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Školní rok zahajovali ve Varnsdorfu 
šéf státních financí i biskup

Z OBSAHU ČÍSLA
str.

Gymnázium slaví hned dvě 
jubilea 4,5
Ve Varnsdorfu vzniká 
Pilzův park 6

Varnsdorfský rodák Bořek 
Frýba získal Zlatého tapíra 9

CD 100 let trampingu 8

Honza Liška se zachoval 
příkladně   12

Křivdy se musí
napravovat

Pokračování na str. 3

Po dvouletém úsilí se společnosti TOS podařilo s krajským úřadem a s ministerstvem školství vyjednat zřízení 
první soukromé firemní střední školy zaměřené na výuku strojírenských profesí. 

Josef Mašín (1921 – 2000) byl 
v roce 1954 ve Varnsdorfu zvolen 
předsedou tehdejšího městského 
národního výboru. Jak se ukázalo, 
byla to historicky jedinečná volba 
pro město „továren, zeleně a 
mládí“, jak se tehdy představovalo. 
I z dnešního pohledu by svoji ak-
tivitou byl těžko dostižným vzorem 
mnoha starostům. Překypoval 
aktivitou, měl vizi kvetoucího a 
prosperujícího města, dar naslou-

Pokračování na str. 2

Svoji pracovní návštěvu Šluknovského 
výběžku zahájil ministr financí Andrej 
Babiš ve čtvrtek 1. září krátce po sedmé 
hodině ranní příjezdem do Jiřetína pod 
Jedlovou, kde se setkal se starostou 
Stanislavem Horáčkem a místostaros-
tou Josefem Hambálkem. 

První varnsdorfské kroky šéfa státní 
kasy vedly do ZŠ Seifertova (Východní 
ulice), kde proběhlo zahájení školního 
roku. Prvňáčků, pro které to byl 
slavnostní den, byla společně s rodiči 
plná třída. Ta o prázdninách prošla 
celkovou rekonstrukcí, vymalováním 

a dočkala se také částečně nového 
vybavení. Všichni se těšili osobního 
přivítání ministra financí, který 
jim mimo jiné popřál hodně štěstí 
v učení i osobním životě. Svá slova 
přidal také starosta Horáček. Děti navíc 

 Školní rok přivítal na gymnáziu tradičně litoměřický 
biskup Jan Baxant.

Na ZŠ Seifertova si šéf státní kasy vyzkoušel nové 
multifunkční hřiště.

Rolí průvodců se ujali starosta Stanislav Horáček a 
místostarosta Josef Hambálek.

 Návštěva zdejšího hlavního nádraží ministra šoko-
vala.

chat lidem a zarputilost při pro-
sazování záměrů. Ne nadarmo se 
o něm tvrdilo, že „když ho vyhodí 
dveřmi, vleze zpět oknem“. Také 
se trefně říkalo, že se „oženil 
s Varnsdorfem.“ Neměl to v těch 
dobách vůbec jednoduché. Obec 
byla podřízena okresu a kraji 
a měla omezené kompetence. 
Musel proto pro své záměry 
přesvědčovat funkcionáře vyšších 
orgánů, kteří se často ocitali 
v pokušení „neposvětit a doma 
použít“. Musel přesvědčovat i své 
podřízené, kteří si bránili míru své 
práce. Navíc radnice v té době se 



Zprávy 13/2016

2

dostaly dárek v podobě multifunkčního 
hřiště přímo u školy, které vyzkoušel 
i sám Babiš. Všem přítomným ukázal 
skvělou kopací techniku. Postavil se 
také do brány, míč ale lovil ze sítě. 
K multifunkčnímu hřišti se vyjádřil 
místostarosta Josef Hambálek: „Vybu-
dování hřiště stálo tři miliony korun, 
hradili jsme to z vlastního rozpočtu a 
už teď se nám hlásí kroužky, které si 
tu chtějí hrát.“

Zahájení nového školního roku 
však nebylo poslední slavnostní 
událostí dne. Na řadu přišlo setkání 
s představiteli společnosti TOS Varns-
dorf, kteří společně s ministrem 
otevřeli Střední průmyslovou školu 
TOS Varnsdorf. Ta zahájila svou 
činnost k 1. září, přičemž do prvního 
ročníku nastoupilo 41 studentů a učňů. 
Hlavním cílem školy je vychovávat bu-
doucí zaměstnance své i dalších firem 
zapojených do projektu. Jedná se 
o první soukromou školu v Ústeckém 
kraji. Posléze proběhla prohlídka 
výrobních hal, beseda se zaměstnanci 
a managementem. Další zastávkou 
byla prohlídka nádraží a vyloučené 
lokality Kovářská.

„Mluvil jsem se starousedlíky 
v Kovářské ulici ve Varnsdorfu, 

Školní rok zahajovali ve Varnsdorfu šéf státních financí i biskup
Pokračování na str. 1

Oficiální návštěvu Varnsdorfu rozšířil 
Andrej Babiš o návštěvu Domova  
sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jed-
lovou v brzkých ranních hodinách. Pan 
Babiš se zajímal o činnost a problema-
tiku zařízení, které je fakticky jediné 
v ČR. Za účasti starostů Varnsdorfu 

Návštěva začala v Jiřetíně
a Jiřetína pod Jedlovou následovala 
prohlídka Domova včetně terapeutické 
dílny. Na závěr setkání vyjádřil Andrej 
Babiš podporu činnosti azylového domu 
a ocenil práci zaměstnanců.

Barbora Krajčovičová, 
Hlas severu junior

kde sousedí s romskou komunitou. 
Navštívil jsem tamní romské domy -
a to byl opravdu silný zážitek. Tako-
vou špínu a nepořádek jsem nezažil,“ 
uvedl Babiš po návštěvě Kovářské ulice 
na sociální síti. Záměrem radních bylo 
poukázat na problém, který ve městě 
řešíme řadu let, marně. Velkým 
překvapením pro ministra byla také 
návštěva místního nádraží, které 
je jedním z příjezdů ze sousedního 
Německa do Čech. Město s budovou 
nemůže nic dělat, neboť se jedná 
o majetek Českých drah, na což radní 
jasně poukázali.

„Panu ministrovi jsem představil 
vizi průmyslové zóny v lokalitě 
nevyužitého nádraží,“ říká starosta 
Stanislav Horáček. „Nechtěli jsme 
o problémech „Kovářská“ a nesmyslné 
výši nájemného v těchto bytech hovořit 
u stolu. Proto jsme panu ministrovi 
ukázali realitu a přesvědčili ho, aby 
se podíval přímo do bytů nájemníků. 
Viděl jejich skutečný stav a kam plyne 
převážná část vyplacených sociálních 
dávek.“ 

Návštěvu Varnsdorfu završil Andrej 
Babiš prohlídkou Pivovaru Kocour 
s následnou degustací a obědem, na 
který se připojilo několik starostů 
a zastupitelů obcí Šluknovského 
výběžku. Během oběda se řešilo 

především téma dopravní infrastruk-
tury a možnosti přívodu nového 110kV 
kabelu a s tím spojený rozvoj menších 
průmyslových zón. Po dobrém obědě 

Někteří si odnášeli ministrův autogram.

Na ZŠ Seifertova pozdravil Andrej Babiš prvňáčky.

se ministr financí rozloučil se všemi 
radními a vydal se na další cestu do 
nedalekého Děčína, kde ho čekal další 
program.   Text a foto Tomáš Secký

Do projektu firemní střední školy je vedle zřizovatele TOSu Varnsdorf 
zapojeno dalších 12 významných strojírenských firem z regionu, díky kterým 
bude možné ve škole uplatňovat principy duálního vzdělávání známého nejen 
ze sousedního Německa či Rakouska, ale i z dřívějších dob Československa, 
kdy učiliště patřila firmám. Žáci mají uzavřeny smlouvy s budoucím zaměst-
navatelem, který jim garantuje první zaměstnání a zajišťuje jejich praktický 
výcvik v dané profesi.

AŤ JE TU LÍP
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   PŘED ZŠ EDISONOVA     HODIN

TŘIĎ, 3MĚSTO VARNSDORF VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU EKO SERVIS VARNSDORF A.S. POŘÁDAJÍ  

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

ODHADNETE, KOLIK DRUHOTNÝCH SUROVIN 

JE ZBYTEČNĚ VYHOZENO DO POPELNIC?

TIPNI A VYHRAJ 

PŘINES ELEKTROSPOTŘEBIČ A VYHRAJ 

    BATOH S POWER BANKOU!

           FOTOAPARÁT!

09:00 - ZAHÁJENÍ ZÁBAVNÉHO DOPOLEDNE

10:00 - VYSYPÁNÍ A ROZTŘÍDĚNÍ POPELNIC

10:30 - VYSYPÁNÍ A ROZTŘÍDĚNÍ PRVNÍHO KONTEJNERU

11:00 - VYSYPÁNÍ A ROZTŘÍDĚNÍ DRUHÉHO KONTEJNERU

12:00 - UZÁVĚRKA TIPOVACÍ SOUTĚŽE

12:30 - SLOSOVÁNÍ O FOTOAPARÁT

13:00 - UKONČENÍ AKCE

PROHLÍDKA SVOZOVÉ TECHNIKY, SKÁKACÍ HRAD, VÝSTAVA VÝROBKŮ, DÍLNY, SOUTĚŽE

KAŽDÝ, KDO DONESE DROBNÝ ELEKTROSPOTŘEBIČ (KALKULAČKA, TELEFON, FÉN), OBDRŽÍ DÁREK!
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Zprávy, společnost

Dokončení ze str. 1

musela zabývat i zásobováním oby-
vatel. 

Pamětní deska na budově městského 
úřadu lakonicky sděluje, že „Josef 
Mašín v této budově v letech 1954 -
1969 a v roce 1990 působil v čele 

městské radnice a významně se 
zasloužil o rozvoj města.“ Z tohoto 
rébusu těžko jde zcela rozmotat 
příběh této osobnosti. Patnáct let 
předsedal městské radě. Zřejmě 
velmi úspěšně, když se pochvalně 
píše „významně zasloužil“. Ale co ta 
předlouhá odmlka jednadvacet let? 
Ta se u aktivních lidí jen tak nestává. 
A co vypovídá ten jediný rok 1990? 
Pamětníci vědí, ostatní zvědavci 
musí sáhnout po nějaké publikaci, 
například „Varnsdorf, největší město 
Šluknovského výběžku“ z roku 2010. 
Otevřou část „Významné osobnosti“, 
najdou pár jmen z období 14. až 20. 
století, ale o zmiňovaném Josefu 
Mašínovi nic. Zkouší tedy další část 
„Dějiny města v datech“. Opět nic! 
Snad jen u roku 1968 - po srpnových 
událostech řada lidí opouští Varnsdorf 
a emigrují. Ale to není případ naší os-
obnosti. Na mapě města z roku 2013 
najdeme „rybník Mašíňák“. Ten název 
vyšel z lidu, ale na mapě nevypadá 
honosně. Odpovědi by mohly být 
v nějaké hlubší biografii jmenovaného. 
Ale existuje? Když ano, tak kde? 
Vysvětlení asi zůstává jen v hlavách 
některých pamětníků. Takovým jsem 
i já, možná posledním, o to více v této 
záležitosti nespokojeným.

Proto důležitý závěr. Stále si 
neseme dluh vůči této mimořádné 
zasloužilé osobnosti našeho města. A 
dluhy se musí splácet. Vůči špičkovému 
starostovi panu Josefu Mašínovi jsme 
se provinili. Je třeba si to čestně 
přiznat a napravit. Což třeba založit 
prestižní „Mašínovu cenu“, která by 
se za mimořádný přínos Varnsdorfu 
nepravidelně slavnostně udělovala 
v den Mašínova narození, třeba Radou 
města. Nejlépe symbolicky v kinosálu 
Panoramy a s prospěšným doprovod-
ným programem.

Nedá mi nepřipojit krátkou fabu-
laci z neexistující knihy Josef Mašín –
Světlo a stín. „Je to jasný, hoši,“ 
rozhodl ještě v autě a pozdě v noci 
předseda Mašín při komplikovaném 
návratu z prohlídky prvního 70 mm 
kina v Československu v Kladně, při 
kterém Zdeněk v Praze naťukl svého 
spartaka. „Druhou sedmdesátku 
budeme mít my! Na nutnou rekon-
strukci kina Svoboda zapomeneme a 
využijeme objekt bývalé svobodárny 
Velvety.“ „Nebude to snadný,“ sdělil 
po návratu z okresu. „Došlo jim, co 
by ztratili, kdyby nám ji povolili a ne-
postavili u sebe. Návratnost investice 
půl roku, kterou dosáhli v Kladně, to 
je silný magnet.“ Tahanice s okresem 
skončila vítězstvím Varnsdorfu. Ale ne 
nadlouho. Pražští projektanti ozná-
mili, že pro široké plátno v prostoru 
svobodárny chybí půl metru a nejde 
z toho couvnout. „Nevadí,“ uklidnil 
radu starosta, „ve svobodárně zřídíme 
zázemí kina a sál přistavíme.“ Stavba 

Křivdy se musí napravovat

Z policejního deníku
Strážníci zadrželi ženu 

v celostátním pátrání
Při preventivní kontrole města 

se zaměřením na kontrolu lokalit, 
kde dochází k porušování obecně 
závazné vyhlášky města týkající se 
nabízení sex. služeb, byla hlídkou 
zjištěna žena podezřelá ze spá-
chání tohoto přestupku. Strážníky 
byla dle zákona vyzvána k proká-
zání své totožnosti, kdy nebyla 
schopna svou totožnost jakýmko-
liv způsobem prokázat. Hlídka MP 
proto ženu předvedla na Obvodní 
oddělení Policie ČR, kde bylo zjiš-
těno, že tato žena je v celostáním 
pátrání. Žena byla tudíž předána 
Policii ČR k dalším úkonům.

Pachatel vloupání byl 
zadržen na místě činu

V brzkých ranních hodinách 
bylo nahlášeno anonymem, že 
v jedné místní provozovně někdo 
svítí baterkou. Do uvedené loka-
lity byla vyslána hlídka, která na 
místě zjistila poškozené vstupní 
dveře a zevnitř objektu byl slyšet 
šramot. Z důvodu nedostatečného 
počtu zasahujících strážníků a 
z taktického hlediska byly na 
místo přivolány další dvě hlídky 
Policie ČR. Společnými silami 
všichni zúčastnění provedli pro-
hlídku narušeného objektu, kde 
byl po chvilce zadržen pachatel 
vloupání. Tento byl převezen na 
obvodní oddělení Policie ČR k dal-
ším potřebným úkonům.

Pytlačit se jí 
nevyplatilo
Na služebnu zatelefonoval ob-

čan našeho města, že u rybníčku 
vedle marketu Billa někdo zřejmě 
loví ryby. Vyslanými strážníky bylo 
zjištěno, že se jedná o ženu střed-
ního věku, která bez povolení 
rybářského svazu na místě lovila 
ryby. V přistaveném osobním vozi-
dle byl strážníky spatřen již jeden 
ulovený avšak ještě živý kapr. 
Tento byl strážníky vypuštěn zpět 
do rybníka a pachatelka přestupku 
byla za své konání „odměněna“ 
blokovou pokutou. Ulovený kapřík 
se jí velice prodražil. 

Martin Špička, 
velitel městské policie

Prázdninám odzvonilo 
a do škol se vrátil život

začala a rada výjezdními zasedáními 
hlídala postup a termíny. Pak se sem-
lela řada fatálních událostí a také ne-
pravostí. Když odeznívaly a roku 1971 
kino slavnostně zahajovalo filmem 
Čajkovskij, tlačil se venku před kinem 
dlouhý had natěšených zájemců. 

Pozornosti některých neušla skleslá 
postava se svěšenou hlavou trpělivě 
postupující k pokladně. Byla to naše 
„významná a zasloužilá osobnost 
Varnsdorfu“. Mocí ponížený a lidmi 
opuštěný pan Josef Mašín. 

František Přeučil 

Začátek školního roku na gymnáziu, které slaví významné jubileum. Foto 
Ivo Šafus

Vstup do školy změní dětem i rodinám život.                 Foto Ivo Šafus

Prvňáčky doprovázeli na jejich první cestě do ZŠ Edisonova rodiče. 
Foto Ivo Šafus
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20 LET GYMNÁZIA: Jak to všechno začalo?
Dvacet let od posledních maturan-

tů trvalo znovuzrození gymnázia ve 
Varnsdorfu. Nová etapa začala roku 
1990. „Gymnázium v Rumburku, kte-
ré bylo přesycené studenty, nemělo 
místo a elokovalo tak svoji primu do 
ZŠ Střelecká. Městu se pochopitelně 
líbilo, že jim nemuseli žáci dojíž-
dět do Rumburku. Bylo řečeno, že 
každým rokem přibude jeden ročník 
až do tercie, starší žáci by jezdili do 
Rumburku. V dubnu 1995 gymnázium 
elokaci zrušilo. Do rumburského 
gymnázia dojížděla téměř polovina 
osazenstva z Varnsdorfu a bylo jas-
né, že Varnsdorf už půjde cestou 
samostatného gymnázia,“ líčí první 
ředitel Biskupského gymnázia Anto-
nín Foret. 

„Byl jsem starostou Varnsdorfu, 
když za mnou přišel Ing. Jakoubek a 
ředitel základní školy Antonín Foret 
s projektem samostatného gymnázia. 
Líbilo se mi to a přednesli jsme návrh 
na radě města,“ popisuje Vladimír 
Bartoň. 

„Okres to ale neschválil, ani kra-
jem návrh neprošel. Tak jsem, i kvůli 
radnímu Mašínovi, na radě navrhl 
biskupské gymnázium. Se starostou 
Vladimírem Bartoněm jsme poté jez-
dili na ministerstvo školství, kde náš 
návrh projednávali a se souhlasem 
biskupa později odsouhlasili,“ vyprá-
ví kanovník Alexej Baláž. 

„Konečné jednání probíhalo 
s panem biskupem Josefem Kouklem. 
Církev nebyla ze začátku úplně pro. 
Varnsdorf je součást severu v pře-
vážně ateistickém výběžku. A teď je 
tu 20 let,“ zamýšlí se Antonín Foret, 
kterého biskup po úspěšných jedná-
ních jmenoval ředitelem.

Výrazným spojencem při prosazo-
vání na ministerstvu školství, kultury 
a tělovýchovy se stal také poslanec 
Tomáš Ježek. Na ministerstvo přitom 
bylo potřeba dodat velké množství 
dokumentů předem.

„Do listopadu 1995 jsem musel 
sepsat všechny učební plány jed-
notlivých předmětů pro všech osm 
ročníků, sestavit obsah vyučování, 
počty hodin. Tohle všechno muselo 
být. Nejsem kován v latině, ale přál 
jsem si, aby se na biskupském gym-
náziu vyučovala - a tam jsem byl se 
svými spolupracovníky u konce sil a 
museli jsme konzultovat na mnoha 
místech,“ popisuje složitý proces 
první ředitel. 

V době zřízení školy zahájily 
2. září 1996 výuku dvě třídy, prima 
a sekunda. „První maturita byla 
bezvadná, více než polovina dětí se 
dostala na vysokou školu,“ vzpomíná 
Antonín Foret a Vladimír Bartoň do-
dává: „Absolventi jsou celkem úspěš-
ní i v celorepublikových hodnoceních, 
na kraji v prvních a druhých místech, 
takže jsme měli pravdu, že to bude 
úspěšné gymnázium.“ 

„Hned poté, co gymnázium vznik-
lo, navázali jsme v Lužickosrbrském 

gymnáziu v Budyšíně spolupráci. 
Sepsali jsme oboustranný dokument 
a začali pořádat výměnné pobyty. Tý-
den studují češtinu oni u nás, týden 
se naši studenti u nich učí němčinu. 
V průběhu ředitelování Mgr. Čunáta 
byla smlouva ještě doplněna,“ dodá-
vá Foret.

Ředitel Jiří Čunát vykonával svoji 
funkci 9 let do roku 2013. Za jeho 
působení se škola roku 2006 přejme-
novala z Biskupského gymnázia na 
Gymnázium Varnsdorf. „Gymnázium 
se přejmenovalo, protože přívlastky 
v názvech budí určité rozpaky. Jde 
o to, aby byl název nejvýstižnější, 

nejkratší,“ komentuje dosud po-
slední změnu současný ředitel Jiří 
Jakoubek. 

K významnému jubileu varnsdof-
ského gymnázia se vrátíme i v příš-
tím čísle Hlasu severu, kdy nás čeká 
společný výlet ještě hlouběji do mi-
nulosti.                    Jana Ducháčková

Budova školy byla slavnostně otevřena 19. září 1907. Biskupské gymnázium tu zahájilo činnost 2. září 1996.

Pokračování na str. 5

Varnsdorfské gymnázium slaví dvě 
významná jubilea. Zřízení prvního 
gymnázia se obyvatelé našeho města 
dočkali právě před 80 lety. To součas-
né, Gymnázium Varnsdorf, slaví zá-
roveň 20 let od svého založení. Jeho 
třetím ředitelem je Jiří Jakoubek.

Čím se liší biskupské gymnázium 
od normálního?

Za prvé zřizovatelem, což je bis-
kupství. Nejsme škola na regionální 
úrovni, kterou zřizuje obec nebo 
kraj. Za druhé atmosférou té školy. 
Deklarujeme se především jako ro-
dinná škola. 

Kolik má škola nyní studentů?
V minulém roce to bylo 290, 

ale od letošního roku budeme mít 
320 studentů. Poprvé za dobu dvace-

Tam, kde hodnocením žáka není jen vysvědčení
ti let máme první dvě paralelní třídy 
od prvního ročníku. Přišlo kolem 
80 přihlášek do prim, což bylo histo-
ricky nejvíc. Právě tím, že jsme cír-
kevní škola, tak si myslím, že ty pří-
ležitosti můžeme mít daleko širší než 
ostatní školy, nejen podle prospěchu. 
Někteří se diví: Jak vy chcete vybrat 
kvalitní žáky, studijní typy, když jste, 
konkrétně letos, přijali téměř každé-
ho? Ale podle mého není hodnocením 
žáka jen jeho vysvědčení, notabene 
které přichází z různých škol s různou 
úrovní. Máme zkušenost, že jednička 
na jedné škole není tou jedničkou 
na jiné škole. Stejně jako je velice 
zavádějící údaj prospěch na konci 
ročníku. Z našich zkušeností víme, že 
prostě ne všichni premianti na konci 
pátých tříd se samými jedničkami, 

jsou těmi samými premianty v průbě-
hu studia. Ba naopak. Gymnázium je 
všeobecná škola a my nechceme roz-
lišovat, jestli někdo umí matematiku 
- nadání není jenom na matematiku, 
není jenom z přírodních věd. Někdo 
se najde v matice, někdo ve výtvarné 
výchově, někdo v hudební, a to je ta 
příležitost pro žáky. 

A kritika, že bereme každého - 
ano, časem se ukáže, že tady někdo 
nemá své místo, ale má možnost 
odejít a jít na míň náročnou školu. 
Ale i zřizovatel to po nás takhle chce 
i z principu své víry. Příležitost má 
dostat každý. Chceme dát příležitost 
a chceme s těmi lidmi pracovat tak, 
aby prostě byli v tomhle rodinném 
bezpečném prostředí církevní školy.
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Kolik máte v jedné třídě žáků?
Teď máme hodně. Třídy mají (kro-

mě kvart kde jich je kolem 27) určitě 
přes 30 žáků. Maximální počet je 
34 žáků ve třídě, na což máme vý-
jimku povolenou zřizovatelem a ve-
směs kolem těch 34 žáků se ty počty 
pohybují.

Předpokládám, že většina stu-
dentů bude místních. Dojíždí i z ji-
ných obcí?

Proto ta škola byla zřízena, právě 
pro místní žáky. Rumburk má svoji 
historii, svoji kvalitu, ale z historic-
kých dokumentů, které se zpracová-
valy kvůli zřízení naší školy, vyplývá, 
že celá řada studentů - zhruba 40 % 
žáků rumburského gymnázia - bylo 
tehdy z Varnsdorfu. Víceméně platí, 
že Rumburk má spádovou oblast 
Rumburk a výš a naše spádová oblast 
je v podstatě Varnsdorf, Krásná Lípa, 
Dolní Podluží - spádově z výběžku 
níž, což vyplývá i z dopravní obsluž-
nosti. Tak se samy ty vztahy mezi 
Rumburkem a námi upravily, že si 
výrazně nijak nekonkurujeme. 

Liší se povinné předměty?
Ne. Máme klasický školní vzdělá-

vací program víceletých gymnázií. 
Pokud se někdo ptá, jestli se vyučuje 
náboženství nebo něco, tak to je 
dáno v rámci všeobecně vzdělávacích 
předmětů jako je dějepis, filozofie, 
takže některé věci se zde zmiňují. 
Ale žádný speciální předmět nevy-
učujeme. 

Co je podle vás nejdůležitější, 
aby mohl být člověk dobrým uči-
telem?

Jsem přesvědčen, že to ani tak 
není odborná erudice, ale osobnost 
učitele. Spoustu věcí se dá naučit, 
ale to jaký člověk je, to se naučit 
nedá. Při výběru kolegů jsem měl 
štěstí, daří se nám vybírat učitele, 
kteří do našeho kolektivu zapadají a 
ztotožňují se s naší filosofií. 

Mnozí žehrají na dnešní mládež. 
Co si o ní myslíte vy?

Já si myslím, že jsou jiní, žijí v jiné 
době, ale nejsou ani o nic horší, ani 
o nic lepší než my nebo kterákoliv 
jiná generace. Mají jiné hodnoty a 
jiné kvality, které jsme my neměli, 
ale to je dílem doby, ve které žijí. 
Určitě nejsou horší. Problémy jsou 
v komunikaci s rodiči, ti jsou mnohdy 
nesoudní, co se týká chování jejich 
dětí. Obhajují žáky v neprospěch uči-
telů a tím dětem škodí. To ale není 
jen náš problém, v naprosté většině 
nemají dnes učitelé zastání u rodičů 
žáků, kteří se potýkají s nějakými 
problémy. Klesající prestiž učitel-
ského povolání je v naší společnosti 
obecným jevem.

Letos vás čekají oslavy dvaceti 
let od založení školy. Co chystáte?

Chtěli bychom uspořádat nefor-
mální setkání studentů, aby se mohli 
setkat mezi sebou, a také aby se 
mohli podívat, kam se škola za tu 
dobu posunula. Tyto oslavy proběh-
nou v září.

Text a foto Jana Ducháčková
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Socha okřídleného koně, dílo Vin-
cenze Pilze

Z iniciativy ředitele divadla ve 
Varnsdorfu Martina Musílka se město 
bude moci zanedlouho pyšnit sochou 
jednoho ze svých nejvýznačnějších 
rodáků – sochaře Vincenze Pilze. Pů-
jde o dílo současné mladé, uznávané 
sochařky Pauliny Skavové. 

Paulina Skavova je jednou z těch 
vzácných autorek, která ve svém 
díle úspěšně a osobitě rozvíjí tradici 
českého figurálního sochařství. A i 
když vychází z klasických archetypů, 
přetváří je do nových a překvapivých 
kontextů. Zároveň ale sochařinu pře-
kračuje až ke konceptuálně zaměřené 
tvorbě, vytváří objekty a instalace a 
věnuje se i performanci.

V kolika letech jste stvořila svou 
první sochu a byla z plastelíny? 

První sošky jsem dělala z okenář-
ského kytu, který sem vyďoubávala, 
když jsem čekala na maminku před 
obchodem. Pamatuji si, že to byl 
příjemnější materiál než plastelína, 
která mě jako dítě rozčilovala svou 
neforemností a barevností. No a 
reakce na kytové sošky nebyly moc o 
nadšení, jako spíše o rozčílení pana 
provozního z potravin, který mi hroz-
ně vynadal.

Studovala jste u pánů Knížáka a 
Nepraše a jako asistentka působila 
u pana Kokolii, tedy tří poměrně 
rozdílných osobností. Který z nich 
vás ovlivnil nejvíce?

Studium na pražské Akademii vý-
tvarných umění je pro mě důležitou 
životní etapou, měla jsem ohromné 
štěstí potkat spousty zajímavých 
lidí. Zmíněného pana profesora Kar-
la Nepraše, který mě naučil, že je 
důležité mít nadhled, který může být 
okořeněný humorem. Že tvořit se má 
s lehkostí, ale přesto se u toho musí 
člověk zapotit. V atelieru profesora 
Milana Knížáka to byla vysoká škola 
asertivity, ze které čerpám dodnes.

Jak jste se seznámila s Vincenzem 
Pilzem a jaký k němu máte vztah? 

První impuls jsem dostala od ředi-
tele varnsdorfského divadla pana Mu-
sílka, který mi vyprávěl o sochařských 
skvostech, kterými se město Varn-
sdorf může právem pyšnit. Za prvé je 
to neskutečně krásná pieta od sochaře 
Horejce, která mi vyrazila dech a pak 
socha Krista právě od mistra Pilze. 
Když jsem sochu Krista uviděla, tak 
jsem nevěřila, že jsem v Čechách. Je 
to nádherné dílo, na české sochařské 
poměry působí jako zjevení. Postupně 
jsem si vše dávala dohromady, in-
formace o sochaři Pilzovi, který je v 
pramenech označován jako rakouský 

Ve Varnsdorfu vzniká Pilzův park
sochař, jeho zkušenosti z Itálie, kte-
ré jsou nepřehlédnutelné ve skvěle 
zvládnutém mramoru. Až jsem se 
zastyděla, že jsem na jeho jméno ne-
narazila dříve. Možná tomu pomohla 
historie, díky jeho pobytu v Rakousku 
se na něj v Čechách paradoxně zapo-
mnělo a možná ho zastínila sochařská 
tvorba nastupujícího Myslbeka.

Kdyby bylo možné pozvat pana 
Pilze na odhalení vaší jeho sochy, 
jak si myslíte, že by na ni reagoval?

Kdyby tu taková možnost byla, tak 
bych s panem mistrem určitě trávila 
dostatek času i před odhalením jeho 
busty, protože předpokládám, že by 
mi seděl modelem v ateliéru, tedy 
doufám. Zhotovit tuto sochu je těž-
ký úkol, který beru se vší vážností a 
pokorou, mou snahou bude vtisknout 
i tento odkaz do této realizace, která 
by nám měla připomínat talent a člo-
věka, který se tu narodil.

Pavel Göbl

O P R A V Y  Ž A L U Z I Í
www.zaluzie - skrine.cz
Mykisa  602 940 579
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Hodinový manžel a zámečnictví. 
Opravy vodo, elektro, malování, prá-
ce se dřevem, opravy plotů, branek, 
stříhání živých plotů, stromů a keřů. 
Tel. 607 716 983, e-mail josef.knou-
rek@post.cz 

Kyn. klub Varnsdorf pořádá 
podzimní školičku výchovy psů všech 
plemen. Nutné pouze platné očkování. 
Info na www.kkvarnsdorf.cz nebo 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

CA Hemtrans Josef Hemelík vás zve 
na podzimní Zahradu Čech Litoměři-
ce. Cena dopravy: 180 Kč, den: 13. 9. 
2016 (úterý), odjezd: nám. E. Beneše, 
Varnsdorf – 11:00 hod. Cena zahrnuje: 
dopravu, kávičku a malé občerstvení, 
cena nezahrnuje vstupné. Nutná re-
zervace míst formou sms na tel. č. 
723 470 755. 

Facebooku. Tel. 602 935 910, volat 
po 16 hod.

Taneční pro mládež 
od 15 do 20 let
Zahájení včetně zápisu ve středu 
14. září od 17.30 hod. v DK Rumburk
Vyučují Jaromír a Marta JOSEFOVI
Kurzovné 1200 Kč za 12 lekcí (souro-
zenci sleva) 
Prodloužená + Věneček s Polonésou, 
volbou Miss a Missáka, soutěží žáků, 
předtančením, taneční hry…
Vyučuje se kompletní repertoár spole-
čenských tanců 
(standardní + latinskoamerické, 
country, taneční novinky, společenská 
výchova…) 
Nutné společenské oblečení po celou 
dobu tanečních. Garde vítáno.

TANEČNÍ KURZY
Taneční škola STYL M. a J. Josefových ve spolupráci 

s Domem kultury Rumburk
pořádá již tradičně pro mládež i dospělé

Taneční pro dospělé od 21 let
Zápis 6. ledna 2017 od 19 hod. Klub 
Střelnice Varnsdorf 
Kurzovné 900 Kč za 9 lekcí 
Prodloužená a Věneček
Výuka tanců standardních, latinsko-
-amerických, národně společenských, 
country, tanečních novinek…
Vycházkové oblečení 
Navazuje možnost zdokonalování se v 
Hobby klubu TŠ STYL
Přihlášky a informace na 
www.tanecniskolastyl.cz
E-mail jaromir.josef@tiscali.cz, 
jaromir.josef@uniqa.cz
Tel. 603 578 627 
Holduj tanci, pohybu - budeš fit!

Oživení projektu
10. srpna byla podepsána smlouva 

o poskytnutí dotace mezi MAS Český 
sever a Euroregionem Nisa ve výši 
12.630 eur na projekt Za tajemstvím 
čtyř živlů do Tolštejnského panství.

Smyslem projektu je oživit hru 
Vandrování po Tolštejnském panství 
a zároveň ji zatraktivnit pro mladší 
generace návštěvníků území. Za 
tímto účelem bude vytvořeno pět 
nových tras, které se budou vázat 
k jednotlivým přírodním živlům 
– vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá 
trasa bude reflektovat stopu člově-
ka v krajině, pátým elementem tak 
bude sám člověk. Pro putování po 
těchto trasách bude vyvinuta mobilní 
aplikace pro chytré telefony. Projekt 
bude spuštěn na začátku turistické 
sezóny 2017.

Marek Hartych, 
MAS Český sever, red
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V pátek 17. června se v Městské 
knihovně Varnsdorf uskutečnil zá-
věrečný slavnostní program spojený 
s vyhlášením oceněných autorů 
v obroční soutěži Literární Varns-
dorf. Přestože ne všichni ocenění 
mohli přijet, byl sálek knihovny 
téměř zaplněn. Ukázky z nejlepších 
soutěžních prací přednesly herečka 
rumburského DSDK Hana Petrásková 
a varnsdorfská recitátorská naděje 
Adéla Pondělíčková, hudbou zpestřil 
klavírista Ladislav Saifert. 

Vedle literárních ukázek byla za-
jímavá vystoupení zástupců poroty. 
Spisovatelka a dramatička Daniela 
Fischerová v roli porotkyně prozaické 
části soutěže přednesla hodnotící 
řeč poučnou i pro „nepsavce“, kte-
rou proložila řadou trefných citátů. 
Vypůjčím si ten z pera malíře Edgara 
Degase: „Malovat je velmi lehké, 
když to neumíte. Když to umíte, je 
to velmi těžké.“ Básník a literární 
kritik Ivo Harák (porotce básnické 
kategorie) na její slova navázal roz-
pravou o obtížích tvorby i hodnocení 
uměleckého díla. 

Výsledné hodnocení přineslo pro 
varnsdorfské skvělou zprávu: jedním 
ze dvou nejúspěšnějších básníků byl 
do té doby prakticky neznámý Jaro-
slav Vraj. Další dobrou zprávou je, že 
almanach nejlepších soutěžních prací 
nazvaný Opouštění byl k dispozici 
autorům už v průběhu setkání. Zají-
mavostí je, že v almanachu najdeme 
i ukázky prací dvou autorů zahranič-
ních. Krzysztof Rejmer z Varšavy se 
naučil česky, aby mohl číst své oblí-
bené české spisovatele v originále. 
Na zkoušku, jak to zvládl, napsal 
básně i povídku v češtině a poslal do 
Varnsdorfu. Češtinu ve svých vtipných 
básních svižně ovládá také Jozef Ga-
ran ze slovenské Dobšiné. Opouštění 
je pro zájemce k dostání v knihovně, 
resp. v informačním centru.

Přítomní členové poroty se po 
skončení oficiálního programu po-

kušitelům múz věnovali osobně 
v diskusi nad jejich rukopisy. Příjem-
né bylo, že účastníci varnsdorfského 
setkání se ještě po jeho skončení ozý-
vali e-mailem a sdělovali své pocity 
i poděkování. 

Jako editor almanachu a koor-
dinátor celé akce bych závěrem 
rád poděkoval svým kolegyním, 
které velmi pomáhaly: pracovnicím 
knihovny Janě Podskalské (statistika, 
korespondence), Miroslavě Müllerové 
(korektury) a Iloně Martinovské (gra-
fická úprava a sazba) a „přespolním“ 
Šárce Reynvoet (ilustrace), Miroslavě 
Kubešové (redaktorka). 

K přehledu oceněných autorů 
podotýkám, že nebyly uděleny prv-
ní ceny, ale bylo uděleno více těch 
ostatních.

PRÓZA 
2. cena: Karolína Smolková (Vi-

zovice), Bohumír Procházka (Jičín), 
Tereza Kubalová (Lysá nad Labem)

3. cena: Teodor Kravál (Plzeň), 
Eliška Anna Kubičková (Praha)

POEZIE 
2. cena: Dana Floriánová (Kromě-

říž), Jaroslav Vraj (Varnsdorf)
3. cena: Pavlína Kollárová (Frýdek-

-Místek)                Milan Hrabal, 
foto Ilona Martinovská 

Literární Varnsdorf 2016
Tuláci, vandrovníci, junáci, skau-

ti, divocí skauti, trampové... Zprvu 
české a moravské hnutí inspirované 
Ligou lesní moudrosti (Woodcraft), 
které opustilo český název, a na-
hradilo anglickým (tramp = mj. jít 
pěšky, plahočit se, tulák... atp.). 
První doloženou českou trampskou 
akcí je výprava pražských trampů do 
Svatojánských proudů na Velké řece - 
Vltavě v roce 1916, kde byla v témže 
roce založena osada Ztracená naděje 
- Ztracenka. Lze tedy říci, že letošní 
rok je pro český tramping rokem 
výročním.

A právě ke stému výročí vydal 
varnsdorfský Jaroslav Kouba ve svém 
Homegrown-Clubu dvojdesku Jaro-
slava Melichara 100 let trampingu 
v českých zemích 1916-2016. A 

CD 100 let trampingu

protože „tulák časem“ Melichar je 
vášnivým sběratelem prastarých 
hudebních nahrávek, vyprávění 
o trampingu je zaměřeno především 
na trampskou píseň v dobových na-
hrávkách. To ostatně sděluje podti-
tul - „Jak vznikala trampská písnička 
v českých zemích“. Na dvou audio no-
sičích je zařazeno 33 písní z let 1924 
až 1945 s poučeným Melicharovým 
komentářem. Tedy úhrnem lahůdka 
nejen pro fandy trampingu a volného 
tuláctví po Čechách a Moravě, ale 
i pro zájemce o neznámé stránky 

známého fenoménu a samozřejmě 
milovníky starodávných nahrávek 
dobré hudby. Abych čtenáře naladil, 
ocituji dvě věty z bookletu: „Použito 
originálních šelakových gramodesek 
na 78 otáček z fonotéky Jaroslava 
Melichara.“ a „Použit originální do-
bový mechanický gramofon Columbia 
a elektrický ´retro´ gramofon Tre-
ton“. A když už jsme u bookletu – ob-
sahuje cenné informace o autorech, 
interpretech, roku i původu nahrávek 
a několik dobových obálek.

První ryze trampskou píseň se 
sice Melicharovi, stejně jako bada-
telům před ním, zjistit nepodařilo, 
ale v časové posloupnosti zachycuje 
její vývojové fáze. Od písní tulác-
kých a pochodových k melodiím 
z amerických westernů nebo songům 
amerického vokálního kvarteta The 
Revellers. Trampské písničky psala 
celá plejáda českých autorů, mj. 
slavný Karel Hašler, Jarek Mottl, 
Karel Vacek, bratři Kordové nebo 
třeba trojice autorů Osvobozené-
ho divadla Ježek-Voskovec-Werich 
(např. „Babička Mary“). Občas se 
přihodilo, že trampskou se stala 
i píseň, kterou její autor jako tramp-
skou nezamýšlel. Nejznámějším pří-
kladem toho je Vackova slavná píseň 
„Cikánka“, již trampové přijali za 
svou. Nejslavnější trampskou písní je 
samozřejmě „Vlajka“, která se stala 
neoficiální trampskou hymnou. Na CD 
ji zpívá sám autor textu Jenda Korda 
s kamarády ze Settlers Clubu. Nejen 
skalním trampům zřejmě vstoupí slzy 
do očí u skladby „Odešel kamarád“. 
O tom, že trampská píseň neuvízla 
jen u táboráků, svědčí mj. anketa 
Český hit století, kam byly v roce 
2000 vybrány tři trampské písně. 

Melicharovo 2CD je v jakémsi dru-
hém plánu přehlídkou dnes již téměř 
neznámých pěveckých sborů z doby, 
kdy harmonicky dokonalý sborový 
zpěv byl v nahrávkách docílen i bez 
pomoci náročné techniky. Doporu-
čuji rovněž porovnat kvalitu textů 
většiny trampských písní s výtvory 
současné nadprodukce populární 
hudby. Kromě pozoruhodného výběru 
písní ve vzácných nahrávkách vtáhne 
do atmosféry předválečných let také 
zvuk produkovaný již zmíněným me-
chanickým gramofonem Columbia. 
Dvojici Melichar-Kouba se podařilo 
přivést na svět ojedinělý dokument 
značné výpovědní hodnoty. Domní-
vám se, že je vhodným učebním 
doplňkem pro školy, ve kterých se 
vyučuje hudební výchova. Zájemci 
si mohou tuto unikátní hudební kom-
pilaci pořídit v knihkupectví DISK, 
v Městském informačním centru nebo 
přímo v Homegrown-Clubu. 

Milan Hrabal
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Autor kreslených vtipů a výtvarník Bořek Frýba, žijící a tvořící v Opavě, 
dosáhl na skvělý úspěch na Mezinárodním festivalu kresleného humoru ve 
Františkových Lázních. Varnsdorfský rodák tu získal hned čtyři ocenění. Tím 
nejvýznamnějším je hlavní cena festivalu Zlatý tapír. Nemenší radost mu 
udělal Zlatý pramen – první cena města Františkovy Lázně. Velkou váhu 
mají také druhé a třetí místo v hodnocení diváků. 

Těmto významným oceněním předcházela léta tvorby. Frýbův první kres-
lený vtip se narodil (stejně jako autor) ve Varnsdorfu. Část jeho současné 
slávy tedy patří i našemu městu. Bořek Frýba se na sever Čech pravidelně 
vrací. Vítají ho tu dlouholetí přátelé a příjemné vzpomínky na dětství a 
dospívání. Není proto divu, že jedna z jeho prvních myšlenek po nečekaném 
úspěchu mířila právě do rodného kraje. 

„Byl jsem velmi překvapen a potěšen ziskem hlavní festivalové ceny. 
O radost se chci podělit se svým bratrem Slávkem, HUDrem, Josefem Poláč-
kem, kamarády dřevorubci, spolužáky a všemi příznivci kresleného humoru 
v mém rodném městě a přilehlém okolí. Děkuji,“ vzkázal Bořek Frýba pro-
střednictvím redakce Hlasu severu.

Kreslený humor je sice nejoblíbenější Frýbovou uměleckou činností, 
zdaleka ne ale jedinou. Věnuje se také ilustrování knih. Dlouhodobě spolu-
pracuje s knihovnou v Opavě, pro kterou mj. ilustruje časopisy. Stejně jako 
jeho dlouholetý přítel a kolega Josef Poláček je i on členem České unie 
karikaturistů. 

Své kresby poslalo do Františkových Lázní 45 kreslířů z Česka, Slovenska, 
Polska, Rakouska, Chorvatska, Itálie a Ukrajiny. Hlasovalo 3 135 lázeňských 
hostů.                                                                                      Michal Haller

Varnsdorfský rodák Bořek Frýba 
získal Zlatého tapíra Vesmírný talíř kroužící mezi hvězdami po večerní obloze, který pilotuje 

záhadný zelený mužíček, známý z různých fantastických filmů a knížek. By-
tost, jejíž existence dosud nebyla prokázána, přitom s ní do kontaktu údajně 
přišla řada lidí z celého světa. Pravdivost těchto setkání nebyla nikdy potvr-
zena, ale ani vyvrácena. 

Nad otázkou existence třetího druhu se pozastavuje mnoho vědců i od-
borníků a také naše redakce. V sedmém čísle jsme totiž zveřejnili anketu na 
téma Co byste si rádi přečetli v Hlasu severu? a mezi odpověďmi se objevil 
i zájem jednoho mladého čtenáře o nevysvětlitelné úkazy a výskyt mimo-
zemšťanů ve Varnsdorfu. Napadlo vás někdy, že by se snad v našem městě 
odehrála scéna jako z hollywoodského filmu?

Nás také ne. Zprvu jsme byli skeptičtí, ale zapátrali jsme a překvapivě 
jsme zjistili, že ve Varnsdorfu opravdu došlo k několika záhadám. Jednalo se 
o dva nevysvětlitelné úkazy a dokonce i o únos do UFO! 

Kontaktovali jsme zástupce Pro-
jektu Záře, který se zabývá získává-
ním poznatků o UFO. Projekt spolu-
pracuje s různými odborníky a vědci, 
na základě jejichž pohledu zkoumané 
jevy vyhodnocuje. 

K únosu „do UFO“ došlo údajně 
v roce 1992. Zaznamenáno bylo noční 
znehybnění a manipulace od bytostí 
s velkýma očima. Oběť popsala „vel-
ké shledání“ velmi autenticky. Prý se 
jednalo o druh mimozemšťana, který 
bývá spojován s únosy lidí kvůli tě-
lesným prohlídkám. „Barva kůže byla 
olivová, trochu do okrové. Nevím 
přesně, jestli jsem viděla tři nebo 
čtyři prsty, ale byly placaté a široké. 
Bytost měla dlouhý široký krk, kůže 
na něm byla shrnutá. Měla velké 

černé oči a malý otvor pro ústa. Také měla maličký, jen jakoby naznačený 
nosík a úbor připomínající košilku neutrální šedobílé barvy,“uvedla ve svém 
svědectví oběť.

Znehybnění a manipulaci se také přezdívá „syndrom únosu do UFO.“ Nej-
častěji dochází k znehybnění, při kterém oběť není schopna se hýbat, ale 
zůstává plně při vědomí. Pro nedostatek důkazů ale nebylo možno případ 
správně uzavřít. „Šlo tam o případ hodně členitý. Popsaných zážitků bylo 
mnoho, těžko se daly nějak shrnout. Hodně z toho může být zkresleno nebo 
přímo vymyšleno pod vlivem přečtené literatury,“ uvedl Vladimír Šiška 
z Projektu Záře.

K dalšímu případu pozorování UFO na obloze došlo v roce 2006. Svědek 
shledal srpkovitý později hvězdě podobný objekt, který pomalu odlétal na 
východ. Projekt došel k závěru, že pozorovaný jev byl meteorologický balon 
pravděpodobně vypuštěný z Drážďan. Podobně vysvětlen byl i zatím poslední 
případ, který se odehrál v roce 2014. Pozorovatel si všiml objektu, který 
měnil směr a rychle uletěl. Ve skutečnosti se ale jednalo o hmyz těsně před 
objektivem. Pozorování tak bylo s největší pravděpodobností výmyslem.

Hana Bučková, Hlas severu junior, FOTO Projekt Záře

UFO ve Varnsdorfu! Nesmysl?

Takhle popsala svého únosce údaj-
ná oběť z Varnsdorfu v roce 1992.

 V roce 2006 upoutal jednoho z obyvatel zajímavý objekt na obloze. Že by 
mohlo jít o vesmírnou loď mimozemšťanů se ale nepotvrdilo.

Bořek Frýba – 1. místo

Vladimír Líbal – 2. místo Mirek Vostrý – 3. místo
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ANKETA: Kam byste pozvali návštěvu 
z daleka na výlet? za zábavou?

 na rande? na procházku?
Hrádek. 
Každý rok na Street Fest! 
Do pizzerie Cristiano! Mají tu nejlepší pizzu a obsluhu, nekecám! 
Mašíňák při západu slunce. Nádhera.

Dominika, 17 let, studentka

Hrádek, Špičák nebo Dymník. 
Filmpoint, noční podnik, třeba Kuželky. 
Cukrárna nebo kavárna. 
Jen tak po městě, Mašíňák, vysílač nebo zřícenina v okolí, např. Tolštejn.

Natálie, 17 let, studentka

Jedlová hora. 
Adrenalin park Jedlová. 
Na kávičku do Hosany. 
Na Skalku.

Jan, 29

Pivovar Kocour (dobré jídlo a pití). 
Na kolo po krásné přírodě Českosaského Švýcarska. 
Někam, aby se na to nepřišlo. 
Hrádek.

Kačajka, 64, pyrotechnik

Za poznáním po přírodě po Českosaském Švýcarsku. 
Pivovar Kocour. 
Na rande nemůžu, jsem zadaný. 
Špičák.

Miroslav B., 43, obchodní zástupce

Barbora Krajčovičová, Hana Bučková, Hlas severu junior

Tak jako každý rok, i letos byly 
v mateřské škole Na kopečku první 
letní týdny ve znamení nepřeberné 
řady akcí pro děti. Například to byl 
Pyžamový den, který zahájil Týden 
dětské radosti. Hry, diskotéka, 
písničky – to všechno přispělo k vše-
obecnému veselí a pohodě. Následo-
vala školní olympiáda, při které děti 
soutěžily ve skoku do písku, hodu te-
nisovým míčkem, člunkovém běhu a 
ve zručnosti na „opičí dráze“. Každý 
si kromě sportovních zážitků odnesl 
zaslouženou medaili.

První červnový den se konal výlet 
na ranč Malevil u Cvikova. Děti si 
prohlédly místní malou zoologickou a 
botanickou zahradu, stání pro koně a 
vydováděly se na hezkém prostorném 
hřišti a trampolínách. Nakonec si po-
chutnaly na výborném obědu. Řetěz 
akcí doplnil Den s policií. Policisté 
z obvodního oddělení ve Varnsdor-
fu si s dětmi povídali o své práci a 
o tom, co znamená být policistou. 
Velký zájem dětí vzbudila ukázka 
policejního vybavení a vozu.

Na besedu navázal kurz první po-
moci, kterého se pod záštinou Rychlé 
záchranné služby v Rumburku a paní 
Jany Hozákové zúčastnily předškolní 
děti. Získaly mnoho užitečných po-
znatků o tom, jak pomoci druhému 
nebo i sobě, čeho se vyvarovat a jak 

Sportovní projektový den gymnázia 
a poděkování obci Jiřetín pod Jedlovou

Žáci učili první pomoc ve školkách

předejít zranění. Kurz doplnila ex-
kurze do stanice samotné RZS.

Týden dětské radosti završil festi-
val scénického tance Tanambourreé, 
kterého se zúčastnili i nejmenší 
tanečníci z Kopečku. Tentokrát své 
umění nemohli předvést na trávníku 
před budovou MŠ, nýbrž na prknech 
Městského divadla ve Varnsdorfu.

Velký ohlas dětí sklidila také be-
seda s panem Vladislavem Novákem, 
který si s dětmi povídal o lese, o jeho 
fauně a flóře a významu pro člověka 
i pro život. Jednou z dalších úspěš-
ných akcí byla olympiáda varnsdorf-
ských mateřských škol, jenž se konala 
desátého června. V silné konkurenci 
se děti z Kopečku umístily na výbor-
ném třetím místě.

Zážitkem byla i návštěva varns-
dorfského podniku TOS. Dětí se 
ujal šéf firmy Jan Rýdl a provedl 
je některými částmi provozu. Pod 
tím nejfundovanějším dohledem tak 
mohly nahlédnout do míst tohoto 
strojírenského gigantu, jež jsou ve-
řejnosti normálně skryta.

Na závěr nelze nezmínit návště-
vu paní Jarmily Cermanové z DDM 
Lomnice nad Popelkou, která přijela 
s pestrobarevnými drumbeny a ná-
paditým výchovně hudebním progra-
mem pro děti.

Kolektiv MŠ Národní (Na Kopečku)

Léto v mateřské škole Na Kopečku

Každoročně je poslední školní den 
na varnsdorfském gymnáziu dnem 
plným sportu a zábavy. Všichni žáci 
jsou po pěším přesunu z Varnsdorfu 
do jiřetínského sportovního areá-
lu zapojeni (dle svého výběru) do 
dvanácti nabízených sportovních 
disciplín. Díky překvapivě pěknému 
počasí, které je u této akce zárukou 

úspěchu, jsme prožili nádherné do-
poledne, které zkušeně moderoval a 
hudebně podbarvil DJ Roura.

Vedení Gymnázia Varnsdorf velmi 
děkuje za poskytnutí všech sporto-
višť v letním areálu a velmi vstřícnou 
a příjemnou spolupráci zaměstnanců 
v průběhu celé akce. 

RH

Varnsdorfské mateřské školy ob-
cházeli po celý červen modří Šmou-
lové v podání žáků VOŠ, SPŠ a SOŠS 
a CR Varnsdorf. Ti seznamovali malé 
děti hravou formou s možnostmi po-
skytnutí první pomoci.

Akce Zachraňte Šmoulinku, kterou 
si žáci sami vymysleli a pro děti 
připravili, byla finančně podpořena 
z dotací města Varnsdorf a u těch 
nejmenších měla úspěch. Děti se 
laickou formou naučily poskytnout 

první pomoc, přivolat RZP, se-
známily se s obsahem lékárničky, 
malovaly vůz záchranné služby 
a vyzkoušely si na kamarádovi 
obvazování bolístek. Ukázku dět-
ských maleb a fotodokumentaci 
z akce si můžete prohlédnout v 
prostorách MěÚ ve Varnsdorfu do 
konce září 2016.

VOŠ, SPŠ a SOŠS 
a CR Varnsdorf



Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 22. září

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

NAROZENÍ
* Valerie Bartoňová
Zdeňka Németová
Pavel Bartoň

* Kristýna Barnetová
Hana Devechyová
Juraj Barnet

* Klárka Kasalová
Dagmar Ulverová
Filip Kasala

* Sebastián Musil
Tereza Túróvá
Petr Musil

* Daniel Salač
Pavla Salačová
Jan Salač

* Adam Josef Hrabák
Jana Hrabáková
Václav Hrabák

* Dalibor Jan Godla
Daniela Forgáčová
Jan Godla

* Matěj
Michaela Ševčíková
Martin Bek

* Dan Müller
Zdeňka Müllerová
Miloslav Retych

* Viktorie Chivas
Viktorie Krajčírová
Mario Chivas

* Petr
Petra Steinová
Kamil Novosad

* Nela Kositzká
Petra Janečková
Martin Kositzký

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad
v úterý 20. září

SVOZ BIOODPADU
VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 14. září

od 8 do 16.30 hod.

BLAHOPŘÁNÍ

V sobotu 30. čer-
vence uplynulo 7 let 
od úmrtí mé babičky 
Zdeňky Polcarové. 

Stále vzpomíná 
vnučka Šárka s rodinou.

V pondělí 1. srpna 
uplynul 1 rok, co nás 
opustila paní Jarmi-
la Martincová. 

Stále vzpomínají 
synové s rodinami.

V pátek 5. srpna 
jsme vzpomněli 1. vý-
ročí od úmrtí mého 
manžela pana Jaro-
slava Sedláčka. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti.

Ve čtvrtek 11. srp-
na uplynulo 10 let, co 
nás navždy opustil 
pan Karel Šimoušek. 

S láskou stále vzpo-
mínají manželka a 

dcery s rodinami.

V pondělí 22. 
srpna by náš syn 
Dušan Poncer oslavil 
21. narozeniny, ale 
nebylo mu dopřáno, 
aby žil déle. V našich 

srdcích a vzpomínkách žije dál. 
Za celou rodinu rodiče a sestra 

Pája.

Ve čtvrtek 25. 
srpna jsme vzpome-
nuli 9 let od úmrtí 
Karla Beka, stroj-
vůdce ČSD, a v úte-
rý 4. října vzpome-
neme 32 let od smrti 
Jarmily Bekové. 

Jarmilko a Kájo, 
stále vás postrádáme. 

Jménem celého 
rodu Beků manžel a 
otec Ing. Karel Bek.

Děkujeme touto cestou strážníkům 
Městské policie Varnsdorf Petru Rub-
nerovi a Miroslavu Dargajovi za pomoc 
při záchraně života. Díky jejich pro-
fesionalitě při použití defibrilátoru a 
aktivní pomoci než přijel lékař, se dne 
20. června 2016 podařilo mému man-
želovi zachránit život. Rodina Řádova.

Touto cestou hledám nálezce mých 
věcí. Rád mu osobně poděkuji.

Děkuji za vzornou péči při mém 
pobytu na LDN Varnsdorf lékařům 
J. P. Škodovi, P. Knoblochovi, E. Ha-
kimi a kolektivu zdravotních a reha-
bilitačních sester. S úctou paní Irena 
Kudrfalcová.

V srpnu oslavila krásné životní jubi-
leum paní Jitka Poláčková. Všechny 
své profesní roky věnovala dětem 
předškolního věku. 

Hodně zdraví a vše nejlepší jí přejí 
kolegyně důchodkyně.

ZUBNÍ POHOTOVOST
10.-11. 9. 2016
MUDr. Rita Rambousková 
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 526 250

17.-18. 9. 2016  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
     8:00 - 11:00 hod.
 

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 13. září od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

ÚMRTÍ
Úmrtí v červnu
Sieglinde Morkusová 76 let
Anna Pavelčáková     84 let
PhDr. Milan Konrád   77 let
Drahomír Forgáč       48 let
Ladislav Rieger         89 let
Vladimír Wimmer     69 let
Valerie Tietzová       79 let
František Jahoda      73 let
Vladimír Štalnik       39 let
Jaroslava Hořejší      89 let
Gertraud Lieblová     77 let
Peter Beniač             91 let
Libuše Vorlíčková      92 let
Jaroslava Krchová     57 let
Gertraud Smolíková  98 let

Úmrtí v červenci
Věra Budinská           65 let
Zdeněk Bodlák          63 let
Jana Vosmeková        102 let
Věra Vajsová             82 let
Vlasta Dufková         93 let
Annelies Grandová    88 let
Jitka Kožaná             67 let
Květoslava Davidová 83 let

V rámci projektu Cestování do-
stupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou 
byla v těchto dnech v letním spor-
tovním areálu dokončena výstavba 
odpočinkového místa s budovou 
sociálního zařízení. Pro turistickou 
veřejnost a návštěvníky sportovního 
areálu se zde nabízí další zkvalitnění 
služeb, především v oblasti sociální-
ho zázemí, tj. možnosti využití WC, 
sprchování, samostatné přípravy 
občerstvení v kuchyňce se základním 
vybavením. 

Součástí projektu je i trasa s la-
vičkami k odpočinku nebo posezení 
s přáteli. Objekt je zpřístupněn 
i vozíčkářům, neboť má samostatné 
sociální zařízení s bezbariérovým 
přístupem. V nově dokončené budově 
je možné uschovat také horská kola 
případně další sportovní vybavení. 

Dokončením tohoto projektu se 
rozšíří a zlepší již tak široká na-
bídka služeb, které v našem areálu 
nabízíme. Věříme, že našich služeb 
v budoucnu využije větší počet turis-
tů a přátel aktivního odpočinku, kte-
ří budou od nás odjíždět spokojeni, 
což je první předpoklad k návratu, 
o který jako provozovatel areálu 
hodně stojíme.

Josef Zoser

Nově otevřené odpočinkové místo 
v Jiřetíně pod Jedlovou

13/2016
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Varnsdorfští hokejisté v Praze 
vybojovali bronz

Letecko modelářský klub zve 
do svých řad

Steve Clarke zahraje v pivovaru

Jako každý rok, tak i letos se v 
Praze konal mezinárodní hokejový 
turnaj Czech Hockey Challenge Cup 
2016. Letos dokonce za účasti šesti 
borců z HC Varnsdorf, kteří nastoupi-
li za celek Challenger Hockey Select 
(Daniel Pokorný, Přema Kamenický, 
Martin Veroněk, Jan Vaněk, Ríša Ja-
rabek a Adam Pešek). 

Společně s pražskými hráči sehrá-
li tři vítězná utkání, když porazili 
reprezentanty Kanady, HC Hvězdy 
Praha a borce z ApeX Hockey Select. 
Vyrovnaný zápas sehráli s vítězi tur-
naje z celku Crazy Hockey z jižních 
Čech, se kterými remizovali 2:2. 
Podlehli pouze celku z Lotyšska, tato 
prohra je však odsunula na celkové 

třetí místo. Nejlepším brankářem 
turnaje se navíc stal Daniel Pokorný 
a Adam Pešek byl s pěti nastřílenými 
góly a třemi asistencemi v top desít-
ce nejlepších střelců. 

„Rozhodně na turnaji nebyli pouze 
do počtu a to i přesto, že družstvo 
bylo složeno z hráčů několika klubů, 
proto si myslím, že šlo o vynikající 
výsledek na to, že se mladí hokejisté 
vůbec neznali a setkali se pouhou ho-
dinu před začátkem turnaje. Byla to 
pro ně obrovská zkušenost,“ pochvá-
lil hru trenér týmu Jakub Damnitz.

Czech Hockey Challenge Cup je 
turnaj, kterého se účastní více jak 
padesát týmů z celého světa, včetně 
dívčích družstev.

Prázdniny bohaté na modelářské 
události začaly velkou soutěží upou-
taných modelů (podrobně popsané 
v článku na následující straně) a 
pokračovaly účastí na týdenním 
soustředění talentované mládeže 
v upoutaném letu ve sportovním 
areálu Svitavy. 

V polovině srpna se čtrnáctiden-
ního soustředění zúčastnilo 14 žáků 
a juniorů. Hlavní náplní tábora bylo 
tréninkové létání, postavit a zalétat 
modely RC Vosa, jejichž stavebnice 
věnoval Olympijský výbor SM ČR, 
z nichž se podařilo dostavět a zalétat 
jed dva kusy ze šesti přidělených, 
zbytek se dokončí až v kroužcích 
v DDM. Účastníci soustředění se 
mohli naučit ovládat radiem řízené 
modely motorové i bezmotorové.

Letecko modelářský klub Varnsdorf 
spolu s DDM Varnsdorf, Rumburk a 

Česká Kamenice oznamuje, že ve 
dnech 6., 13. a 20. září proběhne 
nábor nových zájemců o sportovní 
modelářskou činnost ve Varnsdorfu. 
Ve dnech 7. a 19. září v České Ka-
menici, 13. a 20. září v Rumburku 
a to vždy od 15 do 16 hodin. Bližší 
informace na tel. 602 136 443 nebo 
na jednotlivých domech dětí.

Předběžně jsou stanoveny termí-
ny schůzek takto:

Pondělí od 16 do 18 hod. 
CDM Česká Kamenice 
Středa od 16 do 18 hod. 
DDM Varnsdorf - začátečníci 
Čtvrtek od 16 do 18 hod. 
DDM Varnsdorf - pokročilí 
Čtvrtek od 18 do 20 hod. 
DDM Varnsdorf - junioři 
Pátek od 16 do18 hod 
DDM Rumburk 

J. Bartík, LMK Varnsdorf

Honza Liška se zachoval příkladně
Hráč mladšího dorostu varnsdorfského FK Jan Liška (15 let) se zachoval 

jako člověk, který ví, co je správné, a hlavně podle toho i tak činí. A tak 
nejen jeho rodiče, ale i my v klubu FK Varnsdorf mů-
žeme být právem hrdí.

„Při cestě na trénink jsem v autobuse na sedadle 
přede mnou našel telefon. Zavolal pak na číslo sestry 
majitele. Domluvili jsme se tak, že jim mobil pošlu 
poštou. Poslala mi přes SMS adresu, jenže se mi balík 
vrátil, protože byla adresa údajně neplatná. Tak jsme 
se domluvili, že ho předám v pátek před zápasem 
osobně,“ vyprávěl svůj příběh Honza Liška. 

Před přípravným pátečním zápasem hraném v Dolním Podluží Honza telefon 
vrátil majiteli, který měl velkou radost a hráči předal na oplátku nálezné. Vě-
řím, že Honzovo příkladné chování bude vzorem pro ostatní hráče našeho klu-
bu. Náš cíl není jen vychovávat dobré fotbalisty, ale ve spojení s rodiči hlavně 
správné chlapy!             Vlastimil Chod, trenér mladšího dorostu FK Varnsdorf

Ve čtvrtek 15. září zavítá do Varn-
sdorfu excelentní americký baskyta-
rista Steve Clarke se svoji kapelou. 
V rámci svého více než měsíčního tur-
né po Evropě vystoupí od osmi večer 
v Pivovaru Kocour. 

Steve Clarke se po pěti letech opět 
spojil s klávesistou Walterem Fischba-
cherem a bubeníkem Vajcem Deczim, 
takže se všichni tři znají hráčsky i lid-
sky více než dokonale. A vědí také, jak 
udělat dohromady pořádnou šou, jsou 
totiž odborníci na řemeslně dokonalé 
sety chytlavého groove a oslnivých 
sól. Toto jazzové seskupení, hrající 
zejména vlastní skladby, v sobě mísí 
prvky funky a soulu s jazzovou im-
provizací. 

Steve Clarke již natočil jako lídr 
svých sestav 6 CD a po USA a Evropě 

koncertuje více než 15 let. Vystupoval 
po boku jazzových velikánů,jako jsou 
Mike Stern, Sherri Winston nebo Sam 
& Dave. 

Vstupenky jsou v předprodeji v po-
kladně varnsdorfského divadla, on-line 
na webu divadla nebo v informačních 
centrech.                                          div
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Ve dnech 1. - 3. července 2016 se 
uskutečnila nejdůležitější akce Letec-
kého modelářského klubu Varnsdorf v 
letošním roce – Varnsdorfský upouta-
nec. V rámci něho proběhly soutěže 
Bohemia – Saxony aerobatik F2B 

Čtyři medaile pořádajícího LMK

Šachové střípky
Přebor Prahy v rapid šachu při-

lákal v polovině června rekordní 
účast 83 šachistů a nechyběli mezi 
nimi mezinárodní mistři A. Frolov z 
Ukrajiny nebo P. Kiss z Maďarska. Ti 
také obsadili první dvě místa, když 
každý uhrál v sedmi kolech 6 bodů. 
Třetí skončil pražský P. Postupa s 5,5 
bodem. Varnsdorfský V. Vladyka se s 
14 dalšími borci podělil o 24. místo, 
všichni nastřádali po 4 bodech. red

Při teplotách kolem 35 st. C pořádal 
atletický oddíl v Jičíně Krajské pře-
bory mladšího žactva. Varnsdorfský 
Slovan zastupovaly pouze dvě dívky –
Natálka Susová a o rok mladší Miluška 
Pásková, které ve sprintu na 150 m 
dosáhly shodného výkonu na úrovni 
22 s. Natálka přidala ještě 1,25 m ve 
skoku vysokém a společně také soutě-
žily v hodu kriketovým míčkem. Mezi 
dvaceti účastnicemi zapsala Miluška 
výkon 34,40 m, Natálka překvapila své 
soupeřky i sebe a stala se přebornicí 
Libereckého kraje hodem dlouhým 
48,25 m. S neuvěřitelným zlepšením 
svého maxima o 8 m (!), čímž pře-
konala oddílový rekord Pavlíny Tiché 
z roku 1980. 

V neděli 5. června bojovali na jablo-
necké Střelnici na oválu i v sektorech 
dívky a chlapci o tituly krajských pře-
borníků. Varnsdorfské atletické mládí 
se v nabité konkurenci atletického 
mládí LB, JNC, TU a MB neztratilo a 
přivezlo tři bronzové medaile. Zaslou-
žili se o ně Miluška Pásková (skok vyso-
ký 140 cm a 150 m za 21,16 s) a o rok 
mladší Jakub Zajíček (800 m za 2:31,59 
min.), oba na fotu. V hodu míčkem 
Eliška Mendelová nezopakovala své 
loňské prvenství (50,07 m) a 47,90 m 
stačilo „pouze“ na bramborové místo. 
Cenné je i 6. místo Přemka Kamenic-
kého (60 m za 8,89 s). Za zmínku stojí 
i osobní rekord Simony Čurdové (800 m 
za 2:54,00 min.). 

Nejmladší žáci závodili v červnu ve 
2. kole přeboru družstev na stadionu 
v České Lípě. Díky kompletnímu a 

Úspěchy atletického mládí
bojovnému družstvu Slovanu viděli 
soupeři často pouze záda našich zá-
vodníků. Po sečtení bodů tak získali 
k překvapení soupeřů i vlastního prvé 
místo a řadu osobních rekordů. Nej-
více bodů získal Matěj Janda za dvě 
prvá místa (600 m za 1:54,9 min. 
je oddílovým rekordem a 36,23 m 

Pátým a šestým závodem pokračo-
valo v létě Peklo severu 2016. V červ-
nu se jel v Rumburku XC Dymník a 
v srpnu MTB časovka na Jedlovou. Pro 
některé startující to byly příležitosti 
vylepšit si pozice, někteří si naopak 
pohoršili nebo závody vynechali. A 
jak si v průběžném pořadí stojí v jed-
notlivých kategoriích jezdci z klubů 
Šluknovského výběžku? 

Naděje I do 6 let (dosud v seriálu 
39 startujících): 1. D. Stránský, 8. R. 
Synek, 26. O. Novák. Naděje II 7 až 9 
let (41): 8. S. Stránská; Mladší žáci 

Letošní ročník byl opět mimořádný 
a z několika hledisek. Na tenisové kur-
ty Slovanu Varnsdorf dorazil rekordní 
počet 14 dvojic! Opět 2 páry z Děčí-
na, letos 3 dvojice z Opočna, 2 páry 
z Rumburku, prvně debl z Velkého Še-
nova, 1 z Jiřetína pod Jedlovou a zby-
tek místní. Duo švagrů z Krásné Lípy 
a Varnsdorfu se stalo nejmladším, 
letos překročila práh 60 let. Nejstarší 
účastníce - ročník 1940 z Děčína, dru-
hý o 13 dní mladší z Opočna. Velká 
gratulace, jste borci!

Druhou zvláštností byla skutečnost, 
že tentýž den se hrál na kurtech 
i zápas dospělých s hráči Hrádku n. N. 
Snahou bylo předehrát zápas dříve -
nepodařilo se dohodnout. Takže nám 
zbyly 4 kurty, což se v závěru ukázalo 
jako krutý žert, protože turnaj byl 

nedohrán kvůli prudkému dešti, který 
vytrval do večera! To bolelo při re-
kordním počtu prima hráčů a pohodě 
na kurtech od samého začátku. Takže 
přerušení, pak předčasně ukončení a 
vítězi se stali všichni. Samozřejmě 
proběhla vesele komentovaná tom-
bola s pěknými cenami pro všechny 
a putovní pohár zůstal ve Varnsdorfu. 
Pro letos bude vyrobena cedulka – VÍ-
TĚZ: DÉŠŤ. Občerstvení na závěr bylo 
zajištěno, přes všechna protivenství 
přírody pak nálada neskutečně skvělá, 
výborní zpěváci udivovali moravským 
folklorem. Věříme pevně, že i přes 
uvedená úskalí hráči na Varnsdorf 
nezanevřou a příští rok opět přijedou. 
Děkujeme všem zainteresovaným a 
těšíme se na příští setkání. Foto na: 
http://mikl50.rajce.idnes.cz     

M. Klusoń

Senior lob - letos zvítězil déšť...

K již pravidelným letitým akcím 
patří ve Varnsdorfu v době prázdnin 
triatlon a kolobjeh. Štěkatlon nebo-li 
1. ročník veřejného triatlonu se psem 
měl v polovině července premiéru, 
konal se den před triatlonem a na 
start se postavilo v pěti kategoriích 
30 mužů nebo žen se svými čtyřno-
hými miláčky. Zpestřením navíc byl 
ŠtěkFamilyRun pro rodiče s dětmi. 
Kompletní výsledky jak štěkatlo-
nu, tak i triatlonu plus skvělá fota 
lze dohledat na http://triatlon-
varnsdorf.mandaone.cz/

Na start pro mnohé humorně bra-
ného Kolobjehu (letos 15. ročník) se 
koncem července postavilo 105 účast-

níků, 69 s koly a 36 se spoléhalo na 
své běžecké nebo alespoň chodecké 
schopnosti. Mezi kolečkáři vyhrál To-
máš Podrazil před Michalem Švorcem 
a Janem Novotou. Plných sedm borců 
stlačilo čas na trati na Studánku pod 
10 minut, nejrychlejší žena Kateřina 
Zezulová si s výkonem 10:29 zajistila 
jedenácté místo. Běžeckou část akce 
vyhrál další Podrazil, Jiří s časem 
15:23 min., a zhruba minutu před 
Karlem Valentou. Třetí doběhl Pavel 
Herman těsně před Lukášem Heme-
rem. Nejrychlejší ženou byla Veronika 
Svobodová (20:54). Výsledky, foto na 
http://www.kolobeh.estranky.cz, 
http://www.vybezek.eu/sport     ZdS 

K tradičním akcím přibyl nově štěkatlon

(3. ročník světového poháru), MČR 
2016 upoutaných maket kategorie 
F4B a SUM a také soutěž UŠ modelů 
O pohár Tolštejnského panství. Akci 
nazvali někteří z účastníků malým Mi-
strovstvím Evropy, neboť se na startu 
sešlo celkem 61 závodníků, kteří se 
postavili na start v kategorii F2B-14, 

F4B-12, SUM-12 a UŠ-34. Z domácích 
borců si medailová umístění zajistili 
Petr Skurčák st., Vladimír Svoboda, 
Albert Svoboda a Petr Skurčák ml. 
Sobotní program akce musel být kvůli 
dešti několikráte přerušen, čímž se 

nedokončilo nedělní 
třetí kolo maket. Vše 
večer vynahradila a at-
mosféru zpestřila kapela 
RUKSAK. Varnsdorfský 
upoutanec je nejpočet-
něji obsazeným závodem 
upoutaných modelů s me-
zinárodní účastí nejen 
v ČR, ale pravděpodobně 

i v Evropě a jeho obliba stále roste. 
Akce proběhla zdárně i díky úsilí 
většiny členů modelářského klubu 
Varnsdorf, kde k nejaktivnějším patří 
V. Svoboda, J. Pecinovský, M. Pro-
cházka, M. Řezníček, P. Lupoměský, 
S. Rudinský, P. Skurčák a řada dal-
ších.          J. Bartík - LMK Varnsdorf

Peklo na Dymníku a na Jedlové
(42): 7. J. Kudláček; Mladší žákyně 
(20): 5. V. Barcalová; Starší chlapci 
a kadeti (36): 3. Matouš Dubovecký, 
17. M. Veselý, 19. V. Hladík, 22. 
A. Haufert; Starší dívky a kadetky 
(6): 1. N. Boczanová, 5. P. Petráš-
ková; 

Juniorky 17-35 let (20): 1. A. Lho-
táková, 2. K. Zezulová, 3. K. Loubko-
vá, 5. L. Dospělová; Ženy nad 35 let 
(11): 1. J. Kovářová, 4. I. Loubková; 
Junioři+muži (58): 10. M. Vansteen-
kiste, 15. F. Srbecký, 17. D. Stárek; 

Veteráni I (64): 2. J. Novota, 
3. H. Schwarz 6. J. Stránský, 18. 
A. Vohanka, 20. M. Nebesář; Veterá-
ni II (76): 3. J. Švorc, 5. J. Kroupa, 
8. P. Karban, 13. J. Boczan; Veteráni 
III (33): 5. V. Šimonek, 6. V. Zemler, 
7. M. Vohnout, 8. K. Bezchleba.

Soutěž družstev vede Haven team 
(3373 bodů) před Libereckými dukláky 
(3289) a CK Šluknovsko (3244). Tým 
Herby servis (2267 bodů) je mezi devíti 
klasifikovanými družstvy šestý. Příštím 
a posledním závodem seriálu v tomto 
roce je XCO O pohár starosty města Čes-
ká Kamenice jedoucí se 24. září.  ZdS

v hodu míčkem novým osobákem). 
O pět bodů méně přidal Josef Tomašov 
(600 m za 1:59,6 min., míček 35,34 
m). Ve štafetě na 4x200 m padl další 
oddílový rekord a podíleli se na něm 
Tomašov, Boczan, Klaus a Janda. Další 
body k dosaženému prvenství doplnili 
Žďárský, J. Vaněk, Košín a O. Zajíček.                                  

Skalický
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Slibný úvod druholigové sezony
Varnsdorfský FK rozjel soutěžní sezo-

nu 30. 7. pohárovým utkáním MOL CUPu 
v Proboštově, kde zvítězil 1:3 (1:1), góly 
14. Blažek – 30. Richter, 79. Daníček, 
90. Durdević. Ve druhém kole poháru 
mu pak vystavil “stopku“ Písek, který 
v domácím prostředí zvítězil 3:0 (1:0).

To už měl FK za sebou úvodní 
utkání FNL, ve kterém porazil v Kot-
lině Pardubice 3:0 (1:0), branky dali 
v 21. Jakubov, 49. Daníček (PK) a 
85. Houser. V dalším kole cestoval 
na hřiště Táborska, kde přes dobrý 
výkon neuspěl po brance z PK 1:0 
(0:0). Už v první půli  Samoel jednu 
penaltu kryl a ve druhé byl vyloučen 
obránce Zbrožek. V Kotlině se v dal-
ším kole představily ambiciózní České 
Budějovice. Duel s nemnoha šancemi 
nakonec skončil 0:0 a soupeři patřilo 
třetí místo, Varnsdorf byl pátý. Zápas 
u nováčka FNL v Prostějově FK vyhrál 
0:1 vlastním gólem domácích. V neděli 
hostil Varnsdorf pražský Žižkov, který 
v posledních dvou utkáních vstřelil sedm 

branek. Díky gólmanu Samoelovi nedal 
nyní žádnou, stejně tak domácí a zrodi-
la se druhá domácí plichta v řadě 0:0.

Příští podzimní utkání FK: SO 10. 9. 
Vítkovice - FK VDF, NE 18. 9. FK VDF –
Třinec, NE 25. 9. FK VDF – Olomouc, 
SO 1. 10. Sokolov - FK VDF, NE 9. 10. 
FK VDF – Vlašim, SO 15. 10. Znojmo -
FK VDF, NE 23. 10. FK VDF – Ostrava, 
SO 29. 10. Ústí - FK VDF, NE 6. 11. FK 
VDF – Opava, SO 12. 11. Frýdek-Místek -
FK VDF, NE 20. 11. FK VDF – Táborsko.

A jaký cíl ohledně umístění dal 
trenérovi ředitel klubu Vlastimil Ga-
briel? “Cíle nedávám trenérovi, ale 
celému týmu. Je třeba si uvědomit, 
že město Varnsdorf patří mezi tři 
nejmenší města v České republice, 
které hraje profesionální fotbal, a to 
již sedmým rokem nepřetržitě! Proto 
mám přání, abychom se pohybovali 
ve středu tabulky a v roce 2017 při 
příležitosti oslav 110 let kopané ve 
Varnsdorfu se radovali a těšili se 
z účasti v osmém ročníku FNL.”        ZdS

Ve dnech 17. - 19. června se usku-
tečnil 16. ročník tradičního turnaje 
pro žákovskou kategorii v Liberci za 
účasti 24 družstev nejen z ČR, ale 
i z Německa. V utkáních se představilo 
celkem 390 hráčů.

Potřetí se tohoto turnaje zúčastnilo 

Štafetový běžecký závod týmů na 
trati Sněžka – Praha 2016 se stal ko-
řistí týmu Why not (Proč ne), v jehož 
osmičlenném složení včetně dopro-
vodného řidiče Štěpána Skopového 
st. byli tři členové Běžeckého kroužku 
Varnsdorf (iniciátora celé akce), kon-
krétně Karel Valenta, Tomáš Novotný, 
Pavel Herman a dále Ondřej Motl, 
Jan Koštejn (oba Rumburk), Jaro-
slav Hofman (Krásná Lípa) a Štěpán 
Skopový ml. (Cvikov). Foto na: http:
//snezka-praha.rajce.idnes.cz/

Prvenství běžecké štafety

Velký úspěch házenkářů

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 31

Honza Novota, organizátor mnoha 
varnsdorfských i regionálních sportov-
ních akcí a stále aktivní cyklista, sáh-
nul opět po velkém úspěchu! Na MČR 
Masters Svijany vyhrál ve věkové kate-
gorii M-35, když mu v ten den padlo 
do noty vše, co si k závodu přál – nohy 
byly v dobré kondici, pršelo (ve vedru 

Když se sejde vše ...
Honza nefunguje) a vyšla i domluvená 
taktika se dvěma spolujezdci Márou 
a Benym, za což jim vítěz děkuje. 
V kategorii M-70 měl stupně vítězů na 
dosah Herbert Michel v barvách Kola 
Brabec Rumburk. Nakonec dojel pátý, 
když na třetí místo zaostal o 18 setin 
vteřiny.                                          ZdS 

družstvo Slovanu Varnsdorf. V zahajo-
vací den jsme si v základní pětičlenné 
skupině zajistili postup mezi 16 nej-
lepších družstev. Následující den jsme 
se střetli s družstvy Jičína, Lovosic, 
Olomouce, Úval, Chomutova, Mělníka, 
Radebeuler HV a vybojovali dvě vítěz-
ství, takže v neděli nás čekalo utkání 
o 9. - 10. místo. V něm jsme podlehli 
družstvu ze Zruče nad Sázavou 7:10 
a obsadili tak velmi dobré 10. místo, 
které je nejlepším z našich dosavad-
ních tří startů.

Uvedený turnaj je velice uznáván 
mezi házenkáři, a tak dosaženého 
výsledku si velice cení jak hráči, tak 
i trenéři a funkcionáři z oddílu házené. 
Ve finále předvedli krásnou a bojovnou 
házenou hráči z Lovosic, kteří zvítězili 
nad Duklou Praha. Vítěznou trofej lo-
vosickým hráčům předal prezident ČSH 
Radek Bendl.                       J.Žďárský

Tour byla i přípravou olympioniček
V letošním závodu Tour de Feminin 

si po pěti etapách s celkovým úhr-
nem najetých téměř 400 km zajistily 
nejvyšší umístění tyto závodnice 
v pořadí: 1. Cecillie Uttrup Ludwig 

(Dánsko), 2. Anna Plichta (Polsko), 
3. Natalia Boyarskaya (Rusko). Ví-
tězka závodu získala i bílý trikot pro 
nejlepší cyklistku do 23 let, majitel-
kou oranžového trikotu za prvenství 
v bodovací soutěži se stala Jolien 
D´hoore (Belgie) a modrý trikot za 
vítězství ve vrchařské soutěži si od-
vezla Flavia Oliveira (Brazílie).

V několika posledních ročnících 
této ženské tour a i letos usilovalo na 
silnicích Šluknovského výběžku o co 
nejlepší umístění několik závodnic, 
které se postavily také na start dvou 
závodů na LOH v Rio de Janeiro. Jmé-
na R. Kasper (SRN), M. Abbott (USA), 

T. Worrack (SRN, vítězka TdeFe 2004, 
2010), A. Spratt (AUS, vítězka v r. 
2011), E. Pooley (ANG, 2. / 2013), 
M. Ritter (RAK, 3. / 2013, 5. / 2016), 
A. Plichta (POL, 3. / 2015, 2. / 2016), 

F. Oliveira (BRA, 16. / 
2016) jsou zejména 
cyklistických přízniv-
cům jistě povědomá. 
Z nich nejlépe skon-
čila na OH v závodě 
s hromadným startem 
(70 startujících) Ame-
ričanka M. Abbott, 
ale s nepopulárním 

bramborovým umístěním. Navíc 
o pouhých 0:04 s horším časem než 
dosáhly medailistky. Sedmá dojela 
domácí F. Oliveira (+0:20) a patnáctá 
A. Spratt (+4:09). Další čtyři se umís-
tily až v 5. desítce pořadí, E. Pooley 
nedojela. V individuální časovce (účast 
25 cyklistek) si pak na hrách pod pěti 
kruhy dojela pro 14. místo E. Pooley 
(+2:05), 16. skončila T. Worrack (+2:26) 
a 19. byla A. Plichta (+3:33). 

Příští Tour de Feminin oslaví 30. 
ročník a pořadatelé se jistě vynasnaží, 
aby na něm diváci mohli sledovat opět 
některé přední světové cyklistky.    

ZdS, foto J.Ciprian 

OST Varnsdorf uspořádal koncem 
června svoji první, ale hned jednu 
z nejlépe dotovaných soutěží v silo-
vém trojboji v ČR, kterou byl Varn-
sdorfský pohár v mrtvém tahu 2016. 
Velké množství cen (dotace výrazně 
převýšily 60 tis. Kč), výborné záze-
mí městské sportovní haly a hlavně 
obětavý a kvalitní tým organizátorů 
z řad členů oddílu byly zárukou kvalit-
ní a skvělé podívané. To vše se odrazilo 
v účasti, neboť tento podnik si nene-
chalo ujít více jak 100 siláků z celé ČR, 
což představuje rekord na podobné 
akci, jak konstatoval J. Pianka. 

Mezi soutěžícími se samozřejmě 
neztratili domácí. V amatérských 
kategoriích RAW získala mezi 11 star-
tujícími ženami 8. místo A. Balvínová 
(18 let, hmotnost 56,2 kg, výkon 100 
kg). Mezi amatéry si soutěžní premi-
éru prožil J. Hlaváč (35, 91,4, 205) a 
mezi 21 borci se na přední pozice ne-
prosadil. V kategorii dorostenců RAW 
(22 siláků) vybojoval M. Syrovátka 
(18, 81,1, 245) 2. místo, zatímco jeho 

Domácí čtyřikrát na bedně
oddílový kolega L. Tomašov (19, 95,5, 
215) si musí na výraznější umístění 
počkat. V RAW do 90 kg (8 soutěžících) 
dominoval D. Pianka (39 let, hmotnost 
56,1 kg), který si se 190 kg zajistil 
1. místo v kategorii. V RAW nad 90 kg 
(8) jednomu ze dvou reprezentantů 
Northern Stongman Varnsdorf na 
akci V. Kolářovi (32, 93,9) připadla 
nepopulární čtvrtá pozice. V kategorii 
muži EQUIP (10) zatáhl J. Pianka (39, 
56,8) druhým pokusem 200 kg a tak-
též slavil prvenství. V EQUIP juniorů 
R. Šos (20, 86,6) zvládl 250 kg, co sta-
čilo na skvělou třetí příčku.

Borci OST Varnsdorf se na domácí 
akci představili opět ve skvělém 
světle a mezi siláky 35 týmů získali 
v oddílové soutěži celkové druhé mís-
to za Powerlifting Trutnov, třetí byl 
SK Ironbulls Domažlice a čtvrtý Power-
lifting Vrchlabí. Poděkování krom více 
jak stovce startujících za skvělé výko-
ny patří i sboru ochotných pořadatelů 
a za podporu akce mnoha sponzorům 
a městu Varnsdorf.                       OST

Snezka-Praha Výsledky najdete zde: 
www.webscorer.com/results?race-
id=73083                             ZdS


