci 
vždy provází velká pohoda, a  kromě samotného 
závodu je možné se zúčastnit i dalších doprovod-
ných aktivit. Tou nejatraktivnější je noční výsadek, 

při kterém si zejména ti větší užijí noční bloudě-
ní po okolí Pacova s cílem na turistické základně. 
Naopak menší děti se s  doprovodem dospělých 
učí nejen orientaci v neznámém terénu, ale také 
odvaze, nebojácnosti a zodpovědnosti za svá roz-
hodnutí. Letos celému dovádění přálo i pěkné po-
časí, a tak se celá akce vydařila na jedničku s hvěz-
dičkou. Navíc si mikulášovičtí závodníci vybojovali 
na tratích i velmi slušná umístění. 

Text a foto: Tomáš Fúsek

Výsledky:
Nejmladší žákyně:
1. místo  Alice Vejražková   
5. místo   Apolena Fojtová
8. místo   Nela Kalousková

Nejmladší žáci:
1. místo  Matěj Knap
3. místo  Patrik Kalousek
5. místo   Matěj Vokoun

Mladší žáci:
5. místo   Filip Vokoun

Dorostenci:
1. místo  Daniel Kreibich
5. místo  Ondřej Fúsek

Ženy:
2. místo  Andrea Fúsková
5. místo   Květa Fúsková

Muži:
1. místo   Tomáš Fúsek
7. místo  Petr Vejražka
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Členové sboru dobrovolných hasičů sehráli přátelské utkání v kuželkách. V místní kuželně si to na drahách rozdali se svými kolegy z SDH Velký Šenov.

Žákovskému týmu mikulášovického fotbalu se podzimní část sezony vyda-
řila, dlouho to vypadalo, že přezimují dokonce na hrotu tabulky. Zaváhání 
v posledním utkání je nakonec odsunulo na bronzovou příčku, ale i tak je 
to výborný výsledek pro polovinu soutěže.

Je vůbec úspěch, že Mikulášovice mají své mužstvo dorostu 
v  oficiální soutěži, většina mnohem větších měst v  regio-
nu o  tom pouze sní. Kluci bojují, v  předposledním zápase 
proti vedoucímu Šluknovu dokonce vstřelili úvodní branku, 
nakonec těsně prohráli 4:3, ale tento výsledek je pro naše 
dorostence velmi lichotivý.

Úvod sezony okresní fotbalové soutěže dospělých nás sice navnadil, vý-
sledkově se však naši muži ve vrchních patrech tabulky neudrželi. Potěšují-
cím faktem je, že za „áčko“ nastupují i naši nadějní dorostenci což bude mít 
přínos zejména do budoucna.

FOTOZPRÁVY


