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únor 2015 co se do listovky nevešlo

Slavnostní adventní průvod v partnerském městě
Schwarzenberg
Je sobota, třetí adventní víkend a v partnerském městě
Schwarzenberg se opět schyluje k tradiční slavnostní hornické přehlídce, která je vyvrcholením adventního období na
německé straně Krušných hor. Tma pomalu přichází a městem zní slavnostní pochody. Tisíce lidí lemují ulice a čekají
na slavnostní průvod, kterého se každoročně účastní téměř
600 horníků a hornických kapel z různých měst. V 17:00 hodin se průvod, doprovázený malými hasiči s pochodněmi,
vydává na cestu historickou části města směrem k náměstí.
Členové Hornického spolku Apollonia Nové Sedlo (HSA) se
s podporou kamarádů z Hornického spolku Solles Chodov
této velkolepé akce zúčastnili po třetí a stejně jako v předcházejících letech zaujali čestné místo v průvodu
hned za horníky ze Schwarzenbergu. I přesto, že počasí akci tentokrát nepřálo, předvedly hornické kapely své
hudební umění a společně uzavřely slavnostní ceremoniál hornickou hymnou. Odměnou všem účastníkům
průvodu byl opět bouřlivý potlesk přihlížejících a pozvání pořadatelů k posezení s občerstvením a hudbou ve
sportovní hale.
Členové HSA přejí všem příznivcům mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchu po celý rok 2015.
Ivana Papežová
členka HSA

Jachtaři Yachtclubu Nové Sedlo ukončili sezónu.
Hodnocení letošního účinkování je pozitivní, dva členové
našeho klubu, Jiří Graz a Lukáš Lipka vybojovali titul Mistrů
Republiky v Námořním jachtingu. Osmičlenná posádka, složená ze závodníků několika klubů, byla z pozice taktika vedená
několikanásobným olympionikem Michaelem Maierem. Závod
se uskutečnil začátkem listopadu v Chorvatských vodách,
v blízkosti maríny Kremnik. Po sportovní stránce hodnotným
výsledkem je pro posádku složenou z poloviny členy našeho
klubu, obhajoba loňského vítězství v kategorii Open, na lodi
T.boat 750. To znamená v absolutním pořadí ve Slapském poháru, což je dlouhodobě nejhodnotnější seriál závodů pro kajutové lodě v ČR.
Dále ještě ostatní závodníci získali několik umístění do desátého místa v celostátní pohárové soutěži, například ve třídě Fireball a opět desáté místo na MČR v Team race. Potenciál pro medailová umístění
v rámci ČR v jachtklubu je, ke sportu a dobrému výsledku je i nadále, třeba i trochu sportovního štěstí,
v této sezoně nám přálo o něco víc…

Účast našich závodníků na závodech by byla velice omezená, nebýt významné podpory, kterou
našemu klubu poskytují organizace, kterým není sport lhostejný. Výbor jachtklubu tímto děkuje za
podporu a důvěru v naši činnost.
Věříme, že i v příštích sezónách se i díky této podpoře budou naši závodníci z regat vracet s dobrými
výsledky.
předseda Y.C. Nové Sedlo Zdeněk Kacálek

