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RAMPUŠAČKA 2012

Tradičním vítáním jara bylo 30. dubna ukončeno zimní 
panování Rampušačky (i když panující teploty o žádné 
zimě už dlouho nesvědčí). Celodenní program zahájily již 
dopoledne trhy na náměstí, v podvečer byl před budovou 
městské knihovny zahájen dětský program. Čarodějnic-
kou zumbou se předvedla děvčata z tanečního kroužku 
domu dětí a mládeže, mezi dětmi byl velký zájem o teto-
vání henou. Zpěvačka Eva Pusinka Skalická rozparádila 
hlouček dětí i dospělých písničkami a soutěžemi.

Zatímco o chvíli později 
na náměstí zahájila svou 
produkci skupina Peleton, 
před knihovnou děti vystří-
dal folklorní soubor Dyky-
ta. To už se na místě shro-
máždil pořádný chumel lidí, 
a tak byl doprovod zimy na 

její poslední cestě více než důstojný. Rampušačka byla 
naložena na valník za traktůrek a v lampionovém průvodu 
dopravena na náměstí na připravenou vatru. Jakmile ji po-
hltily plameny, začal za hudebního doprovodu velkolepý 
ohňostroj a po jeho skončení následovala volná zábava 
do pozdních hodin.                          Text IŠ a hamt, foto IŠ

INZERCE

Okresní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Varnsdorf 
připravil ve spolupráci s měs-
tem Varnsdorf důstojné oslavy 
67. výročí konce druhé světové 
války. Úvodního slova se ujal 
předseda svazu JUDr. Miroslav 
Majzlík. S krátkým připomenutím 
hrůz a obětí druhé světové války 
vystoupil ve svém příspěvku 
starosta města Martin Louka. 
S konkrétní situací ve Varns-
dorfu a okolí v období druhé 
světové války a historií čtyřech 
varnsdorfských pietních míst se-
známil přítomné místopředseda 
svazu Jiří Sucharda. Zdůraznil, 
že v bývalých Sudetech došlo 
k prvním válečným projevům 
a byl to právě Varnsdorf, který 
22. září 1939 měl své první padlé. 
Po položení květin k památníku 
obětí fašismu a tónech české 
hymny se shromáždění vydali 
položit květiny na další pietní mís-
ta, a to k hrobu příslušníků SOS 

VARNSDORF SI PŘIPOMENUL VÝROČÍ 
KONCE VÁLKY

Kozla a Teichmana, společnému 
památníku obětí druhé světové 
války a pochodu smrti z koncen-
tračního tábora Schwarzheide. 
Poslední, třetí zastavení bylo 
u pohřebiště sovětsko-polských 
zajatců za zdí hřbitova. Poté se 
už jen vedení ČSBS přesunulo 
do centra města k památníku 
osvobození v parku u knihov-
ny, kde na něj již čekaly děti 

z mateřské školy Na Kopečku, 
aby společně položili květiny. Je 
dobře, že kromě členů ČSBS, 
vedení města, Levicového sva-
zu žen a členů Klubu českého 
pohraničí se akcí každoročně 
účastní i studenti varnsdorfských 
středních škol, a to Gymnázia 
Varnsdorf nebo Vyšší odborné 
školy a SŠ Varnsdorf.

JS, foto miw

Neděle 6. května se stala 
pro naše kino a jeho návštěv-
níky velkým svátkem. Po roce 
zde opět končil další ročník fil-
mového festivalu, a tak bylo co 
oslavovat a na co koukat. Chyběl 
sice klasický doplněk filmových 
festivalů, červený koberec, 
slavné tváře herců či bohaté 
oblečení celebrit, o to lepší však 
byla atmosféra závěrečného ve-
čera. Moderování se ujal známý 
a oblíbený Aleš Cibulka, který 
si bez problému poradil nejen 
s připravenými texty, ale brilant-
ně se zhostil i neplánovaných 
improvizací. Vždyť cena diváka 
byla uzavřena na posledním 
filmovém představení jen dvě 

FESTIVAL NISA SKONČIL

hodiny před započetím vyhlašo-
vání cen. Diváci ve své kategorii 
vyhodnotili jako vítězný německý 
film režisérky Annekatrin Hendel -
Vaterlandsverräter/Zrádci. V ka-

tegorii Krátký film získal první 
místo snímek režiséra Anselma 
Belsera Felix. Speciální cenu 
si vysloužil německo-polský



                 10/2012                                                                                                                     strana 2

STRUČNĚ Z RADNICE

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Had na sídlišti
Dozorčí směny městské policie přijal oznámení, že se na 

sídlišti ul. K.Světlé na dětském hřišti nachází had. Přivolaná 
hlídka na místě zjistila, že se s největší pravděpodobností jedná 
o užovku červenou. Asi půlmetrového hada hlídka odchytla 
a převezla na služebnu městské policie. Poté byl vyrozuměn 
jeden ze známých chovatelů těchto zvířat ve městě, který si 
hada vzal do úschovy, pokud by se jeho majitel přihlásil na 
služebně MP.

• Tentokrát nebyl defibrilátor potřeba
V nočních hodinách byla hlídka MP opět aktivována 

v systému „First responder“, aby včas pomohla zdravotníkům 
s možnou zástavou srdce. Po příjezdu hlídky na udanou ad-
resu bylo zjištěno, že muž nemá zástavu srdce, ale diabetický 
záchvat. Strážníci mu na místě poskytli první pomoc a vyčkali 
do příjezdu sanitky RZS, jejíž lékař si muže převzal k dalšímu 
ošetření. Hlídka s defibrilátorem byla na místě do čtyř minut.

 Martin Špička, velitel MP

• Zlostné výpady
Od března loňského roku po dobu deseti měsíců rozesílal bý-

valý zaměstnanec pražské bezpečnostní agentury přidruženým 
společnostem hanlivé zprávy a obtěžující e-maily. S tím je teď 
konec. Rozzlobený muž už v tuto chvíli čelí sdělení podezření 
z přečinu nebezpečné pronásledování, jehož se dopustil tím, že 
se snažil poškodit dobré jméno společnosti v očích obchodních 
partnerů poškozené firmy a vzbudit tak nezájem o její služby. 
Jeho záměr se mu vymkl z rukou a v důsledku svého neuvá-
ženého jednání se poté ocitl na policejní stanici.

• „Dráteníci“
Do jedné tovární haly ve Varnsdorfu vnikl v uplynulém měsíci 

neznámý nenechavec. Přístup si sjednal tím, že vyboural skleně-
né luxfery. Uvnitř se přitočil k motorovému elektrickému rozvadě-
či, který kompletně vydrátoval. Zůstala po něm škoda ve výši ko-
lem sedmnácti tisíc korun. Den zúčtování přišel díky policistům 
z místního obvodního oddělení. Dopadli dva výtečníky ve věku 
devatenáct a dvaatřicet let, kteří by měli být v uvedené nekalé 
činnosti namočeni. Ti si ze služebny odnesli podezření z krádeže 
vloupáním a poškození cizí věci, za kteréžto přečiny nabízí 
trestní zákoník až dvouletý pobyt za mřížemi. 

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

  

Rada města rozhodla: • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava 
koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf“ uchazeči: Chládek 
&Tintěra, a. s. • Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní 
vozidlo s registrační značkou 2U5 2342 na parkovišti v ul. Poš-
tovní. • Schválit žádost Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260 
o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 9 zákona 
č. 304/2008 Sb. • Povolit použití znaku města Varnsdorf Oblast-
ní charitě Rumburk na dobu určitou od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

27. 4.  - účast na jednání svazku obcí Tolštejn
29. 4.  - setkání s nájemníky v ul. Kovářské
  1. 5.  - účast na oslavě Svátku práce
   2. 5.  -   diskuze s Mgr. Evou Havlíčkovou k tématu komunika-
               ce s občany                                                                            rm

Již po osmnácté se konala na 
vysoké škole v Žitavě mezinárodní 
elektrotechnická olympiáda žáků 
středních škol Euroregionu Nisa. 
Olympiády Neisse-Elektro se 
zúčastnili vybraní žáci středních 
škol z Německa, Polska a Česka. 
Také VOŠ a SŠ Varnsdorf vysla-
la do této soutěže své zástupce, 
kteří spolu s žáky z Liberce 
a Děčína vytvořili české družstvo. 
Patronkou celé soutěže, kterou 
pravidelně organizuje Fakulta 
elektrotechniky a informatiky 
vysoké školy v Žitavě, byla prof. 
Dr. Sabine Freifrau von Schorle-
mer, saská ministryně pro vědu 
a kulturu.

Vlastní soutěži předcházela již 
několik měsíců před závěrečným 
kolem příprava žáků v odborných 
seminářích a workshopech. Žáci 
z gymnázia v Löbau, BSZ Baut-
zen, CWG Zittau, BSZ Zittau, 
ZSE Boleslawiec, Bogatynie, Je-
lenie Góry, VOŠ a SPŠ Liberec, 
SPŠ Děčín a VOŠ a SŠ Varns-
dorf se pak sešli 21. 4. v závě-
rečném kole soutěže v Žitavě 
a řešili úlohy několika tematic-
kých celků. Zadání úloh bylo 
v angličtině a pro řešení úloh bylo 
vymezeno 90 minut. Jednalo se 
o úlohy týkající se odporových 
sítí, základních proudových ob-
vodů, elektrického a magnetic-
kého pole. Pro deset nejlepších 
byly připraveny hodnotné ceny. 
První cenou byl Terra Pad tab-
let, který získal vítěz Karel Hrkal 
z VOŠ a SPŠ Liberec. Na druhém 
a třetím místě byli Matthias Grau  
Budyšína a Christfried Posselt
ze Žitavy. Vyhlašování výsledků 
a předávání cen proběhlo v krás-
ném historickém sále radnice 
v Žitavě. O kulturní zážitek 
v rámci slavnostního vyhlašo-
vání vítězů se zasloužil orchestr 
Základní umělecké školy ve 
Varnsdorfu pod vedením učitele 
pana Zelenky. Slavnostního 
vyhlašování se zúčastnila celá 
řada osobností euroregionu, 
byli přítomni ředitelé škol, uči-
telé, starostové měst, zástupci 
organizací. Z Varnsdorfu se 
zúčastnili starosta pan Louka, 
ředitel VOŠ a SŠ pan Ing. Hricz, 
zástupce ředitele VOŠ a SŠ pan 
Ing. Bajan a další.

Nejlepšími žáky z naší školy 
byli František Macháček a Mi-
chal Dang, kteří obsadili v silné 
konkurenci pěkné 7. a 11. místo. 
K tomu jim samozřejmě gratulu-
jeme. František Macháček je žá-
kem druhého ročníku (středisko 
K. Světlé) a Michal Dang je žákem 
3. ročníku (středisko Mariánská). 

18. ročník olympiády v elektrotechnice 
Neisse-Elektro 2000

V minulém roce byl náš nejlepší 
žák jen na 23. místě, a proto 
můžeme letošní 7. místo hodnotit 
pozitivně. Olympiády se zúčastňu-
je zpravidla kolem 50 účastníků, 
každá země má možnost nomino-
vat maximálně 20 žáků. V soutěži 
národních družstev jsme obsadili 
druhé místo za Německem.

Olympiáda v elektrotechnice 

Město Varnsdorf vyhlašuje veřejnou výzvu 
na obsazení pracovního místa:

Referent Odboru správy majetku a investic
(referent rozvoje územních samosprávných celků - 

„projektový manažer“)
Požadavky na uchazeče:

• Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích samosprávných celků a o změně některých zákonů.
• Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, 
Powerpoint).
• Minimálně dvouletá zkušenost s kompletní administrací projektů 
spolufinancovaných z krajských, státních nebo evropských dotací. 
• Znalost práce v el. systémech příslušných dotačních programů.
• Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu.

Předpokládaný nástup: červenec 2012, 
pracovní smlouva na dobu určitou.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 29. 5. 2012
Více na www.varnsdorf.cz

František Macháček přebírá cenu za 7. místo.

podporuje zájem mladých lidí 
o studium technických a pří-
rodovědných oborů, je příleži-
tostí pro poznávání, spolupráci 
a vede k porozumění mezi náro-
dy euroregionu. Euroregion bude 
potřebovat stále více odborníků 
z oboru elektrotechniky a projekt 
této olympiády pomáhá motivo-
vat mladé lidi. Řada účastníků 
minulých olympiád studuje elek-
trotechniku na vysokých školách 
a někteří již vysokou školu úspěš-
ně ukončili.

Součástí olympiády byla již 
podruhé také soutěž v mechat-
ronice, při které žáci představují 

své výrobky z oblasti robotiky, 
ovládaných modelů vozidel, 
letadel atd. Prezentace pro-
jektů z mechatroniky probíhá 
v anglickém jazyce. Při prezen-
taci předvedou žáci praktickou 
ukázku všech funkcí exponátu. 
Úspěšné týmy a jednotlivci 
s nejlepšími exponáty obdrželi 
peněžní prémii. Naše škola se 

dosud soutěže v mechatronice 
nezúčastnila, ale do budoucna 
se jistě i na VOŠ a SŠ Varnsdorf 
najdou šikovní žáci, kteří budou 
chtít změřit své síly v konkurenci 
žáků z jiných škol.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat všem účastníkům olympi-
ády, všem sponzorům, učitelům 
kteří žáky připravovali, vedení 
školy, starostovi Varnsdorfu 
M. Loukovi, hostům a všem dal-
ším, kteří se o zdárný průběh 
18. ročníku olympiády v elektro-
technice zasloužili.               

Ing. J. Podlešák 
a Bc. D. Pietschmann 
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Na dvě stovky dětí ze základ-
ních a mateřských škol se sešly 
v pátek 4. května u klubovny 
varnsdorfských skautů. Čekal 
na ně již čtvrtý ročník soutěže 
13 klíčů, během které si vy-
zkoušely nejen svou fyzickou 
zdatnost, ale i běžné životní 
situace.

„Cílem akce bylo prověření 
znalostí z běžného života od 
logického myšlení, přes znalost 
dopravních značek a zdravově-
dy, až po fyzickou zdatnost, kte-
rou prověřila překážková dráha 
z průlezek na hřišti u knihovny,” 

Dokončení ze str. 1
projekt Andrzeje Klamta Die 
geteilte Klasse/Rozdělené 
třídy. V kategorii dokumentární 
film zvítězil snímek režiséra 
Johna Albertta Jansena Ende 
und Anfang/Konec a Začátek. 
Speciální cenu za dramatický 
výkon si odnesla Judit Bardos 
za hlavní ženskou roli v českém 
filmu Dom. Vítězem hlavní ceny 
v kategorii hraných filmů se stal 
režisér Olmo Omerzu za čes-
ko-slovinský film A Night Too 
Young/Příliš mladá noc. Během 

FESTIVAL NISA SKONČIL

Mňága a Žďorp při děkovačce.                                                     Foto IŠ

OS ČČK Děčín pořádal soutěž 
mladých zdravotníků

V sobotu 5.května 2012 se konala jako každoročně okresní soutěž 
Hlídek mladých zdravotníků, tentokrát ve sportovním areálu v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Zúčastnili se jí žáci základních škol ve dvou kategoriích, 
za 1. stupeň žáci 2.- 5. ročníků a za 2. stupeň žáci 6.-9. ročníků.Mladí 
zdravotníci předvedli své dovednosti v poskytování první pomoci 
v různě vytvořených situacích (úraz el. proudem, autonehoda, 
popáleniny, zlomeniny a různá jiná poranění, ke kterým může dojít 
v každodenním životě).

Letošní ročník byl velice dobře obsazen 10 družstvy I. stupně 
a 9 družstvy II. stupně.

V mladší kategorii obsadila 1. místo ZŠ U Nemocnice Rumburk, 
2. místo ZŠ U Nemocnice Rumburk a 3. místo ZŠ Bratislavská 
Varnsdorf. Ve starší kategorii 1. místo ZŠ Dolní Podluží, 2. místo 
MS ČČK Varnsdorf a 3. místo ZŠ Benešov nad Ploučnicí.

První družstva z obou kategorií nás budou reprezentovat na kraj-
ské soutěži v Jablonci nad Nisou 25. května 2012. Velké poděkování 
patří našim sponzorům, dobrovolníkům z místních skupin OS ČČK 
Děčín, ale také učitelům, kteří se dětem plně věnují a pěstují v nich 
odpovědnost a ochotu pomáhat ostatním.           

Irena Cachová, ředitelka OS ČČK Děčín, foto miw

Čtvrtý ročník soutěže 13 klíčů

Maminky pekly - děti prodávaly
 a kupovaly - výtěžek věnovaly 

nemocným dětem
Po celý školní rok spořily děti ze ZŠ Východní ve Varnsdorfu, až 

naspořily částku 10.000 Kč a tu se rozhodly již podruhé věnovat 
dětskému oddělení Lužické nemocnice v Rumburku.

Na otázku „Jak se vám to podařilo?“ děti odpovídají: „Každý měsíc 
jedna třída vyvěsí letáčky s datem, kdy se budou prodávat svačinky, 
pak poprosí své maminky, aby něco dobrého upekly, a poté prodávají. 
Peníze se spoří tak dlouho, až jich je dost, a pak se darují.“

Peněžní dar jsme od této školy obdrželi již podruhé a jsme za to 
velmi rádi. Minulou částku jsme použili v loňském roce na zakoupení 
dětských stolečků se židličkami a ohrádky pro batolata, což jsou pro 
nás velmi užitečné předměty. Tu letošní částku bychom rádi použili na 
zakoupení televizoru pro naše malé pacienty i jejich maminky.

Je skvělé, že na nás děti,maminky i učitelky myslí. Velmi si jejich 
gesta vážíme.            Ing. Petr Urban, místopředseda představenstva

vyhodnocení byly divákům pro-
mítnuty ukázky vítězných sním-
ků a následně český celovečerní 
snímek Můj vysvlečenej deník. 
Po rautu patřil závěr zajímavého 
večera koncertu skupiny Mňága 
a Žďorp.

Po zhlédnutí několika snímků 
je možná dobré si položit otáz-
ku, čím se letošní ročník lišil od 
těch předcházejících. Určitě je 
to zaměřením festivalu, který 
se zabývá „místní“ tvorbou. 
Jelikož je trojzemí specifickou 

oblastí zatíženou řadou lokál-
ních problémů, vyskytují se 
mezi soutěžními snímky čím 
dále častěji i f ilmy, které se 
zabývají problematikou před - 
a poválečným soužitím místních 
obyvatel. Letošní ročník byl těmi-
to tématy velmi silně obsazen. 
Je zajímavé zjištění, že současní 
mladí němečtí tvůrci se odvážně 
pouští do témat holocaustu, od-
sunu a problémů menšin a tím, 
že nejsou zatížení vlastními 
prožitky, vytvářejí z výpovědí 
či předloh přímých účastníků 
nezávislý pohled na věc. Stejně 
zajímavé bylo i zařazení dalších 
ožehavých témat z balkánského 
prostředí, filmů s problematikou 
romských dětí, kosovského 
problému a dalších. Posledním 
výrazným poznatkem bylo větší 
zapojení českých a polských 
poskytovatelů služeb, kteří se 
během let změnili z původních 
míst k promítání k aktivním pro-
pagátorům a spolupracovníkům 
festivalu. Nezbývá tedy než 
se již těšit na jubilejní 10. ro-
čník festivalu, který nás čeká 
v příštím roce.                    JS

vysvětluje Romana Cupalová 
z pořádajícího skautského stře-
diska Lužan Varnsdorf. Nejprve 
si sedm čtyřčlenných hlídek 
složených ze žáků základních 
škol vyluštilo dvanáct důleži-
tých a zajímavých míst města, 
která během soutěže postupně 
obešly. Na jednotlivých místech 
museli soutěžící plnit nejrůznější 
úkoly, mimo jiné měli prokázat 
i znalosti o našem městě.

Ve stejnou dobu se městem 
procházelo na 170 dětí ze šesti 
mateřských škol. I ony měly za 
úkol obejít pět stanovišť a splnit 

jednoduchý úkol z oblastí smys-
lových her, fyzické zdatnosti, 
třídění odpadu či hod na cíl. 
Každé dítě pak získalo perní-
kové srdce, některé od starosty 
Martina Louky, který se přišel na 
klání podívat.

V kategorii Cvrčků, určené 
pro 2. až 4. třídy, vyhrálo druž-
stvo speciální základní školy. 
V kategorii Vrabčáků, ve které 
soutěžily děti z pátých až de-
vátých tříd, zvítězilo družstvo 
Gymnázia Varnsdorf z tercie. 
Ceny a diplomy předali mís-
tostarosta města Karel Dubský 
a vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Ladislava 
Ondráčková za pečlivého dohle-
du Aleny Sobotkové, zástupky-
ně Zdravého města Varnsdorf 
a Dany Dudkové, zástupkyně 
MAS Šluknovsko.

Akci materiálním, finančním 
či technickým způsobem pod-
pořilo město Varnsdorf, Zdravé 
město Varnsdorf, MAS Šluknov-
sko, Sparkasse Neugersdorf, 
Perník manufaktur Varnsdorf, 
Quickbus Varnsdorf, NP České 
Švýcarsko, Regia, a.s. - plavec-
ký bazén.                 

Skauti Varnsdorf
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Střípky z okolí

Se začátkem Varnsdorfského hudebního léta se obvykle prolí-
ná zakončení koncertní sezony „Hudebních setkání“. Letos se tak 
stalo 26. dubna vystoupením Děčínského symfonického orchestru. 
Aula na Střelecké prostorovým potřebám tak velkého hudebního 
tělesa nepostačuje, a tak se program konal přímo v sále pořadatele 
- Městského divadla Varnsdorf. Zatímco ve svém domovském měs-
tě je účinkování DSO vždy velkou kulturní událostí, před místním 
publikem účinkoval poprvé. Pod taktovkou Jiřího Knotteho se před-
stavil premiérovým uvedením svého letošního jarního programu, 
z něhož návštěvníkům utkví v paměti přinejmenším sóla na lesní roh 
(Markéta Holbová a Markéta Smitalová) v Rosettiho Konceru Es dur 
a závěrečné číslo - Čajkovského svita z Labutího jezera.

hamt

Nabité odpoledne v knihovně: 
portály a Pavel Kohout

3. května jste mohli ve varnsdorfské knihovně zažít dvě zajímavé 
akce v jednom odpoledni.

Tou první byla vernisáž výstavy „Portály v jižní části Horní Lužice 
a v severních Čechách“. Manželská dvojice z Waltersdorfu, Gerd 
Goldberg a Christine Goldbergová-Holzová, již šest let intenzivně 
dokumentuje pískovcové a žulové vstupní portály domů z okolí 
jejich bydliště. Po německých obcích Großschönau, Waltersdorfu, 
Bertsdorfu, Žitavě a dalších se jejich zájem přenesl i přes státní 
hranice do Varnsdorfu a okolí. Paní Goldbergová-Holzová na 
vernisáži s vděčností připomněla jeden ze zdrojů poučení, článek 
Mgr. Petra Lisska o varnsdorfských klasicistních portálech, dvouja-
zyčně otištěný ve sborníku Mandava-Mandau 2005. Péčí Goldber-
gových postupně vznikala rozsáhlá výstavní kolekce, kterou nyní 
můžeme zhlédnout na panelech v přízemí knihovny.

Soustředění všech těch nepřeberných forem výzdoby vtesaných 
do kamene umožňuje na jednom místě vychutnávat a porovnávat 
mnoho detailů, jichž bychom si jinak nemuseli všimnout. Barevné 
fotografie zachycují řemeslné umění, které majitelé domů většinou 
láskyplně udržují. „Bohužel existují i jiné případy. Chceme proto 
naší výstavou upozornit na působivé portály a přispět k tomu, aby 
tyto zůstaly dochovány i pro následující generace,“ svěřují se autoři 
fotografií. Komentáře k jednotlivým objektům jsou v němčině, ale ve 
spolupráci s Ilonou Martinovskou byly opatřeny českými resumé. 
Výstava potrvá do konce června.

Na vernisáži jste mohli potkat i spisovatele a dramatika Pavla 
Kohouta, který se v našem městě ocitl coby host filmového festivalu 
Nisa. V knihovně pak následovalo autorské čtení z jeho dvousvaz-
kové autobiografie Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Více 
v dalším textu.                                                                   hamt

„Toto byl stručný výtah z to-
ho, co se mi o historii punčoch 
podařilo vypátrat. Snad i na 
slušnou knížku by toho bylo. 
Teď už jen záleží na tom, zda 
se najde ochotný nakladatel, 
který by ji vydal, abyste se 
i vy mohli dočíst více o výrobě 
punčoch a její varnsdorfské 
historii.“ Tímto odstavečkem 
končil seriál Milana Kopeckého 
„Varnsdorfští pletaři“, který na 
přelomu let 2007-2008 vycházel 
na stránkách Hlasu severu. Měl 
12 dílů a s odstupem několika 
čísel ještě třináctý „bonus“.

Důvodem této citace je dob-
rá zpráva pro ty, kdo si seriál 
neuschovali nebo vůbec „proš-
vihli“. Celý text vyšel nyní knižně 
u místního nakladatelství Libuše 
Horáčkové.

Knížečka zaujme zejména 
čtenáře, kteří měli kdy co do 
činění s podnikem Elite, ale 
i mnohé další, kdo se zajímají 
o průmyslové tradice našeho 
města. Mapuje hlavně roz-
mach pletařského průmyslu 

Pavel Kohout ve Varnsdorfu
Díky pozvání na filmový festival Nisa se 3. května mohli varns-

dorfští příznivci setkat se spisovatelem a dramatikem Pavlem Ko-
houtem (1928). V městské knihovně představil několika ukázkami 
svou rozsáhlou autobiografickou knihu Můj život s Hitlerem, Stali-
nem a Havlem. Čtení prokládal zajímavými komentáři a na závěr 

odpovídal vtipně a s rozmyslem 
na dotazy publika. Získal si je 
svým přehledem a laskavým 
postojem při putování osobními 
i evropskými dějinami posled-
ního téměř století. Vývoj od 
přesvědčeného stalinisty, přes 
aktivního účastníka Pražského 
jara v r. 1968, až po spoluautora 
Charty 77 byl pro něho cennou 
životní zkušeností. Jako občan 
dvou státních příslušností - 

rakouské (kterou získal poté, co byl v roce 1979 donucen zůstat 
v emigraci) a české (jíž nikdy nebyl zbaven) - měl možnost srov-
návat. Jeho srdce zůstalo doma v Praze, léta prožitá v rakouské 
metropoli ho přivedla k závěru: „Praha je krásnější Vídeň, Vídeň je 
fungující Praha.“ Zvláštní místo v jeho životě má náš region, jme-
novitě Rumburk. Zde byl v mládí na léčení a podle jeho slov „od té 
doby nemarodil“. Na otázku, zda se mu lépe píše v češtině nebo 
němčině, odpověděl, že němčina je pro svůj přesný řád jazyk ideální 
pro novináře a právníky, čeština pro svou barevnost a víceznačnost 
poskytuje lepší možnosti autorům krásné literatury. Zajímavé byly 
také jeho postřehy o vztazích mezi českými emigranty a jeho přá-
telství s Václavem Havlem. Přestože oba pocházeli z rozdílného 
sociálního prostředí, shodli se ve svém odporu proti totalitě. Na 
dotaz, zda naší zemi hrozí její návrat, odpověděl, že takové nebez-
pečí tady je. Vidí ho v tom, jak bohatnoucí vrstvy mocných rychle 
ztrácejí kontakt s chudšími spoluobčany a zapomínají se zajímat 
o jejich potřeby. Dějiny ukazují, že velké sociální rozdíly vedly 
vždy ke konfliktům a revolucím. Na závěr ale pan Kohout vyjádřil 
svou víru, že se vládnoucí skupina včas upamatuje a nic takového 
nedopustí. V této souvislosti se - už mimo program - živě zajímal 
o aktuální stav sociálního napětí ve Varnsdorfu.     Milan Hrabal, foto IŠ

Ve středu 25. dubna se 
v aule školy Střelecká usku-
tečnil koncert Lužickosrbského 
mládežnického souboru, jehož 
členy jsou převážně studenti 
Lužickosrbského gymnázia Bu-
dyšín ve věku od 10 do 18 let.

Soubor byl založen v roce 
1949 jako 1. lužickosrbská 

v našem regionu od dob zakla-
datele firmy Julia Kunerta po 
období složitých transformací 
v 90. letech. Sledujeme pro-
měny vyráběného sortimentu 
a strojového vybavení podniku, 
péči o zaměstnance...

Proti novinové verzi brožura 
přináší i něco navíc: rozsáh-
lejší obrazové přílohy, drobné 
poučení o materiálech (nylon, 
perlon...), půvabnou kapitolku 
„O punčochách ústy slavných“ 
a zajímavou odbočku na téma 

podvazků. Zcela na závěr se 
můžeme - ač jen černobíle -
kochat ukázkami punčoch vyrá-
běných před sto lety.

Drobné regionální publikaci 
snad můžeme prominout ne 
právě dokonalou úpravu sazby 
a sem tam nějakou tu grama-
tickou chybu. Podle sdělení 
autora jsou na vině technické a 
termínové lapálie během přípra-
vy k tisku.

Snad bychom měli ještě připo-
menout, že i další Kopeckého se-
riál „Varnsdorfští tkalci“, napsaný 
původně pro náš časopis, již vyšel 
knižně (loni u téhož nakladatele). 
A tak má laický čtenář již k dis-
pozici v knižní podobě přehledné 
poučení o celém varnsdorfském 
triu velkých podniků, které 
v minulých desetiletích formovaly 
průmyslovou tvář našeho města: 
Velveta, Elite, TOS. Ten posledně 
jmenovaný díky obsáhlé kapitole 
v knize „Varnsdorf, město průmys-
lu a zahrad“ z r. 2003.        hamt

VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI KNIŽNĚ

Koncert v gymnáziu aneb studenti studentům

Děčínští symfonikové nadchli

kulturní brigáda. Sestává ze 
smíšeného pěveckého sboru, 
hudební a taneční skupiny 
a jeho současným uměleckým 
vedoucím je Friedeman Böhme. 
Hudebníci hrají na tradiční lido-
vé nástroje - dudy zvané kozoł 
a malé a velké třístrunné 
housličky. Vystupují nejen v Lu-

žici, ale i v zahraničí. Pořádají 
koncerty, účastní se svátků, 
benefičních akcí a každé 4 roky 
jezdí na delší turné. V roce 1972 
dostali Státní cenu Ćišinského 
a roku 1977 cenu Domowiny.

Publikum (více než stovka 
žáků a učitelů gymnázia a jiří-
kovské základní školy) přivítala 
hrou na dudy studentka Barbora 
v katolickém kroji. Programem 
dál provázela Sylwija Rjecčyna, 
organizační vedoucí souboru, 
která publikum stručně sezná-
mila s lužickosrbskou kulturou. 
Německé průvodní slovo do 
češtiny pohotově tlumočil Tomáš 
Havránek, student varnsdorf-
ského gymnázia a současně 
budyšínského lužickosrbského 
gymnázia. Muzikanti podle 
tradice hráli bez not, tanečnice 
předvedly evangelické kroje 
a smíšený sbor, až na výjimku 
písně „Lollipop“ od skupiny The 
Chordettes, zpíval v lužické 
srbštině. Koncert připravený 
Městskou knihovnou Varnsdorf 
v rámci mezinárodního projek-
tu byl zajímavým příspěvkem 
k lepšímu poznání kultury na-
šich zahraničních sousedů.

Realizaci projektu spolufinan-
cuje Evropská unie z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF): „ Investice do vaší 
budoucnosti“ v rámci programu 
Cíl 3 / Ziel 3.

Alena Marie Dančová , foto IŠ



Zaměstnání

Služby
Najdeme vám nejlepší 

hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

BULHARSKO Pomorie, 
11 dní u moře, doprava 
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti do 12 let sle-
va. AD a CA J. a P. Hlávka, 
407 21 Česká Kamenice, Slád-
kova 773, www.bulharsko.org. 
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

Firma přijme spolupra-
covníky. Požadavek: Minimál-
ně vyučen. Tel. 774 623 832.

Nabízíme k prodeji byt 3+1 
s novou kuchyňskou linkou 
a spotřebiči ve zrekonstru-
ovaném panelovém domě 
v Rumburku, ul. V Podhájí. 
Cena 482.000 Kč. Telefon 777 
257 729 - EU-Grand reality.

Prodám slunný byt 2+1 
v 1. patře ve Varnsdorfu - za-
teplený, nová okna, balkon. 
Tel. 720 150 369.

Prodám řadovou garáž ve 
Vdf, ul. Žitavská. Telefon  
604 516 184.

Prodám řadovou garáž, 
Varnsdorf, Štefánikova. Tel. 
737 236 953.

Prodám byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví ulice Legií (za 
poliklinikou), 2. patro. Cena 
399.500 Kč. Tel. 733 694 856.

PRODEJ, PRONÁJEM - jinak, nově - LÉPE
602 445 852, 800 262 020, 

www.dumrealit.cz

Kineziologická poradna.
Poradenství k odstranění 

příčin fyzických a psychic-
kých problémů, metoda One 
Brain. Ing. Renáta Miklóšová, 
tel. 605 731 129 odpoledne.

Prodám byt v os. vl. ve 
Varnsdor fu, 2+1+balkon, 
66 m2, 1. patro, částečně po re-
konstrukci. Cena 490.000 Kč,
tel. 606 809 409. 

Pronájem bytu 2+1ve 
Varnsdorfu v přízemí pane-
lového domu, v klidné části, 
od června 2012. Telefon 
602 939 888. 



INZERCE

Úmrtí

Ervin Malina              72 let
František Petráček    80 let
František Smolík        91 let
Jaroslav Rada           91 let
Gertruda Löhnertová 83 let
Božena Poláčková    78 let
Věra Málková            78 let
Naďa Dvořáčková      57 let

Varnsdorfské
prodejní trhy
(parkoviště 

na Národní ul.)
23. 5. 2012
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

24. 5. 2012

19.-20. 5. 2012  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

26.-27. 5. 2012  
MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 310

Zubní
pohotovost

SENÁTORSKÉ
DNY

21. 5. 2012
15-17 hodin
v zasedací 
místnosti 

MěÚ Varnsdorf

Blahopřání

Dne 11. května oslavil pan Ladislav Bar-
toň krásné životní jubileum 90 let.

Pevné zdraví do dalších let přejí syn Pe-
pík s rodinou, dcera Eva s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 17. května tomu bylo 10 smutných 
let, co jsme se naposledy rozloučili s panem 
Josefem Suchým.

Stále vzpomínají manželka Anna a děti 
s vnoučaty.

Dne 12. května uplynuly 2 roky od úmrtí 
drahého manžela a tatínka Pavla Šimka.

Vzpomínají manželka Irena, syn Pavel 
a dcera Ivana s rodinami.

Josef Zbihlej zve vše-
chny své spolužáky na tradič-
ní sraz v restauraci Fousatá 
Matylda v sobotu 9. června. 
V salonku restaurace jste 
očekáváni v 17 hodin. Nikdo 
dnes neví, zda se nesetkáme 
naposledy!!!

V naší mateřské škole 
,,Čtyřlístek“ jsou děti zdravé, 
ale také děti handicapované. 
Jako všechny školy se potý-
káme s nedostatkem financí, 

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00

Omezení 
služby zbraní 

a střeliva
Plánovaná rekonstrukce 

v prostorách policejní stanice 
Obvodního oddělení Rumburk 
v Rumburku, ul.  9. května, 
si vyžádá dočasná omezení 
v oblasti správní agendy 
Odboru služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál pra-
coviště Děčín. Se započatou 
rekonstrukcí budou do odvolání 
vyřizovány všechny pohledávky 
týkající se problematiky zbraní 
a střeliva pracovištěm v Děčíně, 
v budově Krajského ředitelství 
policie Ústeckého kraje, Územ-
ního odboru Děčín v Kaštanově 
ulici 301/2 v obvyklých úředních 
hodinách (pondělí, středa - od 
8.00 do 17.00 hodin). Případ-
né dotazy můžete směřovat 
prostřednictvím telefonního 
dotazu na tel. 974 432 300, 974 
432 301, případně prostřednic-
tvím e-mailové adresy: pcrde-
cin@mvcr.cz.

Dále upozorňujeme širokou 
veřejnost, že ve dnech 29. 5. 
a 26. 6. 2012 bude již rumburské 
pracoviště pro veřejnost uzavře-
né. Informace budeme aktuali-
zovat s ohledem na probíhající 
rekonstrukci.

nprap. Petra Trypesová

Soutěž Ministerstva země-
dělství probíhá každoročně 
v jednotlivých krajích ČR. V Ús-
teckém kraji ji letos organizuje 
Místní akční skupina Šluknovsko 
ve spolupráci s  Okresní agrární 
komorou v Mostě.

Cílem této soutěže je podpo-
řit malé a střední potravinářské 

Přihlaste své potravinářské výrobky 
do III. ročníku soutěže

Regionální potravina Ústeckého kraje!
provozy a nejlepším potravinář-
ským výrobkům, které budou 
splňovat požadované paramet-
ry, udělit značku Regionální po-
travina Ústeckého kraje. Výrobci 
potravin, kteří patří do skupiny 
malých nebo středních podniků, 
jejichž výrobek je zcela vyroben 
na území Ústeckého kraje a je 
nejméně ze 70 % vyroben 
z tuzemských surovin, mohou 
své výrobky př ihlašovat do 
soutěže Regionální potravina 
Ústeckého kraje. Termín příjmu 
žádostí je do 15. června 2012.

Přihlášku do soutěže pro 
jednotlivé výrobky mohou 
výrobci potravin zasílat na 
adresu MAS Šluknovsko, 
ul. Boženy Němcové 476, 407 47
Varnsdorf v zalepené obálce 
s označením „Regionální 
potravina Ústeckého kraje“. 
Přihlášku je možné doručit také 
osobně na uvedenou adresu 
nebo zaslat elektronicky na 
massluknovsko@atlas.cz. Při 

všech způsobech doručení je 
důležité dodržet termín příjmu 
žádostí, tj. 15. 6. 2012.

Metodiku a přihlášku s pří-
lohami najdete na webových 
stránkách www.regionalnipo-
travina.cz, www.mas-sluknov-
sko.cz a www.kisuk.cz.

Hodnotitelská komise bude 
zasedat na výstavišti Zahrada 
Čech v Litoměřicích 28. června 
2012.

Přihlášené výrobky je nutné 
dodat dne 27.  6. 2012 od 9.00 do 
15.00 hodin a výrobky s krátkou 
dobou spotřeby dne 28. 6. 2012 
v době od 7.30 do 8.30 hodin 
na adresu: Krajská agentura 
pro zemědělství a venkov, Velká 
Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice. 
Věříme, že tato soutěž podpoří 
zájem českých spotřebitelů 
o kvalitní regionální potraviny 
a přispěje ke zvýšení prodeje 
těchto potravin.

Ing. Eva Hamplová, 
předsedkyně MAS Šluknovsko

což je, zvlášť u dětí handi-
capovaných, velký problém 
(vše je velmi drahé). Proto 
nás těší, že jsme byli obdaro-
váni panem Lukášem Míkou 
a Andrejem Machem dětskými 
odstrkovadly, odrážedly a při-
lbami s chrániči loktů a kolen, 
které děti využijí při pobytu 
na školní zahradě. Takových 
lidí včetně firem je v našem 
městě poskrovnu, a proto 
považujeme jejich přístup za 
chváyhodný.

Bc. Veronika Strolená

Pomohli handicapovaným 
dětem
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PORÁŽKY NA ZÁVĚR SEZONY

Letošní 16. ročník této sou-
těže volných modelů se již tra-
dičně konal na letišti Aeroklubu 
Česká Lípa. Bylo nezvyklé teplo, 
26°C ve stínu, ale nárazový vítr 
z jihovýchodu dosahoval 
rychlosti 6 až 7 m/s. K soutěži 
nastoupilo 48 modelářů všeho 
věkového spektra z dvanácti 
klubů Čech a obsazeno bylo 
pět kategorií - H, A3, P30, F1H 
a netradičně CO2. A jak to letoš-
ní „Josefovské klání“ dopadlo?

V kategorii H (házecí kluzáky) -
mladší žáci byl se 13 soutěžícími 
silně zastoupen pořádající LMK 
Varnsdorf. Vítězství si však 
vybojoval M. Tichý z Kopidlna 
s časem 204 s z deseti letů 
a varnsdorfský R. Král byl třetí 
se 141 s. Ve starších žácích si 
loni třetí F. Zajíc vybojoval první 
místo s 349 s., V. Tichý (oba 
z Kopidlna) skončil druhý s 220 s
a vilémovská L. Raichartová 
s časem 215 s brala třetí pozici. 
V juniorech a seniorech byla 
klubová účast zastoupena vel-
mi pestře. S přehledem zvítězil 
terezínský „vrhač“ s otočkou 
J. Schieferdecker s časem 541 
s. Druhý byl P. Blaschka z Vilé-
mova za 403 s a třetí L. Paťha 
z Mikulášovic s časem 375 s.

V kategorii A3 (kluzáky 
star tované z 25 m dlouhé 
vlečné šňůry) se létá 5 kol. 
V mladších žácích excelovali 
vilémovští J. Weisgerber s 201 
a druhý P. Blaschka s výkonem 
189 s. Ze starších žáků byl prv-
ní M. Pokorný z DDM Rumburk 
s časem 262 s. V juniorech 
a seniorech bylo nutné rozlétání 
mezi otcem a synem Paťhovými. 
Po krátkém souboji zvítězil syn 
Lubomír s časem 418 s, otec 
Miroslav byl o 3 s horší.

Cyklistické informace
V prvním závodě Českého poháru XC v Teplicích skončili dva 

varnsdorfští borci ve třetí desítce startovního pole. Michal Švorc 24. 
mezi kadety a Jiří Švorc 22. v juniorech. V kategorii Expert (muži 
bez licence) si pro 2. pořadí dojel M. Malík a pro 11. Jiří Kalivoda. 
Druhý díl seriálu uvidí 26.5. Bedřichov.

Maraton Author 50 Český ráj zaznamenal na skvělém 6. místě 
celkově Jana Strože, v kategorii M19-29 dojel druhý. Celkově vyhrál 
V. Ježek před J. Hruškou a P. Dlaskem (všichni kategorie M30-39).

Kolo pro život zahájilo závodem Trans Brdy ČS, kde byl J. Strož 
celkově 14. a M. Malík 17., ovšem v kategorii M19 obsadili první dvě 
místa, což je v nejmasovějším českém seriálu horských kol super 
výsledek. Dalším závodem seriálu je Tour Škoda Auto dne 19. 5. 
v Mladé Boleslavi.

V České Kamenici se rozjelo Peklo severu závodem Okruhy pod 
Jehlou. V tomto seriálu je pravidelně bohatá účast nejen varns-
dorfských, ale i dalších cyklistů Šluknovského výběžku. Mezi 
juniory+muži vyhrál J. Matoušek před T. Podrazilem, J. Kalivodou 
a J. Švorcem. Kategorii veteránů I ovládl J. Novota před H. Schwar-
zem, ve veteránech II dojel čtvrtý J. Kroupa, sedmý V. Zemler 
a třináctý V. Šimonek. Veteránům III kraloval v úvodním závodě seriá-
lu Milan Spurný. Peklo severu pokračuje 3. 6., kdy se pojede O pohár 
starosty města Česká Kamenice.                                                         ZdS

V kategorii P30 (modely 
poháněné gumovým svazkem) -
mladší žáci soutěžili jen varns-
dorfští modeláři. Prvenství si za-
jistil J. Krofian časem 263 s za 
5 kol. Druhý skončil O. Novotný 
s 249 s a třetí R. Král zaostal 
jen o 2 s. Ve starších žácích 
zvítězila N. Adámková s časem 
253 s před J. Cimplem s 208 s 
(oba LMK Varnsdorf). V junio-
rech a seniorech rozhodovalo 
opět rozlétání. J. Kubeš z Tere-
zína vyhrál s 524 s před druhým 
V. Jiránkem z BVL s 515 s.

Pepova jarní 2012 proběhla ve vedru

Snaha basketbalistů TJ Slo-
van o završení úspěšné sezony 
vítězstvím před vlastním publi-
kem s BK Česká Lípa vyzněla 
bohužel naprázdno. O výsledku 
rozhodla zcela jasně druhá část 
hry, a i proto ukazatel skóre vy-
kazoval po zápase stav 66:75 
(19:14, 7:30, 24:10, 16:21). Body 
Slovanu Buben 17 (2x3), Šišulák 
11 (1x3), Lehroch 10, Novotný 8, 
Voráček 6, Činka 6 (2x3), Tomek 
6, Husár 2, Relich, Vakulenko, 
Ježek a Unger 0. Utkání sledo-
valo 90 diváků.

V sestavě TJ Slovan v posled-
ním utkání v Teplicích figuroval 
z dlouhých hráčů jen Ježek, 
a tak břemeno zápasu leželo 

především na Bubnovi. Ten mohl 
svou fyzickou dispozicí alespoň 
trochu konkurovat podkošovým 
hráčům domácích a ostatní měli 
přispět svojí chytrostí či vyhra-
ností. Od prvních minut se však 
nedařilo proměňovat jasné šan-
ce, takže se vedení nevyšplhalo 
na více jak o 6 bodů. Postupem 
času vázla i komunikace v týmu 
a s rozhodčími, což mělo nepře-
hlédnutelný vliv na výkon celého 
družstva. BK Teplice - TJ Slovan 
Varnsdorf 78:60 (9:12, 22:22, 
28:13, 19:13). Body Buben 25 
(2x3), Činka 10 (2x3), Lehroch 
8, Šišulák 7, Vakulenko 4, Ježek 
4, Horáček 2, T. Doležal, Unger 
a Beran 0. Basketbalisté ukon-

čili sezonu s vyrovnanou bilancí 
deseti výher a deseti porážek na 
5. místě Severočeské ligy.

Mladší žáci zahájili finále týmů 
U14 Krajského přeboru středních 
Čech porážkami s BC Benešov 
53:78 (21:26, 8:16, 10:18, 
14:18) a s BA Sparta Praha 67:80, 
(16:19, 21:10, 14:26, 16:25). 
V Poděbradech drželi s do-
mácími krok a výsledkem byla 
sedmibodová porážka 72:65
 (18:16, 15:8, 17:18, 22:23). Druhý 
duel už měl až na čtvrtou část 
utkání jednostrannější průběh 
s výsledkem 78:63 (23:17, 23:10,
19:12, 13:24). Na závěr finále 
přišla krutá porážka se Spar-
tou 117:33 a s Benešovem 
86:54.              Ing. Strolený

Začátkem dubna byla dohrána závěrečným 9. kolem šachová 
soutěž družstev 2. LANDESKLASSE. Za oddíl SC 1994 OBER-
LAND Leutersdorf, který se celkově umístil na 2. místě, hrál na 
4. až 5. šachovnici také varnsdorfský Karel Wokurka. S celkovým 
ziskem 7,5 bodu v devíti partiích za 6 výher a 3 remízy patří 
k nejúspěšnějším hráčům SC 1994 OBERLAND.

Ve varnsdorfském DDM se uskutečnil šachový turnaj mládeže 
za účasti hráčů DDM Varnsdorf, DDM Kamenický Šenov, ŠK Slavia 
Liberec a ŠK DESKO Liberec. Mezi staršími žáky zvítězil bez po-
rážky David Ožvold se 6,5 body z osmi možných. Druhý se umístil 
Adam Brabec (oba DDM Varnsdorf) a třetí skončil Lukáš Hajný
z DDM Kamenický Šenov. V kategorii mladších žáků si odvezl 
vítězný pohár Pavel Kačmár a druhý byl Miloslav Adamec (oba 
ŠK Slavia Liberec), když oba získali shodně 6 bodů z osmi partií. 
O půl bodu méně uhrál Václav Paulus z DDM Varnsdorf, což mu sta-
čilo na třetí místo. Za zmínku stojí i 4. místo osmileté Agáty Huškové, 
startující za ŠK DESKO Liberec. Všichni jmenovaní si odvezli za svá 
umístění diplomy, medaile, poháry a drobné ceny. Ostatní účastníci 
byli odměněni diplomy za účast a sladkostmi.            Václav Halba/ZdS

V kategorii F1H ( kluzáky dle 
pravidel FAI) - starší žáci zvítězil 
F. Zajíc s časem 404 s, druhý 
skončil A. Trojan z Vilémova se 
120 s za 5 startů. V F1H - junioři 
a senioři zvítězil J. Schieferdec-
ker s časem 571 s.

Soutěže volných modelů 
s motorem na CO2 se zúčastnili 
dva senioři a jeden žák. První 
skončil T. Frinta z Hodkovic n. M.
 se 447 s, druhý byl J. Šimek z Li-

berce se 240 s a jediný zástupce 
LMK, starší žák J. Cimpl, rozbil 
v 1. kole model a zůstal třetí za 
čas 13 s.

Nejúspěšnější jednotlivci: 
J. Schieferdecker, Terezín (dvě 
1. místa), J. Weisberger, Vilémov 
a M. Tichý, Kopidlno (1. a 2. mí-
sto), L. Paťha, Mikulášovice 
a F. Zajíc, Kopidlno (1. a 3. mí-
sto). Pořadí družstev podle 
počtu umístění: 1. Kopidlno (8), 
2. Varnsdorf (7), 3. Vilémov (6), 
4. Mikulášovice (5) a 5. Terezín 
(4). Všem soutěžícím patří dík 

za účast a vytrvalost, že zvládli 
silný sluneční svit a vydrželi až 
do konce. Soutěž pořadatelsky 
zajist ila skupina obětavců 
z modelářských klubů Varns-
dorf, Vilémov a Mikulášovice. 
Všem patří poděkování. Dík 
patří též řediteli soutěže Ing. Jo-
sefu Bartíkovi alias Pepovi, iniciá-
tora této jarní soutěže. 

Ing. Aleš Podroužek, 
LMK Varnsdorf

Úspěšní mladí modeláři N. Adámková a O. Novotný při přípravě P30 
k letu.                                                                             (foto archiv LMK)

Futsalisté budou hrát nejvyšší soutěž
Celostátní futsalová liga dozná v nastávající sezoně 2012-2013  

několik změn a představí se v ní také nové týmy.  Jako třeba brněn-
ská Gioia nebo JK Trans Varnsdorf. Ten nahradí v lize Prachatice, 
které k termínu 30. 4. odstoupily ze soutěže. Podobně zareagovala 
i Stonava, kde se řešil možný přesun celého klubu do Třince. Jednání 
však zůstala na mrtvém bodě, takže se hledá náhradní řešení a bylo 
osloveno hned několik týmů z různých krajů.

JK Trans Varnsdorf si vybojoval právo postupu v březnové 
kvalifikaci o celostátní ligu v Kostelci nad Černými lesy, kde po 
dramatických bojích čtyř týmů skončil sice čtvrtý, ale jen o bod za 
Gioiou Brno. Po dlouhé době tak bude mít Ústecký kraj zastoupení 
v nejvyšší soutěži a ta se bude válet například nejen v Novém Boru, 
ale i ve Varnsdorfu. Jednání s hlavním sponzorem firmou JK - Trans 
dopadlo nad očekávání dobře, takže mohla být odeslána přihláška 
pro první ligu.                                                           Marcel Mikolášek
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Na prvních čtyřech místech se současné pořadí od sedmnáctého 
kola nezměnilo. Ze sedmého na šesté se ale dostala soupeřům 
nebezpečná Kobra 11 a dolů o dvě místa klesli Bahňáci, jsou osmí. 
Do konce soutěže zbývala 8. 5. odehrát dvě kola a pořadím mohly 
zamávat už jen hodně překvapivé výsledky, neboť na favority čekali 

vesměs lehčí soupeři.
Stav po 31 kolech: 1. Spliťáci 54 bo-

dů (+24 od sedmnáctého kola), 
2. Nic-moc 52 (+24), 3. BC Tos 46 
(+22), 4. Mělník 46 (+24), 5. BK Retos 
30 (+14), 6. Kobra11 30 (+14), 7. Bah-
ňáci 28 (+12), 8. Aspoň kilo 22 (+10), 
9. X-team 20 (+8), 10. Black horses 
18 (+4), 11. Vorwärts victoria 16 (+8), 
12. Žlábci 8 bodů (+2). 

V jednotlivcích si drží pevně 
prvenství A. Šamšová (Nic-moc) s průměrným náhozem 186,5 bo-
dů. Zlepšením na 173,5 se na druhou pozici dostal M. Neumann 
(Spliťáci), který přeskočil J. Trojana (Nic-moc) se 173,1. Čtvrtý 
je stále J. Vašut (Nic-moc). Ten šel s průměrem rovněž dobře 
nahoru, a to na 172,8. Podobně si počínali J. Švarc, J. Trojan 
(oba Spliťáci) a R. Zich (Mělník), kteří dostali průměrný nához 
nad nebo k 168 bodům a polepšili si o několik míst. Dvě kola před 
koncem jim patřilo páté až sedmé pořadí.                  Text a foto ZdS 

BOWLINGOVÁ LIGA FINIŠUJE

Po smolné domácí prohře 
s Brnem cestoval varnsdorfský 
FK na jih Čech a čekal jej duel 
v Sezimově Ústí s celkem 
Táborska. A už od 3. min. tam 
prohrával po umístěné střele 
zkušeného Kostečky. Na obou 
stranách pak byly další příle-
žitosti (varnsdorfský Martan, 
domácí Jasanský), ale stav se 
neměnil. V 76. trenér Zdenko 
Frťala poslal na hřiště Vlastu 
Choda a ten šest minut před 
koncem uklidil do sítě gólmanem 
vyražený míč na konečných 1:1.

Ve vloženém středečním 
kole přijel do Kotliny vedoucí 
druholigový tým Ústí nad Labem 
a v případě bodového zisku 
mohl slavit postup do GL. 
Domácí hráči však potvrdili 
své kvality a hostům nic neu-
snadnili. Ve druhé půli navíc 
skórovali Pavlo Rudnytskyy 
a Vlastimil Chod, čímž byl 
výsledek 2:0 zcela zasloužený. 
Sestava vítězů: Porcal - Mach, 
Filip (89. Stehlík), Pimpara, Hoz-
da - Cana, Tvaroha (56. Volf) -

Fotbalisté drží skvělou pozici
Rudnytskyy, Breite, Martan 
(56. Chod) - Melunovič.

V Čáslavi, která měla od 
předposlední sestupové pří-
čky náskok pět bodů, přivezl 
varnsdor fský celek bod za 
bezbrankovou plichtu. Moc 
šancí na obou stranách nebylo, 
domácí Džafič tref il břevno 
a hostující Melunovič brzy po 
něm z hranice PK přestřelil 
bránu. Ze tří dosavadních květ-
nových zápasů si varnsdorfský 
FK tedy připsal pět bodů a dále 
drží skvělé sedmé místo tabulky.

Ligový dorost U19 hrál na 
hřišti Vyšehradu, týmu z horní 
poloviny tabulky. Po vedení 
Vinšem i přijatelném poločase 
2:1 nakonec odešel těžce pora-
žen 7:1. Dalším protivníkem byl 
poslední Rapid Liberec, s nimž 
šlo o hodně. Po šesti zápasech 
si dorost připsal opět výhru, 
a to 4:2 (3:1), branky dali  Vinš, 
Horák, Hauer a Vomáčka. Čtyři 
kola před koncem soutěže měl 
tak na 14., nesestupovém místě, 
opět šest bodů k dobru, protože 

předposlední Trutnov po neče-
kané výhře 2:3 na Žižkově neu-
spěl doma 1:3 s béčkem Hradce.

 Dorostenci U17 si v úvod-
ních šesti jarních utkáních 
KP staršího dorostu U19 při-
psali jediné body za výhru 4:2 
s Juniorem Děčín. Poněkud lépe 
si vede tým U16 v KP mladšího 
dorostu U17. Ten vyhrál dvakrát -
s Lovosicemi 10:1, v Ervěnicích 
0:7 a díky dobrým výsledkům 
z podzimu se stále drží ve středu 
tabulky.               Text a foto ZdS

 

Autor gólů proti Táborsku 
a Ústí V. Chod v duelu s Brnem.


