
Dźewjeć zastupnistwow, kotrež njejsu so za dalši turněr kwalifikować móhli, wubědźowaše so w připołdnišich hodźinach
w zaměstnjenskim turněrje na Budyskej Młynkec łuce. Tu widźimy scenu z hry Walizow přećiwo Ladinam. Najlěpšej mustwje
hrow w dwěmaj skupinomaj wojowaštej wo dobyće zaměstnjenskeho turněra. Wo wuslědku informujemy w jutřišim wu-
daću. Sewjerni  Frizojo a Němcy  z Madźarskeje njeběchu dźensa hižo pódla. Foto: SN/M. Bulank

Wohnjowi wobornicy ze serbskich wsow dźěłaja wšědnje w pozadku

Podpěra samozrozumliwa

Hórčanskaj wohnjowaj wobornikaj Marcus Šołta a Frank
Wćelich (wotlěwa) Foto: MiR

W Chróšćanskim stadionje stara so mjez druhim wohnjowa wobora wo porjadk.
Milenka Rječcyna je so z 29lětnym Hórčanom a wohnjowym wobornikom
Marcusom Šołtu rozmołwjała.

Čehodla su so Hórčanscy wohnjowi wo-
bornicy při zawěsćenju koparskeju hrow
njedźelu na Chróšćanskim sportnišću an-
gažowali?

M. Šołta: Europeadu mam za wulkotne
zarjadowanje. Je zajimawe telko kopa-

rjow z cyłeje Europy tule we Łužicy
za hosći měć. Tuž je samozrozumliwe,
zo organizatorow při přewjedźenju hrow
podpěrujemy, tež hdyž je tajke zasa-
dźenje trochu napinace. 

Kelko Hórčanskich wobornikow je nje-
dźelu słužbu wu-
konjało?

M. Šołta: Běch-
my młody team
našeje wohnjo-
weje wobory: Fa-
bian Ćěsla, Da-
niel Šołta, Frank
Wćelich a ja. Smy
wšitcy Hórče-
njo. Tamne dny
so dalše wobory
gmejny wo po-
rjad staraja. 

Kotre nadawki
sće spjelnili?

M. Šołta: Smy
so předewšěm
wo parkowanišća
starali. Wosebje

požadane běchu parkowanišća blisko
wjacezaměroweje hale „Jednota“. Wone
pak běchu za wobdźělnikow a organiza-
torow rezerwowane, štož dyrbjachmy
někotremužkuli šoferej rozkłasć.

Běchu wšitcy z tym přezjedni, zo dyrbja
awto druhdźe wotstajić?

M. Šołta: Někotři diskutowachu a chcy-
chu na kóždy pad na parkowanišćo při
sportnišću. Wjetšina pak so po našej
próstwje měješe.

Sće so na tele dźěło wosebje přihotowali?

M. Šołta: Ně, to njebě trjeba. Hodźinu
do prěnjeje hry popołdnju w štyrjoch smy
so zetkali a sej wšitko dorěčeli. Mamy
hižo dobre nazhonjenja, smy dźě kóždej
dwě lěće do folklorneho festiwala za-
přijeći. Tuž hnydom připrajichmy sobu
dźěłać, jako hłowny zamołwity za Chró-
šćansku sportowu jednotku Tadej Cyž
na nawodu wohnjoweje wobory gmejny
Měrćina Jakšta zazwoni, prošo jeho wo
pomoc. Tež Hórčanski šef wohnjoweje
wobory Pětr Šołta je podpěru přilubił. 

Sće měli składnosć sej hrě wobhladać?

M. Šołta: Někotre minuty druheho poł-
časa smy sej wobhladali. Koparjo do-
byćerskeju mustwow su nas při wotjěz-
dźe z busa strowili a nam kiwali. 

Wutrobny dźak!
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Šěsnaće hodźin
a dlěje na nohomaj

Silvio Reinecke, nawoda
Njebjelčanskeho twarske-
ho zawoda Foto:  mwe

Silvio Reinecke nawjeduje Njebjelčan-
ski twarski zawod, a to wot lěta 1997.
Šěsć ludźi 39lětnemu tuchwilu podsteji.
Přez cyłe lěto maja přistajeni zawoda
trawnik gmejnskeho sportnišća hladać,
w zymje storkaja sněh. Tež wokoło
swjatych křižow so přeco wo čistotu sta-
raja. To pak njejsu dawno wšitke nadaw-
ki, tež w gmejnje přisłušacych wjesnych
dźělach kaž w Miłoćicach maja ruce
połnej dźěła. 

W zašłymaj tydźenjomoj móžeše
w Serbskich Pazlicach bydlacy Silvio
Reinecke, kiž ma swójbu z dźěsćom,
lědma spać. Wšo móžne jemu po hłowje
chodźeše. Ze swojimi sobudźěłaćerje-
mi měješe k XVIII. mjezynarodnemu

gmejnskemu
swjedźenjej
a k europea-
dźe na sport-
nišću po-
rjadnje wot-
syčeny traw-
nik zawě-
sćić.

Za wote-
wrjenje ko-
parskich mi-
šterstwow
narodnych
mjeńšin dyr-
bjachu při-
datnej tribu-
nje natwarić
a wulki stan

nastajić. Kładli su dźesatki metrow
kablow, a mnohe dalše dźěła hladachu
jim do rukow. Hłownje zamołwity za wšo
to, Silvio Reinecke, bě minjeny tydźeń
wšědnje znajmjeńša 16 hodźin na no-
homaj. Najwažniša je jemu logistika,
z kotrejž dyrbiš so sčasom zaběrać.
Su-li ludźo na swjedźenišću, ma wšitko
přihotowane być. A lětsa bě jich wo wjele
wjace hač hewak. „To bě nam wšěm
wulke wužadanje, wosom dnjow mě-
jachmy stres. Ale činimy to rady, hdyž
widźimy, zo so hosćom pola nas w Nje-
bjelčicach lubi a zo so tu kaž doma
čuja“, šef twarskeho zawoda z błyšća-
tymaj wočomaj wuzběhuje. Ma tež při-
činu k tomu, wšako je wšitko hładce
wotběžało. Často maš zaćišć, zo je Silvio
jako šef wšudźe trěbny. To drje trjechi,
ale na kóncu tworja wšitcy za kulisami
wulku swójbu. 

MIDAS-žurnalisća we Łužicy

Wo Witaj
a wuhlu zhonili
Smochćicy (SN/CoR). Za koparjow
europskich narodnych mjeńšin bě
wčerawši kulturny dźeń přestawka,
za žurnalistow Zjednoćenstwa europ-
skich dźenikow mjeńšinowych a re-
gionalnych rěčow (MIDAS) wjeršk
a zdobom kónc lětušeho kubłanske-
ho seminara we Łužicy. Nimo kóž-
dolětneho zetkanja nawodow nimale
třiceći w MIDAS organizowanych
nowin poskići so tež zastupjenym
žurnalistam móžnosć wuměny. „Je to
wažne nazhonjenje redaktoram sej
wobhladać, kak žiwjenje tamnych
mjeńšin funguje“, praji generalny se-
kretar MIDAS Günther Rautz, kiž bě
kubłansku jězbu organizował a na-
wjedował. 

Wot minjeneje soboty hač do wče-
rawšeho zaběraše so skupina dohro-
mady pjeć wobdźělnikow ze Serba-
mi, zeznajomi so z jich institucijemi,
je z akterami politiskeho a hospodar-
skeho žiwjenja zwiski nawjazała a sej
wězo tež koparske hry wobhladała.
Nimo redaktorki SN běchu to zastu-
pjer retoromanskeje nowiny La Quoti-
diana (Dźenik) ze Šwicarskeje, repor-
ter jedneje z třoch nowin Madźarow
w Rumunskej z mjenom Szabadság
(Swoboda) a redaktorka dźenika Něm-
cow w Rumunskej Allgemeine Deut-
sche Zeitung. 

Póndźelu předstaji nawodnica LND
Marka Maćijowa redaktoram z wu-
kraja nakładnistwo. Šefredaktor SN
Janek Wowčer witaše kolegow w re-
dakciji, Smolerjec kniharnja pokaza
jim swój předawarski poskitk ćišća-
neho słowa. Po wodźenju po měsće
Budyšinje rozsudźi so skupina spon-
tanje za dalše wodźenje, a to z inten-
dantom NSLDź Lutzom Hillmannom
po dźiwadle we wobłuku zetkanja
mjeńšinowych dźiwadłow.

W Serbskim šulskim a zetkawan-
skim centrumje witaše skupinu na-
wodnica Rěčneho centruma WITAJ
dr. Beata Brězanowa. Tu mějachu
woni tež móžnosć, so indiwidualnje
ze šulerjemi 11. lětnika rozmołwjeć.
Wulki zajim zbudźi Witaj-model,
kotryž je tež předsydka SŠT Ludmi-
la Budarjowa žurnalistam wutoru
w Chróšćanskej pěstowarni hosćom
zbližiła. Přizamknyštej so wopyt
w komunikaciskim a přirodnoškit-
nym centrumje Vattenfalla Běła Woda
„Při Ćežkej horje“ a rozmołwa z tam-
nišim referentom Klausom-Jürgenom
Hahnom wo problematice energije,
dźěłowych městnow a wotbagrowanja.
Srjedu wužiwachu žurnalisća za pře-
bytkw Budyskim Serbskim muzeju,
hdźež jim direktor Tomasz Nawka
serbske stawizny spřistupni.

Sokoljo raduja so nad pokalom
SV Großharthau – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:5 (0:2)

Minjenu sobotu wotmě so we Łužnicy lětuše pokalne finale
Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, kotrež rozsudźi

Sokoł Ralbicy/Hórki za sebje. Cyłe lěto su chowancy
trenarja Pětra Bejmaka za tónle wjeršk dźěłali.

Foto: AS

Zestawa Sokoła: Gloxyn – Statnik, Ko-
rjeńk, Bětka (45. Bogusz), Šołta, Šewc
(70. Strelow), Wałda (80. Młynk), Bjeńš,
Domaška, Lulak, Kurjat

We Łužnicy wotmě lětuše pokalne fi-

nale Zapadołužiskeho koparskeho zwjaz-
ka, na kotrež běchu so hrajerjo cyłe lěto
přihotowali. Tež přiwisnicy so za to za-
pisachu a něhdźe 30 swěrnych fanow
je z busom sobu do Łužnicy jěło. Při

zhromadnym kofejpiću pola trenarja su
sej serbscy koparjo poslednje taktiske
nadawki rozjasnili. We Łužnicy je ně-
hdźe 100 přihladowarjow spodobnu hru
Sokoła widźało. Wšitcy hrajerjo běchu
k dispoziciji a trenar móžeše tuž z poł-
neho čerpać. Ralbičenjo přewzachu hny-
dom hrajnu nitku, natwarjachu swoje
nadběhi přez Šewca a Šołtu a prědku
sylneho Domašku derje zasadźichu. Přez

njeho docpěchu hižo zažne nawjedowa-
nje. Tónle ćišć dale wukonjachu a Groß-
harthau měješe ćeže, spěšnu hru sćěho-
wać. Jeho jeničku šansu w prěnim poł-
času je Gloxyn znješkódnił. Na tamnym
boku mějachu Domaška, Wałda a Bjeńš
dalše składnosće. Hakle w 44. min. mó-
žachu Sokoljo znowa wyskać. Po kom-
binaciji přez Domašku a Wałdu je Bjeńš
bul bjez ćežow přez liniju kopnył. Psy-
chologisce běchu to wažne wrota, běše
dźě to tajke něšto kaž předrozsud. 

Po přestawce Ralbičenjo dale domi-
nowachu a su bul přez wjacore stacije
běžeć dali. 3:0 běchu samowrota. Při
wotwobaranskim pospyće nadběha Do-
maški je přećiwniski škitar bul do swój-
skeho saka storčił. Wuspěšnaj běštaj
nětko hišće Domaška druhi króć a Kurjat.
To běchu zdobom poslednje wrota So-
koła w sezonje 2011/2012. Dypkownje
je sudnik Rolf Körner hru wothwizdał.
Nad dobytym pokalom so koparjo Sokoła
wulce raduja. Po lětach su zaso tajki
wuspěch žnjeli. 

Kapitan Robert Statnik po hrě: „Dźen-
sa bě wočiwidne, zo chcychmy pokal
na kóždy pad dobyć. To je so nam po-
radźiło. Trenar je nas derje nastajił. Dźa-
kujemy so tež wšitkim pomocnikam
a přiwisnikam, kotřiž su mustwo přez
cyłu hrajnu dobu podpěrowali. Bjez nich
njeby wuspěch móžny był.“ AS

Prěni Francoza
hraje pola Energije

Prěni króć ma koparski 2. zwjazkowy
ligist Energija Choćebuz nětko Francozu
w kadrje. Nicolas Farina rěka 25lětny,
kiž je z Energiju podpisał zrěčenje hač
do lěta 2014. Ofensiwny hrajer srjedźne-
ho pola přińdźe wot francoskeho 1. ligi-
sta FC Thonon Gaillard do Łužicy. 

Farina pochadźa z Metza, hdźež bu
pola tamnišeho koparskeho kluba wu-
kubłany a hdźež je skok do profijoweho
kadra docpěł. Lěta 2006 debitowaše
wón w najwyšej francoskej hrajnej kla-
sy. Po sezonje pola AS Cannes je 1,68
metrow wulki technikar z FC Thono-
nom Gaillardom přešoł z 3. hač do 1. ligi.
W 49 hrach třěli wón šěsć wrotow.

Francoza njeje trenarjej Energije Cho-
ćebuz Rudijej Bommerej njeznaty. „Sym
Nicolasa Farinu wjacekróć wobkedźbo-
wać dał. Wón ma bjezdwěla koparske
kmanosće, je wožiwjacy element w na-
šej ofensiwnej kopańcy a móže konku-
rencny bój zesylnić“, wjeseli so Bommer 
na nowopřichad. G. Zielonkowski
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