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Číslo 

INZERCE

PRVNÍ NOVOROČNÍ ČÍSLO HLASU SEVERU VYJDE 11. LEDNA 2008

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                              CENA 5,- Kč

Rekonstrukce budovy bývalé průmyslové školy na novou 
knihovnu, přesněji na multifunkční kulturní centrum, se 
dostává pomalu do závěrečné fáze. Půjde-li vše podle harmo-
nogramu, budou vnitřní prostory pro knihovnu, nová fasáda 
a střecha hotovy do konce května příštího roku. Přestavba 
by dále měla pokračovat vybudováním prostor pro kavárnu 
v zadní části knihovny v prvním patře a zhotovením míst-
ností pro zájmovou a klubovou činnost ve druhém nadzem-
ním podlaží. Dokončení této závěrečné části rekonstrukce 
je rozvrženo do sedmi měsíců od zahájení, tj. do konce roku 
2008. Realizace druhé etapy je ovšem závislá na schválení 
13ti milionové částky v návrhu rozpočtu města pro příští rok. 
Dalších asi 5 mil. korun bude zapotřebí na celkové vybave-
ní knihovny a ostatních prostor. Podnikají se proto kroky 
k získání dotací na zdárné dokončení přestavby a vybavení 
budovy, která se stane významnou součástí společenského 
a kulturního života města.                                 Foto MV, rd

Dne 6. 12. 2007 se usku-
tečnila ustavující schůze 
obecně prospěšné společ-
nosti s názvem „Centrum 
uznávání a celoživotního 
učení Ústeckého kraje“. Tato 
společnost je založena z po-
věření člena Rady Ústeckého 
kraje Ing. Pavla Koudy.

Zakladatel, Střední škola 
služeb a cestovního ruchu 
Varnsdorf, zastoupená ře-
ditelem školy Ing. Petrem 
Jakubcem, přivítal na půdě 
Vzdělávacího střediska školy 
zástupce Národního ústavu 
odborného vzdělávání PhDr. 
Janu Bydžovskou, Ústeckého 
kraje Ing. Lukáše Vaníčka, 
Úřadu práce Rumburk 
Jana Nykodýma, PaedDr.  
Miloslavu Sembdnerovou 
a místostarostu města 
Varnsdorf Karla Dubského, 
který se stal zároveň členem 
dozorčí rady o.p.s. Hosté vy-
zdvihli ve svých proslovech 
důležitost vzniku této obec-
ně prospěšné společnosti pro 
celoživotní vzdělávání oby-
vatel Ústeckého kraje, který 
nastartoval projekt UNIV 

V příjemném čase adven-
tu, v čase, kdy  k sobě  lidé 
mají nejblíže, uspořádal Ak-
tiv pro občanské záležitosti 
města Varnsdorf setkání 
zástupců města se seniory. 
Ti pozvání na 11. prosince 
do Studentského centra 
Střelnice přijali v hojném 
počtu. Všechny přišel přiví-
tat místostarosta František 
Dlask s přáním pevného 
zdraví, příjemných svátků 
a skvělé zábavy. Setkání 
několika generací obyvatel 
našeho města zpříjemnil 
pestrý program  Domu  dětí 
a mládeže ve Varnsdorfu a 
také modelingový krou-
žek VOŠ a SPŠ. Společně  
přichystali pro seniory 
přehlídku nejrůznějších zá-
jmových kroužků s dětmi a 

Naše město bylo vybrá-
no mezi třicet měst České 
republiky na akci „Krásné 
třpytivé Vánoce vám přináší 
Škoda Auto“, která probíhá 
ve dnech 20. – 23. prosince 
2007. V blízkosti vánočního 
stromu na bývalé tržnici čty-
ři hostesky agentury IMA ve 
firemním stánku Škoda Auto  
od 10 do 19 hodin rozdávají 
teplé nápoje, perníčky a 
drobné dárky od Škoda Auto. 
Účast na akci přislíbil i místní 
prodejce Auto Škoda firma FB 
Automobil František Bartoš, 
který na místě vystaví a 
předvede nové modely vozidel 
Škoda. Jako protihodnotu za 
možnost realizace této akce 
získalo město atraktivní a 
ojedinělou světelnou výzdobu 
našeho vánočního stromu (no-

Do Großschönau 
vozem

Se vstupem do Schengenu 
je otevřen od 21. prosince hra-
niční přechod na Žitavské uli-
ci do Großschönau pro osobní 
i vozidla do 3,5 t a vozidla 
záchranných složek.    -r-

Rok 2007 se nachýlil ke 
svému konci. V tento svá-
teční čas bych chtěl podě-
kovat všem zaměstnancům  
městského úřadu za jejich 
celoroční práci a zároveň po-
přát občanům našeho měs-
ta klidné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví, štěstí 
a pohodu v novém roce. 

Ing. Lubomír Samuhel
 tajemník MěÚ 

KRAJSKÉ CENTRUM VE VARNSDORFU

(uznávání neformálního a 
informálního vzdělávání). 
Vznik krajské o.p.s. je jeho 
vyvrcholením.

Obecně prospěšná spo-
lečnost „Centrum uznávání 
a celoživotního učení Ús-
teckého kraje“ bude koor-
dinovat vzdělávací nabídku 
„Místních center uznávání 
a celoživotního učení“, která 
vzniknou ze zapojených škol 

na celém území Ústeckého 
kraje. Dále bude poskytovat 
informace a rady zájemcům o 
celoživotní vzdělávání, zabý-
vat se projektovou činností a 
rozvojem dalšího vzdělávání 
v Ústeckém kraji. Členy 
správní rady jsou zástupci 
11 škol z celého Ústeckého 
kraje a zástupce NÚOV.

Ing. Dana Vorlová
Ing. Petr Jakubec

Foto Ing. Václav Črnohous

Knihovnu čeká rozhodující rok

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

studenty od nejmenších až 
po ty náctileté a předved-
li, že i nová nastupující 
generace je vedena tím 
správným směrem. Hu-
dební skupina TO-MA se 
poté chopila svého úkolu 
a zahrála všem pro radost, 
k poslechu i tanci.

Text a foto rm

Třpytivé Vánoce přináší Škoda Auto
vinku na našem trhu, kterou 
má zatím jen několik měst, 
např. Staroměstské náměstí 
v Praze) v celkové hodnotě 
80 až 100 tisíc Kč. Tato 
vánoční výzdoba po skonče-
ní akce zůstane v trvalém 
užívání města a přispěje tak 

v dalších letech k nezapome-
nutelnému koloritu Vánoc 
v našem městě. Za instalaci 
nové i stávající výzdoby a 
starost s jejím provozem mů-
žeme poděkovat pracovníkům 
TSmV  Vladimíru Kociánovi a 
Jiřímu Petrovi ml.            JS



Z deníku Městské policie

                                                                                                                24/2007                                                                                                   strana 2

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Změny i v železniční dopravě 
Od celostátních změn jízdních řádů 9. 12. 2007 čekaly na 

cestující  změny i železniční dopravě. Jedná se o celotýden-
ní spojení třikrát denně rychlíkem nebo spěšným vlakem 
z Rumburka do Nymburka, kde jsou přípoje na rychlíky 
směr Hradec Králové nebo Kolín. Mezi Děčínem a Rumbur-
kem je zkrácena jízdní doba díky nasazení nových souprav 
Regionova. Protože je zároveň zkrácena přestupní doba 
v Rumburku z vlaků z Dolní Poustevny a Šluknova na 
vlaky do Jedlové a Děčína a obdobně i opačným směrem, 
pocítí cestující zkrácení celkové jízdní doby ze všech částí 
Šluknovského výběžku do Děčína, a to až o půl hodiny. 
Např. nová jízdní doba vlakem i s přestupem je ze Šlukno-
va do Děčína 1 hodina a 40 minut. V pracovní dny ráno ve 
4:53 hod. je zaveden spěšný vlak z Rumburka do Děčína, kde 
na něj navazuje rychlík do Prahy. Většina ostatních vlaků na 
této trati má v Děčíně hlavním nádraží návaznost na vlaky 
Eurocity směrem na Ústí nad Labem a Prahu. Díky novému 
tarifu Českých drah, který ruší příplatky na tyto vlaky, se 
jimi vyplatí cestovat již i na kratší trasy. 

Daniel Šebek
oddělení dopravní obslužnosti ÚKVÝBOJKY, ZÁŘIVKY 

A ELEKTROŠROT
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Varnsdorf 

uzavřelo s kolektivním  systémem EKOLAMP, jsou  ve sbě-
rovém  dvoře v ulici Sv. Čecha 1277 v areálu Technických 
služeb umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých 
mohou občané i podnikatelé zdarma odkládat použité svě-
telné zdroje.  Jedná se o nerozbité použité zářivky, výbojky 
a úsporné žárovky.

Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elek-
troodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného 
přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu 
nefunkční zářivku na místě k tomu určeném,  to znamená 
v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku 
přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí.

Odbor životního prostředí

Starostka Seifhennersdor-
fu Karin Berndt a starosta 
Großschönau Frank Peuker 
navštívili varnsdorfskou 
radnici, aby společně do-
mluvili možnosti další a užší 
spolupráce mezi sousedícími 
městy, které jsou po vstupu 
do schengenského prostoru 
prakticky neomezené.

Městský úřad o svátcích
Informace o provozní době městského úřadu

ve dnech 27. 12.  7.00 - 15.30 hodin

27. 12.  7.00 - 15.30 hodin
(pouze pro objednané - neúřední den)

 28. 12.  7.00 - 14.30 hodin
 31. 12.  7.00 - 11.00 hodin

(pouze pro zajištění pořádání Silvestrovského běhu)  

Revitalizace Mašíňáku 
a obnova parku v ul. Národní

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schvá-
lilo  podání žádosti do 2. výzvy Ministerstva životního pro-
středí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí - oblast podpory 6.4 
- Optimalizace vodního režimu krajiny a oblast podpory 6.5 
- Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Jedná se o provedení revitalizace a odbahnění rybníku 
Mašíňák se všemi funkčními objekty tak, aby byla zajištěna 
jeho funkce, tj. retence vody v krajině, akumulace vody při 
průtoku velkých vod a neškodné odvedení těchto průtoků. 
Koruna hráze bude výškově upravena přísypem. Bude opra-
ven bezpečnostní přeliv, požerák I a požerák II, odpady od 
požeráků, koryto přívodu vody. Na akci je vydáno pravo-
mocné stavební povolení. Účelem stavby deponií je uložení 
sedimentů a přebytečných zemin z vodní nádrže Mašíňák 
v celkovém objemu téměř 13 tis. m3. Pro trvalé uložení se-
dimentů byla schválena změna ve využití území. Na akci je 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí o využití území.

Předmětem studie Podpora regenerace urbanizované kra-
jiny je návrh revitalizace části stávajícího městského parku 
v ul. Národní s možností vybudování dětského koutku. Stu-
die navazuje na probíhající rekonstrukci bývalé školní budo-
vy na městskou knihovnu. Došlo by tak k rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit v centru města.                             -r-

Dne 11. prosince 2007 
se uskutečnilo slavnostní 
podepsání Regionálních 
operačních programů. Pro 
region Severozápad (území 
Ústeckého a Karlovarského 
kraje) se podařilo získat 
největší finanční částku 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj ze všech 
regionů ČR, a to ve výši 
745,9 mil. EUR. Regionální 
operační program NUTS2 
Severozápad se zaměřuje 
na zlepšování podmínek k ži-
votu ve městech prostřednic-
tvím zkvalitnění vzdělávací, 
sociální a zdravotnické 
infrastruktury, na zlepšení 
dopravní dostupnosti a pro-
pojení regionu, na podporu 
rozvoje infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu. 
  Pro Varnsdorf jsou rele-
vantní pouze dvě prioritní 
osy tohoto programu - Re-
generace a rozvoj měst a 
Udržitelný rozvoj cestov-
ního ruchu. Více na http:
//www.nuts2severozapad.cz 
nebo prostřednictvím projek-
tové manažerky města Petry 
Vojtěchové.                   PeV

Rada města rozhodla:
 • Uzavřít smlouvu o bezplatném umístění 16 kusů 

informačních laviček na p.p.č. 2661/1, p.p.č. 2599/1, 
p.p.č. 3024/4 a p.p.č. 3024/5, vše k.ú. Varnsdorf. • O 
přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních 
zařízení v objektu nemocnice Varnsdorf“ - uchazeči 
- LCD, spol. s r.o. • Uhradit Farní obci Starokatolické 
církve ve Varnsdorfu náklady za instalaci nasvícení 
z veřejného osvětlení Starokatolického kostela ve 
výši 20.000,- Kč. • Hradit provozní náklady nasvícení 
Starokatolického kostela z prostředků určených na 
úhradu veřejného osvětlení.

Rada města rozhodla schválit: Navýšení dotace 
MHD z rozpočtu města pro rok 2008 o částku 25.000,- 
Kč. • Prodejní cenu Hlasu severu na 6,- Kč.

Rada města rozhodla pověřit:
• Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
STAMO, spol. s r.o., Děčín na akci: Učebna oddělení 
dopravy v budově MěÚ, č.p. 1838 s cenou díla 176.025,- 
Kč. • Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
TSmV, s.r.o. Varnsdorf na akci: Oprava sociálního zaříze-
ní v budově TSmV, č.p. 1277 s cenou díla 150.000,- Kč.

Loupal měď a byl polapen
Na základě oznámení všímavých občanů byla vyslána 

hlídka MP k „Červenému kostelu“, kde mělo docházet ke 
krádeži měděných plechů ze střechy. Hlídka  na střeše 
kostela zahlédla postavu mladíka, který seskočil dolů a dal 
se na útěk. Hlídkou MP byl však polapen a celá záležitost 
bude řešena přes Policii ČR.

Obtěžování hlukem ze zábavné pyrotechniky
S blížícími se vánočními svátky dochází, jako každý rok, 

k obtěžování občanů našeho města zábavnou pyrotechnikou. 
Jen v průběhu čtrnácti posledních dní bylo na MP přijato 
celkem 32 oznámení o tomto nešvaru. Ve většině případů 
tuto nebezpečnou zábavu provádějí děti, které by dle zákona 
neměly mít možnost pyrotechniku zakoupit. Prodejcům zřej-
mě nejde o zdraví našich dětí, ale o jejich vlastní zisk.

Čas předvánoční = krádeže
V poslední době z důvodu blížících se Vánoc se zvýšil 

počet drobných krádeží v marketech našeho města. Jen za 
posledních deset dní řešila městská policie 7 případů krádeže 
v obchodech. Nemalou měrou se podílí na krádežích mládež. 
Apeluji proto na rodiče, aby poučili své děti, že z kradeného 
dárku nebudou mít žádnou radost.

Špička Martin, velitel MP Varnsdorf

STAROSTOVÉ CHTĚJÍ UŽŠÍ SPOLUPRÁCI

S otevřením hranic byla 
proto domluvena výměna 
informací o jednotlivých 
kulturních, sportovních ak-
cích a oslavách. Významnou 
úlohu při žádostech  o dotace 
z fondů EU sehraje i sjed-
nocení společných projektů 
všech tří sousedních měst, 
na kterých budou společně 

pracovat projektoví manaže-
ři. Společným tématem byla 
pozitiva i negativa po vstupu 
do schengenského prostoru, 
problematika odstraněných 
zábran u hranic. Jednalo se 
i o možné autobusové lince 
na trase Seifhennersdorf - 
Varnsdorf - Großschönau. 

Text a foto rm

PROGRAM 
SEVEROZÁPAD 

Vánoční prodej 
živých kaprů
Kdo si nekoupil vánočního 

kapra na nedělním jarmar-
ku, nebo pro koho bylo ještě 
brzy, nabízíme druhou mož-
nost v sobotu 22. prosince od 
8 hodin do 13 hodin v místě 
bývalé městské tržnice v Ná-
rodní ulici pod rozsvíceným 
vánočním stromem. Pro-
dej kaprů bude doplněn 
reklamní akcí firmy Auto 
Škoda (info na první straně) 
a zpestřen vánočními kole-
dami a horkým občerstvením 
od městských hasičů. Kdo by 
si ani při druhé akci nestihl 
rybu zakoupit, prodejce ryb 
nabízí možnost zakoupení 
ryb ve vlastní prodejně 
v Krásné Lípě. Zároveň by-
chom se chtěli všem čtená-
řům omluvit za mylnou in-
formaci v čísle 23 o začátku 
trhů v 7 hodin, kterou nám 
způsobil neposedný redakční 
šotek.                              JS
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Již delší dobu jsme se na stránkách Hlasu severu neset- 
kali s informacemi o TOSu. Dnes přinášíme zprávu přímo od 
pramene. V pondělí 10. prosince proběhla krátká slavnostní 
událost, při níž byla oficiálně otevřena nová montážní hala, 
která leží uprostřed areálu. Otevření bylo jen symbolické, 
protože v hale se již řadu týdnů pracuje naplno. Momentálně 
se v ní dokončují dva největší stroje z produkce firmy, velké 
deskové vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje typu WRD 
150 Q. Jeden je určen pro německého zákazníka, druhý bude 
pracovat v Norsku. Na otevření byli pozváni zástupci města 
a dodavatelů, vše se odehrálo v komorním prostředí (byť ta 
hala sama o sobě je hodně přerostlou komorou).

TOS VARNSDORF investuje

To nejpodstatnější na celé věci je, že TOS VARNSDORF 
jako jedna z nejúspěšnějších strojírenských firem v Ústec-
kém kraji v současné době reaguje na stále vysokou poptáv-
ku po obráběcích strojích a investuje do výrobních kapacit. 
Není tajemstvím, že náklady na tuto největší jednorázovou 
stavební investici v historii firmy od 60. let (kdy vznikalo 
jádro dnešního areálu) po dokončení přesáhnou výši 150 mil. 
Kč. Pozoruhodné však je, že všechny finanční prostředky na 
tuto stavbu plynou z vlastních zdrojů. Pro letošní rok TOS 
VARNSDORF plánuje dosažení rekordních tržeb (poprvé 
ve své historii překročí hranici 2 mld. Kč), ještě úspěšnější 
by měl být rok příští.

Jak to bude pokračovat? V nové hale je nyní v provozu 
jedna loď, práce na doplnění vybavení jsou v plném proudu, 
v roce 2008 bude připravena i druhá loď, dokončena lakovna 
a expedice, vše v jedné montážní hale. Podrobněji se o tom 
v případě zájmu můžete dočíst ve firemních novinách Hori-
zont, ale také v dohledné době již i zde, na stránkách Hlasu 
severu. Je totiž logické, že při představování firem ve městě 
dojde řada i na TOS. A nezůstane jen u jednoho článku.

Do nového roku přejeme všem čtenářům hodně sil na 
překonání všeho, co nás čeká, ale dobře víme, že bez zdraví a 
dobrého zázemí jde všechno hůř. Tak je zdraví a zázemí vždy 
na prvním místě. Každé rodině, která má mezi sebou tosáka, 
přejeme i to, aby to byli spokojení tosáci. A všichni společně 
dobře važme každé své přání. Co kdyby se splnilo. 

LP 2007

Ing. Jan Rýdl a Ing. Miroslav Bičiště přestřihují společ-
ně pásku.                                                      Foto rm

Pohled do nové montážní haly.                     Foto LP

Hostem listopadové bese-
dy v Městském divadle byla 
rektorka Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem Iva Ritschelová. 
S jejími názory chceme se-
známit i naše čtenáře. 

Jste vzděláním i za-
ložením ekonom. Proč 
jste se rozhodla učit na 
vysoké škole?

Zřejmě to byly dva mo-
menty: náhoda a skutečnost, 
že v naší rodině byla řada 
učitelů. Působit na vysoké 
škole a být v každodenním 
styku s mladou generací 
je velmi pěkná a zajímavá 
práce. Jako akademický 
pracovník mám možnost 
spojit pedagogickou činnost 
i vědecké bádání. Nemám 
dost prostoru na to, abych 
se oběma oblastem věnova-
la podrobněji, ale věřte, obě 
jsou přitažlivé.

Hovoří se o zřízení 
pracoviště UJEP ve 
Varnsdorfu. Můžete pro-
zradit kdy, kde a co se 
bude u nás vyučovat?

Probíhají jednání mezi 
středními školami ve 
Varnsdorfu a fakultami na 
ústecké alma mater, kon-
krétně Fakultou sociálně 
ekonomickou, Pedagogickou 
fakultou a Přírodovědeckou 
fakultou. Bude záležet jen 
a jen na managementech 
středních škol, zda pře-
svědčí děkany a vedení 
fakult, že otevřít kurzy 
celoživotního vzdělávání 
nebo dokonce bakalářské 
studium je smysluplné a 
že škola je schopna splnit 
potřebné požadavky akre-
ditační komise. Otevření 
detašovaných pracovišť je 
plně v kompetenci fakult. 
Nechme tedy prostor a 
hlavně čas pro jednání. Sa-
mozřejmě, že jako místní 
patriot bych brzké otevření 
studií přivítala, ale to nezá-
leží na mně. 

Proč bychom měli 
zvolit ke studiu právě 
vaši univerzitu, jaké má 
přednosti?

Ústecká univerzita patří 
mezi středně velké uni-

S úctou, porozuměním a vzájemným respektem

Městská knihovna ve 
Varnsdorfu vydala svou 
jubilejní 30. publikaci. 
Obsahuje poezii lužickosrb-
ských autorů, kteří se ve 
Varnsdorfu představili u 
příležitosti Svátku lužic-
kosrbské poezie 23. června 
2007. Úvod sborníku je 
věnován klasikovi lužicko-
srbské literatury Janu Ra-
dyserbu Wjelovi. Jeho báseň 
Cvrčci zazněla na svátku 
poezie ve čtyřech jazycích 
– lužickosrbsky, česky, 
německy, slovensky, stejně 

Publikace Ať vládne medvěd nebo lev

verzity. Mezi studentem a 
akademickými i administra-
tivními pracovníky mohou 
tedy být osobnější vztahy, 
než je tomu na velkých uni-
verzitách. Úspěšnost našich 
studentů při získávání za-
městnání po ukončení studií 
je vysoká. Pokud se student 
rozhodne zůstat v regionu, 
má vysokou šanci na rych-
lý kariérní růst a v průběhu 
studia i na získání různých 
typů stipendia - hejtmana, 

primátora či podniku. Naše 
univerzita je již v podvědo-
mí studentů známá tím, že 
každý student, který má 
zájem v průběhu studia 
vyjet studovat i na celý rok 
do zahraničí, tuto možnost 
bez problémů dostane. Uni-
verzita dále nabízí řadu je-
dinečných studijních oborů. 
A nezanedbatelný je i fakt, 
že studenti mají k dispozici 
velmi dobré zázemí a dostá-
vají jedno z nejvyšších uby-
tovacích stipendií v ČR. 

Procestovala jste 
kus světa, léta žijete ve 
velkých městech. Jaké 
jsou návraty do malého 
Varnsdorfu?  

Rodné město máme každý 
jen jedno, a proto je vzácné a 
milé. Vracím se moc ráda, o 
to raději, že zde mám rodiče. 
Přiznám ale, že je mi velmi 
líto, že město a jeho infra-
struktura se rozvíjí pomalu. 
Dle mého názoru je zdejší 
potenciál podstatně větší. 

Vysoké pracovní nasa-

zení zvládáte údajně díky 
rodinnému zázemí... 

Každý, kdo pracuje ve 
vedoucí pozici, mi potvrdí, 
že bez dobrého a přátelské-
ho zázemí, by bylo obtížné 
zvládat nároky, které jsou 
na něj kladeny. Fungující 
rodina je založena na vzá-
jemné toleranci a podpoře - 
mně se všeho dostává měrou 
vrchovatou.

Ráda poznáváte cizí 
národy. Kdybyste se 
nenarodila jako Češka, 
k jakému národu byste 
nejradši patřila?

To je těžká otázka. Jsem 
hrdou Češkou a mrzí mě, 
že řada Čechů nám dobré 
jméno nedělá. Ale věřím, že 
těch, na které můžeme být 
hrdi, je mnohem víc. Ná-
rodnost si člověk nevybírá 
a každý národ má své silné 
a slabé stránky, takže ne-
mohu říci, k jakému jinému 
národu bych chtěla patřit. 
Ale ráda bych svou odpověď 
uzavřela neskromným přá-
ním: I když jsme jeden Čech, 
druhý Němec, Rus, Číňan, 
Američan, Žid, Namibijec, 
prostě kdokoliv, jedno 
máme společné: jsme lidé. 
A jako lidé se k sobě cho-
vejme, vždy s úctou, po-
rozuměním a vzájemným 
respektem, bez ohledu na 
národnost či náboženství. 

Co si přejete nalézt pod 
vánočním stromečkem a 
jaká máte přání do bu-
doucna?

Ať naleznu pod stromeč-
kem cokoliv, bude to určitě 
milé překvapení. Ale nej-
krásnějším dárkem pro mne 
je, že se sejdeme v úzkém 
rodinném kruhu a připo-
meneme si řadu rodinných 
tradic. Městu Varnsdorf 
přeji dobré představitele a 
dostatek financí na další 
rozvoj a všem občanům 
města hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a úsměv stále 
na tváři. 

Redakce HS se k přání 
připojuje a děkuje za roz-
hovor.   

Milan Hrabal

tak je publikována ve sbor-
níku. V další části sbírky se 
objevují básně současných 
autorů – Timo Meškanka, 
Měrany Cušcyny, Lenky, 
Dany Podracké a Bohdana 

Urbankowskeho. Kniha je 
v závěru velmi vtipně obo-
hacena o několik  přísloví 
hornolužických Srbů a lu-
žickosrbské hádanky. Celou 
publikaci vybral, sestavil a 
k tisku připravil Milan 
Hrabal, originální ilustrace 
– barevné i černobílé - pro 
tuto knihu připravil na ob-
jednávku městské knihovny  
liberecký výtvarník  Milan 
Janáček. Básnická sbírka je 
k dostání v Městské knihov-
ně ve Varnsdorfu. 

Mgr. Veronika Matysová
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INZERCE

VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 7.
aneb Za co mohou minisukně    

Významným prvkem 
módy, který ovlivnil další 
vývoj punčoch, byl bouřlivý 
nástup minisukní. První 
minisukně a samozřejmě 
i to, co dosavadní sukně 
úzkostlivě halily, spatřila 
světlo světa roku 1964. Jako 
první s tímto nápadem přišel 
francouzský návrhář André 
Courreges, který zvedl okraj 
sukně až 20 cm nad kolena. 
Svůj nápad však nijak ne-
prosadil. Za pramáti této 
novinky proto byla uznána 
dosud žijící anglická módní 
návrhářka Mary Quantová. 
Příslovečná konzervativnost 
Angličanů však začala brát 
její módní výstřelek trochu 
vážněji, až když jej před-
stavila široké veřejnosti. 
Zásluhu na tom měla první 
modelka, která minisukni 
předvedla na přehlídkovém 
molu, tehdy nejpopulárnější 
manekýnka Twigi. 

A aby toho nebylo málo, 
propagovala Mary k mini-
sukni vzorkované a barevné 
punčocháče, které rovněž 
navrhl jako první André 
Courreges. Dva roky nato 
pak dokonce Mary Quanto-
vá obdržela za svůj nápad 
Řád britského impéria. 
Bomba vybuchla! Sukně 
žen se zkrátily rychleji, než 
stačil adekvátně zareagovat 
punčochářský průmysl. 
V tomto momentě vyvstal 
problém, co s tím, když se 
dolní kraje sukní nehodlaly 
zastavit pod horními okraji 
punčoch. Dnes se každý 
pousměje, když se dočte, 
že dokud nebyly vhodné 
punčocháče pod minisukni 
na trhu, stoupla poptávka 
po různých krémech a líči-
dlech. Dámy si totiž líčením 
vytvářely vzhled do punčo-
chy oblečené nohy. Ale jak 
jinak to provést, když dívka 

První punčochové kalhoty 
ELITE.

bez minisukně byla praktic-
ky vyřazena ze společnosti 
těch modernějších. Vyřešily 
to právě punčochové kalhoty. 
K jejich popularitě přispěla 
hlavně možnost zkrácení 
sukní jejich nositelek bez 
zjevného odhalení něčeho 
tak necudného, jako jsou 
podvazky. 

Tuto „minimánii“ včas za-
chytili i návrháři ELITE. Jak 
bylo řečeno v předchozí části, 
skončila výroba kotonových 
punčoch a byla zahájena 
výroba punčoch bezešvých. 
První bezešvé punčochy se 
vyráběly na  dvousystémo-
vých okrouhlých pletacích 
strojích  J2Da a J2Db do-
daných Západomoravskými 
strojírnami v Třebíči. Od 
bezešvých punčoch byl již 
jen krůček k tomu, aby fir-
ma zakoupila potřebnou šicí 
techniku a zahájila hromad-
nou výrobu bezešvých pun-
čochových kalhot. Rok 1968 
pak již byl výhradně rokem 
bezešvých punčoch a punčo-
cháčů. Na trh bylo tehdy do-
dáno 5,8 milionů bezešvých 
punčochových kalhot. Aby 
byla uspokojena poptávka 
i po bezešvých punčochách 
a punčochových kalhotách 
silnějších druhů, bylo za-
potřebí pletacích strojů 
hrubšího dělení. Vývojová a 
výzkumná základna podniku 
proto navrhla řešení, které 
potom převzaly Západomo-
ravské strojírny v Třebíči a 
na jeho základě vyvinuly a  
začaly vyrábět nové pletací 
stroje s potřebnými úprava-
mi. První dodávka do ELITE 
činila 50 strojů a byla určena 
pro závod 2 v Krásné Lípě. 
Celkem bylo v dalších letech 
do podniku dodáno přes 350 
těchto strojů. Své větší 
uplatnění v tomto druhu 
zboží našel také krepsilon. 
Nutno ještě poznamenat, 
že v té době byla firma 
jediným výrobcem tohoto 
druhu punčochového zboží 
na světě. Pohotovou reakcí 

na minisukně bylo i zahájení 
výroby síťovaných punčoch. 
Na jejich výrobu byl v závo-
dě 2 v Krásné Lípě sestrojen 
okrouhlý pletací stroj s den-
ním výkonem 400 párů. Jak 
je móda vrtkavá, dokazuje i 
to, že obliba tohoto výrobku 
po dvou letech ustoupila a 
jeho výroba byla zastavena. 

Prudký nárůst popularity 
punčochového zboží vyvolal 
i rozšíření a modernizaci 
výroby. Roku 1969 pra-
covalo ve firmě již 4.307 
zaměstnanců! Postupně 
bylo modernizováno strojní 
vybavení všech výrobních 
provozů. Dvousystémové 
pletací stroje jsou nahrazo-
vány čtyřsystémy, přičemž 
celkový počet okrouhlých 
pletacích strojů se vyšpl-
hal na 2.598 (Pamatujete? 
V roce 1945 se začínalo na 
650 kotonech). Z Anglie byla 
dovezena nová modernější 
šicí technika, modernizace 
se dočkala i dokončovací vý-
roba. Nástupem levnějšího 
obalového materiálu než byl 
celofán, tedy polypropylenu 
a polyetylénu,  a zakoupením 
nové balicí techniky byla tato 
část výroby nejen  zlevněna, 
ale vzrostla podstatně i její 
výrobní kapacita. Tady si 
nelze než povzdechnout. Za-
tímco v této době znamenal 
nákup nové techniky zvýše-
ní výrobní kapacity firmy, 
potažmo i nábor nových za-
městnanců, je obrazem dneš-
ní doby opak. Nová technika 
znamená při stejném objemu 
výroby propouštění.  

Milan Kopecký

Cenzura nebo úprava novin
V Hasičských rozhledech z roku 1947 reaguje redakce na 

obviňování autorů příspěvků z cenzury. Přinášíme v nezkrá-
cené podobě: „V poslední době dostala redakce řadu dopisů, 
které kvitují snahu o zvýšení úrovně a zpestření tisku. Mezi 
hlasy se vyskytují i různé názory přispěvatelů, kteří jsou 
nespokojeni s tím, že jsou jim upravovány články, titulky jsou 
zkracovány. Vysvětlujeme, že je to plné redakční právo, které 
každý redaktor má. Je přirozené, že upravuje věty stylisticky, 
že škrtá zbytečnou rozvleklost, banálnost a opakování se, 
že titulky musí upravovat tak, aby upoutaly a aby správně 
vyjádřily charakter článku. Má-li se zvýšit úroveň tisku, 
musí ustoupit i jeho familiérní tón. Příspěvky nesmějí být 
psány osobním tónem, ale povšechně, z všeobecného hlediska, 
věcně a stručně. Redakce bojuje proti familiérnímu tónu. 
Musí zasáhnout tam, kde jsou věty rozvleklé, nesrozumitel-
né. Je třeba si uvědomit, že řeč, jíž se užívá v tisku, musí 
být stručná, ale věcná, věty krátké a dobře srozumitelné.“         

Z dobového tisku připravil JS

Twigi.
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Vánoce patří k nejvý-
znamnějším svátkům 
v roce. Slaví je mnoho lidí 
ve světě i u nás, a to ne-
jen věřící křesťané, ale i 
lidé nevěřící. Malé děti se 
těší především na dárky 
od Ježíška, dospělí v nich 
nachází něco tajemného a 
nevšedního.

Základem křesťanských 
Vánoc je biblický příběh 
o narození Ježíše Krista 
a oslava této události. 

Den Spasitelova naroze-
ní - 25. prosinec - se od 4. 
století šířil z Říma po celém 
křesťanském světě. Církev 
časově spojila narození 
Spasitele se starým mýtem 
zimního slunovratu, vy-
jadřujícím vědomí o věčném 
vítězství života nad smrtí a 
světla nad tmou. A tak 
i mnohé zvyky dnes spojo-
vané s křesťanskou tradicí 
mají ve skutečnosti původ 
v pohanských rituálech.

Předvečer narození 
Páně, 24. prosinec - Štědrý 
večer je u nás dnes spojován 
s rozličným dobrým jídlem 
a rozdáváním dárků. 

Neodmyslitelnou sou-
částí Vánoc je i vánoční 
stromeček. K nám pronikl  
z německého území v 17. a 
18. století. V Praze se popr-
vé rozsvítil ve vile ředitele 
Stavovského divadla J. K. 
Leibicha roku 1812. Ujal se 
nejprve v zámožných čes-
kých rodinách. Na Moravě 
se začal objevovat ještě poz-
ději. První vánoční stromy 
na veřejném prostranství 
u nás byly v Brně (1924) a 
v Plzni (1925). Tato zvyklost 
se pak rychle šířila po dal-
ších českých a moravských 
městech a vesnicích. 

Staročeské Vánoce se od 
těch dnešních v mnohém 
odlišovaly. Dříve nebyly 
Vánoce ani tak o dárcích, 
jako spíše o vzájemné lásce 
a přátelství, radosti a poci-

 O VÁNOCÍCH
tu sounáležitosti v rodině, 
která se sešla k oslavám 
pod rodným krovem. Na 
příchod Vánoc se Češi těšili 
a připravovali dlouhé týdny. 
O Štědrém dnu od časného 
rána praskal v peci a kam-
nech oheň. Připravovala 
se štědrovečerní večeře. 
Vařil se hrách, čočka, ně-
kolik druhů polévek, pekl 
se kuba z krup a česneku, 
připravovaly se masité 
pokrmy. (Dnes pro většinu 
neodmyslitelný štědrovečer-
ní kapr, byl ještě na začátku 
minulého století výjimečný.) 
Mezitím co se hospodyně 
snažila v kuchyni zabavit 
děti, přinesl hospodář tajně 
stromeček a ustrojil jej do 
slavnostního hávu. Jinde 
se stavěly betlémy. Lidé se 
od rána postili, aby večer 
uviděli „zlaté prasátko“. 
S první hvězdou si rodina 
sedla k slavnostnímu stolu. 
Večeři zahajovala společná 
modlitba, vzpomínka na 
uplynulý rok i na zemřelé 
členy rodiny. Děkovalo se 
Bohu za vše dobré, co při-
nesl, i za to, co si vzal. Poté 
již následovala štědrovečer-
ní večeře, která spočívala 
hlavně v pestrosti pokrmů. 
Těch mělo být devatero. 
Na jejím konci se podávala 
vánočka a cukroví. Pila se 
bílá káva, čaj, nechybělo 
ani trochu piva, vína nebo 
hlt pálenky pro dobré zaži-
tí. Svátečnost večeře byla 
zdůrazněna prostíráním 
stolu bílými ubrusy. Když 
zazvonil zvoneček, přinesl 
hospodář do místnosti 
ozdobený stromeček, zapáli-
ly se svíčky a všichni zpívali 
koledy. Vyvrcholením štěd-
rovečerních oslav pak byla 
půlnoční mše.

O Štědrém večeru se po 
večeři předpovídala budouc-
nost a věštilo se. Například 
se pouštěly ve škopíku 
svíčky ve skořápkách. Komu 
vydržela nejdéle svítit, toho 
čekal dlouhý a šťastný 
život. Svobodné dívky há-
zely střevícem (botou) přes 
hlavu. Obrátil-li se patou 
ke dveřím, zůstaly doma. 
Obrátil-li se špičkou ke 
dveřím, měly se provdat a 
odejít z domova. Na venkově 
děvčata třásla bezem. Vdala 

se tam, odkud se ozval ště-
kot psa. Pod talíř se dávalo 
několik kapřích šupin, které 
měly přinést všem po celý 
rok dostatek peněz. Také 
se chystal o jeden talíř 
navíc pro náhodného hosta. 
Některé z těchto zvyků vy-
držely dodnes. 

Oslavy Vánoc v různých 
zemích probíhají často vel-
mi odlišně. Tak například 
v Austrálii, kde je právě léto 
má vánoční hostina podobu 
pikniku pod otevřeným 
nebem. K jídlu se podávají 
obložené mísy, chlazené 
ovoce a zeleninové saláty, 
přeslazené dorty a zákus-
ky. Nesmí chybět meloun. 
Vánoční stromečky jsou 
buď umělé nebo zasazené 
v květináči. 

V Brazílii si o štědrove-
černí večeři   pochutnávají 
na pečeném krocanu, ovoci, 
mořských rybách a sladkých 
zákuscích. Dánové zase dba-
jí na to, aby vánoční dárek 
byl pro obdarovaného 
velkým překvapením. Má 
být vtipný a poukazovat 
na některou ctnost nebo 
vadu. Ve Francii dárky 
dětem ukládá na krb nebo 
ke kamnům dobrý vánoční 
duch péra Nöel. 

V Itálii se Štědrý den sla-
ví jako předvečer narození 
Páně jen schůzkou s přáteli. 
Děti dostávají dárky 25. pro-
since ráno.V Rusku připa-
dají pravoslavné Vánoce až 
na 6. a 7. ledna. Rusové sla-
ví Nový rok s jolkou a dárky 
od dědy Mráze. V USA jsou 
Vánoce největším svátkem 
roku. Slaví se pouze jeden 
den - 25. prosince. Hlavním 
jídlem hostiny je krocan 
s kaštanovou nádivkou. Dár-
ky nosí Santa Klaus. Vánoce 
ve Španělsku jsou svátkem 
rodiny. Děti  dostávají dárky 
až na den Tří králů.

I když jsou oslavy Vánoc 
v různých zemích světa, 
v různých místech i v jednot-
livých rodinách odlišné, je-
jich převažujícím znakem je 
láska, vzájemné porozumění 
a pocit lidské sounáležitosti. 
To je také to hlavní, proč lidé 
Vánoce mají tak rádi.

Dr. Miloslav Hoch

Neu, new, nuevo, nouveau
Za jedno z nejpoužívanějších slov tohoto roku bychom 

mohli někdy označit slovo „nový“.
Nový prací prášek, nový šampon proti lupům, nové maggi 

nápady, nové  křupavější brambůrky, nový Vanish s aktivní 
pěnou, a v Lidlu nás čeká nová řecká kuchyně. (mňam)

Taky je Váš život lepší a spokojenější čím více new-neues 
výrobků máme?

Čeká nás další novota. Nově tu jsou letošní vánoční svátky 
a hned poté nový rok. 

Co si nového přát? Nevím, jestli si přát ještě praskavější 
křupky nebo silnější aroma mé oblíbené kávy.

Možná si nejvíc přeji, aby mě moje žena měla nově ráda 
a mé děti se mnou měly nové zážitky, aby mi přátelé nově 
připomněli, že jsou se mnou rádi a v práci, aby mi někdo řekl, 
že mi to docela jde. Snad si i přeji, aby můj vztah s rodiči byl 
o další fous lepší a já si mohl nově uvědomit, že můj život 
má smysl a chci ho žít lépe než doposud.

Ať už si po nové Orbit žvýkačce budu muset čistit zuby 
jen 1x týdně nebo ne, přeji si, aby letošní svátky mohly být 
více o lidech okolo mě, než o utracených tisících a nový rok 
mohl být novým sblížením mé rodiny, přátel a lidí kolem 
mě vůbec.

To přejeme i Vám, milí „Varnsdorfáci“, aby ten čas před 
námi byl časem odpuštění si starých křivd, vykročení do 
nové důvěry, časem nových společných zážitků.

Zveme Vás také na „oslavu narozenin“ někoho, kdo nám 
dal možnost žít nový život.

Na Zlatou neděli v klubu Střelnice - 9.45 hodin - předsta-
vení Vrabec a Vánoce, dárek, písně, vánoční poselství.

Za Apoštolskou církev Martin Penc

PS: kdyby něco: „Váš dům učiní útulným Bref Duo Ac-
tive.“ 

Vánoční pranostiky
21. prosinec

O svatém Tomáši meluzína straší.

23. prosinec
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24. prosinec
Na Adama a Evu čekejte oblevu.

Jitro jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.

25. prosinec
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.

Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.

Temné Vánoce - světlé stodoly.
Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
Na Boží narození o bleší převalení.

Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

26. prosinec
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.

Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok 
víno špatné se urodí.

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko 
špatně urodí.

28. prosinec
O Mláďátkách den se omlazuje.

Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, 
zvedou se příští léto brambory.

Je-li na Mláďátka mlha od Lysé hory, kobzole se neurodí, 
je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

31. prosinec
O Silvestru papeži snížek si už poleží.

Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra 
nenapadne zlato.

Na Silvestra -li větry a ráno slunce svítí, nelze nám 
dobrého vína se nadíti.

Služby zubařů ve Varnsdorfu
27. 12. MUDr. Zdeňka Černá

28. 12. MUDr. Ludmila Sobotková
31. 12. MUDr. Eugen Peigznach

Provoz uvedených zubních lékařů je v době 
8 - 11 hodin a to pouze pro akutní případy.
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Vychází jednou v roce na Vánoce a je určen pro 
varnsdorfské občany. Ostatní mohou jen nahlížet. 

Doba je převratná. No-
vinky ve všech oborech se 
na nás hrnou silou vodo-
pádů, a chceme-li udržet 
krok, musíme své názory 
bleskem měnit a inovovat. 
A to potom teprve přichází 
problém. Kam s názory 
starými a nepotřebnými? 
Jediná odpověď je správná: 
Zařaďme staré názory mezi 
separovaný odpad! Vydejme 
barevně odlišené igelitové 
pytle, přistavme kontejnery 
a nechme se výsledkem pře-
kvapit. Staré názory jsou 
totiž zatím nedoceněnou 
recyklovatelnou surovinou. 
Jen namátkou uvádím něko-
lik možností využití v oblasti 
medicíny: 

1. Frakční destilací po-
dařilo se našim laborantům 
oddělit ze sebraných starých 
názorů malou českou bázli-
vost, která jako blesk půso-
bí při všech formách zácpy. 
Dosud používaná laxativa 

Kam s ním aneb ekologie v myšlení  

jsou v porovnání s tímto 
přípravkem neškodné dětské 
přesnídávky. 

2. Štěpením starých 
názorů ve vzduchoprázdnu  
vzniká afrodisiakum s do-
sud nepoznanými účinky. 
Po podání pouhých tří kapek 
tohoto nového koncentrátu 
můžeme pacientovi určit, 
koho, kde, jak a proč má 
milovat. 

3. Elektrolyticky získaný 
extrakt ze starých názorů 
přinese úlevu ortopedickým 
pacientům s vadou krční 
páteře. Zatuhlé obratle totiž 
se vší určitostí rozhýbe vý-
tažek horlivého přikyvování. 
V následné fázi pak vzniká 
zcela ojedinělý prostředek 
pro zvýšení ohebnosti celé 
páteře.

4. Oftalmology brzy pře-
kvapíme dalším hitem – pi-
lulkami pro růžové vidění. 

5. Psychiatrům nabíd-
neme čípky, které téměř 

okamžitě vyvolávají nesku-
tečné vize. 

Výzkum je teprve na 
začátku – v současné době 
pracujeme na výtažku 
z konejšivých projevů, kte-
rý všestranně blahodárně 
působí na dneškem tvrdě 
zkoušenou lidskou psychiku. 
Očekáváme nové a převrat-
né objevy. Ano, staré názo-
ry jsou cennou surovinou, 
z níž ani gram nesmí přijít 
nazmar.  Rozhodněme se 
a dejme zelenou  sběrnám 
starých názorů.  

          PUDr. Jan Bloud   
 

ØÁDKOVÁ INZERCE 
(POD)PLACENÁ

Videoklub „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“ denně uvádí:
„SLADKÝ ŽIVOT“. 

VYHLÍDKOVÉ LETY nabízí firma J.E. ŽIBABA 
Podrobnosti na www.ježibaba.cz 

PŘIJMEME OPATROVNÍKA na 6 hodin denně. Jedinou 
povinností je poslouchat vyprávění dědečka od 18.00 do 24.00 
(než usne) o starých dobrých časech. 

Firma „ODBORNÉ STAVBY“ přijme muže – lešenáře 
pro stavbu lešení dlaždičům.

Máte kupu peněz v kapse,
nebo třeba v šuplíku? 

Neváhejte – chyťte vrabce – 
čtěte naši rubriku!

Z POKLADNICE 
LIDOVÉ TVORBY 

V ZÁHVOZDU

Rozhodná
Na silnici u zahrady

vystavují děvy vnady. 
Zakročit my mušíme –
zahradu tam zrušíme. 

Vzdychací
 

Není lepší na tom světě,
než-li čertům v pekle.

Nám zas teplo podražilo, 
problémy jsou vleklé.

Sousedská
Až zas půjdu k doktorovi

nesednu si strachy. 
Radši skočím k sousedovi,

ať mi půjčí prachy. 

Svádivá
Podívej, ty moje zlato, 
kde já nosím kraječku, 

koukni hezky zblízka na to, 
pohlaď mě po zadečku! 

Zakázaná  
Sedí panic v komoře,
vlasy má až na dvoře. 

Zkouší směnit žvýkačku
za injekční stříkačku. 

V novém roce bez nadsázky
přejeme vám hodně lásky!

Kdo si přáním není jist,
ať si přidá vedle list!
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PO SILVESTROVSKÉ PŮLNOCI UŽ NÁM NENÍ POMOCI.
TAK VÁM NA TEN NOVÝ ROK 

PŘEJEM ŠŤASTNÝ PRVNÍ KROK!
bflm a redakce Hlasu severu

Za onoho 
času, kdy ještě 
kupci, řemesl-
níci, povozníci 
i felčaři měli 

svou stavovskou čest, sešli 
se všichni cukráři ze Záhvoz-
du a vymýšleli, co by mohli 
dělat lépe, aby cukroví o 
Vánocích lidem ještě více 
chutnalo. Každý přišel se 
svou troškou do společného 
mlýna a všichni se těšili na 
svátky. Jen Alois ze Šibe-
ničního vrchu se kabonil. 
Cukroví se mu nedařilo a 
zákazníci se k němu obra-
celi zády. Chvíli se mračil, 
pak povstal a prst zapích-
nul výhružně do hromady 
zákusků. „Takhle to přeci 
nejde,“ povídá rozhořčeně. 
„Trubička je přece trubka a 
tak by měla troubit!“  Užaslé 
pohledy cukrářů se obrátily 
k panu Aloisovi.  Nevěřícně 
hleděli, ale to už někteří 
začali horlivě přikyvovat a 
dokonce zkoušeli zatroubit 
na cukrovou trubičku. Když 
bylo vše kolem dostatečně 
zasviněné vyfouklým kré-
mem a šlehačkou, přisadil 
si Alois: „No, vidíte....!“ A to 
už začalo velké mudrování 
celé cukrářské sešlosti. 
Vzrušený hovor občas pře-
cházel až v hádku, všichni 
se tvářili vážně, jen pan 
Alois se usmíval. Když už 
to vypadalo, že trubičky 
letos nebudou na vánočních 
stolech,  odkašlal si nesměle 
starý Krška – cukrář, co do 
tohohle kraje přišel odně-
kud z Hané. Pomalu vstal a 
rozvážně povídá: „A co teda, 
kdybychom místo trubiček 
dělali kremrole!?“ Přišlo to 
v pravý okamžik a návrh byl 
hned s jásotem přijat. I když 
někteří cukráři ještě dlouho 
nechápavě vrtěli hlavou. A 
pan Alois? No nevím, prý 
ho pár dnů poté viděl ně-
kdo zamyšleně sedět nad 
čokoládovým větrníkem...                                          

Mojmír ze Dvora      

KRÁTCE

• „Poslyš“, oslovil mě přítel, „prej v tom Jiřetíně máte 
nějaký problémy s vodu? To je fakt tak špatná? A co s tím 
děláte?“ „No,“ pokýval jsem hlavou. „Já tu vodu nejprve 
stočím a nechám sednout. Pak ji ještě přecedím plátýnkem 
a dvakrát převařím.“ „A co pak,“ vyzvídal přítel dál. „Pak,“  
povídám bezelstně,  „skočím do hospody k Suchánkům a 
pijem pivo.“ 

 • Na Silvestra sedí proti sobě na varnsdorfské policejní 
služebně. Službukonající se přísně ptá značně podroušeného: 
„Tak co, pane Nováku, co vás sem zase přivedlo?“  „Dva stráž-
níci, pane inspektore!“ „A zase opilý, pane Nováku, viďte?“ 
A  pan Novák vítězoslavně povstal: „Ano, pane inspektore, 
oba byli opilí...!“   

• „Paní redaktorko,“ ozval se rozhořčeným tónem volající, 
„v minulém Hlasu severu jste uveřejnili zprávu, že jsem 
zemřel.“ Paní šéfredaktorka pohlédne ke stropu : „No, neří-
kejte – a odkud voláte?“

• Jakýsi Jouda vstoupil vrávoravým krokem do silnice 
mimo osvětlený a nově vyfiknutý přechod u hospody Mělník. 
Zaskřípěly brzdy a z okýnka se vyklonila supící hlava: „Jseš 
vosel, velbloud a idiot...!“ Jouda se namáhavě otočí: „No dob-
rá, ale řekněte mi, co zrovna vám je do toho?“ 

• Od Špičáku k Hrádku se klene nádherná duha. Z okna 
ji pozoruje příznivec varnsdorfské kultury a říká si: „No 
prosím – na duhu, to peníze v městském rozpočtu jsou, ale 
aby přidali divadlu – to né!“ 

• Při koncertu v aule gymnázia se baví dvě dámy. Po-
horšeně se na ně obrátí vedle sedící muž: „Promiňte, ale 
já neslyším.“ „Však vám do toho nic není. To je soukromý 
rozhovor.“

• Ředitel jedné z varnsdorfských firem se přitočil nená-
padně k sekretářce: „Slečno, copak děláte v neděli?“ „Zatím 
nic, pane řediteli“ odpověděla chápavě s lehkým ruměncem 
ve tváři. „Tak  vás důrazně upozorňuji, že dnes je teprve 
středa!“

• Na služebně varnsdorfských hasičů zazvoní uprostřed 
noci telefon. „Leze mi do bytu nějaký muž“, volá vzrušený 
ženský hlas. „To ale volejte městskou policii – tady jsou 
hasiči.“ „Já vím, ale vás právě potřebuji – on má krátký 
žebřík...“

aneb posbíráno v regionu

Z dílny našich 
předků aneb 
nic nového 

pod sluncem

Upřímné se přání vine:
marnost světa ať nás mine!
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20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75-ti let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

AŽ 5 000 KČ MĚSÍČNĚ 
BEZ PRÁCE!

Nechte vydělávat své auto, dům či plot. 
Udělejte z nich reklamní plochy.

Volejte kdykoliv  411 411 455

Úvěry, hypotéky, od 
20 tis. do 30 mil. Bez po-
platku předem. Spolupráce 
možná. Tel. 731 248 251.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenského 
centra ve Varnsdorfu a Rum-
burku. Infolinka 732 784 660.

Pronajmu ihned ne-
zařízenou garsoniéru ve 
Varnsdorfu, ul. Čelakovic-
ká. Cena vč. poplatku 4 500,- 
Kč. Tel. 731 190 461.

OD 15. 12. Nově otevřen 
Bar a Restaurant U Vočka

na ul. Nymburská 3096 
(bývalá prodejna textilu u Burdy)

Zveme všechny mlsouny, kteří budou v pasti z naší 
minutkové kuchyně, nebo jen ty žíznivé k našemu báru. 

Skvělé ceny vás příjemně překvapí!

Na rozjezd pro vás máme 21. - 23. 12. 
super akci s jablíčkem, panáček za 15 kaček.

Otevírací doba:
Po - Čt 15.00 - 23.00
Pá         15.00 - 24.00
So         11.00 - 24.00
Ne        11.00 - 23.00

Gambrinus, Plzeň, Kozel
Vaříme do 22.30 hodin

Prodám garáž na Špičá-
ku. Tel. 728 529 444.
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AHP Developer, s.r.o. 
Nádražní 844, Varnsdorf 

v budovách bývalých skladů ČD přímo u vlakového nádraží  
Telefon 412 373 876

OTEVŘELA NOVOU PRODEJNU
Nabízíme: 
• Spodní prádlo TRIOLA a další značky
• Tílka, pyžama, spodní prádlo PLEAS
• Svetry od českých výrobců a dovoz Indie
• Ručníky, ložní prádlo (NYNÍ prostěradlo 100% bavlna 120,- Kč/ks)
• Bižuterii a dárkové předměty
• Kožená galanterie, (AKCE - pánská peněženka kůže 149,- Kč/ks)

PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED PROVOZOVNOU

přeje všem příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2008.

Nově otevřeno! Sva-
tební a společenská 
móda. Půjčovna. Prodej. 
Út - Pá 14.00 - 18.00 hod., 
So 9.00 - 13.00 hod., mimo 
otevírací dobu dle domluvy. 
Varnsdorf, E. Krásnohorské 
1549. Tel. 728 764 809, pro 
každou nevěstu dárek, 
j.zarnack@email.cz

Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro porady zlepšování kondi-
ce a tvarování postavy. Re-
kvalifikace zajištěna.  HPČ 
i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Kadeřnice Jana vás 
ráda přivítá ve svém ka-
deřnictví U Kapustičky. 
Překvapí vás cenami a pří-
jemným prostředím. Kadeř-
nictví se nachází za bývalou 
f irmou Suk na Plzeňské 
ulici. Jana Kapustová-No-
váková 728 510 962.

Prodám nejvyšší nabíd-
ce domek s velkou zahradou. 
Karlova 717. 723 961 398.

Přijmeme kuchaře - ku-
chařku. Tel. 774 098 444.

Pronájem rekonstruo-
vaného bytu 2+1 v centru 
Rumburku. Nová kuchyň-
ská linka, nové plovoucí 
podlahy. Nájem: 4.000,- Kč/
měs. + služby. Bližší infor-
mace Lužická R.K. Tel.:
412 333 281,723 327 523.

Pronájem bytu 5+1 ve 
vile nedaleko centra Rum-
burku. Možno samostatně 
pronajmout i garáž. Ná-
jem: 7.000,-Kč/měs. + 
služby.Více informací na 
mob. 602 108 404.

Prodej bytového domu ve 
Varnsdorfu. Vedlejší stavby: 
zděná garáž. Udržovaná za-
hrada. Pozemek: 1.706 m2. 
Prodejní cena: 1.350.000,-
Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281,723 327 523.

Prodej nového skladového 
a výrobního areálu s rodin-
ným domem v Krásné Lípě. 
Výměra: 9.685 m2. Snížená 
prodejní cena: 4 mil. Kč. Bližší 
informace Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Hledáme autolakýrní-
ka a prodejce motorových 
vozidel pro firmu v Rumbur-
ku. Dobré platové podmín-
ky, příjemný kolektiv. Tel. 
602 132 899.



PREMIUM PEČEK
přijme prodavačku vyučenou v oboru, s praxí, 

varnsdorfskou. Zatím možno i brigádně.
Tel.: 731 003 330
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Chcete splnit svým 
blízkým jejich sen?

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Rozvoz j ídel organizacím i jednotl ivcům do obědníčků

CENA 39,00 Kč včetně dopravy a DPH

Kontakt 777 118 041
RESTAURACE ZELENÝ STROM - RUMBURK
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Pomohu a poradím 
s hubnutím. Nenásilně a 
zdravě. Tel. 607 755 026.



PŘÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

ODEŠLI NAVŽDY
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VZPOMÍNKA

24. prosince uplyne již šest let, co nás 
opustila naše drahá maminka paní Anna 
Chobotová.

Vzpomíná syn Petr s rodinou.

§
30. prosince uplyne smutný rok od doby, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček Alois 
Kocián. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Manželka Anna s rodinou.

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

§

13. prosince jsme vzpomněli nedožité 
62. narozeniny našeho drahého tatínka 
Petra Chobota. 

Vzpomíná syn Petr s rodinou.  
     

Karel Kavalír     80 let
Pavel Novotný     61 let
Zdeněk Švéda     83 let
Miloslava Cihlářová   86 let
Oskar Zikmund     75 let

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít 
stále v srdcích těch, kteří mne milovali.

24. prosince tomu budou 2 roky, co 
odešel bez slůvka rozloučení můj syn 
Lukáš Petr.

Vzpomíná mamina a bratr Michal 
s rodinou.

§

Intim Butik přeje všem 
svým zákazníkům veselé 
Vánoce a štastný nový rok 
2008.

PODĚKOVÁNÍ
Staročeská restaurace na 

Střelnici děkuje všem svým 
zákazníkům, štamgastům 
či jen náhodným hostům za 
celoroční přízeň a skvělou 
docházku. Zároveň přeje i 
všem ostatním klidné prožití 
svátků vánočních a šťastný 
nový rok 2008!

Miloš Kostlán
za personál restaurace 

Městská rada Klubu čes-
kého pohraničí přeje svým 
členům a příznivcům šťastné 
a veselé svátky vánoční a do 
nového roku hodně zdraví. 

Miloslav Hromek 
předseda klubu 

Děkujeme studentům 
VOŠ a SPŠ Mariánská 1100 
Varnsdorf za zpříjemnění 
Mikulášské besídky pěkným 
kulturním vystoupením.

Děti a zaměstnankyně ma-
teřské školy Jeřabinka

Vedení ZŠ Varnsdorf 
Bratislavská 994 přeje níže 
uvedeným firmám krásné 
Vánoce, pevné zdraví a hod-
ně pracovních úspěchů v no-
vém roce 2008. Poděkování 
za finanční nebo věcné dary 
pro naše žáky patří Lékár-
ně pana PharmDr. Šmída, 
MUDr. Peigznachové, Regii 
- panu Šimákovi, EKO servi-
su, Knihkupectví – pana Ka-
livody, Řeznictví pana Žítka, 
Restauraci Střelnice, Zatosu 
– pan Janeček, Tiskárně 
Trio - pan Dvořák, Rotosu 
– pan Novotný, Rybářským 
a loveckým potřebám, Mgr. 
Aleně Žampachové, Mr. Baz-
zaru - pan Seitl, restauraci 
Hvězda Rumburk, Comtelu 
Rumburk, Cukrárně paní 
Zandálkové, Manufaktuře 
– výroba perníčků.

Jaroslava Beniačová

Dům dětí a mládeže ve 
Varnsdorfu děkuje panu 
Tahiru Alijovi za ochotu 
při zajištění Mikulášské 
diskotéky v Prishtině – 
zejména bezplatný proná-
jem, zajištění moderátora, 
hostů, DJ, zvukové aparatu-
ry a pěkných cen pro děti.

Za darované ceny děku-
jeme také Radiu Crystal, 
s.r.o. Těšíme se na další  
společné akce pořádané pro 
děti v Prishtině.     

Pracovnice DDM

8. ledna uplyne 7 let od úmrtí An-
tonína Vydržala. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Syn Antonín.    
    

28. prosince to bude 10 let, co nás 
navždy opustil můj milovaný manžel, 
tatínek, dědeček Zdeněk Sova. Nikdy 
nezapomeneme a stále na něj s láskou 
vzpomínáme. Moc nám všem chybí. 

Manželka Alena, syn Zdeněk, dcera 
Katka, vnoučata a ostatní příbuzní. Kdo 
jste ho znali vzpomeňte s námi.

     
   

27. prosince to bude již 6 let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček Stanislav Stoklasa. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Rodina Stoklasova.

§

§

§

4. ledna oslaví významné životní jubile-
um naše maminka, babička a prababička 
Marie Tezourová. K jejím krásným 80. 
narozeninám jí přejeme hodně zdravíčka, 
štěstíčka a dobré nálady. 

Děti Josef, Vlasta a Irena s rodinami, 
vnoučata Jitka, Míra, Pavlína, Martin a 
pravnoučátka Natálka a Kubíček.

Vlastimila Váňová     82 let

Marie Luláková     85 let

Jaroslav Vaňouček     80 let

Eva Dittrichová     65 let

2. ledna vzpomeneme druhého výročí, 
kdy nás náhle opustil manžel, tatínek a 
dědeček Michal Michauk.

Stále vzpomínají manželka Vlasta, 
dcera Vlasta a syn Martin, vnoučata 
Kateřina, Jaruška, Michal a Vlastička. 
     
  

§

Volejbalisté TJ Slovan hostili momentálně třetí tým Li-
bereckého krajského přeboru TJ Jiskru Tanvald a podlehli 
0:3 (-13, -19, -23) a 2:3 (23, -19, -23, 22, -6). Jako nováček 
jsou po podzimní části KP sedmí o bod před tabulku uzaví-
rajícím Janovem. Na dalšího nováčka Vysoké nad Jizerou a 
Smržovku ztrácí 3 body. 

Volejbalistky v posledním turnaji podzimní části krajského 
přeboru hostily doma tři družstva. S Centro Teplice vyhrály 
2:0, Sportklub Rumburk prvně na podzim porazily po bo-
jovném výkonu 2:1 a se Sokolem Litoměřice prohrály 0:2. 
V tabulce se tak dostaly na třetí místo (17 bodů, sety 12:17) 
za Litoměřice (21, 20:7), Ervěnice (21, 20:11) a jsou na lepší 
poměr míčů (+25) před Rumburkem (17, 11:16) a posledním 
Centro Teplice (14).                                                   ZdS

Volejbalová družstva dohrála podzim 

Podzimní hry základních škol
Závěrečným dílem Podzimních her byl turnaj ve florbale, 

kde mezi dívkami dominovalo družstvo ZŠ Edisonova a mezi 
chlapci hořkost porážky nepoznal tým ZŠ náměstí. Poslední 
turnaj tak rozhodl o celkovém pořadí škol po čtyřech dílech 
těchto her. Pořadí: 1. ZŠ náměstí (14 bodů – součet umístění), 
2. ZŠ Edisonova (18), 3. Gymnázium (22), 4. ZŠ Seifertova (26). 
Poděkování za pořadatelství patří ZŠ náměstí a Regii a.s.      

                                                                                rm

TAKY SI CHCEME HRÁT
Pod patronací ZŠ náměstí probíhají soutěže pro zaměst-

nance varnsdorfských škol. V hezkém prostředí ZŠ Edisono-
va se odehrál další turnaj, tentokráte ve volejbale. Po třech 
disciplínách (košíková, stolní tenis, volejbal) si v celkovém 
hodnocení zatím nejlépe vedou Gymnázium a ZŠ Seifertova 
(školy utvořily jeden tým) se součtem umístění 5 (2., 2., 1.) 
před ZŠ Edisonova se součtem umístění 8 (1., 3., 4.) a stejně 
je na tom SPŠ a VOŠ Varnsdorf  (4., 1., 3.). Rozhodnutí o 
vítězi ovšem padne až v příštím roce v květnu, kdy se usku-
teční poslední, sedmá soutěž. Do té doby mají další školy, 
jimiž jsou SŠS a CR (prozatímní umístění 5., 4., 2.), ZŠ 
náměstí (3., 6., 7.), SŠT (6., 5., 6.) a ZŠ Bratislavská (7., 7., 
5.), šanci vylepšit si průběžné postavení v nohejbale (termín 
určen na únor), florbale, fotbalových a atletických kláních.                                                                           

V.Z.

Varnsdorfská bowlingová liga
Letošní 2. ročník, do kterého se přihlásilo devět týmů, se 

hraje tříkolovým systémem. Jak už závěr minulého ročníku 
napověděl, výkonnost týmů se vyrovnává a soutěži to přispí-
vá na dramatičnosti. Zlepšení je znát nejvíce u BAHŇÁKŮ 
a KILLERS, dobré výkony podávají staronoví PREDÁTOŘI, 
BK ReTOS (bývalí MARIÁŠNÍCI) a za obhajobou prvenství 
mají našlápnuto SPLIŤÁCI. Za očekáváním zatím zůstávají 
týmy TOS A (v posledních kolech však nastalo zlepšení), RE-
STAURACE U LÍPY (změny v týmu) a hlavně loňský druhý 
tým NIC-MOC, který byl sázkařskými kruhy předurčen za 
vítěze. Nevyrovnanost výkonů nedovoluje lepší umístění sou-
sedům z Německa a letošní nováček soutěže TOS B se poma-
lu okoukává a již dosáhl dvou vítězství.  Průběžné pořadí: 1. 
SPLIŤÁCI  16 bodů, 2. NEW PREDÁTORS 12, 3. BAHŇÁCI 
12, 4. ReTOS 12, 5. KILLERS 10, 6. TOS A 8, 7. NIC-MOC 
8, 8. VORWARTS VICTORIA 6, 9. TOS B 4, 10. RESTAU-
RACE U LÍPY 2 body.                                                   R.P.

Severočeská liga mužů v házené 
po první části soutěže

1. Loko Česká Lípa                 8       8  0  0                16 
2. HC Žatec                             8       6  0  2                12 
3. ELP Jablonec n/N.              8       2  1  5                  5 
4. Slovan Varnsdorf             8       2  1  5                  5 
5. Slavoj Děčín                        8       1  0  7                 2



Šachové střípky

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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Fotbalové informace
Modelové utkání 
hráčů áčka dru-
hý prosincový 

víkend pod dohledem trené-
ra Václava Ryse, asistentů 
Zdeňka Heinzla a Josefa Hr-
dličky (přítomen byl i dosa-
vadní trenér Josef Hloušek) 
dopadlo lépe po zajímavém 
střetnutí pro borce ve žlutých 
dresech, kteří vyhráli nad 
červenomodrými 5:4. Krom 
hráčů základního kádru (ale 
bez zraněných či nemocných 

Muži Slovanu Varnsdorf podlehli BK 
Česká Lípa  67:105 (36:62) a nejvíce bodů 

zaznamenali Voráček 20, Novotný 17, Boháč 10. Šlo o ne-
vydařené utkání, které hosté rozhodli ve 2. čtvrtině, kterou 
domácí prohráli 7:35. Ve zbývajícím čase se sice snažili, ale 
bez nemocného Zázvorky a s velice špatnou střelbou soupeři 
nestačili. Tomu naopak vycházelo vše, na co sáhl. V prostře-
dí jednoho z favoritů soutěže VSK Slavia TU Liberec pak 
dokázali překvapivě, ale zaslouženě vyhrát těsně 91:92  
(43:48), když podali velmi dobrý výkon podepřený úspěšnou 
střelbou. Nejvíce bodů zaznamenali Voráček 35, Zázvorka 
26 a Buben 20.

Junioři (kategorie U 18) prohráli na palubovce BK Česká 
Lípa  94:41 (42:16). Body Horáček 14, Eichler a Smrčka po 
6. Proti vyspělému a sehranému družstvu podali naši hráči 
odevzdaný výkon.

Kadeti (kategorie U 16). Vyrovnaný boj sousedů v tabulce 
se čekal v domácím zápase s Baníkem Most, ale soupeř po-
stupně začal přehrávat Slovan svojí pohyblivostí a bojovností. 
Naši hráči měli kromě střelby problém i s uvolňováním se 
pro míč, a tak konečný výsledek zněl 48:57 (28:36). Body 
Smrčka 11 (1x3), Šimák 10, Jiruš 7, Blažek 6, Ondrejčík 
6, Mirek 4, Homan 3, Lehroch 1. Další víkendový duel měl 
podobnou tvář, jen s tím rozdílem, že protivníkem byl méně 
vyspělý soupeř Sokola Louny. Naši hráči ztratili mnoho míčů, 
zahodili řadu střeleckých příležitostí a nakonec vyhráli 63:60 
(47:42). Body Smrčka 19, Blažek 16, Šimák 12 (1x3), Pajma 
6, Mirek 3, Lehroch, Homan a Jiruš po 2, Miloš 1.

Mladší minižáci podlehli venku BK Ústí nad Labem 102: 
41 (53:24). Jejich body uhráli Fuksa 11, Sovák a Zamrzla 
po 8, Kříž 6, Koudelka 5, Koktán 3. Ve druhém vzájemném 
utkání už to bylo lepší a výsledek zněl 65:30 (34:10). Body 
Koktán 8, Sovák a Zamrzla po 6, Lukeš a Koudelka po 4, 
Ježek 2. V prvním zápase naši hráči propadli v obraně, a to 
zejména ve 2. a 4. části hry. Druhý zápas byl ze strany Slo-
vanu odehrán kvalitněji, ale domácí potvrdili, že aspirují na 
celkové vítězství.                                               M. Novotný

Jen dvě basketbalové výhry

Oblastní soutěž basketbalu mužů po podzimu

 1. BK Česká Lípa                          7         6        1       13 
 2. VSK Slavia TU Liberec              7         5        2        12
 3. TJ Slovan Varnsdorf              7         4        3        11
 4. BK Děčín                                   7         3        4       10
 5. BK REAL Roudnice  A               7         3        4       10
 6. Sj.BK Litoměřice  B                   7         3        4       10
 7. DDM Děčín - Boletice                 7         2        5         9
 8. BK REAL Roudnice  B               7         2        5         9

L. Macháčka, K. Vrabce, 
J. Rezka, J. Jakuboviče, J. 
Jordáka) se představili i 
A.Vavroušek, M. Nagy, dále 
nově zkoušení hráči a něko-
lik dorostenců SK Slovan 
(např. Stehlík, Jelen, Pácha, 
Budský). A že se nehrálo v 
„rukavičkách“ dokazuje fakt, 
že se po vzdušném souboji 
gólmana Martina Dolečka s 
Jirkou Svojtkou museli oba 
odebrat k nemocničnímu 
ošetření a podrobit nějaké-

mu tomu stehu na tvářích. 
Odvetu za týden vyhráli už 
červenomodří jasně 1:5 a 
v jejich dresu se objevili i 
Jordák, Rezek, ale taky M. 
Novák, který s Vavrouškem 
odehrál část podzimu v di-
vizních Holicích. Brankař L. 
Macháček a K. Vrabec jsou 
po operacích a u druhého 
jmenovaného vypadá rekon-
valescence na delší čas (až 4 
měsíce?). Přípravu na jaro 
začne áčko SK Slovan po 
svátcích v pondělí 7. ledna.                             
ZdS

Hokejové výsledky nadějí a staré gardy
Oba týmy nej- 

menších hokejis-
tů HC Varnsdorf, Panteři 
a Sršni, mají za sebou další 
úvodní zápasy sezóny a pro-
ti týmům hokejových bašt 
se zatím příliš neprosadily. 
Panteři v Teplicích i doma 
s Roudnicí inkasovali těžké 
debakly a porazili až Ústí 
4:2. Góly domácích dali O. 
Černý 2, O. Štefan a D. Há-
jek. Sršni prohráli doma 

s Českou Lípou 4:9, 4x se 
trefil J. Matějka a s Ústím 
těsně 3:4 a všechny branky 
dal opět J. Matějka. Posled-
ní vísledky Sršňů a Panterů 
- oba týmy vyhrály venku s 
HC Louny, Sršni 2:18 a Pan-
teři 2:5. Stará garda HC 

Varnsdorf vyhrála v Rum-
burku 5:15 a doma porazila 
kombinovaný celek České 
Lípy a Jablonného 7:2.  
Pozvánky na hokejové akce 
uvádíme na jiném místě to-
hoto vydání Hlasu severu.                                                                                             
                                 ZdS

 

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
22. 12. (sobota) – Turnaj mladých talentů v mini-

hokeji žáků 3. tříd (ročník narození 1998, 1999) jako 
Vánoční turnaj o pohár Města Varnsdorf za účasti 
družstev Roudnice, Litoměřic, Frýdlantu, Turnova a 
domácích Panterů. Začátek úvodního utkání v 9.00, 
vyhlášení výsledků turnaje ve 13.00 hod. Od 17.00 
hostí tým HC Varnsdorf v Libereckém krajském pře-
boru celek Frýdlantu.           

26. 12. (středa) - Štěpánský volejbalový turnaj pří-
chozích smíšených družstev od 9.00 ve sportovní hale. 
Bližší informace na tel. 604 748 413 nebo mailem na 
damnitz@centrum.cz 

27. 12. (čtvrtek) - Halová fotbalová podívaná. 
Turnajové setkání fotbalových přátel, které organizují 
varnsdorfští odchovanci Petr a Jindra Novákovi od 10.00 
hod. ve sportovní hale. Zúčastní se opět řada známých 
hráčů jako Jan Berger, Pavel Horváth, Ivan Čabala, 
Vlasta Svoboda či bývalý kanonýři Slovanu Z. Kade-
řábek, P. Sedláček a řada dalších známých hráčů. Na 
turnaji budou k vidění týmy domácích, Teplic, Jablonce, 
Děčína a německé Žitavy.                                  

28. 12. (pátek) - Utkání hokejových starých gard 
Varnsdorfu a Slavie Praha od 20.00 hodin na zimáku.

29. 12. (sobota) - Hokejový turnaj starých gard za 
účasti týmů Slavie Praha, Liberce, výběrů Saska, Šluk-
novského výběžku a domácího HC Varnsdorf od 9.00.

31. 12. (pondělí) - 43. ročník Silvestrovského běhu 
pořádaný Komisí pro tělovýchovu a sport Rady města 
Varnsdorfu a TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky. 
Závodí se v mnoha věkových kategoriích a na různých 
délkách tratí s vloženými kláními (pro ženy hod váleč-
kem na nudle a vlastní muže; pro panské pokolení vrh 
kládou z lesa českého). Přihlášky účastníků soutěží na 
náměstí E. Beneše od 8.30 hod., nejpozději však 10 mi-
nut před vlastním závodem. Startovné dospělých 50,- Kč, 
dorost a junioři 20,- Kč, žactvo zdarma. Šatny v jídelně 
ZŠ náměstí, lékařská služba ČČK Varnsdorf, ceny pro 
první tři závodníky v každé kategorii, další startující 
obdrží účastnický diplom. 

V rámci akce se uskuteční 12. ročník závodu na 
horských kolech O pohár TOSu Varnsdorf pro všechny 
příchozí. Jedinou podmínkou je funkční kolo a cyklistic-
ká helma. Předpokládané starty cyklistů v 10.15 hodin 
(veteráni, muži II, žáci, ženy společně 2 okruhy, tj. 5 
km) a v 11.40 hodin (muži, muži I, junioři společně 5 
okruhů, tedy 12,5 km). Startovné cyklistů 50,- Kč (do-
spělé kategorie), 30,- Kč (žáci a junioři). 

Áčko Varnsdorfu zajíždělo 
k týmu TJ Malá Veleň A, kde 
neuspělo 13:5 (body Krejčí 3, 
Miško 1, Fuchsig 1). V herně 
SKST Děčín E si pak v dal-
ším utkání zpravilo náladu 
vítězstvím 7:11 (Krejčí 3,5, 
Strnad 3,5, Miško a  Fuchsig 
po 2). V domácím prostředí 
hostilo Českou Kamenici 
D a BOSCH CARS Děčín 
A. S Kamenicí neuspělo po 
výsledku 7:11 (Fuchsig 3, 
Miško 2,5, Suchý 1, Krejčí 
0,5) a děčínský celek odjel 
s nepořízenou a prohrou 
14:4 (Strnad 4,5, Krejčí a 
Fuchsig po 3,5, Miško 2,5). 
Po 11 utkáních (polovina 
soutěže) mělo áčko ve 
středu tabulky okresního 
přeboru 21 bodů za 5 výher 
a 6 proher.

Slovan Varnsdorf B bojoval 
dvakrát úspěšně doma a měl 
za soupeře Českou Kamenici 
D a Sokol Filipov C. V prvém 
utkání vyhrál 10:8 (body Ží-
tek ml. 4, Chlan 3, Žítek st. 
2, Šimonek 1) a ve druhém 
13:5 (Žítek ml., Chlan a Žítek 
st. po 3,5, Šimonek 2, Exner 
0,5). Tři body si dovezl i od 
stolů BOSH CARS Děčín A 
za výsledek 6:12 (Žítek ml. 
4, Chlan 3,5,  Žítek st. 3,5, 
Šimek 1). Na SKST Děčín D 
si béčko vybojovalo bod po 
remíze 9:9 (prvně nastoupil 
Martin Charouzek a uhrál 
3,5 bodů,  Žítek st. 3, P. Žítek 
1,5, a Chlan 1). B-tým si po 
11 zápasech připsal na své 
konto 24 bodů. Uhrál 6 vý-
her, 1 remízu a ve 4 utkáních 
odešel poražen.             ZdS  

ŠK Varnsdorf vyhrál na šachovnicích ŠK Česká Lípa 
3:5 a po třech kolech soutěže se dostal na druhé místo regi-
onálního přeboru za Krásnou Lípu B. Výher dosáhli Blažej, 
Kavalski, Sládek, Vratanina, patovali Jarschel a Halba. 
Doma varnsdorfští hostili 1. Novoborský ŠK F, se kterým 
si podle slov jednoho z hráčů Václava Halby měli poradit a 
upevnit si dobré postavení v tabulce. Tip se naplnil výhrou 
6,5:1,5. Body Wokurka, Blažej, Zapletal, Kavalski, Halba, 
půl bodu za remízy Ferkl, Pavlík, Sládek. 

Turnaj mládeže proběhl v Sosnové u České Lípy. Více jak 
52 dětí ze 14 oddílů Středočeského, Libereckého a Ústecké-
ho kraje předvádělo své šachové umění ve třech věkových 
kategoriích. Varnsdorfský Václav Paulus (6 let) skončil v té 
své na 6. místě a Michal Jirásek (13 let) mezi staršími na 
13. příčce konečného hodnocení.                                  ZdS

Z tenisových 
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