OBČASNÍK

MĚSTA VELKÉ HAMRY

zima 2009 ● cena 6,- Kč
ročník 12. ● č. 4

Fotografie z mikulášské nadílky, která se konala v pátek 4. prosince 2009 ve spolupráci se školou na
Hamrskách. Děti byly Mikulášem obdarovány bohatou nadílkou. Besídka byla uspořádána
v Sokolovně na Hamrskách.

Z RADY MĚSTA

•

RM projednala informace k zákonu č. 362/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s návrhem o státním rozpočtu České
republiky na rok 2010, v oblasti majetkových
daní a rozhodla sazbu daně z nemovitostí
ponechat dle platného zákona o dani z
nemovitosti.

za období říjen - prosinec 2009

•

RM projednala záměr využití haly na pilu a
přístavbu přidružených provozů na pčk.336/2 v
k.ú. Velké Hamry a k předloženému záměru
nemá připomínek.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. Květoslavy
Lysé o povolení pokácení čtyř vzrostlých
stromů na pozemku zahrady rodinného domku
ve Velkých Hamrech čp.530.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti p. Z. Zítka o
pokácení dřevin rostoucí mimo les. Jedná se o
5x javor a 1x buk.

•

•

RM rozhodla schválit zasklení balkonu v bytě
č.46 čp.616. Zasklení provede fi. ORISTA
Jablonec n/N a bude provedeno na vlastní
náklady pana K. Kučery.

RM rozhodla souhlasit s navrženou stavbou
fotovoltaické elektrárny na střeše objektu čp.416
na pp. č.465 v k. ú. Bohdalovice v obci Velké
Hamry.

•

RM rozhodla o demolici bývalého internátu na
pp. č.571/1 k. ú. Bohdalovice v celkové ceně 1
000 000,- Kč bez DPH, kterou nabídla fi.
IMSTAV Group s.r.o. Mydlářská 105 Liberec
10 jako nejvýhodnější. Doporučuje ZM přijmout
na tuto akci účelovou dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje 600 000,- Kč.

•

RM rozhodla schválit Kupní smlouvu č.
MTM/20091030/34 na zakoupení
1 ks
univerzálního žacího ramena HYMACH TDH
LB500 TR.

_________________________________________

Lékárna Velké Hamry oznamuje:
Otevírací doba: po-pá 8.30 – 17. 30 hod
so 8.30 – 11. 00 hod

-Odborné poradenství (léčiva,doplňky stravy)
-Specializace na čaje a rostlinné výrobky, (f.
Valdemar Grešík + další)
-„Sunar lékárna“-zvýhodněné ceny dětské výživy
od firmy HERO
-Možnost objednání přípravků, které nejsou trvale
skladem, telefonicky, e-mailem. Objednané
přípravky budou v lékárně připraveny pro
zákazníka již druhý den po objednání!
-Možnost dovézt zejména starším zákazníkům
zdravotnický materiál o větších rozměrech (inkont.
pleny, kalh.) do vzdálenosti 8 km zdarma.
Kontakt: tel. 483387181
e-mail: lekarnahamry@seznam.cz
_____________________________________________
30. listopadu – 1. prosince 2009
se v zasedací místnosti městského úřadu konala
tradiční předvánoční výstavka pod názvem „Zvony,
zvonky, zvonečky“.
Děkujeme všem, kteří přispěli dobrovolným
finančním příspěvek, který bude v roce 2010 věnován na
dětský den ve Velkých Hamrech.

_____________________________________________

Sametová akademie
Je pátek 13. listopadu a sokolovna ve Velkých
Hamrech I je připravena na jediné oslavy událostí 20. a
70. výročí 17. listopadu v našem městě. Možná, že
mnohým se zdá, že není co oslavovat, ale pro
svobodomyslné občany je to vzpomínka na konec
dlouholeté diktatury jedné strany, ale i počátek hrůz
teroru nacismu u nás i v celé Evropě v roce 1939.
Vyzdobená budova vítá příchozí diváky. Hala nabízí
fotodokumentaci historie i nedávných dnů naší
tělovýchovy, o což se stará náš vzdělavatel Radomír
Šefr, a stará se dobře! O občerstvení pečují členky
jednoty, v předstihu někteří členové zkulturnili interiér
sokolovny.

Archiv: mateřská škola

V 17 hodin začíná program písničkou „Chválím tě,
země má“. Střídají se cvičenci od nejmladších členů
jednoty a žáčků místní mateřské školy, dále vystupují
jablonecké dívky s předvedením cvičení Hip-Hop,
krásná je pódiová skladba žen ze Sokola Zlatá Olešnice.
Adeptka učitelského „řemesla“ Petra Stěhulová
vystupuje se staršími žákyněmi, které reprezentují
nepatrnou část této věkové kategorie našeho města! Dvě
dvojice děvčat předvádějí pohybové kreace na oblíbené
hity a program oživuje i jímavý zpěv novopečené paní
učitelky Martiny Stěhulové. Díky!
Ženy ze všestrannosti si vybírají ke cvičení Karla Gotta
a 8 mužů uzavírá 1. část programu svižnou skladbou na
motivy tanečních písní. Je to dnes už rarita vidět muže
cvičit!
Následuje 2. část, kdy 63 vystupujících a 120 diváků
sleduje tombolu. Napětí stoupá a 14 šťastlivců vyhrává.
Ne, není to ani auto nebo televizor, a přesto sálem
vládne pohoda.
Celý program pozorně sleduje starostka Župy Jizerské
sestra Miluše Řeháková, ale škoda, že vedení města
chybí!
Ať pro nás všechny platí, že národ, který nectí svou
minulost, není schopen vytvořit dobrou budoucnost!
Za celý výbor naší jednoty děkuji mateřské škole za
milé vystoupení, sestrám Břečkové a Černé za přípravu
občerstvení a nakladatelství Buk a Kláře Pospíšilové za
sponzorskou pomoc a dary pro cvičence.
Přeji všem příznivcům Sokola pěkné zakončení
letošního roku a hodně zdravého pohybu v roce 2010 !!!
Eva Hoffmanová, starostka TJ Sokol Velké Hamry
_____________________________________________

VEČER DUŠIČKOVÝ
Není to dneska v módě, ale jsem ateista.
Nechci říct nevěřící, protože věřím v sílu rozumu, lásky
a pevné vůle.
Nechci říct bez vyznání, protože vyznávám toleranci,
ohleduplnost, úctu člověka k člověku a ke všemu
živému i neživému kolem nás.
Nevěřím v boha. Nechci v něho věřit, protože jsem
v životě viděla tolik zla, které zůstalo nepotrestáno, že
existuje-li něco, bytost nebo princip, který toto zlo, tyto

hrůzy dopustil páchat, a to často ve jménu sama sebe, je
hoden spíše opovržení než uctívání.
Přesto přiznávám, že i v mém životě existují chvíle, kdy
pociťuji nezkrotnou touhu padnout na kolena a prosit,
prosit někoho všemohoucího o rozhřešení, sílu,
odpuštění, radu, odpověď …
Tehdy závidím těm, kdo věří. Závidím jim, že se jejich
volání dostává odpovědi.
Moje strasti narážejí jen na mrazivou prázdnotu vesmíru.
A tak miluju Vánoce jako svátky rodinné a všechny
svátky ostatní mě zajímají jen z hlediska tradice. Jako
součást života mých předků, kterou je třeba poznávat a
chápat, avšak netřeba se jí řídit. Ale přece je jeden
církevní svátek, který ctím. Dušičky. Jejich kořeny prý
tkví v době pohanské.
Ostatně co vlastně své kořeny v době pohanské nemá,
že. Křesťanství tu zase není tak dlouho.
Ostatně, je mi to jedno. Já osobně si prostě přeju věřit,
že tento den se k nám mohou duše zemřelých vracet.
Četla jsem kdesi, že svíčka zapálená za oknem jim
usnadňuje cestu. A tak každý rok, druhý listopadový
večer, rozžíhám třaslavý plamínek a čekám.
Každý rok volám někoho jiného. Žijeme příliš rychle,
nestačíme si všechno říct, dokud jsme tady. Proto ten
útěk do říše bájí. Protože toužíme něco sdělit těm na
druhém břehu, pochlubit se jim nebo se prostě zeptat na
věci, které neúprosně zavál čas.
Tati, jsi tady ?
Tak si představ, máme koně.
Pamatuješ, jak jsme si ho spolu vysnívali ? Jak jsme si
ho představovali ve zpustlé stáji vedlejšího stavení.
Věřila jsem, že když budu do prázdného kamenného
žlabu večer klást kostky cukru a tvrdý chleba, tak jednou
přijde. Vždycky jsem se ráno běžela podívat, ale stáj
byla prázdná a jen moje fantazie viděla v mokré trávě
otisky podkov.
Teď ho teda máme doopravdy.
Není to bílý grošák, jak jsme si představovali. Ani se
nejmenuje Džulina, jak jsme mu říkali spolu. Je to tmavě
šedá kobylka polského koníka s černým pruhem na
zádech a jmenuje se Bára. Bylo by to dlouhé vyprávění,
proč se vlastně stala naší. Zkrátka … věděla jsem, že
dvanáctiletý koník, který si nikdy pořádně nezvykl na
sedlo a jezdce, moc šancí v životě nemá. A tak jsem ho
dala Mirce k vánocům …
Aha, ty nevíš, kdo je Mirka. Jedno z tvých vnoučat,
jehož narození ses nedožil. Určitě by se ti líbila. Má
tvoje jméno. A tvoje oči. Nikdy nezapomene
připomenout „Já mám řasy po dědovi,“ i když tě nikdy
nepoznala.
Neboj, Bára jí neublíží. Našla jsem jim oběma dobrou
učitelku. Říkáme jí Malá Katka. Má spoustu trpělivosti
s oběma a když vidíš Mirku s Bárou na jízdárně, tak
prostě cítíš, že patří k sobě. Malá holka a malý kůň.
Víš, ten den, když jsme Báru přivezli k Malé Katce a
poprvé ji pustili na zasněženou pastvinu, jsem si hrozně
přála, abys stál vedle mě. Cválala mrazivým sluncem
sem a tam a radovala se ze života. Tenkrát jsem
pochopila ono přísloví, které říká, že svoboda je na
hřbetě koně. Je škoda, žes ji neviděl.
Je škoda, žes neviděl spoustu jiných věcí.

Letos je to patnáct let, co jsi umřel, a já poprvé cítím, že
mi chybíš. Celé ty roky jsem cítila lítost nad tvou
ztrátou, ale teď bych tě potřebovala mít vedle sebe.
Nejenom proto, abych ti ukázala našeho koně.
Neměl jsi odejít tak brzo. Tys přeci nikdy neodcházel od
rozdělané práce. Zůstala po tobě spousta nedodělaného.
Nemyslím dům a tak. Je spousta důležitějších věcí. Měl
jsi odvést Klaudii k oltáři, měl jsi svým vnoučatům dělat
dědu. Víš, že už máš osm vnoučat ? Ty pamatuješ jen
čtyři, vidíš. A každé z nich má v sobě nepopiratelný kus
tebe. Tvou pracovitost, tvůj zdravý selský rozum, tvůj
suchý humor, tvůj pohybový talent, tvoji paličatost,
tvoje záchvaty nemluvnosti. Vlastnosti dobré i špatné,
takže jeden každý jsou jako ty. Někdy k pomilování a
někdy na zabití.
Je škoda, že nejsi s nimi.
Že jsi s nimi nemohl být dýl.
Měl bys z nich radost.
Třeba z Petra bude hajný. Hajný tělem i duší. Jestli má
někdo zelenou krev, tak je to právě náš Péťa. Měli byste
si o čem povídat.
A Štěpán. Tvůj prvorozený vnuk, o němž jsi tenkrát,
když se narodil pravil : „Tak pěkně to šlo, pořád samý
holky a teď se to zkazilo.“ Mamka se na tebe tenkrát
zlobila, ale ty jsi byl tak hrdý, když o tobě můj spolužák
prohlásil : „Hoffman sice kluky neumí, ale za to holky
dělá pořádný.“ Štěpik-chlapik, jak jsi mu říkával, je ti
podobný nejvíc. Tvrdí to i tvoji bývalí spoluhráči
z volejbalu. Ano, tvůj vnuk hraje volejbal. A taky chodí
na pivo, což je zrovna dar, který jsi mu do vínku dávat
nemusel, ale …
Dneska bych byla ráda, kdybys s ním na to pivo šel.
Studuje trenéřinu. Říkal mi, že by klidně šel učit, že by
ho bavila práce s dětmi, ale … má strach. Má strach, že
v dětech nedokáže zažehnout stejný plamen nadšení,
který hoří v něm. Že dnešní děti nestojí o pohyb jako
takový, možná snad jen o ten, který vede k vrcholovému
sportu, jenže tam je mnoho povolaných a málo
vyvolených. A on by chtěl, aby se děti pohybovaly jen
pro radost z pohybu samého, aby braly pohyb jako
prostředek komunikace, jako něco, co upevňuje partu a
probouzí hluboká přátelství.
Říkal mi toho mnoho a jediné, co jsem mu dokázala říct
bylo, že ty jsi měl ten dar. Byla jiná doba, já vím, děti
tenkrát neměly tolik možností, ale pro ty kluky, které jsi
učil lyžovat, jsi byl někdo. Kamarád, táta. Dodneška
mám schovaného medvěda, kterého ti přinesli, když
jsem se narodila.
Proč jsi odešel dřív, než jsi stačil mému synovi předat
svoje moudro ?
Proč? To bylo jediné slovo pětiletého Štěpána, když
jsem mu řekla, že jsi umřel.
Proč.
Plamínek svíčky zvolna dohořívá.
A já klekám a volám vzhůru. Proč, proč dědové
odcházejí dřív než stihnout jít se svými vnuky alespoň
jednou na pivo?
Odpovědi se nedočkám.
Mé proč naráží jen na mrazivou prázdnotu vesmíru
Klára Hoffmanová

Adventní koncerty ve Velkých Hamech

11. prosince 2009 se konal Adventní koncert v kapli
sv. Anny na Hamrskách. Děti z místní školy zde
zazpívaly vánoční koledy. Po jejich vystoupení nám
zazpíval dětský pěvecký sbor ze Železného Brodu se
sbormistrem p. Hlubůčkem. 15. prosince jsme přivítali
v kostele sv. Václava dětský pěvecký sbor z Tanvaldu se
sbormistry p. Lejskem a p. Jeřábkem.
_____________________________________________

My tři králové jdeme k vám
Tříkrálový název svátku, který se slaví 6. ledna, je sice
tradiční, ale v evangeliu se nedočteme, že Ježíška
v Betlémě navštívili tři králové (z nichž ten poslední
vzadu byl černý). Stojí tam psáno, že „mudrci od
východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten
právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ V řeckém textu se
mudrci nazývají magoi, tedy mágové. Jména Kašpar,
Melichar a Baltazar jim přiřkla tradice a se vší
pravděpodobností jde o jména dodatečná. Snad měla
symbolizovat tři významné kulturní okruhy starověkého
Východu: Kašpar je jméno perské, Melichar hebrejské a
Baltazar starobabylonské.
Zato se bezpečně ví, o jakou „hvězdu“ tehdy šlo.
Rozhodně to nebyla kometa, jakou namaloval slavný
malíř Giotto di Bondone na stěně kaple v Padově (a po
něm další autoři obrazů s vánoční tématikou) pod
dojmem toho, že na vlastní oči spatřil v roce 1301 tehdy
mimořádně jasnou a děsivou Halleyovu kometu. Dnešní
astronomové dokazují, že „betlémská hvězda“ byla
vzácnou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem
v souhvězdí Ryb roku 7 př.n.l. (Kristus by tedy měl být
o sedm let starší, avšak k prokázané chybě v letopočtu
došlo při dodatečné úpravě ve 3. století). Slavnou
trojkonjunkci vypočítal už Johannes Kepler, hvězdář
působící od roku 1600 v Praze a zaslouží si bezmezný
obdiv, neboť moderní počítače potvrdily, že jeho
výpočty jsou zcela bez chyby. Pro trojí konjunkci obou
planet jsou i archeologické doklady. Při výzkumu
starobabylonské lokality v povodí Eufratu byly nalezeny
hliněné tabulky s popisy pozorování na starověké
hvězdárně Sippar – s unikátní zprávou o trojí konjunkci
Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb v naprosto

přesném datu. Je pravděpodobné, že hvězdáři ze Sipparu
byli právě ti „magoi“, mágové, kteří se vydali na cestu
za jasnou hvězdou a došli až do Betléma.
Naši předkové si zřejmě uměli lépe představit krále nežli
mudrce a tak se svátek Tří králů zachoval v lidové
tradici ve formě tříkrálové koledy nebo chození
s hvězdou. Původ této tradice je zřejmě církevní. Na její
podobu působily divadelní hry propagované jezuity,
lidové je pouze přestrojení. Tři králové chodili
s dlouhými rovnými holemi, velkou hvězdou a voňavým
františkem v jednoduché kaditelnici z plechovky, zpívali
a připomínali tu slavnou událost, kdy stanuli vznešení
poutníci v chudém chlévě před Ježíškem a předali mu
své dary – zlato, myrhu a kadidlo. Na památku tohoto
příchodu do Betléma psali již od 8. století svěcenou
křídou na dveře písmena K+M+B a letopočet. (Písmena
K+M+B
znamenají zkratku starého požehnání
„Christis mansionem benedicat“, neboli česky „Kristus
nechť požehná tento příbytek“, a i dnes, kdy se již téměř
nekoleduje, se píšou křídou, kterou požehnal kněz.
Latiny neznalí lidé a bezvěrci, kteří chodí kolem takto
označených domů, se většinou domnívají, že jsou to
začáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar).
A co koledníci zpívali? „My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka. Copak ty tam černej
vzadu vystrkuješ na nás bradu?“ Koleda má ještě
několik dalších slok, ty už ale pomalu upadají
v zapomnění, stejně jako zvyk péci a cukrovou polevou
zdobit perníkové tři krále a komety. Přestože obyčej
koledovat na Tři krále ve druhé polovině 20. století
téměř zanikl, podobu koledníků v bílých přepásaných
košilích s papírovými korunami na hlavě si díky
známým obrázkům Mikoláše Alše a Josefa Lady dobře
vybavujeme. K tomu, aby tříkrálová tradice nezanikla,
dnes přispívají mnohé folklorní soubory. Známou se
stala také charitativní tříkrálová sbírka, organizovaná
Českou katolickou charitou, která kromě jiného
pomohla i mnoha lidem postiženým nedávnými
povodněmi.
Lidová pranostika „Na Tři krále o skok dále“, vztahující
se k 6. lednu, napovídá, že se den pomalu prodlužuje.
Víte, o jak dlouhý skok se jedná? Na našem území,
zhruba 50º severní zeměpisné šířky, je den proti době
zimního slunovratu delší asi o dvacet minut, protože
Slunce vychází ráno o deset minut dříve a o deset minut
později zapadá.
Svátkem Tří králů končí v lidovém kalendáři cyklus
vánočního období a začíná masopust. Ten trvá až do
začátku období velikonočního půstu, jehož prvním dnem
je Popeleční středa. Tato „společenská sezóna“ - doba
plesů, karnevalů a různých rozpustilých zábav, končí
Masopustním úterkem.
LiN
Prameny: A. Bauerová – Tisíc jmen v kalendáři
Kolektiv – Lidová kultura
J. Munzar – Medardova kápě
_______________________________________________________

Milé předvánoční překvapení
Po delší době mě sokolské povinnosti zanesly na
Hamrska. Velice milým překvapením byla zdejší

prodejna. Vkusně vyzdobené výlohy i interiér, čisto,
vůně a milá obsluha. Přehledně uspořádané zboží
v základním potřebném sortimentu, i v odpoledních
hodinách čerstvé pečivo!
Závist není mojí vlastností, ale tento „stánek služeb“
obyvatelům Hamrsek závidím. Už dlouho jsem nic tak
pěkného v obchodech s potravinami, a to jak ve městech,
tak i v marketech, nezažila.
Gratuluji a přeji hodně spokojených zákazníků!
Eva Hoffmanová
_______________________________________________________

25. výročí otevření Domova důchodců

skupina „Nesejdou se“, rozezněly se hlasy snad všech
klientů, kteří s elánem a radostí zpívali písničky, které
dobře znali. Došlo i na tanec a únava nebyla na nikom
znát. Oslavy měly u klientů veliký úspěch a hned druhý
den chtěli vědět, kdy bude další zábavné odpoledne a
hlavně, kdy bude diskotéka s hudbou kapely „Nesejdou
se“. Doufáme, že nám hudebníci zůstanou věrni a
budeme moci někdy příště našim klientům udělat opět
trochu radosti, tak jako se nám to povedlo při těchto
oslavách. Děkujeme všem sponzorům a hostům za účast
na našich oslavách a zaměstnancům za čas věnovaný
náročným přípravám na oslavy. Největším oceněním ať
je pro ně radost a úsměv na tváři našich klientů!
J. Růta

Hamrovský hubník – 12. ročník

foto archiv DD

Ve dnech 7.-8.10.2009 jsme oslavili 25. výročí
otevření našeho domova důchodců. Oslavy zahájil
slavnostně pan ředitel a uvítal klienty i významné hosty.
Byli jsme velmi poctěni návštěvou pana poslance Cyrila
Zapletala, který nám předal šek na finanční částku
31000,- Kč. Za tyto prostředky nakoupíme pro klienty
chybějící chodítka a invalidní vozíky. Nezůstalo však
pouze u tohoto daru. Náš věrný a dlouholetý sponzor –
firma S-Care, s.r.o. Semily, zastoupená panem Davidem
Pěničkou, darovala našim klientům velkoplošný LCD
televizor. Po slavnostním zahájení proběhlo příjemné
posezení zaměstnanců a klientů u kávy a čaje. Navštívili
nás i zástupci našich dodavatelských firem a zástupci
městyse Zásada – starostka paní Ducháčková a
pečovatelka paní Marková.
Druhý den oslav byl ve znamení zábavy a veselí.
Dopoledne byl pro klienty připraven program umělců z
Prahy s vyprávěním o známých zpěvácích a hercích,
jako byli Milan Chladil, Waldemar Matuška a další. Při
téměř dvouhodinovém programu zazněly známé
písničky a veselé historky. Po slavnostním obědě byla
připravena vědomostní zábavná soutěž „Hamrovský
risk“, kdy čtyři tříčlenná družstva soutěžila o krásné
ceny. Všichni soutěžící prokázali velké znalosti a
odvahu soutěžit. Nikdo neodešel s prázdnou, pro
všechny byla připravena malá cena a vítězné družstvo
mělo možnost vybrat si ze čtyř krásných velkých cen –
masového balíčku, dortu či dvou rolád. Asi největší
odměnou však byl pro všechny potlesk hojného a
úžasného publika. Po chvilce oddechu začala příprava na
„Diskotéku pro starší a pokročilé“. Obavy zaměstnanců,
že klienti již budou po náročném dni unaveni, se
nevyplnily. S tóny prvních písniček, které hrála country

„ochutnávající porota“

foto: P. Hampl

Spojení „dvanáctý ročník – dvanáctého dvanáctý“
2009 vzniklo náhodně, všiml jsem si jej až při psaní této
zprávičky. Věřím tomu ,že dvanáctky nejsou osudové a
uvádím čistá fakta:
Tradičního klání kuchařek a
kuchařů v pečení tradičního vánočního jídla Jizerských
hor a Krkonoš se letos v Domě hasičů ve Velkých
Hamrech zúčastnilo 21 soutěžících z Velkých Hamrů,
Tanvaldu, Smržovky, Jirkova, Úpice, Lomnice nad
Popelkou a Prahy.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – slaný a
sladký hubník, přičemž slaných hubníků bylo na startu
patnáct a sladkých šest. Pětičlenná porota hodnotila
čtyři kritéria: vzhled na řezu, kůrku, vůni a hlavně chuť.
V kategorii „slaný hubník“ zvítězil Petr Žáček
z Úpice před domácími Hanou Vařekovou a Olinou
Šillerovou, v kategorii „sladký hubník“ pak Hana
Vařeková před Alešem Vítem z Prahy a Marií Žákovou
z Velkých Hamrů.
Pro všechny zúčastněné byly připraveny malé
upomínkové předměty, pro borce na stupních vítězů pak
diplomy a ceny, věnované řeznictvím „U Tomášů“,
prodejnou
Jiří Patrman, prodejnou „U Berků“ a
květinářstvím Tulipa Praha. Závěr večera proběhl v režii
country skupiny „Koháti“, obsluhu zajistili hamrovští
hasiči, jimž zároveň náleží poděkování za pomoc při
organizaci celé akce. ČMS Velké Hamry Petr Hampl

SOSHIKI Tanvald na 8. MČR Allkampf-jitsu
a Open BJJ v Kralupech nad Vltavou

Hujerovým a Lukáši Hujerovi za ozvučení závodu,
manželům Jůnovým a jejich synovi Frantovi, manželům
Pavlíčkovým
a Michalovi a Pavlíně, manželům
Harcubovým, Heleně Bornové, Haně Žákové, Jaroslavě
Černé, Vladimíru Břečkovi, Evě Hoffmanové,
manželům Břečkovým ml., Anně Břečkové, Lence
Milichovské, Václavu Jenčovi a Martině Fučíkové.
Dále moc děkuji Všem sponzorům - Pekařství Mašek,
Maresta s.r.o., ČD, Craft-Ivan Šmaus, Sato Tanvald.
Nashledanou při IV. ročníku.
Josef Břečka

Archiv: A. Nigrin

Žáci školy bojových umění a sportů SOSHIKI
Tanvald se zúčastnili 8. MČR Allkampf-jitsu,
otevřeného pro všechny styly bojových umění a
současně závodů v Brazilském ju-jitsu, které se konaly
dne 31.10.2009 ve sportovní hale v Kralupech nad
Vltavou. Závodů se účastnilo cca 250 závodníků z 27
klubů a škol celé republiky a rovněž team závodníků
z Rakouska.
Naši školu reprezentovalo celkem 8. závodníků, kteří
se pustili s vervou do těžkých zápasů a vybojovali pro
naší školu opět cenné kovy. Nemocného Jana Polmana
zastoupil Michal Klacik, který se závodů účastnil po
delší odmlce. Další zkušený závodník naší školy Martin
Kohout se závodů nemohl účastnit z důvodů přípravy na
zkoušky na vysoké škole.
Výsledky jmenovitě: Patková Klára (2. Fighting, 2.
brazilské ju-jitsu), Všetečka Vadym (3. F, 1. BJJ),
Zelinka Vladimír (1. Hard kata, 2.F), Zaplatílek Ota
(3.F, 4. BJJ), Fišer Dominik (4. BJJ).
Dobře zabojovali i naši ostatní závodníci, i když na
cenné kovy v těžké konkurenci tentokrát nedosáhli, tj.
Vojtěch Zelinka, Klacik Michal, Jindra Lipský.
Vyzdvihnout bych chtěl výkon Michala Klacika, který,
ač přes minimum závodních zkušeností, nedaroval
soupeřům nic zadarmo. Rovněž skvěle zabojoval teprve
10-ti letý Jindra Lipský, který se pro svou váhu zařazuje
mezi o dva až tři roky starší soupeře a přesto své zápasy
předem nevzdává.
A. Nigrin - SOSHIKI škola bojových umění a sportů Tanvald

BOHDALOVICKÝ PŘESPOLÁK
Dne 4.10.2009 se uskutečnil III. ročník Bohdalovického
přespoláku u myslivecké chaty. Tento závod byl zařazen
do okruhu 6. závodů poháru KSLB, závodilo se ve 12
kategoriích Závodu se zúčastnilo 222 závodníků z 12
oddílů Libereckého kraje. Závodilo se na tratích, které
vedly po lesních cestách. Počasí vyšlo a vše se obešlo
bez jakéhokoliv úrazu.
Tímto chci poděkovat p. Mládkovi za povolení
parkování na pastvinách, dále myslivcům za zapůjčení
chaty, ve které bylo veškeré zázemí, manželům

foto: L. Hujer
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