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PŘEDSTAVTE SVŮJ VOLEBNÍ PROGRAM V HLASU SEVERU
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „ČERVENÝ KOSTEL VARNSDORF“ ZALOŽENO

LISTOVÁNÍ TŘICETILETOU KRONIKOU MALVASU
PŘI KOLOBJEHU BYLO ZNOVU VESELO

Varnsdorf 
je rodištěm 
otce arcibiskupa 
Dominika Duky
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Úvodní zápasy 
druholigového 

klání vyzněly 
nadějně

BLESKOVÁ POVODEŇ 7.-8. 8. 2010
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Výstražná informace ČHMÚ 
vydaná ve čtvrtek 5. 8. a upřes-
něná v pátek 6. 8. upozornila 
obyvatele Ústeckého kraje na 
velmi vydatný déšť. Na základě 
velkého rozsahu postižených 
obcí požádali starostové 
hejtmanku Janu Vaňhovou
o vyhlášení stavu nebezpečí. 
Bezpečnostní rada Ústec-
kého kraje proto přijala do-
poručení Povodňové komise 
ÚK vyhlásit stav nebezpečí, 

který hejtmanka vyhlásila pro 
území okresu Děčín na dobu 
od 7. 8. 2010 od 20.00 hod. do 
21. 8. do 24.00 hod.

Vyhlášení stavu nebezpečí 

znamená vyšší pravomoci 
v zasaženém území a možnost 
zapojení armády do odklízecích 
prací. Zároveň mohou obce žá-
dat o finanční pomoc příslušná 
ministerstva.

Situace v našem městě 
se začala výrazně zhoršovat 

v sobotu 7. 8. před obědem, 
kdy byl vyhlášen III. povodňový 
stupeň – ohrožení. V 10 hodin 
měla Mandava 89 cm vody a 
průtok byl 10,6 m3 /s, v 17 hodin 

už bylo naměřeno 237 cm s prů-
tokem 64,3 m3 /s. Od 14.30 ho-
din zasedala na Městském 
úřadu Varnsdorf povodňová 
komise, která byla svolána 
starostou města. Její členové 
podávali aktuální informace
o situaci a možném ohrožení
osob a majetku. Byly rozděleny 
úkoly k operativnímu řešení 
vzniklé situace v souladu 
se zákonem a s pokyny slo-
žek záchranného systému. 

Krizový štáb začal pracovat 
7. 8. ve 20.00 hod. na základě 
vyhlášení stavu nebezpečí
v okrese Děčín a povodňová
komise se stala jeho součástí. 
Od té doby se štáb scházel pra-
videlně a řešil zejména zásobo-
vání, humanitární a technickou 
pomoc, likvidaci odpadů, odha-
dy na odstraňování povodňo-
vých škod, obnovu postižených 
oblastí, ale i přípravu na další 
možné události. Od dodavatele 
pitné vody dostával informace 
o kvalitě vody, všechny rozbory 
jsou zatím v normě. Oblast je 
zásobována převážně z úprav-
ny vody Chřibská. Přívalové 
srážky způsobily zhoršení 
kvality surové vody v nádrži 
Chřibská, odkud je odebírána 
voda pro úpravu. Severočes-
ké vodovody a kanalizace, 
a.s., využívají všechny tech-
nologické možnosti úpravny 
vody. Výroba pitné vody je 
pod zvýšeným dohledem, 
byla zvýšena četnost vzor-
kování, vzorky pro kontrolu 
kvality vody jsou odebírány 
několikrát denně. Přesto 
mohou naši zákazníci vnímat 
zhoršení kvalitativních para-
metrů upravené vody od běž-
ného stavu, jedná se zejména 
o zhoršení organoleptických 

vlastností vody jako je barva 
a zákal. Přesto můžeme ujistit 
naše zákazníky, že dodávaná 
voda v zásobované oblasti je 
vodou pitnou.

 Město připravilo 20 lůžek 
v prostoru sportovní haly, které 

však nebyly využity. Evakuo-
vána byla pouze jedna matka 
se třemi dětmi z azylového 
domu, která se ještě v neděli 

vrátila zpět do azylového domu. 
Škody ve městě zmapoval ve-
doucí odboru správy majetku 
a investic Ing. Jaroslav Beránek, 
který uvedl: „Město Varnsdorf 
po víkendové velké vodě ze 

Již v půl desáté byli náhlou povodní prvními postiženými oby-
vatelé domu na rohu ulic Plzeňské a Vrchlického.

Při dosažení maximálního průtoku se Mandava vylila na Horním 
nábřeží u KWL.

Rozlitý Zaječí potok s dalšími přítoky zcela zaplavil křižovatku 
Kmochova - Na Příkopech.

Největší škody ve městě způsobil Zaječí potok, ze kterého se 
stala nezvladatelná řeka.
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Hledaný mladík
Na základě oznámení občana našeho města byla vyslána 

hlídka městské policie na hřiště u panelového sídliště, kde 
se měl podezřele pohybovat neznámý mladík. Hlídka MP 
na místě zjistila silně podnapilého patnáctiletého mladíka, 
který nebyl ani schopen vyslovit své jméno. Hlídka chlapce 
naložila do služebního vozidla a převezla na služebnu ob-
vodního oddělení Policie ČR, kde bylo zjištěno, že chlapec 
je v pátrání Policie ČR pro útěk z diagnostického ústavu.

• Zřejmě chtěli opravovat dům
Hlídka městské policie byla vyslána na základě ozná-

mení na ulici Karlova, kde se měli pohybovat dva mladíci 
s károu plnou HAKI lešení. Po provedení kontroly okolí byli 
tito zadrženi na ulici Tiskařská. Hlídkou městské policie byli 
předáni obvodnímu oddělení Policie ČR, kde se ke krádeži 
doznali. Městskou policií byl vyrozuměn majitel lešení, který 
si jej převzal.

• Malí, ale chytří
Dva chlapci ve věku 10 a 11 let byli zadrženi ostrahou 

marketu, jak odcizili čtyři basy od piva a následně je prodali 
jako vratné obaly. Ostrahou marketu byli předáni strážníkům 
městské policie, poté převezeni domů a předáni rodičům 
s poučením. O celé záležitosti byl sepsán úřední záznam 
a předán pracovnicím OSVZ MěÚ.

Martin Špička, velitel MP

• Výbuch v rodinném domě s pěstírnou konopí 
V neděli 18. července krátce po půlnoci došlo v ulici 

Zhořelecká ve Varnsdorfu k výbuchu a následnému požáru 
rodinného domu. Od oznámení, které došlo na linku 112, 
přijeli na místo jako první čtyři varnsdorfští policisté. Zde 
už na ně čekal jeden ze synů majitele objektu, který je ihned 
informoval o skutečnosti, že při neštěstí došlo k zasypání 
jeho otce ve sklepních prostorách. Vzhledem k tomu, že 
v těchto místech stále hořelo a navíc hrozilo, že co chvíli 
dojde k dalšímu sesuvu částí budovy, muži zákona nečekali 
a okamžitě se vydali na záchrannou misi. Společnými silami 
se jim podařilo muže z částečně zasypaného domu vyprostit 
a dopravit před dům mimo nebezpečí. Zde zraněnému poskytli 
první pomoc spočívající v zajištění základních životních funk-
cí a uložení do stabilizované polohy. Záchranáři jej násled-
ně převezli k odbornému ošetření. Krátce poté, co byl muž 
z místa nebezpečí vynesen, se zbortila další část budovy, 
čehož se následně zhostili dorazivší hasiči. Stačilo tedy 
velmi málo a událost mohla mít tragické následky nejen pro 
uvězněného majitele, ale i zachraňující policisty. Obětaví poli-
cisté Tomáš Sklenář, Filip Hertl, Lukáš Jelenčiak a Jan Holub 
podstoupili pro záchranu lidského života obrovské riziko a ani 
na vteřinu nezaváhali. Po výbuchu byla nalezena ve sklepních 
prostorách a na zahradě pěstírna konopí. Celkem 47 rostlin. 

• Vyhrožoval sebevraždou
 Varnsdorfské obyvatelstvo zažilo v Lidické ulici velké po-

zdvižení. Šestačtyřicetiletý muž zde vyhrožoval sebevraždou. 
Svým zoufalým chováním se snažil upoutat pozornost své 
manželky, se kterou ho pojí kromě jiného i nevyřešené pro-
blémy. S provazem ovázaným kolem krku a upevněným na 
trámu v domě se střešním vikýřem dožadoval přítomnosti své 
zákonité manželky. Z jeho úst vyšlo i několik výhrůžek, že si 
sáhne na život. Přivolaní policisté se snažili rozhořčeného 
manžela uklidnit a celou situaci zvládnout ke spokojenosti 
všech zúčastněných stran, leč muž svého jednání nezanechal. 
Proto byl na místo činu přivolán i vyjednávač s hasiči. Nic ne-
pomohlo, proto do objektu vnikli policisté násilím a za pomoci 
plynové rozbušky rozjitřeného sebevraha vikýřem za pomoci 
žebříku zajistili. Následně byl předán do péče zdravotníků. 
Hlavním motivem jeho zoufalého činu byly především osobní 
problémy.                         Vojtěch Haňka,  Petra Trypesová

K  10. 8. 2010 převzal 
městský úřad 37 kandidátních 
listin, z toho 11 pro Varnsdorf. 
V současné době jsou kandi-
dátní listiny přezkoumávány
a postupně odstraňovány nedo-
statky tak, aby proběhla řádná 
registrace k  28. 8. 2010. 

Ve všech oblastech společen-
ského života platí, že máme-li se 
správně rozhodnout, potřebuje-
me mít o dané věci či problému 
co nejvíce objektivních informací. 
Nedostatek informací, informace 
nepřesné či zkreslené vedou 
k chybným rozhodnutím se vše-
mi důsledky. Tento poznatek platí 
i v případě přípravy na letošní 
říjnové volby do zastupitelstva 
města. 

Již bylo avizováno, že v přípa-
dě Hlasu severu jednotlivé volební 
strany zde dostanou stejný ome-
zený prostor, a jak jej využijí, bude 
záležet jen na nich samotných.
S tím lze v zásadě souhlasit. 
Tento „prostor“ by však měl 
být dostatečně rozsáhlý a také 
se zveřejňováním materiálů 
souvisejících s volbami by se 
mělo začít včas. Proč takovýto 
požadavek? 

Ve volbách totiž nejde o nic 
menšího, než o to, kdo a jak 
kvalitně (případně nekvalitně) 
a v čím zájmu bude v příštích 
čtyřech letech spravovat ve-
řejné záležitosti našeho města 
- dělat místní komunální politiku. 
A právě proto, aby se občané 
města mohli správně rozhodnout
a vybrat si strany a konkrétní 
osobnosti, potřebují o nich co 
nejvíce vědět. 

Je známo, že lidé neradi čtou 
dlouhé volební programy jednot-
livých stran, ale na druhé straně -
- odkud se mají dozvědět jaké 
směřování a za jakých podmí-
nek a co ta která strana občanům 
města nabízí. Není také vůbec 
jedno komu prostřednictvím vo-
leb občan svěří své pravomoci, 
čili dá svůj hlas, aby v zastupi-
telstvu „za něj“ o záležitostech 
města rozhodoval. (Aktem voleb 
v zastupitelské demokracii totiž 
předává občan svou svrchova-
nou moc danou Ústavou ČR do 
rukou zvoleného zástupce.)

Pro tyto a další důvody je 
důležité, aby místní sdělovací 
prostředky, a zejména Hlas se-
veru zprostředkovaly maximální 
rozsah informací o všem, co 
s nadcházejícími komunálními 
volbami souvisí. 

Dr. Miloslav Hoch

Pro správné roz-
hodnutí potřebují 
občané informace

Představte svůj volební program v Hlasu severu
Redakce Hlasu severu 

dává všem volebním stranám 
a hnutím, které kandidují ve 
Varnsdorfu v nadcházejících 
komunálních volbách, prostor 
k přestavení svých volebních 
programů. Všechny polické 
strany a politická hnutí mají 
možnost zdarma využít předem 
stanovený rozsah velikosti 1/4 
strany Hlasu severu č. 17. To 
znamená, že můžete dodat 
text  psaný  Times New Roman 
s velikostí 12 o maximálním roz-
sahu  2 470 znaků včetně mezer. 
Zájemci, kteří chtějí využít tuto 
nabídku Hlasu severu, by měli 
svůj text zaslat do redakce HS 
elektronicky na hs@varnsdorf.cz 

nejdéle v den uzávěrky HS 17, 
tedy 13. 9. do 12 hodin. Rozsah 
musí být zachován v maximální 
povolené velikosti. Strany mají 
dále možnost vkladu jednot-
livých kandidátních listin do 
jednoho libovolného čísla, za 
což jim nebude v redakci účto-
ván poplatek (náklady spojené 
s výrobou a vložením letáku 
do časopisu jsou ovšem v režii 
zadavatele).

Veškerá další reklama 
v předvolebním období bude 
již zpoplatněna dle platného 
ceníku inzerce. Pravidla pro 
všechny strany a hnutí jsou 
tak stejná.   

redakce

Místní akční skupina Šluknovsko MAS realizuje od dubna tohoto 
roku ve spolupráci s o.p.s České Švýcarsko projekt „Vyrobeno na 
venkově“. 

Smyslem projektu je zavedení značky pro výrobky z našeho 
regionu – Českosaské Švýcarsko – regionální produkt. Tento pro-
jekt má logickou návaznost a zapadá do celkové koncepce rozvoje 
cestovního ruchu Ústeckého kraje. 

MAS Šluknovsko projektem „Vyrobeno na venkově“ podpoří 
zapojení regionálních výrobců v celém Šluknovském výběžku. 
V rámci projektu probíhá a proběhne několik akcí:

- pro podnikatele a živnostníky bude vypracována marketinková 
studie, která popíše současný stav místní produkce, pomůže 
výrobcům s orientací na trhu a umožní vyplnit bílá místa 

- pro výrobce, pracovníky informačních center a odbornou 
veřejnost byla uspořádána pracovní exkurze do Moravského krasu. 
Zde certifikace výrobců již několik let úspěšně probíhá. Získávaly 
se hlavně rady a zkušenosti jak v budoucnu pracovat s výrobci 
a propagovat jejich zboží, jak využít zájmu návštěvníků a nabídnout jim 
netradiční zážitky v regionu a podat co nejkvalitnější informace 

- byly pořízeny vitríny k propagaci certifikovaných regionálních 
výrobků v informačních centrech Šluknovského výběžku a NPČŠ. 
Výrobky bude tedy možné zhlédnout ve Varnsdorfu, Jiřetíně pod 
Jedlovou, Rumburku, ve Šluknovském zámku a v Mikulášovicích 

- v rámci projektu jsou také hrazeny vzdělávací semináře, které 
podnikatelům a živnostníkům objasní podmínky celého procesu, 
smysl a průběh certifikace. K získání značky „Českosaské Švýcarsko 
– regionální produkt“ se mohou hlásit další zájemci z řad regionál-
ních výrobců z celého regionu Českého Švýcarska a Šluknovského 
výběžku. Další vzdělávací semináře proběhnou 14. září 2010 
a 9. listopadu 2010 v Krásné Lípě. Certifikační komise, která vybere 
nové výrobky, se k jednání sejde 23. listopadu 2010.

MAS Šluknovsko ve spolupráci s dalšími MAS z České republiky 
podala žádost na realizaci projektu spolupráce, který by podpořil 
prodej výrobků místní produkce a jejich zviditelnění na trhu. 
A nemusí to být jen ti certifikovaní. Rádi bychom podpořili všechny 
regionální výrobce i prodej zemědělské produkce. V projektu se 
objevují adventní a velikonoční trhy, podpora prodeje na jarmarku 
v Lipové a na Tolštejnských slavnostech. Připravujeme řemeslné 
dílny s nabídkou kurzů v našem regionu.

Nejbližší akcí, jak pomoci s propagací a prodejem výrobků 
z našeho regionu kterou pořádá MAS Šluknovsko, je možnost účasti 
na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Zde bude pro 
výrobce ve dnech 26. až 31. srpna k dispozici zdarma venkovní 
stánek pro prezentaci a prodej svých výrobků. Kdo má zájem, může 
se hlásit!                                                                    Petr Heinrich,

MAS Šluknovsko

MAS Šluknovsko podporuje zavedení 
regionální značky: 

„Českosaské Švýcarsko – regionální produkt“
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7. a 8. srpna sčítá způsobené 
škody. Nejprve je třeba konsta-
tovat s ohledem ke škodám způ-
sobeným povodní v jiných měs-
tech Ústeckého a Libereckého 
kraje, že ačkoliv se Mandavou 
prohnala 30letá voda a místy se 
drobné vedlejší toky rozvodnily 
nejvíce v historii, nezpůsobily 
záplavy ve městě škody kata-
strofální velikosti. Zaplaveny 
byly jednotlivé obytné domy  
poblíž Mandavy nebo v částech 
města, kde stávající propustky 

a kanalizace nepobraly přívalo-
vý déšť. Na městském majetku 
došlo k poškození především 
na propustcích, komunikacích, 
dešťových vpustích, dešťové 
kanalizaci. Dále byly zaplaveny 
sklepy některých škol, školek, 
nemocnice, MěÚ atd. Lokální 
poškození utrpěly i pobřežní zdi 
Mandavy, díky kterým nedošlo 
v našem městě k zásadnímu 
nekontrolovatelnému vylití vody
z koryta, a tím i větším škodám. 
První odhady nákladů na ob-
novu poškozeného majetku se 
pohybují v rozmezí 3-4 mil. Kč. 
Některá poškození se mohou 
objevit i se značným časovým 
odstupem po opadnutí vody.  
Město Varnsdorf vstoupilo oka-
mžitě do jednání s pojišťovnou 
a bude uplatňovat náhradu způ-
sobených škod. Tímto zároveň 

vyzýváme občany, kterým velká 
voda poničila nemovitý a movitý 
majetek, aby v co největší míře 
zdokumentovali stav škod 
a obrátili se nejdříve na vlastní 
pojišťovnu, která by měla zajistit 
návštěvu likvidátora, s kterým 
vyřeší vše podstatné pro uplat-
nění odškodnění. Škody způ-
sobené občanům městem

´

 
Varnsdorf řeší ve spolupráci
s pojišťovnou a ekonomickým 
odborem odbor správy majetku 
a investic MěÚ.“

 Rozvody plynu a el. energie 
poškozeny nebyly, nedošlo ani 
k přerušení vodovodního řadu. 
Zatopeny však byly studny. Sou-
kromé studny jsou na základě 
požadavků občanů čerpány, 
dezinfikovány a jsou prováděny 
rozbory kvality vody. Poškozen 
byl potok na Myslivecké a Zaječí 
potok. Odbor životního prostře-
dí dal na Povodí Ohře výzvu
k odstranění povodňových škod.

Město Varnsdorf ve spo-
lupráci se společnostmi EKO 
servis Varnsdorf, a.s., a Tech-
nické služby města Varnsdorf, 
s.r.o., nabídlo všem občanům 
pomoc s likvidací materiálních 
škod. Na množství odpadu 

jsme se informovali u Michala 
Špánka z odboru životního 
prostředí: „Celkové množství 
povodňového odpadu bylo 
odhadnuto na 90 tun a náklady 
na jeho likvidaci ve výši přibliž-
ně 300.000 Kč. Od 8. 8. bylo 
postiženým lidem  poskytnuto 
44 kontejnerů nebo vleků. Lidé, 
kteří byli postiženi velkou vodou 
jen okrajově, odklízeli zaplave-
ný odpad svépomocí a vozili jej 
sami do sběrového dvora. 

Na práci štábu jsme se zeptali 
jejího člena Jiřího Suchardy:

Jak probíhalo předávání 
nářadí a vysoušečů? 

„Kromě vysoušečů evidu-
jeme pouze materiál, který se 
distribuuje na jednotlivé obce. 
Vysoušečů bylo asi 60 ks. 
Zatím byly vykryty veškeré po-
žadavky obcí ve městě. Ostatní 
spotřební materiál naváželi 
každý den ze skladu z České 
Kamenice, z Charity Rumburk 
a dalších subjektů a je ihned 
rozvážen do obcí a k žadatelům. 
Nejvíc napilno měli hasiči. Zasa-
hovali od soboty 7. 8. od 9.30, 
kdy byly zaplaveny první domy 
a zahrady. Likvidační práce po-
tom pokračovaly nepřetržitě až 
do středy 11. srpna.  Prováděli 
tak evakuaci a záchranu osob, 
stavěli provizorní hráze z pytlů  
s pískem, čistili jezy, mosty
a mostky od naplavenin, čerpali 
vodu ze sklepů a studní, odstra-
ňovali nebezpečné a spadlé 
stromy, sbírali požadavky na 
humanitární pomoc a rozváželi 
ji. Samozřejmě čistili koryta po-
toka a rozváželi vysoušeče.“

Máte představu, kolik domů 
bylo postiženo? 

„Tyto statistiky ještě nejsou 
uzavřeny, máme evidenci 
postižených městských bu-
dov, kde se jedná zejména 
o suterén úřadu, DPS a azylový 
dům v Nemocniční ulici, šatny 
v ZŠ na náměstí a nemocnici. 
U soukromých objektů víme pou-
ze o těch, kde probíhalo čerpání, 
či záchrana během povodně,
a pak o těch, kteří se nějak při-
hlásili. U ostatních soukromých 
objektů si občané pomáhají 
sami za pomoci pojišťoven, 
tento počet neevidujeme.“ 

Pomoc přímo ve městě na-
bídli i podnikatelé a charitativní 
organizace. Velmi ochotni při 
odstraňování škod byli i občané 
z veřejné služby. 

Dům s pečovatelskou služ-
bou v objektu bývalých kasá-
ren byl také bohužel zasažen 
sobotní povodní. Voda se 
rozlila do přízemí a způsobila 
škodu ve 3 bytech zde bydlí-
cích seniorů. Hasiči byli místním 

a pečovatelkám nápomocni 
při odčerpávání vody, připravili 
volný byt v patře k možné eva-
kuaci, poskytli úklidové, čisticí 
a dezinfekční prostředky. Zájem 
o seniory z DPS v Nemocniční 
ulici projevila jediná soukromá 
firma, a to Vitana, a. s., která 
darovala úplně nový vysoušeč 
pro potřeby DPS. „Jménem 
pečovatelské služby a obyvatel 
DPS velmi děkuji SDH a firmě 
Vitana za poskytnutou pomoc,“ 
uvedla Jana Šolcová, vedoucí 
pečovatelské služby.

Na situaci po povodních jsme 
se informovali také u Mgr. Jany 
Křížové, zástupkyně vedou-
cího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která mapovala 
žádosti povodní postižených 
občanů. 

Kdy nastoupily pracovnice 
odboru do terénu a kolik obe-
šly domácností?

„První žádosti o mimořádnou 
okamžitou pomoc po povodni 
byly podány v pondělí 9. 8. První 
šetření v domácnostech zasaže-
ných povodněmi se prováděla již 
od úterního rána 10. 8.“  

Jaké byly požadavky na 
dávky ?

„V prvním týdnu po povodni 
bylo uplatněno 26 žádostí,
z čehož bylo ve 24 případech 
těmto žádostem vyhověno a ve 
dvou případech budou žádosti 
zamítnuty. Celkově bylo zdejším 
úřadem za první týden vyplace-
no 473.210 Kč. Jedná se však 
o krátký časový interval, protože 
někteří lidé postižení povod-
ní prvotně odklízí naplaveniny 
a nánosy bahna ze svých 
domácností a vyřizování na 
úřadech nechávají na později.“

Kdy se dávky vyplatily?
„Všechny žádosti uplatněné

v prvním týdnu po povodni 
byly vyřízeny do jednoho týd-
ne včetně vyplacení finanční 

hotovosti, tzn. následující 
pondělí 16. 8. došlo k jejich 
hotovostní výplatě. Výše kon-
krétních pomocí byla odvozena 
podle rozsahu způsobených 
škod, celkových sociálních 
a majetkových poměrů zasaže-
ných domácností a rovněž podle 
toho, zdali byla nemovitost a do-
mácnost pojištěna. Existují totiž 
tzv. záplavové zóny, které pro 
pojišťovny znamenají zvýšené 
riziko, a proto je pojišťovny od-
mítají proti povodním pojistit.“   

Na co byly dávky uvol-
něny? 

„Mimořádné okamžité pomoci 
byly poskytnuty na prvotní likvi-
daci následků povodní např. za-
koupení jídla a  dále na pořízení 
základního vybavení domácností 
jako jsou např. předměty dlouho-
dobé potřeby, konkrétně nákup 
lednice, pračky, postelí aj.“ 

Jak na tom byly naše spá-
dové obce?

„V prvním týdnu po povodních 
bylo nejvíce podaných žádostí 
z obce Dolní Podluží, což by 
mohlo nasvědčovat tomu, že 
se jednalo o území, které bylo 
v našem správním obvodu zasa-
ženo nejvíce.“ 

Velký dík za rychlou pomoc za-
topeným občanům patří rumbur-
ské Charitě, příslušníkům Celní 
stráže z Varnsdorfu, Magistrátu 

hl. m. Prahy a dobrovolným hasi-
čům společně s Českým červe-
ným křížem z Ostrova, kteří nám 
dodali humanitární a technickou 
pomoc. Jednalo se zejména 
o vysoušeče, desinfekční, mycí 
a hygienické prostředky a nářadí. 
V neposlední řadě patří poděko-
vání profesionálním hasičům, 
zejména panu Táborovi, za dis-
tribuci neuvěřitelného množství 
materiální pomoci ze skladu CO 
v České Kamenici. Veškerý do-
vezený materiál byl bezodkladně 
předáván nejen občanům města, 
ale i dalším postiženým obcím 
v rámci pověřeného města.

rm, foto Michal Šafus

BLESKOVÁ POVODEŇ 7.-8. 8. 2010

Rozlitá Mandava zaplavila azylový dům (na snímku), dům
v Potoční ulici a dům s pečovatelskou službou v kasárnách.

Ulice Zelinářská byla zaplavena vodou ze Zaječího potoka, který 
si vytvořil své další koryto za paneláky na K. Světlé.

Rozlitý Zaječí potok se valil ulicemi Na Příkopech a Karolíny 
Světlé.

Dokončení ze strany 1
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Slavnostního uvedení Missy 
solemnis v kostele sv. Petra 
a Pavla na náměstí se zúčastnil 
mj. i nejvyšší představitel 
katolické církve arcibiskup 
Dominik Duka. V rámci jeho 
návštěvy našeho města jsem 
jej požádal o odpovědi na 
několik otázek.

Jaký máte vztah k naše-
mu městu a jak často jej 
navštěvujete?

Město Varnsdorf je rodištěm 
mého otce, který zde prožil své 
dětství a mládí. Znám ho nejen 
z jeho vyprávění, ale mám na 
něj osobní vzpomínky, neboť 
jsem ve Varnsdorfu jako ma-
lý jezdil za svými prarodiči 
a později se také vracel na je-
jich hrob. Varnsdorf je místem, 
které sehrálo důležitou roli 
v náboženských dějinách naší 
země jak v době barokní, tak 
i v 19. a 20. století a zůstává 
pro mne místem, které není bez 
významu ani v náboženských 
dějinách dneška.

Při návštěvě Varnsdorfu se 
vždy stavujete u kanovníka 
pana Alexeje Baláže. Jak 
dlouho se znáte? Jste dobří 
přátelé?

U pana kanovníka se 
zastavuji pravidelně. Jsme 
konseminaristé, což zna-
mená, že jsme spolu byli 
v litoměřickém semináři a studo-
vali v Litoměřicích na teologické 
fakultě. Spolu jsme prožívali 
uvolnění v životě církve v době 
Pražského jara a i později 
jsme o sobě vždy věděli. Lidé, 
kteří prošli kněžskou formací 
v litoměřickém semináři, mají 
tu výhodu, že se znají v rámci 
celé České republiky. Líbí se 
mi, že pan kanovník Baláž pro-
jevuje takový zájem o zdejší 
město, pozoruji jeho péči 
o místní kostely a také jsem mu 
vděčný za starost o hrob mých 
prarodičů.

Na hasičských slavnostech 
v Litoměřicích jste nezapo-
mněl zmínit svého děda, 
který pomáhal bližním ve 
Varnsdorfu. Pochopil jsem 
správně, že byl ve Varnsdorfu 
dobrovolným hasičem? Pokud 
ano, v jakých to bylo letech 
a víte o jeho působení něco 
bližšího?

Jak jsem již zmínil, je Varns-
dor f rodištěm mého otce, 
kde také svůj společný život 
prožili moji prarodiče, i když 
oba pocházeli odjinud. Patřili 
k české menšině, která byla 
početně celkem významná 
a žila svým vlastním životem. 
Dědeček se snažil být druhým 
užitečný jako člen dobrovolných 
hasičů. V době II. světové války, 
kdy Varnsdorf připadl k Říši, se 
dědeček nevzdal svého národ-
ního přesvědčení a odmítal 
zdravit nacistickým pozdravem, 
který nahrazoval německým 
pozdravem „Pochválen buď 
Pán Ježíš Kristus“. Za to byl 
z hasičského sboru vyloučen 
a vrátit se směl až v roce 1945. 
V rodinných análech existují 
také fotografie, které ho zachy-
cují při různých slavnostech. Ty 
ale bohužel nemám po ruce.

 Při návštěvě litoměřické 
diecéze a posléze studiem 
historie jsme zjistil i, že 
Šluknovský výběžek byl 
v době rozvoje manufak-
tur velmi vyspělý (proto 
přezdívka malý Manchester) 
a díky vzdělanosti jeho oby-
vatel z něj pocházelo i několik 
biskupů a dalších církev-
ních hodnostářů. Navazujete 
v podstatě na tuto tradici?

Nejen v rámci Šluknovského 
výběžku byl Varnsdorf určitým 
centrem ekonomickým, ale 
také centrem vzdělanosti 
a kultury. Byl ovšem také jed-
nou z nejreligióznějších oblastí 
nynější České republiky. Po-
cházela odsud řada kněží 
a řeholních sester, kteří působili 
nejen v rámci litoměř ické 
diecéze, kam Varnsdorf patří 
(z Varnsdorfu pochází i první 
litoměřický biskup), ale v době 
19. a 20. století působili na území 
celého Německa. Doposud také 
řada rodáků z Varnsdorfu žije. 
V době, kdy jsem po čtyř i 
léta jako apoštolský admini-
strátor spravoval litoměřickou 
diecézi, jsem tuto přednost 
Šluknovského výběžku měl 
vždy na zřeteli. Myslím, že 
jeho minulost je i určitá výzva 
současnosti.

 Na rok 2013 se chystá další 
návštěva papeže v ČR. Před-
pokládám, že papeže poz-
vete osobně. Se Svatým 
otcem se znáte, je váš vztah 
pouze pracovní nebo jste se 
setkali i v dobách, kdy jste 
ještě nebyl arcibiskupem 
a on papežem?

Návštěva papeže, o níž se 
teprve uvažuje, by mohla být 
jakousi bleskovou návštěvou 
při jubileu 1150 let příchodu 
Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu na Velehrad, který je 
symbolickým místem této misie. 
K našemu pozvání by se muselo 
připojit i pozvání ze strany hlavy 
státu. Věřím tomu, že k tomuto 
pozvání dojde, ale zda bude 
v silách Svatého otce navštívit 
Českou republiku, to nemohu 
říct. Současného papeže znám
ještě z doby, kdy působil 
v římské kurii jako kardinál pre-
fekt pro otázky víry. Měl jsem teh-
dy možnost se s ním několikrát 
setkat jako provinciál dominikánů 
a později jako královéhradecký 
biskup. Setkal jsem se s ním 
také díky kontaktům nynějšího 
papeže a otce arcibiskupa Karla 
Otčenáška.

Jste určitě velmi pracovně 
vytížený člověk. Když máte 
chvilku volného času, jak ji 
prožíváte? Jaké máte zájmy 
nebo koníčky?

Po nástupu do nového 
úřadu pražského arcibiskupa 
a předsedy České biskupské 
konference mám volného času 
velmi málo. Ptáte-li se na mé 
zájmy a koníčky, jsou to aktivity, 
které mi pomáhají v mé práci, ať 
už je to četba, zájem o historii 
a politické dění, které se dotýká 
i náboženského života, či zájem 
o architekturu a umění, neboť 
církev žije v prostorách, které 
jsou uměleckými skvosty.

Chodí také arcibiskup 
ke zpovědi a pokud ano, 
platí zde také pravidlo sub-
ordinace - tedy jen k vyšší 
„hodnosti“?

I arcibiskup chodí ke zpovědi, 
tak jako ostatní věřící. Každou 
bohoslužbu začíná tím, že 
vyznává své hříchy. Není nikde 
psáno, že by měl biskup chodit 
k vyšší hodnosti. Naopak si 
může vybrat zpovědníky mezi 
řadovými kněžími. Biskupové 
a arcibiskupové pochopitelně 
hledají zpovědníky, kteří mají 
trochu vhled do jejich služby 
a do jejich úřadu. Je tomu tak 
i v mém případě.

Mnohokrát děkuji za roz-
hovor.                                      JS

JAK TO VIDÍ ARCIBISKUP?
Jako zastupitel tohoto města bych rád reagoval na slovo starosty 

města, které bylo uveřejněno v minulém čísle HS.
Reaguji na tyto poznámky :
1. starosta uvádí: ...v časové tísni byly zastupitelům předloženy 

BEZ ŘÁDNÉHO VYSVĚTLENÍ (zdůraznil V. L.) dvě žádosti o finan-
cování z rozpočtu města...

2. starosta uvádí: ...oba požadavky byly projednány s vedením 
města, ale pouze informativně...

3. starosta uvádí: ...zastupitel má právo hlasovat dle svědomí 
a vědomí, ale vedle svých práv má také povinnosti vyplývající ze 
zákona o obcích.

Moje připomínky ke slovům starosty:
1. Podle z. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích je podle § 96 povinno 

zastupitelstvo obce vydat jednací řád, v němž stanoví podrobnosti 
o jednání ZM (zast. města). Jednací řád máme vydán (platný od 
30. 11. 2006), kde v § 5 se uvádí, že přípravu organizuje starosta 
podle programu schváleného RM (radou města). Dále v §5 písm. e) je 
uvedeno, že všechny návrhy musí být věcné, stručné a srozumitelné. 
V písmenu f) je uvedeno mimo jiné, že zdůvodnění a vysvětlení, 
příp. jeho dopad (finanční, ekologický, pracovní, administrativní, 
společenský a jiný), v písm. g) ... ukáže-li průběh projednávaného 
návrhu jeho složitost, nutnost doplnění o další podklady, nebo 
nevyhoví-li návrh bodům e), f) může ZM na NÁVRH (zdůraznil V. L.) 
starosty ... rozhodnout, že návrh bude projednáván po předchozím 
posouzení v RM ... na příštím zasedání ZM ... Co z uváděného 
učinil starosta, když ve svém úvodu uvádí ... byly zastupitelům 
předloženy bez řádného vysvětlení dvě žádosti o financování
z rozpočtu města?

2. Starosta uvádí, že dvě žádosti byly předem projednány s ve-
dením města, ale pouze informativně. Co to znamená pro jednání 
ZM? Vedení města – úřad - má zpracovaný „organizační řád“, kde 
je popsána činnost odborů, interní audit, tajemníka, organizačních 
složek a jiné. Interní audit mimo jiné kontroluje, zda úřad pracuje 
hospodárně..., ekonomický odbor mimo jiné spravuje rozpočet 
města, navrhuje, zpracovává a předkládá nezbytné návrhy 
opatření k ekonomickému vývoji rozpočtu města fin. výboru, RM 
a ZM - nevzpomínám si, že by k uváděným dvěma žádostem byly 
mně jako zastupiteli předány návrhy a opatření...

3. Jestliže má zastupitel nejen práva, ale i povinnosti, je nutné 
je s nimi seznámit. Kolikrát byli zastupitelé poučeni o svých povin-
nostech? Přeji všem nově zvoleným zastupitelům, aby na ně nebylo 
zapomenuto!                                                          Vladislav László

REAKCE ZASTUPITELE

Na podporu kultury a sportu (především mládeže) byly dohodnu-
ty způsoby, jak se bude postupovat. Protože peníze chybí všude, 
přestala pravidla platit a každý se snaží „urvat“, co jde. Kroky, které 
se používají, úspěšně nabourávají chod města a s péčí dobrého 
hospodáře mají pramálo společného. Zainteresovaní zastupitelé 
kvalifikovanou většinou odhlasují požadavky bez potřebných 
podkladů a vyjádření. Prostředky potom chybí na zajištění chodu 
města a především akcí, které zastupitelstvo již schválilo a které jsou
v rozpočtu. Zastupitelé v danou chvíli neměli dostatek informací, 
přesto si odsouhlasili, že o požadavcích budou hlasovat. S před-
kládaným materiálem souhlasili, ačkoliv rada města tyto požadavky 
doporučila před hlasováním předat finančnímu a kontrolnímu výboru 
k řádnému projednání a také příslušným komisím rady města ke 
zpracování (sportovní a výchovně-vzdělávací).

Ze zápisů z jednání ZM vyplývá, jak a kolikrát byli zastupitelé 
upozorňováni na své povinnosti. Každý zastupitel je zodpovědný 
za svá rozhodnutí. Kdo chce slyšet, slyší! Kdo nerozumí, může se 
zdržet hlasování!

Související materiály z rady města a zastupitelstva města byly 
následně předány auditorovi k vyjádření a návrhu přijetí opatření.

Ing. Josef Poláček, starosta

MĚLI ZASTUPITELÉ
DOSTATEK INFORMACÍ?
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Řádková inzerce

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

www.hubnu.net - Chcete 
krásné křivky? S pomocí na-
šich programů a za dohledu 
našeho poradce to jde. Vy-
zkoušejte měsíční program.

Úpravy a opravy oděvů, 
tašek, batohů. Kvalita za 
rozumnou cenu. E. Krás-
nohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Koupím starožitnosti -
- kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.

Kvalifikovaná učitelka 
s aprobací český jazyk - děje-
pis hledá práci pro následující 
školní rok. V případě potřeby 
naučím i jiné předměty - AJ, Z, 
OV. Mobil 721 218 200.

Zaměstnání

Služby

Nemovitosti

Různé

Hledám stavební pozem-
ky a byty ke koupi. Výkup za 
hotové, za nabídky děkuji. Tel. 
606 740 390.

Dům na prodej v centru 
Vdf se zahradou. Ihned volné. 
Info tel. 606 740 390.

Pronajmu byt 1+1 v ulici 
Karlova. Tel. 607 624 812. Antikvariát Klariani. Vy-

koupíme: knihy všech žánrů, 
LP desky, hračky, plakáty, 
poklady z půdy. Více na tel. 
775 034 226.

Svatební a společenská 
móda Viktoria. Luxusní šaty 
na míru. Více než 10 000 mo-
delů. Svatební doplňky. Více 
na www.e-viktoria.cz nebo na 
tel. 777 583 506.

Půjčky, leasing na koupi 
bytu, zpětný leasing domu, 
bytu v OV a druž. bytu bez 
poplatku předem. Telefon 
774 719 141.

Přijme se kuchař, ku-
chařka do restaurace. Po-
mocná kuchařka na poloviční 
úvazek. Tel. 774 098 444,
412 370 931.

Prodám zahradu v OV, 
750 m2, ulice Lesní, patrová 
zahradní chata, velká terasa, 
el. energie 220V, přístavek 
na nářadí, suché WC, ovocné 
stromy, zázemí pro děti, nutno 
vidět, cena dohodou, telefon 
607 757 926.

Pronájem prodejny či kan-
celáře ve Varnsdorfu Pražská 
2952, 22 m2 (současná kan-
celář Výběžek.net, s.r.o.) info: 
603 172 729, info@vetrniky,eu. 
Zn.: nájemné dohodou.

Pronájem moderně
a kompletně zařízené kan-
celáře ve Varnsdorfu Pražská 
2951, 71 m2 (vedle kanceláře 
JUDr. Pretschové) info:
603 172 729, info@vetrniky.eu. 
Zn.: nájemné dohodou.

Obec Rybniště prodá 
dům s pěti byt. jednotkami 
v místní části Nová Chřibská 
97 (proti autobusové zastáv-
ce). Informace na telefon  
412 381 121 nebo e-mail: 
starosta@obecrybniste.cz. 
Nabídnete cenu?

Koupím byt 1+1 ve Varns-
dorfu. Ne přes realitní kance-
lář. Tel. 739 042 348.
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Pokud by se jednalo o 30le-
tou ženu, byl by to asi začátek 
nejkrásnějšího a nejplodnějšího 
období jejího života. U kapely je 
to v našem případě spíše období 
vzpomínání na poměrně boha-
tou část hudebního života, který 
je ve všech souvislostech vždy 
v něčem zvláštní. Protože je toto 
období úzce spjato převážně 
s Varnsdorfem a okolím, chtěli 
bychom se o náhodné vzpo-
mínky podělit s našimi přáteli, 
kamarády, návštěvníky našich 
akcí a občany, kteří měli příle-
žitost o nás alespoň slyšet.

O přesném datu zahájení čin-
nosti kapely se vedly poměrně 
bouřlivé debaty. Nyní už to není 
tak důležité, proto je uváděn 
pouze rok, kterým je letopočet 
1980. Poměrně kuriózní bylo 
založení seskupení hudebníků, 
kdy většina zakladatelů hrála 
na kytary. Nejzkušenějším stu-
dovaným hudebníkem byl Jarda 
Tomášek, který hrával na trubku. 
Proto mu byl „logicky“ přidělen 
kontrabas. U kytary zůstal Dežo 
Kalocsai a na mandolínu se rych-
le učil Slávek Holý. Pepa Buben 
přijel z vojny se zvládnutým 
banjem, a protože v pionýrské 
znělce hrával na bubínek Venca 
Černohous (a to i na Pražském 
hradě), bylo složení jasné.

Zkoušky probíhaly v pro-
vizorních prostorech pokoje 
svobodárny Elite. Pro možnost 
uplatnění kapely na veřejnosti 
bylo nutno být součástí zašti-
ťující organizace. Tou se stal 
tehdy n. p. Elite, resp. závodní 
klub s předsedou a kamará-
dem Helmutem Tesařem. Zde 
nám bylo poskytnuto kvalitní 
prostorové a finanční zázemí. 
Protiváhou byl požadavek na 
velmi podrobné a angažované 
zprávy o činnosti. 

Dnes již existuje celkem 7 tlus-
tých kronik kapely, které vzorně, 
svérázně a vtipně vede Jarda 

Tomášek. Díky tomuto počinu 
nejsou zapomenuty snad ani ty 
nejmenší maličkosti ze života 
kapely. Díky, Jardo! V kroni-
kách jsou uvedeny i některé 
skutečnosti, které jsou, doufej-
me, promlčeny a nebudou tedy 
impulsem pro naše stíhání.

Pokud si zalistujeme omšelý-
mi stránkami, najdeme spoustu 
zajímavého. Pokusím se vybrat 
několik drobných střípků. 

V roce 1984 při příležitosti 
Dne pionýrů v městském divadle 
hledala kapelu spolupracovnice 
z Elitky. Po několikerém pokusu 
o popis členů zareagoval jeden 
bystřejší pionýr: „Jó, ty starý 
chlapi…“ (bylo nám asi 30).

Dále je to například „plav-
bopochod“ do německého Kö-
nigsteinu v roce 1985, kde měl 
na hradě Malvas produkci. Kdo 
tam byl, dovede si představit tu 
námahu dopravit pěšky nástroje 
nahoru. Při zpáteční cestě chtěl 
německý celník po Vencovi od-
šroubovat vrchní blánu bubnu, 
zda něco nepřeváží. Venca si 
myslel, že bude vtipný, když řek-
ne, že by si buben nerad „rozla-
dil“. Na základě nebezpečného 
zbrunátnění úřední osoby raději 
buben obrátil spodní stranou na-
horu, kde byla blána průhledná. 
Přežil buben i bubeník. 

Spojená kapela Modrá hvězda 
a Malvas, zvaná Modrý Malvas, 
byla u zrodu dnes poměrně slav-
ného vystudovaného hráče na 
citeru Michala Müllera. Malému 
synkovi Honzy Müllera, sotva vi-
dícího na stůl, se tak zalíbila citera 
Arguse (Ládi Ryšavého), že pro-
hlásil:  „Na to chci hrát.“ A dnes 
fakt hraje, a to velmi dobře.II 

Kapela se aktivně připojila 
i k tradičním pochodům kama-
rádů z osady Kanadských dře-
vorubců, které se každoročně 
konají kolem 8. května. Zde 
vznikala spousta kamarádství, 

ale i úsměvných historek, kdy 
například na 40 km pochodu 
přišel člen Malvasu v riflové 
soupravě, v jejíž kapse byla 
pouze krabička cigaret Sparta. 

V roce 1987 na country bálu 
sklidily větší úspěch než hudeb-
níci dvě členky kapely, které se 
celou dobu pouze eroticky vlni-
ly, aniž by zazpívaly. Po každé 
písni byl zaznamenán obrovský 
potlesk, v kterém se ale bohužel 
nedal identifikovat pleskot dlaní 
manželek návštěvníků na jejich 
tváře. Dále se tento systém 
raději neuplatňoval.

Ve stejném roce proběhla asi 
jediná námi odhalená kontrola 
z MěÚ Varnsdorf, kde jsme poz-
ději dohledali díky spřáteleným 
duším zprávu, z níž vyjímám: 

Akci hodnotím kladně jako zdaři-
lou a politicky nezávadnou…

Je třeba uvést také příklad 
angažovanosti, kdy byl Malvas 
pozván na výjezdní školení po-
slanců Varnsdorfu v Krkonoších. 
Kapela působila od rána v baru, 
kam za ní o přestávkách chodili 
poslanci se „těšit“ na večerní 
produkci. 

Malvas pořádal velmi úspěš-
né „Dětské dny“ kolem 1. 6. na 
zahradě a chatě Jardy Tomáška, 
která byla geograficky efektivně 
umístěna na průsečíku restaura-
cí Lidovka a Mělník, což děti se 
džbány zvládaly bravurně.

Za zmínku stojí i jedna z pro-
dukcí v Janovicích nad Úhlavou, 
kdy veselé návštěvnice při kan-
kánu vyskočily na stůl a eroticky 
působily na okolí tak, že jedna 
z nich po seskočení ze stolu 
chytla od manžela takovou, že jí 
dveře restaurace nestačily. Po-
tom ještě následovalo přestěho-
vání svatby z vedlejšího salonku 
do prostoru restaurace. I když se 
nás máma nevěsty snažila pod-
platit, abychom nehráli, nakonec 
jejich hudba uraženě odešla 

a svatba úspěšně pokračovala 
do rána v naší režii.

Politicky byla asi závadná 
akce v roce 1988 na Studánce 
jako vzpomínka na Napoleono-
vu návštěvu, kde jsme měli hrát. 
Bylo nám vážně doporučeno ne-
hrát, abychom neměli problémy. 
Nakonec se ze zvědavosti zú-
častnil soukromě pouze Venca 
s malou dcerkou. Podepsaná 
kresba zúčastněného a dnes 
již nežijícího pražského vý-
tvarníka Slávy Jílka je vzácnou 
památkou.

Tradiční jsou každoroční 
návštěvy sociálního zařízení 
ve Filipově, kde se uskutečňuje 
setkání se zástupci německých 
sociálních zařízení a jejich 
klienty. Zde se venku opékají 

uzeniny, zpívá se a tančí, probí-
há kulturně-sportovní program 
a někdy pálení kufrů (bez ko-
mentáře). Pozitivní na těchto 
akcích je, mimo jiné, příslib 
ředitele k rezervaci míst pro 
Malvas, až nadejde čas.

Při jedné ze společných dovo-
lených jsme v Rybništi našli na 
ulici peněženku s obnosem 800 
korun. V roce 1983 to byly vel-
ké peníze. MNV byl již uzavřen
a VB zde nebyla. Dali jsme tedy 
adresu do vedlejší prodejny. 

Slovy nelze popsat radost maji-
telky, která se přihlásila. Někteří 
známí nám, ačkoli nevíme proč, 
začali říkat Mamlas. 

Nepředstavitelným zážit-
kem by byl pro dnešní kapely 
tehdejší systém „přehrávek“, 
aby mohly veřejně pobírat gáži 
a peníze na „amortizaci“ svých 
nástrojů. Malvas má z tohoto 
systému své nezapomenutelné 
zážitky. V okresních novinách 
byl uveřejněn i článek o po-
dobných kapelách s fotografií 
Malvasu a titulkem. Za málo 
peněz hodně muziky. 

Při soukromých produkcích 
Malvasu se díky návštěvní-
kům ustálily některé výroky, 
které jsou ojedinělé, ale stále 
používané. Jedním z nich je 
například „Dneska se vožerem, 
až nám slezou nehty“, „Malvas 
je orgasmus bez fyzického kon-
taktu“ (opravdu!), apod.

Zajímavé jsou i některé his-
torické souvislosti. Například 
17. listopadu 1989 hrála 
kapela úplně v poklidu pro 
dobrou zábavu pro ČSŽ (viz 
Wikipedia) v Dolním Podluží. 
Dalším mezníkem byla hudební 
produkce 3. 10. 1990 na akci 
Znovusjednocení Německa, 
kdy Malvas odjížděl do NDR 
a v 0.30 hodin se v rámci záchra-
ny vlastních životů vracel ze SRN 
do vlasti a měl pravděpodobně 
v historii ojedinělá razítka s čís-
ly 0001, 0002, atd. Na hranicích 
byly všechny insignie, uniformy 
a razítka již „západoněmecká“. 

Naše historie je zajímavá 
i tím, že jsme nejméně jednomu 
kamarádovi hráli na čtyřicátých, 
padesátých i šedesátých naro-
zeninách. Další nejsou „vylouč“. 
Bohužel nelze nevzpomenout 
ani vystoupení na kůru kaple při 
pohřbu kamaráda. I to je o životě.

Malvas 1984

Malvas 1987

Malvas 1990

Pokračování na str. 7
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Velmi si vážíme pravidelných 
pozvání na hudební produkce 
u příležitosti firemních svátků 
TOSu nepřetržitě asi od roku 
1998 každý rok.

Užili jsme si, když ve Varns-
dorfu začala tradice zvát na 
kulaté narozeniny (většinou 
50) program zvaný Striptýz. 
Zažili jsme jich dost se stejnými 
reakcemi oslavenců, ale s vel-
mi rozdílnými reakcemi jejich 
manželek. Například přes ně-
kolik desítek dokumentujících 
fotografií obviněný oslavenec 
bez uzardění tvrdí: „Ani jsem 
se jí nedotk“!

Málokdo ví, že Malvas obléka-
la i známá kostymérka z teplic-
kého Krušnohorského divadla 
Libuše Vondráková – správky-
ně fundusu. Jejími klienty byly 
mimo Malvasu také Josef Lau-
fer, Daniel Hůlka, Petr Novotný, 
Lunetic a další známí umělci.

Malvas byl zapojen v rámci 
20. výročí svého působení 
i do programu Dnů evropského 
dědictví. Je to dokumentováno 
v publikaci Kulturní dědictví 
České republiky na prahu tře-
tího tisíciletí (viz strana 181).

Dokončení ze strany 6 Nelze přejít ani některé za-
jímavé osobní osudy. Kapelou 
prošlo během trvání neuvě-
řitelných 23 členů. Například 
jsou to Pavel Zelenka, Ruda 
Doležal, Zdeněk Rašla, Mirek 
Valčík, Jura Mjachký ml., Olda 
Fridrich a další. Bylo to i 6 dívek 
a žen. Do nich jsme právě vklá-
dali velké naděje, ale pak vždy 
přišel někdo, vložil do nich něco 
jiného a bylo po nadějích. 

V době působení Malvasu si 
dům pořídili tři, střední školu do-
končili také tři a vysokou školu 
dva členové kapely. Manželství 
bylo u členů kapely uzavřeno 
celkem 10. Současnými členy 
kapely jsou Jarda Tomášek, 
Venca Černohous, Zdeněk 
Čermák, Jarda Strož, Petr 
Juhoš a Franta Drunecký.

Po prolistování kronik a pa-
měti jsme dospěli k počtu 53 
známých kapel a osobností, 
se kterými jsme měli možnost 
hrát. Pro osvěžení jmenujme 
alespoň některé. Jsou to 
Fešáci, Bluegrass Hoppers, 
Newyjou, Lunetic (skutečně!), 
Modrot isk, Širáci, Fiasko, 
František Nedvěd s kapelou, 
Robert Moucha, Karel Poláček, 

Tonda Kny, Petr Kocman, Jarek 
Nohavica s Pepou Štrajchlem, 
Tomáš Linka, a další. Příjemné 
bylo pozvání do Libouchce na 
65. výročí narození Roberta 
Mouchy, člena Fešáků, kde 
jsme mu hrál i jako hlavní 
kapela.

Zajímavostí je i setkání 
Jardy Tomáška jako starosty 
Varnsdorfu s tehdejším pre-
zidentem Václavem Havlem, 
kterého dokonce na základě 
určité potřeby směroval na zá-
chodek v prostoru městského 
muzea. Petr Juhoš si v Praze 
potřásl rukou se současným 
prezidentem Václavem Klau-
sem, kdy mu ve spřáteleném 

seskupení hráli píseň „Přijede 
na přehlídku generál“, kterou 
Malvas také na základě tohoto 
setkání hraje.

Zvláštní brožuru by zaplnily 
vzpomínky na 152 country 
bály, klubové večery se zají-
mavými hosty, účasti v Listár-
nách, předvánočních gulášcích, 
Tolštejnských slavnostech a na 
dalších regionálních a mimore-
gionálních akcích.

Není záměrem ani možnos-
tí vtěsnat do této vzpomínky 
soupis všeho, co se v Malvasu 
odehrálo za předchozích 30 
let. Byly to zážitky na jedné 
straně dramatické, dnes však 
vzpomínáme spíše na úsměv-

né a nikdo z nás by asi nemě-
nil bohatě prožité chvíle. Proto 
bychom se chtěli o vše podělit 
v pátek 17. září 2010 v sále 
Lidové zahrady ve Varnsdorfu. 
Zde se uskuteční společné 
vystoupení kapely Malvas se 
skupinou Fešáci, kde jako dal-
ší host přijede zazpívat dcera 
Michala Tučného Michaela Tuč-
ná. Vstupenky jsou dostupné 
u p. Tomáška, tel. 723 866 133, 
u p. Houžvičky – Lidová zahra-
da a v Informačním středisku 
ve Varnsdorfu. Srdečně vás 
zveme a moc se těšíme.

Za C&W kapelu Malvas 
v kronice listoval 

Václav Černohous

LISTOVÁNÍ 30LETOU KRONIKOU MALVASU

Malvas 1993
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Vzpomínka

Blahopřání

Svozy pytlového
tříděného odpadu

2. září 2010

28.-29. 8. 2010
MUDr. Vladimír Vojtěch 
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216

4.-5. 9. 2010
MUDr. Zdeněk Janda 
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

Zubní
pohotovost

Sňatky

Jana Andělová
Michal Weinhauer
Věra Danková
Pavel Ferenc
Hana Havelková
Petr Ibl
Robert Netuka
Iva Šuralová
Květoslav Ryšavý
Žaneta Mažíková
Bc. Zdeněk Posselt
Lucie Čundáková
Anna Frydrychová
Petr Erlebach
Marcela Svobodová
Pavel Fidler
Ota Krejčí 
Olga Oklešťková
David Doležel
Jana Vodičková
Kateřina Weinertová
Vladimír Chaloupecký
Milena Mrázová
Miroslav Zeman
Kateřina Fialová
Michal Müller 

Červen
Jana Cicková                  45 let
Monika Petrová                  68 let
Václav Fučík                    65 let
Věra Kavanová                88 let
Václav Černý                   63 let
Jaroslav Pasovský          74 let
Václav Čerych                 70 let
Jozef Galbavý                  79 let
Ludmila Danková             80 let
Helena Sipková               75 let

Červenec
Anastázia Pintérová         82 let
Božena Borosová            71 let
Jan Peryn                      80 let
Vladimír Zbořil                75 let
Václav Tomeš                  81 let
Jaroslava Fuksová              62 let
Elvíra Hájková                 83 let
Jindřich Kubík                  67 let
Daniel Müller                   77 let
Alžběta Schillerová          84 let
Miloš Rejman                  37 let
Jiří Louka                        33 let
Jaroslav Krčál                 39 let 
Lilian Kubrová                 75 let
Karel Svoboda                 55 let
Dagmar Jandourková      63 let
Milada Valkounová          90 let
Otokar Urban                   85 let
Josef Drugda                   56 let
Martin Dvořák                  35 let

ÚmrtíNarození

Dagmar Mísařová
Pavel Mísař                     (Jan)

Jitka Sobotová
Petr Havelka              (Daniel)

Soňa Urbanová
Ing. Petr Urban
                     (Emma, Adam)

Iveta Kollárová
Josef Růžička             (Terezka)

Gabriela Kubálková
Jiří Hejduk                (Natálie)

Andrea Svárková
Jan Šeps                    (Adam)

Kateřina Macková
Jiří Macek                (Monika)

Lucie Paserinová
Ladislav Pytlík        (Ladislav)

Zuzana Svobodová
Radim Svoboda         (Marek)

Petra Körmöczyová
Petr Körmöczy            (Sofie)

Dne  4. září uplyne smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše drahá maminka, man-
želka a teta Erika Ševčíková. Ti, kdo jste ji 
znali, věnujte tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomínají dcery Petra 
a Sandra, syn Tomáš, manžel Jaroslav
a příbuzní.

Dne 27. srpna uplyne 8 let od úmrtí
Miloslavy Burešové.

S láskou stále vzpomíná rodina Bure-
šova.

Dne 22. srpna uplynulo 5 let, kdy nás opus-
til manžel, táta a děda pan Egon Stehno.

Stále vzpomíná manželka a synové s rodi-
nami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 13. srpna uplynulo pět smutných 
let, co nás navždy opustila paní Anděla 
Ducháčková.

Stále vzpomínájí děti a příbuzní s rodinami, 
přátelé.

Dne 23. července uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička Blažena Němcová. Sou-
časně také vzpomínáme na nedožitých 80 let našeho drahého 
tatínka a dědečka Bohumila Němce.

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 17. srpna oslavili své 25. výročí svatby manželé
Věra a Láďa Dančovi.

Do další cesty životem přejeme hodně zdraví, štěstí a moře 
úspěchů a radosti. Přejí rodiny Hromkova a Opičkova.

Dne 8. září oslaví paní Božena Nováková 
neuvěřitelné 80. narozeniny.

Mami, za Tvou celoživotní obětavost
a starostlivost Ti děkují dcery Jitka a Blanka
s rodinami. Hodně zdraví do dalších let!

Dne 29. července oslavil své 70. narozeni-
ny pan Alfred Heinrich.

Hodně pohody a zdravíčka k jeho životnímu 
jubileu přeje manželka, děti, Majka s Roma-
nem a vnoučata.

INZERCE

NEŽ POPRVÉ 
ZAZVONÍ…

Po prázdninách, v jejichž 
průběhu se střídala veliká vedra 
s bouřkami, krupobitím a ničivými 
povodněmi, přichází čas jít znovu 
do školy. Přeji všem žákům, 
stejně jako učitelkám, učitelům, 
rodičům a všem pracovníkům 
ve školách klidný průběh ná-
sledujícího školního roku. Mějte 
se vzájemně rádi. Katastrof už 
bylo dost.          Mgr. Petr Šmíd, 

místostarosta města

Občanské sdružení 
„Červený kostel

Varnsdorf“ založeno
Dne 15. července 2010 jsme 

se skupinou podobně „potre-
fených“ lidí založili občanské 
sdružení „Červený kostel 
Varnsdorf“.

Protože nastal čas dovole-
ných a prázdnin, nemohli se 
dostavit někteří z podporovate-
lů, a tak nám přislíbili účast na 
příštích jednáních. V první fázi 
nám půjde o záchranu stavby
a posléze se pokusíme za 
pomoci finančních prostředků 
získaných z grantů najít budově 
odpovídající využití.

Dne 9. 8. 2010 bylo sdružení 
zaregistrováno na MV ČR. 
Dalším krokem bude uspořá-
dat valnou hromadu a zvolit 
výbor. Stane se tak ve čtvrtek
16. 9. 2010 v 16 hodin v sálku 
MCKV. Při této příležitosti bude 
kostel zpřístupněn veřejnosti. 
Přivítáme vaši účast. 

Názory či připomínky jsme 
připraveni registrovat v kance-
láři MAS Šluknovsko, Mariánská 
475, Varnsdorf, kde je kontaktní 
osobou Ing. Hamplová. 

Dále s námi můžete komuni-
kovat na této e-mailové adrese 
- cervenykostel@seznam.cz.

Program upřesníme na webo-
vých stránkách města aktuálně 
na začátku září.        Petr Šmíd



   15/2010                                                                                                                         strana 9

Veřejnému závodu upoutaných leteckých modelů, kterým byl
1. ročník soutěže Varnsdorfský upoutanec se 17. července vydařilo 
počasí. I když začátek musel být poněkud posunut kvůli nočním pří-
valům deště. Více jak dvacet startujících pak po celý den předvádělo 
na obou hřištích stadionu ve varnsdorfské Kotlině své dovednosti 
s překrásnými modely a bylo se na co dívat. Pořadatelé z LMK 
Varnsdorf připravili zdařilou akci.       

Výsledky – kategorie F2B (upoutané akrobatické modely, 6 startu-
jících): 1. Ing. P. Kapuscinský (Hradec Králové), 2. R. Radoš (Králův 
Dvůr), 3. Pavel Tomanec (Varnsdorf), 4. J. Jindřich (Domažlice),
5. Petr Tomanec (Varnsdorf), 6. L. Plecháč (Liberec). Kategorii F4B 
(upoutané makety, 5 startujících) ovládli nymburští letečtí modeláři
L. Matyásek a J. Netopilík, třetí skončil varnsdorfský P. Skurčák 
s maketou UT1, Jakovlev. Kategorie SUM (sportovní upoutané ma-
kety, 12 účastníků): 1. P. Skurčák (Varnsdorf, maketa PA15 Piper),
2. V. Betka Nymburk, 3. P. Klíma (Brno), 4. O. Skurčák (Varnsdorf, 
IL-2). Z varnsdorfských modelářů v této kategorii ještě 8. příčku 
obsadil V. Němeček (JAK-50) a 9. O. Motl (P-39, Aircobra). V rámci 

Zdařilá akce LMK Varnsdorf

Oficiálně devadesátka startují-
cích plus někteří bez prezentace, 
a tedy přiděleného startovního 
čísla, si v poslední červencový 
den v příjemném letním počasí 
opět vyzkoušela svoji fyzickou 
kondici na čtyřkilometrovém 
stoupání z varnsdorfského ná-
městí na Studánku k uzávěře 
staré silnice u bývalého hotelu 
Monte Carlo. Vedle vážněji 
brané účasti některých cyklistů 
a běžců byla k vidění opět 

PŘI KOLOBJEHU BYLO ZNOVU VESELO

První druholigové klání varnsdorfského fotbalu se odehrálo na 
hřišti jednoho z favoritů, jimž by měla být FC Vysočina Jihlava. 
Předpovědi nadějí a výsledku bylo ke slyšení porůznu, ale nováček 
soutěže se na Vysočině představil v dobrém světle a úvodní poločas 
domácí tým svým výkonem zaskočil. Branku Slovan inkasoval zhruba 
čtvrt hodiny před koncem a srovnat mohl v samém závěru Matěj 
Kotiš, ale bývalý liberecký gólman Uvarenko se překonal a šanci 
zmařil. Konečný výsledek 1:0. Trenér Jihlavy Luboš Urban po zápase 
mj. uvedl: „Soupeř hrál v pohodě a klidu, my až od 55. minuty poté, 
co jsem v poločase ztratil hlas. Zmáčkli jsme jej, měli dvě šance, ale 
pozor, Varnsdorf hrozil z brejků. Pro gól jsme si došli přes standardní 
situace a v závěru nás podržel Uvarenko při dvou tečích, kdy stál 
vždy na pravém místě. Bylo to vydřené vítězství.“

Při výhře 2:0 doma s Třincem se příznivci Slovanu dočkali první-
ho gólu ve II. lize v síti soupeře díky nováčkům v domácím dresu. 
David Procházka (věk 23) poslal míč po zemi před bránu a tam se 

prosadil Pavlo Rudnytskyy  (22). Druhá 
branka přišla poté, co Rudnytskyy unikl 
po pravé straně, naservíroval míč při 
zemi před bránu a Jirka Procházka tís-
něn dvěma zadáky soupeře stačil balon 
uklidit do sítě za obrovské radosti více 
jak 1200 diváků v ochozech stadionu. 
Trenér Zbyněk Busta byl spokojený, ale 
v hodnocení opatrný: „Nechtěl bych naše 
vítězství nějak přeceňovat. Velké procen-

to úspěchu bych přisoudil nováčkovskému nasazení a je otázka, jak 
nám dlouho vydrží. Ale věřím, že co nejdéle. Bylo to první utkání 
doma, kluci se vyhecovali a myslím,  že hráli pohledný fotbal.“ 

Na Viktorii Žižkov Varnsdorfští neuspěli 2:0 (1:0). Asistent trenéra 
SK Slovan Pavel Hradiský k zápasu sdělil: „Vyšel nám začátek, ale 
pak jsme přestali hrát a nechali aktivitu soupeři. Při prvním gólu 
zaváhala obrana neodvrácením míče a náš gólman možná měl
zůstat v brance. Také první část druhé půle patřila nám, ale brankami 
jsme se neprosadili. Druhá inkasovaná přišla po našem autu, ztrátě 
míče, brejku, a naši obránci nemohou mít čisté svědomí. Dnes to 
byl odevzdaný výkon a soupeři jsme výhru ulehčili.“               

I ke druhému domácímu duelu přijel do Kotliny soupeř z Moravy, 
tentokráte z Hlučína, kterému se úvod sezony nevydařil. Na domácí 
lavičce už neseděl trenér Busta, který ve Slovanu skončil z rodinných 
důvodů a tým vedl asistent Pavel Hradiský. Slovan v 60. minutě 
vedl 3:0 po gólech D. Procházky, A. Vavrouška a J. Procházky, pak 
ale dvakrát přišly kiksy v obraně a hosté snížili po proměněném PK
v 85. na stav 3:2. Velké drama se nekonalo, konec si už domácí před 
1300 diváky ohlídali a připsali si další důležité tři body. Trenér hostů 
Václav Daněk označil výhru Slovanu za zaslouženou a Varnsdorf 
je po čtyřech kolech na 7. místě druholigové tabulky.             ZdS

ÚVODNÍ  ZÁPASY VYZNĚLY NADĚJNĚ

Nejbližší domácí zápasy fotbalistů SK Slovan Varnsdorf 
se hrají hned zkraje nastávajícího měsíce. Ve středu 1. záři 
přijedou k pohárovému duelu od 17.00 hod. Bohemians 1905
a v neděli 5. září se hraje další utkání II. ligy, v němž bude 
Slovan hostit od 14.30 Graffin Vlašim. Sponzory a ceny do 
slosování na tato utkání věnují SEVEROCHEMA Liberec, 
odštěpný závod Varnsdorf a PRODEX AZ, s.r.o. Chřibská.

INZERCE

řada masek či přestrojení, mezi 
nimiž dominoval sob na kole. Ale
i řada dalších přestrojení jako 
třeba hokejisté, miminko, králíci 
v klobouku či „ženy“ na dvojkole 
pobavila. Stovka závodících 
nebyla překonána, snad při 
příštím jubilejním 10. ročníku. 
Všichni si pak po závodě mohli 
pochutnat na dvorku Penzionu
U Rudolfa III. na grilované klobá-
se a vychutnat osvěžující tekutiny 
dle libosti. Ceny byly připraveny 
pro všechny a opět si je každý lo-
soval v pořadí od nejlépe dosaže-
ného času do posledního. Průběh 
celé akce moderoval Zbyněk Ši-
mák, prezentaci, výsledkovou 
listinu a předávání cen měla pod 
kontrolou pětice příjemných žen
a dívek zajištěných pořadateli. 
Moderátor rovněž vzpomenul  
pravidelně nejstaršího účastníka 
Kolobjehu pana Václava Tome-
še, který se bohužel letošního 
ročníku již nedožil. Po rozdělení 
cen k poslechu, tanci a dobré 
náladě hrála do večerních hodin 
skupina Tohard. Ke zdaru celé 
akce přispěli varnsdorfští dob-
rovolní hasiči a městská policie. 
Akce se uskutečnila za přispění
Grantového programu Města 
Varnsdorf a těchto sponzorů: 
REALITNÍDUM.CZ, TISKÁRNA 
TRIO, ROTOS, s.r.o., LASER-
-VDF, s.r.o., VINOTÉKA U DVOU 
ANDÍLKŮ, PIVOVAR KONRAD, 
ŘEZNICTVÍ VOHNOUT, PENZI-
ON - RESTAURACE U RUDOL-
FA III., ReTOS, s.r.o., PIVOVAR 
GAMBRINUS, NOPROSU JO-
SEF ŠUSTA, SCHÄFER SÝKO-
RA, FIRMA ZABAL.       

Pořadí nejlepších – kolaři 
– 74 účastníků: 1. T. Podrazil
(r. n.1985) 8:39 min., 2. J. Pod-
razil (1988) 8:40, 3. J. Švorc st. 
(1973) 9:05, 4. J. Kalivoda (1991) 
9:13, 5. A. Vohanka (1979) 9:43, 
6. J. Švorc ml. (1994) 10:03,
7. V. Šimonek ml. (1987)  10:13,
8. J. Macan (1955)  10:31,
9. H. Michel (1943) 11:05,
10. D. Burger (1996) 11:08 min.

Běžci – 16 účastníků:
1. O. Švarc (1983) 17:26,

2. L. Malina (1993) 18:27,
3. M. Soukup (1992)  18:34,
4. M. Marczi (1967) 18:47 – jel 
na koloběžce, 5. M. Seifert (1989) 
19:57, 6. M. Moldal (1989) 21:56,
7. P. Marek (1992) 21:58,
8. L. Kubíček (1951) 22:15,
9. J. Škorňa (1994) 22:52,
10. Petra Řeháková (1995)
24:07 min. Kompletní výsledky
a fotodokumentace jsou uvede-
ny na www.kolobeh.estranky.cz. 

Text a foto ZdS

akce se představilo i šest modelářů nejmladší generace a i oni 
předváděli se svými letadýlky skvělé výkony. Během soutěže ani 
po jejím skončení nebyl podán protest a první tři v každé kate-
gorii obdrželi diplom a věcnou cenu. Více informací naleznete na
http://lmk.varnsdorf.net/.                                            Text a foto ZdS

Kdy na BOHEMIANS 1905 a VLAŠIM?
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V italsko-francouzských 
Alpách si v posledním červen-
covém týdnu „užil“ supertěžký 
cyklistický etapový závod Iron 
Bike 2010 Jan Novota ještě 
s jedenácti dalšími českými 
cyklistickými nadšenci žijícími 
od Plzně po Vizovice. Sto třicet 
odvážlivců zde nestartovalo hro-
madně, neměřila se celá trať, ale 
závodí se jako u automobilových 
rallye ve stylu ER-ZET. 

Prolog byl v Entracque zahří-
vací na poměrně „pohodových“ 
7,4 km, kde nechyběly přejez-
dy dřevěných mostků, strmé 
výjezdy a sjezdy. Honza hned 
na úvod zajel skvělé 3. místo 
a porazil i českého profesionála 
Trunschku. Další den na cestě 
z Entracque do San Damiana 
čekaly dva kopce, každý s pře-
výšením kolem kilometru. První 
opravdová etapa měla být dle 
pořadatelů nejlehčí a nejkratší, 
ale místo 64 km to ve skuteč-
nosti dalo zhruba 76, převýšení 
3200 m a čas závodníků z první 
dvacítky činil kolem 6 hodin při 
průměrné rychlosti zhruba
11 km/hod. První tři místa pa-
třila borcům z ČR, J. Novota 
se bohužel po defektu propadl 
na 17. pozici.  Následující „krá-
lovská“ etapa nabízela 120 km
a tím začal ten pravý Iron Bike. 
Vstávání už ve čtyři, hned na 
úvod dvouhodinový kopec do 
3000 m se sněhem a limitem 
na etapu 13 hodin. Několika-
hodinové tlačení kol nahoru 
i dolů doslova po skalách. 
Průměrná rychlost se pohybo-
vala dokonce pod 10 km/hod.
(v Čechách jsou obvyklé hodnoty
20-30 km/h.). Krom kopců na 
cestách často obrovské balvany, 
které vyklepávaly poslední zbyt-
ky sil. Třetí díl na trase Barge -
- Torre Pellice českým barvám 
nepřál a znamenal odstoupení 
vedoucího českého elitního 
jezdce Fojtíka. I pro závodníky 
z druhé desítky pořadí to byla 
opět 9hodinová anabáze, takže 
návrat kolem 18. večerní se 
spěchem, aby stihli sprchu, 
jídlo, postavit stan, připravit 
kolo na druhý den, a třeba
i masáž.  Pořadatelé se po dvou, 
pro závodníky brutálních eta-
pách rozhodli další etapu Torre 
Pellice - Pramollo trochu zkrátit
a „zlehčit“. Bohužel se jim to pří-
liš nepovedlo – posledních 30 km 
překonal varnsdorfský biker za
6 hodin! Ten den vymyslel vzkaz 

pro manželky cyklistů: „Chcete, 
aby Váš manžel skončil s cyk-
listikou? Zaplaťte mu startovné 
na Iron Biku!“  Od čtvrté etapy 
se pořadatelům náramně vedlo 
týrat závodníky také psychicky, 
to když bezdůvodně z výsledko-
vých listin škrtali již odjeté ER-
ZETY.  V nejdelší etapě Pramollo 
- Pragelato se rozhodlo několik 
jezdců taktizovat a nenastoupit. 
Příděl trestných bodů byl ale 
menší, než chytit v etapě ztrátu 
2-3 hodin na vítěze. To nebyl 
problém ani pro lidi z TOP 20.  

Předposlední díl celé akce na 
trase Pragelato-Sestriere byl 
asi nejhezčím putováním závo-
du, ale s výšlapem (výstupem) 
na Monte Chaberton, dominan-
tu vyčnívající do výšky 3136 m,  
bezmála tříhodinové stoupání. 
V poslední etapě již nezvládl 
český biker Tomáš Trunschka  
stáhnout ztrátu na jediného 
soka, který mu byl schopen 
konkurovat, a musel se stejně 
jako vloni spokojit s druhým 
místem na tomto kultovním 
etapovém závodě. Vítězem 
se stal Španěl Ismael Ventura 
Sánchez, který bikera českého 
celku Caffe Nannini porazil
v celkovém součtu o pouhých 79 

vteřin! Celkové třetí místo uhájil 
Radoslav Šíbl. Umístění dalších 
Čechů: 22. O. Bílek, 25. J. Václa-
vík, 31. J. Vokoun, 35. J. Novota, 
36. J. Ševěček, 49. J. Hrubý,
64. O. Krejčík, 77. M. Veselý. 

A  názor Jana Novoty na celou 
akci? „Iron Bike je extrémní zá-
vod. Nerozhoduje jen cyklistika, 
ale i umění pohybovat se s ko-
lem v terénu, kde člověk potká
v lepším případě turisty s hůl-
kami a v pohorkách, v horším 
případě už jen kamzíky. Na trati 
trávíte prakticky denně 9-10 ho-

din, a tak je cílem většiny pouze 
dokončit. Mé ambice zůstaly 
nenaplněny, odhadl bych se asi 
na 15. místo. Ale od čtvrté etapy 
rozhodčí zmatkovali ve výsled-
cích, tak jsem se rozhodl závod 
už pouze odjet s foťákem. A udě-
lal dobře, protože se zmatky dále 
opakovaly. Přesto nelituji. Bylo to 
neskutečně náročný, krásná kra-
jina a i ta organizace nikde moc 
nevázla, jen prostě ten „bordel“ 
ve výsledcích. Což je ale bo-
hužel to zásadní, pokud chce 
člověk pořádat závody. Jedno 
vím jistě, už tam nikdy nepoje-
du.“ Kompletní reportáže včet-
ně foto jsou na www.bike24.cz.

ZdS, foto archiv  J. Novoty

Letošní IX. ročník crossového duatlonu v Kytlici u Čes-
ké Kamenice se koná v neděli 19. září. Distance závodu:
5 km běh – 19 km MTB – 3 km běh. Hlavní závod je otevřen
i pro veřejnost a společně s ním startuje „open pretěk“ (3 km 
běh – 9 km MTB – 0,5 km běh) a závod žactva. Hromadný 
start všech kategorií je v 11 hod. (prezentace od 8.30 do
10.30 hod.). Online registrace na webových stránkách závodu 
http://bike24.cz/xdk/home/.             Outdoor sports Okrouhlá

KYTLICKÝ X-DUATLON ZA DVEŘMI Od 8. do 11. července hostila Krásná Lípa a silnice nejsevernějšího 
regionu ČR 23. ročník Tour de Feminin, na jehož start se postavilo 
169 cyklistek ze 29 družstev celé Evropy. První etapa protínala i ulice 
Varnsdorfu a na zdejším náměstí byl také start té poslední. Celkovou 
vítězkou se stala Trixi Worracková (GER, stáj MX2 Noris Cycling-Red 
Sun), která si připsala i všechny etapové vavříny letošního ročníku! 
Druhá skončila loňská vítězka Alexandra Burchenková (RUS) se 
ztrátou 1:05 min. a třetí Sarah Düsterová (GER) s časovým mankem 
1:10 na vítězku. Nejlepší česká závodnice Pavla Havlíková dojela na 
31. místě (ztráta 4:54 min.).                                                            ZdS

Tour de Feminin ovládla Trixi

Ačkoliv za téměř tři týdny 
července nespadla prakticky 
ani kapka a Česko sužovala 
vedra, tak v 18. den toho 
měsíce, kdy se konal 5. ročník 
varnsdorfského Bartys triatlo-
nu, bylo příjemných 16 stupňů 
a z oblohy padaly vytoužené 
kapky deště. Přesně od noč-
ních dvou hodin do sedmnácti 
odpoledních. Poslední roky by 
se meteorologové mohli podle 
nás řídit! Přes to všechno byl 
tento ročník asi tím nejlepším
v historii. Počet závodníků téměř 
přesáhl stovku a jen těsně ne-
byl překonán účastnický rekord 
z roku 2008. Konkurence se 
sešla více než kvalitní ve všech 
kategoriích. Ozdobou pak byl 
čerstvý armádní mistr světa 
v moderním pětiboji – Martin 
Dvořák z Dukly Praha.

V dopoledních pochmurných 
hodinách se na start dětského 
závodu postavilo 8 chlapců 
ve věku 12-15 let. Vítězem 
se stal varnsdorfský Michal 

BARTYS triatlon opět za mokra
Švorc z Big Shock týmu. Obdiv 
přihlížejících ale patřil všem 
mladým závodníkům. Novinkou 
byl vložený čistě plavecký závod. 
Nejmladší účastnicí byla domácí 
teprve sedmiletá Dominika Tvrdá
a vítězství znovu získal dle 
předpokladů varnsdorfský plavec 
Michal Švorc.

Ve 13.00 hodin byl zahá-
jen hlavní závod dospělých
s očekávanými tuhými boji jak
v jednotlivcích, tak v čím dál pres-
tižnějších štafetách. Mezi ženami 
nebylo pochyb o kvalitě „Loubko-
vého divadla“, tentokrát v pořadí:
1. Ivana, 2. Kateřina. Třetí 
byla ve svém prvním životním 
triatlonu Jacqueline Hubičková. 
I mužům dle předpokladů vé-
vodil Pavel Jindra, specialista
a český reprezentant v terén-
ním triatlonu. Zatápěl mu pouze 
jablonecký Michal Francke (viz 
foto), pro změnu specialista na 
klasický silniční triatlon. Třetím 
místem absolutně překvapil tepr-
ve junior, avšak velký talent, Ma-
těj Zahálka z Libochovic. Vítězi
v kategoriích se stali M. Franc-
ke (M20), P. Jindra (M30),
P. Suchý (M40), J. Balatka (M50). 
Ve štafetách zvítězil Kerda team-
-Rockmachine ve složení J. Tuž 
(plavec), V. Veverka (MTB)
a V. Šáfr (běžec). Nejrychlejším 
cyklistou dne byl domácí Tomáš 
Podrazil (v pořadí 3. štafeta). Kdo 
si počkal na závěrečnou bohatou 
tombolu po vyhlášení výsledků, 
určitě nelitoval a při odjezdu do 
svých domovů se mohl dočkat
i právě opět vykukujícího slunce. 
Více na www.triatlon.vdf.cz.      

J. N. 
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