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INZERCE

VEČER STAROSTY:
Vyzkoušíme recept z Jaroměře

SOUSED NEZŮSTAL LHOSTEJNÝ
DOCHÁZKA ZASTUPITELŮ, RADNÍCH...

VYHLÁŠENA DRÁPANDA 2013
VÍTĚZNÁ ŠŇŮRA FOTBALISTŮ 

Minitrh mnoha 
barev a vůní
(foto I. Martinovská)

Workshop 
našich 

gymnazistů 
v Budyšíně
(foto studenti 

gymnázia)
Čtěte na str. 7Čtěte na str. 4

Večer starosty 15. listopadu 
měl být o spolupráci s Agen-
turou pro sociální začleňování 
(dále jen Agentura) a občané 
se tu měli potkat s jejím ředi-
telem Martinem Šimáčkem. 
Jenže toho skolila viróza a do 
Varnsdorfu nepřijel. Beseda se 
přesto v divadle uskutečnila, sic 
„jen“ se starostou. (Ani on nebyl 
zcela ve své kůži a po celý večer 
se nepustil hrnku s čajem.)

Město už schválilo další spo-
lupráci s Agenturou, přestože 
veřejnost - zejména ta z problé-
mových lokalit - vůči ní neskrývá 
nedůvěru. „Škoda peněz na ty 
jejich konference“ - tak by se dal 
shrnout „hlas lidu“, jak zazněl 
i na Večeru starosty. Agenturu 
by ovšem akceptovali, pokud do 
města přinese konkrétní pomoc 

Pokračování na str. 4

nebo prostředky na projekty, 
které umožní situaci zvládnout.

Jedním takovým projektem 
může být systém, který prak-
tikuje o.p.s. Regionální partner 
v bývalém pevnostním městě 
Josefov (součást Jaroměře). 
Také tuto společnost město při-
zvalo ke spolupráci. A tak byly 
na besedě nakonec diskutovány 
její aktivity. Právě nyní začíná 
působit v Kovářské ulici, kde 
problémy s romskou komunitou 
eskalují. V případě úspěchu 
zahrne do svého „rajonu“ i další 
části města.

Prvním krokem bylo kontak-
tování vytipovaných lidí mezi 
Romy, takových, kteří mají 
u ostatních autoritu a mohou 
ovlivnit chování ostatních. Když 

se osvědčí, budou pobírat od-
měnu přímo úměrnou tomu, jaký 
bude v místě pořádek. Terénní 
pracovníci dostali k dispozici 
zázemí v jednom z bytů přímo 
v Kovářské ulici.

Další dobré zkušenosti má 
Regionální partner s motivací 
Romů k práci a s volnočasovými 
aktivitami. Plusem rovněž je, že 
takto fungující lokalita již neláká 
k nastěhování problémové ro-
diny.

Část diskutujících nešetřila 
pesimismem, prý tady už nic 
nepomůže. Protinázor ostat-
ních: proč to nezkusit, když 
jinde to funguje. Není zaručeno, 
že stejný recept jako v Josefově 
bude úspěšný i ve Varnsdorfu. 
Ale za pokus to stojí.         ham

Řád bílé opice 
pro grafika Poláčka

Česká unie karikaturistů udělila varnsdorfskému grafi-
kovi Josefu Poláčkovi výroční cenu - Řád bílé opice.

Předání ceny se konalo při valné hromadě ČUK 3. listo-
padu v objektu Novoměstské radnice na Karlově náměstí 
v Praze. Pan Poláček se na cestu do Prahy zdravotně 
necítil, a tak z rukou předsedy unie Břetislava Kovaříka 
cenu převzala jeho dcera Klára Mašanská.

VÍTR Z HOR PROFOUKL DIVADLO
O víkendu se v Městském 

divadle Varnsdor f odehrálo 
malé zemětřesení. Nebo spí-
še tornádo? Ano, tornádo to 
bylo! Konkrétně mám na mysli 
divadelní festival Vítr z hor, 
který nám přivál několik velice 
zajímavých představení urče-
ných všem věkovým skupinám. 
V průběhu víkendu 16. až 18. listo-
padu jste se mohli stát součástí 
akustického koncertu rockové 
kapely Fetch!, t i nejmladší 
pak dostali šanci se pobavit 
u stínové hry Skřítci. Stěžejní 
částí festivalu, a tedy i hlavním 
tahákem, se ovšem stala trojice 
originálních představení, jimž 
nekompromisně dominoval Jiří 
Maryško a jeho Divadlo Dema-

Pokračování na str. 7

go. Vítejte v divadelním klání, 
kde existují pouze vítězové.

Význam jména…
Festival odstartovala insce-

nace Závisláci, kterou plzeňské 
studio Ateliér 209 předvedlo 
jen zhruba patnáctce diváků. 
Čtveř ice herců satir ickým 
způsobem vyprávěla příběh 

dnešní konzumní společnosti. 
Ústředním motivem hry Zá-
visláci je totiž téma blízké nám 
všem - moderní ...náctiletí a vliv 
byznysu na dospívající mysl. 
Jak dnes funguje prodávání 
slavných značek a jak velký vliv 
na společnost má škatulkování?

Adventní program v našem městě 
doplní Coca-Cola Vánoční kamion se 

Santa Clausem 2. prosince od 16 
do 18 hodin u hypermarketu Albert.
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Strážníci opět ošetřovali
Na služebnu městské policie se dostavil čtrnáctiletý chlapec 

silně krvácející z dolní končetiny.
Dle jeho vyjádření šlápl na šroub, který mu poranil chodidlo 

pravé nohy. Strážníci využili svých znalostí ze zdravovědy 
a mladíkovi poskytli prvotní ošetření dezinfekcí a obvazem. 
Poté byl mladík převezen hlídkou na odborné ošetření do varns-
dorfské nemocnice. Jeho matka byla telefonicky vyrozuměna 
a dopravena ze zaměstnání za svým synem.

• Kradl opakovaně
V marketu byl ostrahou za kasou zadržen mladík, který si 

v tomto obchodě chtěl vylepšit své živobytí krádeží několika 
lahví alkoholu. Přivolaná hlídka si mladíka od ostrahy převzala 
a provedla zákonem dané úkony ke ztotožnění osoby pode-
zřelé ze spáchání přestupku. Provedenou lustrací osoby přes 
Obvodní oddělení Policie ČR bylo zjištěno, že se nejedná o jeho 
první případ krádeže. Proto byl na policii předveden a předán 
k dalším úkonům.              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

• Ukradené balíčky skončily v lesíku
Pár dopisů v její pošťácké brašně mělo 17. září putovat i do 

schránek v Edisonově ulici. Pošťačka tam ale zanechala svůj 
bicykl bez dozoru, a to se jí bohužel vymstilo. Z kola zmizela 
taška s balíčky. Ty byly později nalezeny poničené v nedalekém 
lesíku. A tak se rozpoutal kolotoč policejního vyšetřování, na 
jehož konci se objevil třiadvacetiletý mladík z Varnsdorfu, který 
využil nestřeženého okamžiku ve svůj prospěch. Poškození 
vyčíslili škodu na 1 860 korun. Nenechavý lapka se zpovídá 
z přečinu krádeže.

• Nevydařená krádež
Dvojice výtečníků koncem letošního srpna vklouzla do neu-

zamčené dřevěné kůlny na pozemku v Janáčkově ulici. Přišla 
si pro zahradní nářadí a nábytek, který se nacházel uvnitř. 
Leč v místě činu je překvapila policejní hlídka. Nenechavcům 
bylo 9. listopadu doručeno sdělení obvinění z přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody. Obviněná 28letá žena zůstává 
zatím na svobodě, zatímco obviněný 31letý muž se díky svým 
přešlapům z minulosti nachází ve věznici. Oba byli navíc v době 
svého nekalého počínání pod vlivem omamné návykové látky.

• Spočítali mu to
22letý mladík na přelomu října a listopadu nevítaně navštívil 

autoopravnu, odkud si odnesl věci za více než 170 tisíc korun -
kromě jiného i autogenní soupravu a různé druhy pracovního 
nářadí. Poté 3. listopadu ujel od benzinky na Studánce bez 
placení a ještě téhož dne po požití alkoholického nápoje pojížděl 
autem. Skončilo to srážkou s dopravní značkou v Mladobole-
slavské ulici. Ani to mu nestačilo, a tak se pustil do devastace 
nabouraného vozu. Zatímco střízlivěl, policisté z místního od-
dělení všechna oznámení zpracovali. Výtržník obdržel sdělení 
přečinu krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí 
mu až několikaletý trest odnětí svobody. 

• Místo čokolád cela
Zřejmě má rád sladké, což ho přivedlo ke krádeži devíti kusů 

mléčné čokolády, které u něj nalezla ostraha obchodu. Neví-
taný zákazník se tak pokoušel obchodníky připravit o částku 
215 českých korun, což se neobešlo bez dohry. Z Pražské ulice 
putoval rovnou do policejní cely a poté z ní vyšel s vroubkem 
v podobě sdělení z přečinu krádeže, jenž obohatí jeho rejstřík 
trestů. Smělému třicátníkovi hrozí peněžitý trest a až tříletý 
pobyt za mřížemi.                             Nprap. Petra Trypesová, 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 

Rada města na svém zasedání 8. 11. 2012 rozhodla: • Ukončit nájemní smlouvu č. 43/1997 na 
pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf k 31. 10. 2012 • Ukončit nájemní smlouvu č. 6/2009 
na pronájem p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf k 30. 11. 2012 a zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/32 
v k. ú. Varnsdorf. • Nevyhovět žádosti Ing. Evy Hamplové o změnu nájemní smlouvy č. 00019/2012 (šlo 
o návrh povolit kouření v restauraci v pronajatém areálu Klubu Střelnice). • Doporučit zastupitelstvu 
města zařadit objekt č. p. 232 (bývalá kuchyně v areálu bývalých vojenských kasáren) na p. p. č. 1160 
v k. ú. Varnsdorf do seznamu objektů určených k prodeji, který tvoří přílohu „Zásad prodeje obytných 
domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf“. • Souhlasit se zřízením a provozováním tele-
komunikačního zařízení v domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení GAVANET a zároveň 
souhlasit se zřízením parabolické antény o průměru 40 cm na č. p. 2739. • Zveřejnit záměr pronajmout 
část nebytových prostor v č. p. 512 na p. p. č. 2529/1 ve Varnsdorfu. • Souhlasit s podnájmem nebytových 
prostor ve 2. NP objektu na p. p. č. 62/2 v k. ú. Varnsdorf.  • Jakožto jediný akcionář společnosti REGIA 
a.s. prodloužit samostatnou manažerskou smlouvu a pracovní smlouvy s Ing. Radkem Hamplem, 
Ph.D. na pozici ředitele REGIA a.s. na dobu neurčitou a za stávajících podmínek. • Vzít na vědomí 
zprávu o hospodaření Centra sociálních služeb. • V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., čl. II., bod 5, písm. c) jmenovat pana Mgr. Bc. Petra 
Šmída do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislav-
ská 994, okres Děčín s účinností od 15. 11. 2012 do 31. 07. 2014. • Schválit změnu názvu projektu „Diva-
delně pedagogická setkání mládeže v mezikulturním prostoru“ na „Divadlo nezná hranic“. • Pověřit sta-
rostu města podpisem Rámcové smlouvy o partnerské spolupráci s Regionálním partnerem CZ, o. p. s.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DIÁŘE STAROSTY

 7. 11. Schůzka s manažery a.s. REGIA a fotbalovým klubem FK Varnsdorf
 8. 11. Zasedání Rady města
 9. 11. Jednání o návrhu rozpočtu města
           Jednání o možnostech revitalizace objektu bývalých městských jatek
10. 11. Regionální knižní minitrh
12. 11. Jednání se zástupci o.p.s. Regionální partner a odboru prevence kriminality ministerstva 
            vnitra o asistentech prevence kriminality pro Varnsdorf
13. 11. Jednání o návrhu rozpočtu města
14. 11. Zasedání pracovní komise pro výherní hrací přístroje
15. 11.  Pracovní setkání s terénními pracovníky
           Večer starosty - beseda v divadle na téma sociální začleňování
16. 11. Zahájení kontroly čerpání dotací z Regionálního operačního programu Severozápad
          Jednání s firmou Lumines Temple
19. 11. Schůzka se senátorem Jaroslavem Sykáčkem 

Aktivity „začleňovací agentury“ ve výběžku
Agentura pro sociální za-

čleňování informovala o svých 
aktivitách ve všech regionech 
republiky v září a říjnu 2012. 
Z tiskové zprávy přejímáme část 
vztahující se k její činnosti na 
Šluknovsku:

Agentura v září připravila 
seminář pro pracovníky v sociá-
álních službách ze Šluknovska 
na téma Možnosti exekučního 
řízení. Michal Hubálek z Po-
radny pro občanství, občanská 
a lidská práva představil některé 
časté případy exekučních řízení. 
Například ty, kdy jsou lékařem 
vymáhány třicetikorunové po-
platky, které nejsou sloučeny 
do jednoho řízení, a náklady 
za exekuční řízení tak mohou 
přesahovat i 12 tisíc korun. 
Účastníci semináře se sezná-
mili s právním výkladem, jak se 
klienti mohou v těchto případech 
účinně bránit. V říjnu jsme pro 
šluknovské sociální pracovníky 
uspořádali další seminář. Jeho 

tématem bylo kariérové pora-
denství.

Občanské sdružení Cedr má 
do konce roku finance na provoz 
předškolních klubů Amari cent-
rum ve Varnsdorfu a Šluknově. 
U dětí z odlišného sociokulturní-
ho prostředí se snaží zvýšit jejich 
účast na předškolním vzdělávání 
a připravit je na vstup do mateř-
ské či základní školy. Projekt je 
určen dětem ve věku od dvou do 
sedmi let a počítá i se spoluprací 
s rodinami dětí.

Město Rumburk podalo žádost 
o projekt, jehož cílem je pomocí 
rekvalifikací a pracovního pora-
denství zapojit do pracovního 
procesu a udržet v něm cca 
20 dlouhodobě nezaměstnaných 
starších 50 let.

Od dubna funguje v Rumburku 
v dětském klubu Pod Kopečkem 
předškolní zařízení pro romské 
i neromské děti s dopoledním 
provozem. Oproti běžné mateř-

ské školce je program rozšířen 
o delší pobyt venku a činnost na 
zahradě nebo v lese.

Agentura pro sociální za-
čleňování

Připomínky 
k údržbě města

Redakce obdržela obsáhlý 
souhrn „Námětů a připomínek 
k rozvoji a údržbě města Varns-
dorfu“, podepsané „JJ, občan 
Varnsdorfu“ (redakce zná jeho 
totožnost). Připomínky se týkají 
údržby městských prostranství, 
práce Technických služeb 
města Varnsdorf, využívání ve-
řejných služeb, dopravního zna-
čení, parkovacích míst, oprav 
a budování chodníků nebo sta-
vu některých objektů ve městě. 
V příštích číslech se k těmto té-
matům vrátíme spolu s vyjádře-
ním pracovníků městského úřa-
du a institucí, které jsou za da-
nou oblast zodpovědné.         red.



MyšLenka aneb sloupek starosty

O pravidlech
a jejich

dodržování
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Na přelomu září a října t.r. 
nastala pro obyvatele nájemních 
domů č.p. 2739-41 v ulicích 
Edisonova a Křižíkova dlouho 
očekávaná chvíle. Realizována 
totiž byla výměna dřevěných 
oken za moderní plastová. Bylo 
na čase, neboť kdyby to jen tro-
chu dovolovaly fyzikální zákony, 
jistě by už zrezla.

Montážníci a zedníci provádě-
jící firmy pracovali i o víkendech, 
aby stihli šibeniční termín. Nicmé-
ně z neděle se stalo úterý, z plas-
tu máslo, ze středového těsnění 
vtip, ze zednického zapravení uč-
ňovský pokus a ze spokojených 
nájemníků vzbouřenci. Všichni 
měli na mysli jedno: „O kolik 

Policista nezůstal ve svém
volnu lhostejný

je dražší kvalita a proč firma 
tadyta?!“ Křik sílil, šlápoty od 
zedníků se množily, až se ucho 
utrhlo. Jednatelé zhotovovatele 

obvolávali zpětně obyvatele 
jednotlivých bytů a ptali se na 
konkrétní nedostatky. Například 
na nedoléhající a uvolňující se 
středové těsnění, doporučovali 
vteřinové lepidlo…

Už je po všem, okna jsou 
vyměněna, nedostatky snad na-
praveny, takže mohu deku, jež 
měla doposud funkci „parapet-
ního těsnění“, odebrat a věnovat 
ji pejskovi. Nezbývá než doufat, 
že již zmíněné fyzikální zákony 
nepřestanou fungovat a nová 
okna ani po letech nezreznou 
(tedy pokud budete pohyblivé 
části obvodového kování a panty 
čas od času mazat)!

František efen Novák

Interaktivní škola Karlova 
je o krok blíže moderní výuce 
s využitím počítačů a interaktiv-
ních tabulí. Plánovaný projekt 
rekonstrukce počítačové učebny 
začal již o prázdninách a nyní 
se dodavatelská firma Interdata 
Rumburk pustila do práce. Ka-
pacita třídy se rozšířila z 10 na 
25 přípojných míst, takže výuka 
bude přístupnější pro více dětí 
než dříve. Navíc do každé třídy 

IZŠ Karlova bude děti vyučovat interaktivněji
byl přiveden internet a nainsta-
lovány rozvody k interaktivním 
tabulím.

Proběhla i obnova kabeláže 
v administrativní části školy. 
Ve výpočetní třídě počítačová 
firma vyměnila aktivní prvky za 
rychlejší, provedla nezbytnou 
rekonstrukci elektrických roz-
vodů a přípravu pro následnou 
výměnu všech počítačů. Na první 
vyučování s novými počítači se 

mohou žáci těšit v průběhu 
letošního prosince. 

IZŠ Karlova tímto děkuje Radě 
a Zastupitelstvu města Varnsdorf 
za účelový investiční příspěvek, 
který umožnil zahájit zasíťování 
celé školy. Na modernizaci výuky 
přispěla škole také Nadace ČEZ, 
o příspěvku rozhodla veřejná an-
keta Vaše volba.

Mgr. Milada Hnilicová 
a Školská rada IZŠ Karlova

Na Radka Jaroše a Annapurnu 
do knihovny

Nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš přijede opět do 
Varnsdorfu. V letošním roce stanul jako teprve pátý Čech na vrcholu 
nejnepřístupnější hory Annapurny, což odneslújmou na zdraví. V 
roce 2013 podnikne svůj pátý pokus o zdolání 2. nejvyšší hory světa 
K2. Jejím zdoláním by dosáhl tzv. Koruny Himaláje. Členem týmu 
má být i známá moderátorka Lucie Výborná.

Beseda v sále knihovny se koná 4. prosince v 18 hodin. Součástí 
programu je promítání filmu Mali 2003 (Afrika) a nejnovějšího doku-
mentu Annapurna, prodej jeho nové knihy Hory, má panenko a DVD.

Vzhledem k osobní známosti s ním se nám podařilo pro obyva-
tele našeho města a Šluknovska dojednat příznivou cenu 80 Kč 
(běžná cena v ČR od 90 do 160 Kč), pro žáky škol je dopolední 
představení za 40 Kč (běžně 50 Kč). Využijte proto jedinečnou 
možnost osobního setkání s tak významným sportovcem, který ČR 
reprezentuje po celém světě.                                     Jiří Sucharda, 

předseda kulturní komise Rady města Varnsdorf

Tentokrát mě k zamyšlení přivedl fakt, že jsem se málem stal 
účastníkem (ne-li dokonce viníkem) dopravní nehody. Při vjezdu 
do Rybniště dávám přednost vozidlům, která jedou po hlavní ve 
směru na Krásnou Lípu. To, že jede po hlavní - i když odbočuje vlevo 
- dává asi šoférovi pocit, že není třeba použít „blinkr“. Paní řidičce, 
která právě na této křižovatce směřovala do Krásné Lípy, zřejmě 
nezbyla ruka potřebná na zapnutí blikače, protože byla momentálně 
zaměstnána telefonováním. A já vyrazil - no, bylo to o fous, ještě 
že už jsem vyrostl z dob závodnické akcelerace. Ale přivedlo mě to 
k tomu, že jsem se začal více rozhlížet kolem sebe.

Začal jsem třeba vnímat, kolik lidí bere opravdu vážně předepsané 
zpomalení ve značkou stanovené obytné zóně na Národní. K této 
komunikaci by se měl šofér chovat tak, jako by to byl přechod pro 
pěší po celé své délce. A to pak obzvlášť pikantně působí buráce-
jící motorka postavená na zadní a ženoucí se středem silnice, kde 
značka požaduje zklidnění. Je to adrenalin? Exhibice? Ne, je to 
neúcta k pravidlům a pohrdání požadavky okolí. Stejně ale vnímám 
i řidiče aut zaparkovaných v zákazu stání. A to nejen na Národní, ale 
třeba i na Poštovní ulici. Problémové je řešení tras nákladních aut. 
Na ulici Československých letců mají proto nákláďáky předepsanou 
sníženou rychlost. Dodržují ji? Řinčící skleničky v příbornících kolem 
stojících domů možná hovoří o něčem jiném. I průjezdy po trasách, 
kde jsou nákladní auta vyloučena, nejsou vzácností. A dodržování 
„padesátky“ v obci - třeba na Plzeňské? Když tudy jedu ve směru 
na Podluží a ručička tachometru ukazuje tu správnou předepsanou 
rychlost, stávám se brzdou provozu a jistě i terčem štiplavých po-
známek za mnou jedoucích řidičů.

Ano - nedodržování stanovených pravidel je trestuhodné. Ale jen 
řečnická otázka závěrem: Na čí straně bude veřejné mínění, když 
strážníci městské policie zpřísní dohled? Budou to ti, kteří by měli 
botičkami přestat obtěžovat občany, nebo ti, kteří připomínají, že 
pravidla slušnosti je třeba dodržovat všude a ne o nich jen mluvit? 
A co když vyjdou do ulic s měřením rychlosti?

Když jsem kdysi jezdíval soutěže, dostávali jsme za nepoužití 
blinkru trestné body a zhoršovala se šance na umístění. Dnes 
je jeho nepoužívání skoro módní záležitostí. Což tedy najít 
i nyní ty správné trestné body…                              Martin Louka

V dnešní době potěší každý případ všímavosti a iniciativy ve 
prospěch ostatních. Tím více tam, kde jde o ochranu bezpečnosti 
nebo majetku. Pavel Vaňáč nám zaslal svoji zkušenost s příkladným 
chováním policisty z obvodního oddělení Policie ČR ve Varnsdorfu 
Michala Knapa. Událost, která se stala večer 11. listopadu, pan 
Vaňáč popisuje takto:

„Policista je mým sousedem. Z toho, co vím, v době svého 
volna zahlédl z okna svého bytu dvojici pachatelů, kteří se sna-
žili odcizit plastové kryty kol u mého nového automobilu, který 
jsem měl zaparkovaný před domem. V momentu, kdy je spatřil 
při činu, z okna domu je okřikl a následně se je vydal před dům 
pronásledovat. Zloději se zřejmě zalekli, nechali na místě otevřený 
automobil, kterým přijeli, i s vně uloženým mým majetkem v podobě 
plastových krytů kol, které mi potom byly bez poškození vráceny. 
Jsem si vědom, že se jedná o banální příhodu, kterých je v našem 
kraji stovky. Ale já osobně jsem rád, že takového souseda mám, 
neboť i v době, kdy není v zaměstnání, si všímá dění ve svém okolí. 
Celou příhodu v současné době šetří policisté z varnsdorfského 
oddělení. Pevně věřím, že pachatelé budou dopadeni a náležitě 
potrestáni i za přispění již uvedeného policisty.“                    -r-

Okno do světa (i věžáky se dočkaly)

V článku „Darovaný portrét 
z Austrálie konečně i pro veřej-
nost“ v čísle 20 jsme se v souvis-
losti s darovaným obrazem zmínili 
o osobnosti Morize Schnitzera, 
a to mimo jiné touto větou: 
„Obchodník asi nepatřil mezi nej-
úspěšnější místní podnikatele, ale 
jeho jméno je připomínáno pro zá-
služné aktivity ve prospěch zdraví 
spoluobčanů.“ Z této formulace 
údajně vyplývá, že M. Schnitzer 
byl málo úspěšným podnikatelem. 
Proti tomu se důrazně ohradil pan 
Langer jménem své matky Anny 
Langerové, Schnitzerovy vnučky 
žijící v Mnichově. Pokud se naše 
formulace rodiny Langerových 
dotkla, omlouváme se jí.

Publikace věnované varnsdorf-
ským dějinám uvádějí mezi histo-
ricky nejvýznamnějšími místními 
podnikateli obvykle jiná jména. 
Z toho jsme vycházeli v citovaném 
vyjádření.

Stížnost byla paradoxně před-
nesena autorovi článku těsně 
před jeho krátkou přednáškou, 
zmiňující jak podnikatelské, tak 
léčitelské a osvětové úspěchy 
M. Schnitzera.        Martin Havlíček

Rodina se 
ohradilaVe Varnsdorfu na Střelnici má kancelář Místní akční skupina (MAS), 

která pracuje v programu „Evropa investuje do venkovských oblastí“. 
Výbor Svazu důchodců připravil na konec října poznávací zájezd pro 
seniory do České Lípy. Cílem byl vodní hrad Lipý v centru města. 
Stojí zde od 13. století a dotkly se ho téměř všechny důležité události 
Království českého. Posledním slavným okamžikem hradu byl rok 
1778, kdy zde poobědval císař Josef II. s generálem Laudonem. Od 
r. 1994 probíhá archeologický výzkum a od r. 2003 je hrad přístupný ve-
řejnosti. V sousedství hradu je také Centrum textilního tisku (CTT), kde 
si senioři pod vedením sympatického a vstřícného kastelána vyzkoušeli 
vlastnoručně textilní tisk. Expozice jsou na úrovni a byly podpořeny 
z prostředků Evropského společenství. Když už je řeč o penězích, 
sluší se dodat, že na poznávací zájezd přispěla MAS Šluknovsko.

Výbor Svazu důchodců Varnsdorf

S MASem na hrad za kopcem



Divadlo Demago - Mléčné špičáky                        Foto Ivo Šafus
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Střípky z okolí

Vítr z hor profoukl divadlo
V lehce infantilním podání 

byla vyprávěna podstatná část 
pointy. Scény byly navíc prople-
teny demonstrativními ukázkami 
uvažování té druhé strany, tedy 
vedení módních společností 
a výrobců spotřebního zboží, 
pro které je ta správná cílová 
skupina základem úspěchu. 
Jednodušší představení, tedy 
zejména v kontrastu s dalšími 
víkendovými seancemi, se 
obešlo bez větších potíží, má 
předlohu v knize No Logo od 
Kanaďanky Naomi Klein.

Minitrh mnoha 
barev a vůní

 Všechny prostory Městského centra kultury a vzdělávání ve 
Varnsdorfu v sobotu 10. listopadu ožily desátým ročníkem Regio-
nálního knižního minitrhu.

Knihy nové i antikvární, propagační materiály, textilní i keramic-
ké výrobky, šperky, malované obrázky, perníčky a zákusky, ručně 
vyráběná čokoláda - zkrátka tři patra pestré nabídky. Našel se 
snad někdo, že by odcházel s prázdnou? Malé návštěvníky zau-
jalo vlastnoruční malování hrnečků, jejich maminky si pro změnu 
namíchaly osobní parfém.

Výstava 
Vzdělávání

Dům kultury v Rumburku 
5. listopadu hostil výstavu 
VZDĚLÁVÁNÍ 2013/2014s 
nabídkou  studijních a učeb-
ních oborů středních škol. 
Značná část výstavy patřila 
prezentaci spolupořádající 
varnsdorfské Vyšší odborné 
školy a Střední školy včetně 
nepřehlédnutelné ukázky fl am-
bování.          Foto Ivo Šafus

Vyrobili 
jsme si 
mýdlo

Ve čtvrtek 8. listopadu si 
do Domu dětí a mládeže přišli 
rodiče i děti vyrobit voňavé 
mýdlo. Mýdla se vyráběla z ko-
zího mléka, glycerinového oleje 
a obohatila se květy měsíčku lé-
kařského, lípy, levandule apod. 
Akce přilákala přes padesát 
účastníků, kteří za voňavou 
lekci mohou děkovat paní Fa-
biánkové.          Foto L. Fabiánek 

Závisláci    Foto M. Musílek

Doprovodný program obnášel besedy a přednášky, které se tý-
kaly hlavně knih. Kruh přátel muzea představil novou vlastivědnou 
ročenku Mandava 2012, paní Horáčková brožuru Milana Kopeckého 
Varnsdorfští pletaři, Ester Sadivová výpravnou publikaci České Švý-
carsko včera a dnes, Klára Mágrová s Danou Štefáčkovou provedla 
nejkrásnějšími památkami Českosaského Švýcarska. Místo se do-
stalo i na prezentaci Nobilis Tilia a lesní školky v Dolním Podluží. V 
minulém Hlasu severu jsme avizovali veřejnou „premiéru“ portrétu 
M. Schnitzera, darovaného z Austrálie. Krátká přednáška o něm 
i o jeho malíři se konala hned dvakrát. Na závěr jsme se podívali 
do Himálají prostřednictvím přednášky B. Součkové.

Šmrnc celé akci dodávalo lehce rozverné moderování už z loňska 
osvědčené Ivy Minárové, která je nepřekonatelná ve vytváření přá-
telské atmosféry. Potvrzuje to i poděkování, které došlo od Simony 
Machorkové z mikulášovické fi rmy Skloluxus: „Na knižnim minitrhu 
jsem malovala s dětmi hrnečky a skleničky. Ráda bych poděkovala 
pracovníkům knihovny Varnsdorf za organizaci a pomoc při prodeji. 
Moc děkuji za pozvání a hlavně za příjemnou a vstřícnou atmosféru, 
kterou zaměstnanci a dobrovolníci v knihovně vytvořili.“

ham, foto Ilona Martinovská

Skřítci       Foto Ivo Šafus

…útok na smysly…
Konceptuálně odlišný přístup 

k divákům zvolilo studio Damúza 
se svou dnes již kultovní hrou 
Cesta kolem světa za absolutní 
tmy. Sobotní noc byla opravdu 
tmavá - jak název napovídá, 
všichni zúčastnění diváci byli 
oslepeni maskami, a tak di-
vadlo vnímali svým sluchem, 
chutí i čichem.

Jules Verne měl pravdu. Bě-
hem hodiny procestujete celý 
svět, poznáte orientální chutě 
i folklór nám neznámý. A co tak 
může být premisou představení, 
během něhož se z diváků stávají 
posluchači? Bylo jistě záměrem, 

aby se „divák“ vcítil do života 
nevidomých. Představení totiž 
začíná již ve foyeru divadla, 
odkud jsou všichni poslepu 
odvedeni až na místo činu. 
A jak se mohli zúčastnění sami 
přesvědčit, rozhodně to není 
hračka. Damúza si tak zaslouží 
oprávněný potlesk za originální 
hru, která staví na přímé inter-
akci s obecenstvem.

…bezútěšný smích!
Za vrchol festivalu Vítr z hor 

bylo již od počátku považová-
no vystoupení Divadla Demago 
v čele s uhrančivým Jiřím Maryš-
kem. Všechna předchozí před-
stavení se spokojila s intimním 
prostorem na jevišti, kde dostali 
místo i diváci. Pro sedmdesát 
diváků, kteří přišli na Demago, 
by tam ale místo nebylo, a tak 
se hrálo „klasicky“ před diváky 
usazenými v hledišti.

Varnsdorfský rodák Maryš-
ko již od pohledu představuje 
génia skrytého v těle žoviální 
šlachovité existence. Navzdory 
vesměs negativní české kritice 
hry Mléčné špičáky se publikum 
královsky bavilo od začátku do 
konce. Kvalitní hra skutečně 
nemusí překypovat bohatě 
vystavěnou scénou, ostatně, 
přítomnosti kupy pěnových 
částic a štafl í dokázal Jiří bo-
hatě využít ve svůj prospěch. 
Mléčné špičáky tak proměnil 
ve one man show, doprováze-
nou podmanivými tóny kláves, 
u kterých byl Hendy Witanto.

Jediný aktér vtipně vyprávěl 
o osudu hned několika charak-
terů chátrajícího hotelového 
komplexu. Zpočátku s jeho 
dialogy kolidovala zbytečně 
hlasitá zvuková kulisa. Fakt, 
že je improvizace považována 
za královnu hereckého umění, 

nabalená pocházela z instantní 
přípravy přímo v žáru hry na 
jevišti. Aplikované vyprávění je 
tedy výsledkem působení nasta-
vené audiovizuální scény. Nutno 
dodat, že vše funguje na jedničku.

A tak je festival Vítr z hor ne-
klamným důkazem toho, že za 
podpory partnerů se můžeme 
i v našich končinách dočkat vy-
nikajících představení, jichž se 
účastní i ta nejznámější jména 
v oboru. A pokud jste otáleli 
a minuli víkendová představe-
ní…, vězte, že jste udělali chybu!

Petr Strecker

se projevil v praxi bez jakých-
koliv výhrad. Ačkoliv měla hra 
svou příběhovou linii pevně 
danou, veškerá omáčka na ní 
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V čele kraje usedl hejtman z KSČM
V úterý 20. listopadu poprvé zasedlo nové krajské zastupitelstvo, aby zvolilo nového 

hejtmana Ústeckého kraje, další členy rady kraje a obsazení dalších funkcí. Předem 
uzavřená koaliční smlouva mezi KSČM a ČSSD předznamenala složení nejužšího 
vedení kraje: Hejtmanem se stal Oldřich Bubeníček, jeho prvním náměstkem Stanislav 
Rybák (oba KSČM), další náměstkyní je dosavadní hejtmanka Jana Vaňhová. Ústecký 
kraj bude v republice jediným, kde hejtmanem bude zástupce komunistů.

Dalšími radními byli zvoleni Jaroslav Komínek, Ladislav Drlý, Jitka Sachetová, Petr 
Vomáčka (všichni KSČM), Arno Fišera, Martin Klika, Jan Szántó a František Pelant 
(všichni ČSSD).

Zodpovědnost za jednotlivé resorty ponesou tito radní: doprava: J. Komínek; kultura 
a památková péče: J. Sachetová; majetek, investice a ekonomika: L. Drlý; zdravotnictví: 
S. Rybák; školství: J. Vaňhová; sociální věci a bezpečnost: M. Klika; regionální rozvoj 
a cestovní ruch: J. Szántó; životní prostředí a zemědělství: A. Fišera.

Děčínsko je v krajské radě zastoupeno primátorem Děčína Fr. Pelantem a Petrem 
Vomáčkou z Dolní Poustevny.

Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser (z hnutí PRO! kraj) je jedním z osmi 
zastupitelů zvolených do výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 
Kromě něj ještě Jaroslav Dubský, Petr Brázda, Milan Pipal a Josef Váňo za KSČM, 
Martin Strakoš a Jan Szántó za ČSSD a Bronislav Schwarz za Severočechy.cz.

ham, s použitím tisk. zprávy Ústeckého kraje

Docházka zastupitelů, radních 
a členů komisí

V říjnu letošního roku to byly dva roky od komunálních voleb a my si již zvykli 
vám v polovině volebního období přinášet docházku vámi zvolených zastupitelů 
do zastupitelstva města a jeho výborů a rady města a jejich komisí. V první 
části se budeme věnovat hlavně námi zvoleným zástupcům, tedy zastupitelům 
a polovině komisí rady města, v příštím čísle statistiku dokončíme.                 JS

                                      Zastupitelstvo města 
                                                         19    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Dlask Michal, Mgr (VV - BEZPP) 17              2                  89
Draský Jaroslav, Ing. (KSČM - BEZPP) 18             1                  95
Dubský Karel (ODS)                                    19                 100
Hricz František, Ing. (ČSSD)                  16  2              1                84
Jakubec Petr, Ing. (ČSSD)                   16  2              1                84
Jára Václav, MUDr. (KDU-ČSL)             15              4                  79
Jeníková Martina, MUDr. (TOP 09 - BEZPP) 17 2                  89
Křížová Bohdana, Ing. (SUVERENITA) 18 1                  95
László Vladislav (KSČM) - do 20. 10. 2011 10                 100
Louka Martin (HNHRM)                   19                 100
Moravec Leoš, PhDr.Mgr. (ČSSD) 17 2                  89
Moravec Václav, Ing. (ODS - BEZPP) 17 2                  89
Novotný Miroslav, Ing. (SZSP)                   19                 100
Poláček Josef, Ing. (ODS)                   19                  100
Posselt Kurt (KSČM)                   18  1  95
Reiber Vladimír, Ing. (KSČM)                   19                  100
Solloch Roland, ThMgr. (HNHRM) 17 2                  89
Sucharda Jiří (ODS)                                    17 2                  89
Šmíd Jindřich Pharm.Dr. (ODS - BEZPP) 19 0                100
Šmíd Petr. Mgr (SPOZ - zv. za ČSSD) 16 3                  84
Zbihlej Josef, Mgr. (ČSSD - BEZPP) 15 4                  79
Houžvička Ladislav - od 24. 11. 2011  1                 100
Koleno Jozef (KSČM - KSČ) - od 26. 01. 2012  8                 100

                      Kontrolní výbor zastupitelstva města 
                                                         11    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Reiber Vladimír, Ing. - předseda 11                                                                                                                           100
László Vladislav                                    11                                        100
Šimák Zbyněk                                     8 3                  73
Moravec Leoš, Mgr.                            7 4                  64
Šatník Robert                                     9 1 1               82

                      Finanční výbor zastupitelstva města 
                                                         14    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Šmíd Petr Mgr. - předseda                   14                      100   
Draský Jaroslav, Ing.                   12 2                  86
Křížová Bohdana, Ing.                   14                                      100 
Zbihlej Josef, Mgr. - od 20. 9. 2012    
Jakubec Petr, Ing. - do 2. 7. 2012  3               10                  23
Horáček Stanislav, Ing.                        6 8                  43

  Rada města
                                                         36    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Dlask Michal, Mgr.                        32 4                  89
Dubský Karel                                    34 2                  94
Křížová Bohdana, Ing.                  36                        100
Louka Martin                                    35 1                  97
Novotný Miroslav, Ing.                   36                  100
Poláček Josef, Ing.                                    32 4                  89
Sucharda Jiří                                    33 3                  92

 Dopravní komise rady města
                                                         15    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Klimeš Tomáš                                    15                                      100
Véle Petr - od 11/2011                    4 4  50
Sucharda Jiří                                     9 6  60
Beck Zdeněk - do 10/2011                         3 4  43
Žďárský Jiří                                   13 2  87
Hájek Jan                                     7 8  47
Nováková Eva                                   13 2  87
Cibulka Jan                                   13 2  87

Komise pro tělovýchovu a sport rady města
                                                         17    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Šimák Zbyněk                                   17   100
Damašek Zdeněk                                   10 7  59
Hindrák Milan                                   12 4 1 71
Marková Kateřina                                    11 6  65
Novota Jan                                   15 2  88
Švarc Ondřej                                    12 5  71
Žďárský Jiří                                    13 4  85

Zdravotní komise rady města
                                                           7    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Šmíd Jindřich, PharmDr.                   7   100
Jára Václav, MUDr.                                    6 1  86
Bártl Jakub, MUDr.                                 2 4 1 29
Svoboda Lubomír, MUDr.                   6 1  86
Šebek Richard, MUDr.                   5 0 2 71
Cibulka Jan                                     5 2  71
Cupalová Hana                                     6 1  86

Bytová komise rady města
                                                         28    přítomen  omluven  neomluven  účast v %

Gryga Pavel                                   19 9  68
Jiřištová Olina - do 08/2012                  16 9  64
Gabrielová Miluše                                    26 2  93
Školníková Hana                                    24 4  86
Černá Milada                                   21 7  75
Riedelová Renata                                   17                               11  61
Farová Iva, Bc. - od 05/2011                  17 6  74
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Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce Prodám garsonku v ul. 
Čelakovická. Rychlé jednání, 
pouze slušnému zájemci. 
Volný ihned. Tel. 739 511 511, 
inzeratbyt@email.cz.

Wellness poradna Rum-
burk nově zahajuje ŠKOLU 
SPRÁVNÉHO   STRAVOVÁNÍ -
rezervujte si své místo JEŠTĚ 
DNES. Tel. 603 549 011.

Hubněte s poradcem.  
Telefon 728 316 749, 
www.hubnete.cz/jonas1.

Prodám větší garáž v ul. 
Chmelařská. Cena dohodou. 
Tel. 721 209 003.

Pronajmu v centru města 
nové, nebytové prostory o roz. 
150 m2. Vhodné pro obchod, 
kanceláře apod. Telefon 
607 700 443.

 Pomohu při shánění práce 
(seriozně, trvalý poměr) v Ně-
mecku schopným, samostat-
ným a spolehlivým pracovní-
kům s částečnou znalostí 
německého jazyka. Zájem je 
o montéry, zámečníky, sváře-
če, pracovníky v kovovýrobě, 
elektrikáře, automechaniky. 
Kontaktní mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině a uveďte vzdělání 
a zkušenosti).

Od ledna pronájem ne-
bytových prostor v blízkosti 
centra Vdf., plocha 30 m2. 
Cena dohodou. Informace na 
tel. 728 580 333.

Pronajmu byt 3 + 1 v ul. 
Tiskařská. Plastová okna, 
ihned volný. Tel. 602 174 655.

Pronajmu patrový byt 
v RD v Dolním Podluží, 4KK. 
Tel. 721 452 057.

 Pomohu při shánění prá-
ce (seriozně, trvalý poměr) 
v Německu schopným, 
samostatným a spolehlivým 
pracovníkům se znalostí 
německého jazyka. Zájem je 
o zdravotní sestry, pečovatel-
ky. Kontaktní mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině a uveďte vzdělání 
a zkušenosti).

Při příležitosti stého vý-
ročí narození našeho tatínka 
a dědečka Josefa Knapa, 
učitele na Základní škole ve 
Střelecké ulici, si dovolujeme 
pozvat do salonku restaurace 
Střelnice na přátelské pose-
zení dne 15. 12. 2012 v 15.00 
hodin pamětníky, bývalé žáky 
a kolegy. Přijďte zavzpomínat. 
Rodina Knapova

Prodám řadovou garáž, 
ul. Kollárova. Tel. 774 130 649.

Pronajmu byt 1+1 s balkó-
nem, Čelakovická, Varnsdorf, 
nájemné 6.200 měsíčně. Tel. 
604 366 552.



22/2012                                                                                                       strana 7

Dokončení ze str. 1
Že jde o opravdu výjimečné 

ocenění, o tom svědčí jména 
předchozích laureátů: Jiří Win-
ter-Neprakta, Miroslav Barták, 
Vladimír Renčín, Jiří Slíva, Vla-
dimír Jiránek... Dotyčný řád za 
zásluhy o žánr výtvarný humor 
se přitom neuděluje každoroč-
ně - v posledních dvou letech 
na něj vůbec nedošlo. Poláček 
je celkově jeho jedenáctým 
nositelem, z toho devátým jed-

notlivcem.
Znak unie 

karikaturistů 
para f rázu je 
český státní 
znak, místo 

lva v něm ale najdeme opici jako 
symbol satirického humoru. Při 
pohledu zblízka vám jistě budou 
docházet další souvislosti. ČUK 
je profesní organizací sdružující 
stovku karikaturistů, působí jako 
kontaktní a servisní centrum pro 
své členy, vydává internetový 
týdeník, organizuje výstavní 
a soutěžní činnost.

Profesní kolegové na Poláč-
kovi oceňují výjimečně plodnou 
a vytrvalou činnost. Svou  první 
výstavu karikatur připravil už 
v roce 1944 v kině Panorama 
v Dobrušce ve svých 19 letech. 
Od té doby uskutečnil přes 130 
výstav, z toho polovina jich byla 
věnována kreslenému humoru 
a karikaturám. Dohromady 

Řád bílé opice pro grafi ka Poláčka

Poslední říjnové úterý (29. 10.) 
patřilo v naší městské knihovně 
literatuře. Tentokrát to bylo se-
tkání s lužickosrbským autorem 
Benem Budarem. Dosud byl na-
šemu publiku znám jako básník, 
tentokrát se představil jako autor 

knihy memoárů. Jde o výbor 
z mimořádně zajímavých knih -
vzpomínek lužickosrbských 
mužů, kteří museli bojovat za 
2. světové války ve Wehrmachtu, 
a jejich žen, resp. tehdy mladých 
dívek, které zažily (a přežily) 
osvobozování Lužice Rudou 
armádou.

Pořad navštívily víc než čtyři 
desítky zájemců z obou stran 
hranice. Dozvěděli se řadu 
zajímavostí ze zákulisí vzniku 
unikátních dokumentárních 
nahrávek a následně dvou knih, 
včetně autorova příběhu o ce-
loživotním hledání - a nakonec 
nalezení - jeho otce, důstojníka 
Rudé armády. Zajímavé téma 
vyvolalo i živou diskuzi. Se spi-
sovatelem Budarem četl ukázky 
a besedoval Milan Hrabal, hrou 

na dudy podbarvoval program 
Tomasz Nawka a obrazovou 
prezentaci připravila Ilona Mar-
tinovská. Budarova manželka, 
paní Ludmila, připravila pro hosty 
pořadu stylové občerstvení: pra-
vou serbskou pomazku (chléb 
namazaný máslem a paštikou), 
tykance (koláče) a makowu całtu 
s butrou (pěkně křupavou mako-
vou housku s máslem).

Publikaci nazvanou „Byly 
to zlé časy” vydala Městská 
knihovna Varnsdorf v rámci 
přeshraničního projektu, jehož 
realizaci spolufi nancuje Evrop-
ská unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF): 
„Investice do vaší budoucnosti“ 
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

                   Fr. Liecht, 
foto Ilona Martinovská

„Byly to zlé časy“
Česká televize vysílala 

v sobotu 10. listopadu každoroč-
ní vyhodnocení Atleta roku. V le-
tošní anketě zazářilo i jméno ze 
Šluknovska: Anežka Drahotová 
z Rumburku získala významné 
ocenění Junior roku. Na přímý 
přenos v hotelu Ambassador 
v Praze ji připravoval varnsdorf-
ský Salon Hüblerová.

Počet míst na galavečer 
pořadatelé museli kvůli prostoru 
velmi omezit, a tak Anežku směla 
doprovázet jen jedna osoba, tou 
byla sestra Eliška.

Sedmnáctiletá dvojčata Anež-
ka a Eliška se věnují atletice od 
třinácti let. „Nejvíce je to táhne 
k vytrvalostním sportům, jako je 
chůze, běh a kolo,“ uvedla jejich 
maminka. V letošním roce Anež-
ka na mistrovství světa v Bruselu 
pokořila český rekord dospělých 
v chůzi na 10 km.

Workshop gymnazistů 
         v Budyšíně

Úspěšný mezinárodní projekt varnsdorfského biskupského 
gymnázia a lužickosrbského gymnázia v Budyšíně „Meziná-
rodní den prodavačů cibule“ se po řadě měsíců zajímavých 
badatelských i praktických činností pomalu blíží své závěrečné 
fázi. Postupné odlupování slupek „cibulí“, které představovaly 
historické prameny, vyprávění pamětníků i návštěvy míst, kudy 
kráčely dějiny, přineslo řadu informací známých i méně zná-
mých, vedlo k navázání nových známostí a sbližování generací.

„Na proměně dívek pro te-
levizní kamery spolupracovaly 
nové pracovní síly Salonu -
Lucie Melová, která k nám 
z Prahy přivezla své skvělé zku-
šenosti v oblasti střihů a melírů, 
a kadeřnice Tereza Kampfová 
s teprve začínající praxí, ale 
o to větším talentem,“ komentu-
je podíl svého pracovního týmu 
Monika Hüblerová. Proměna at-
letek a její průběh je k vidění na 
www.salon-hublerova.cz.        ene

Připravili atletku do televize

jeho pracovní stůl opustilo na 
sedm tisíc vtipů. Publikoval ve 
dvou stovkách novin a časopi-
sů, ve dvou desítkách publikací. 
O stovkách výstav, kterými pre-
zentoval výtvarné práce kolegů, 
ani nemluvě...

Přestože zdraví již neslouží 
tak, aby mohl výtvarně tvořit, 
je ve svých 87 letech stále 
neuvěřitelně aktivní. Připravuje 
výstavy, píše fejetony, kole-
gům a přátelům zasílá cyklus 
tematických „Pohledů Josefa 
Poláčka“, jejichž počet se 
dnes blíží už k osmi stovkám. 
Stará se o výstavní prostor ve 
zdravotním středisku HEL&P 
v Cihlářské ulici. V květnu vysta-
voval Karikalbum v Domě kultu-
ry v Rumburku. Galerie Městské 
knihovny v Lounech v listopadu 
nabízela svým návštěvníkům 
„Šrafi ky Josefa Poláčka“.

Řád bílé opice má pro Poláč-
ka velkou důležitost v uznání od 
uměleckých kolegů - tím spíš, 
že jako mimopražský člen má 
velmi omezené možnosti osob-
ních styků.

Před třemi lety mu město 
Varnsdorf udělilo čestné občan-
ství za celoživotní přínos ve vý-
tvarné oblasti a významnou pro-
pagaci města.                             ham

Přichází čas, kdy je třeba všechno utřídit, připravit k prezentaci 
a předávání poznaného dál. Za tím účelem se sešla počátkem lis-
topadu třicítka studentů a pedagogů obou gymnázií ke společnému 
třídennímu workshopu v lužickém Budyšíně. Ubytování v historickou 
atmosférou dýchající, a přesto veškerým moderním luxusem dispo-
nující ubytovně, začleněné do věže a budov kamenného městského 
opevnění, i pracovní prostory nejmodernější technikou vybavené 
knihovny lužickosrbského gymnázia poskytly tvůrčí prostředí pro 
vytváření jednoho ze stěžejních výstupů projektu - mezinárodního 
multikulturního kalendáře. Šlo o hledání vlastních výtvarných 
vizí, fotografování, práci ve Photoshopu, třídění a vybírání dat, 
a především vzájemnou blízkost a spolupráci. Mluvilo se česky 
i německy, lužickosrbsky i anglicky, a v kritických momentech došlo 
i na ruce, nohy, gesta a mimiku. Všichni se však vždy domluvili.

Byly to krásné tři dny, jejichž výsledkem jsou velmi zajímavé 
osobité návrhy listů kalendáře a hlavně společné vzpomínky a nová 
přátelství, kterým nepřekáží hranice…

Martina Janáková, foto studenti gymnázia

Atletická naděje v péči varns-
dorfského salonu

Jeden z Poláčkových kres-
lených vtipů má zajímavou 
historii. Po otištění v novinách 
Jiskra Rychnovska v srpnu 
1974 způsobil hněv partajníků 
na OV KSČ a byla kvůli němu 
rozprášena celá redakce. 
Letos 18. listopadu byl tomuto 
případu (a vůbec cenzuře a hu-
moru za normalizace) věnován 
dokumentární pořad Českého 
rozhlasu 6 „Kterýpak zvíře?!“



Poděkování

Svoz zákazníků
ZDARMA

středa 
5. a 12. 12 
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.
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Pojeďte s námi
autobusem

na předvánoční 
nákupy

do OC FORUM Liberec

1. a 8. 12.
Odjezd v sobotu ze 

zastávky BusLine na AN
tam 9.30 hod., 
zpět 15.40 hod.

ZDARMA

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 11. prosince

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

čtvrtek 6. 12. 

1.-2. 12. 2012
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989  

8.-9. 12. 2012  
MUDr. Adolf KřemenJ. 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

15.-16. 12. 2012  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní 
pohotovost

Narození

Jitka Šišuláková
Jan Šišulák
Julie

Eva Danková
Martin Danko
Ivan

Kateřina Müllerová
Michal Müller
Ella

Andrea Psotná
Vít Makaj
Lauren

Lenka Berdichová
Pavel Berdich
Jakub

Jana Podskalská
Radek Podskalský
Honzík 

 Děkuji touto cestou panu Josefu Suchému a jeho manželce, 
kteří bydlí na Studánce.

V sobotu 3. listopadu jsem ztratila na náměstí ve Varnsdorfu 
peněženku s dosti velkou finanční částkou a osobními dokla-
dy. Manželé tuto moji peněženku našli a během hodiny mi ji 
v pořádku předali.

Málokdy se stává, že se najde tak poctivý nálezce jako oba 
výše jmenovaní manželé.

Ještě jednou Vám moc děkuji. Jaroslava Fišerová, Rybniště

Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili svou účastí a květinovými 
dary upřímnou soustrast a společně s námi se tak naposledy roz-
loučili s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem, synem, 
bratrem a švagrem Ivo Turkem. Zvláště pak spolupracovníkům 
z Benteleru, varnsdorfským hasičům a pohřební službě Kamélie.

Za celou rodinu manželka Dana

Dne 12. prosince uplyne 20 let od úmrtí pana Františka Hricze. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Synové František a Miroslav s rodinami

INZERCE

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH   RYB 
Z JIŽNÍCH ČECH

zajistí 
Rybárna u Pšeničků, 
Národní 538, Varnsdorf.

kapr, štika, sumec, 
amur, tolstolobik

Otevírací doba před 
vánočními svátky:
17. - 21. 12. 2012  

od 11.00 do 17.00 hod.
22. a 23. 12. 2012 

od 8.30 do 19.00 hod.
24. 12. 2012 

od 8.00 do 11.00 hod.

Rádi bychom vás pozvali na 
klavírní recitál předního českého 
klavíristy Libora Nováčka. Libor 
patří k mladé generaci českých 
pianistů, kteří se dokázali prosa-
dit nejenom u nás, ale především 
ve světě. O to více nás těší, že 
vám ho můžeme představit v kon-
certním sále Základní umělecké 
školy ve Varnsdorfu. 

Libor Nováček získal mezi-
národní renomé za svoji inter-
pretaci děl Johannesa Brahmse 

Klavírní recitál Libora Nováčka 
a Ference Liszta a je srovná-
ván s velkými umělci, jako byl 
C. Arrau nebo W. Kempff. Jeho 
interpretace je popisována jako 
„mimořádně poetická a niterná“. 
Libor se narodil v Praze v roce 
1979 a absolvoval s nejvyššími 
poctami Guildhall School of Mu-
sic & Drama v Londýně v roce 
2004. Získal rovněž řadu cen 
na mezinárodních soutěžích. 
Svůj rozhled a názory cizeloval 
s předními klavíristy - L. Berman, 

A. Lonquich, D. Merlet, J. Perry 
a M. Perahia. Libor se představil 
na festivalech a pódiích celého 
světa a je rovněž hrdým nosite-
lem titulu Steinway Artist.

Na programu jsou skladby 
L. van Beethovena, J. Brahmse 
a M. P. Musorgského.

Recitál se uskuteční v neděli 
9. prosince v 16.30 hod. v kon-
certním sále Základní umělecké 
školy ve Varnsdorfu.

ZUŠ Varnsdorf

10. ročník literární soutěže pro žáky 6. - 9. tříd základních škol 
a 1. - 4. tříd víceletých gymnázií

DRÁPANDA 2013
Milí žáci a studenti, zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro vás připravila Městská knihovna Varnsdorf.

Těšíme se na vaše originální, vtipné a zajímavé nápady!
Podmínky soutěže:

Pište své příspěvky - povídky, příběhy, básničky, reportáže - na počítači, nemáte-li tuto možnost, 
pak rukou - ale čitelně! Fantazii se meze nekladou.

Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany A4.
Do kategorie poezie zašlete 3 - 5 básniček.

Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše: 
• jméno • datum narození • adresu • školu a třídu • telefon, e-mail

Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky.
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:
• 6. a 7. třída resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií
• 8. a 9. třída resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií

V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie.
Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2013 v Městské knihovně Varnsdorf.

Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.
Soutěžní příspěvky zasílejte do 28. února 2013 

na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf.
Na obálku napište „DRÁPANDA“, nebo e-mailem na adresu: detske@mkvdf.cz.

Do předmětu napište: Drapanda_prijmeni



Šachové střípky
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Varnsdorfští cyklokrosaři míří do první dvacítky
Další závod cyklokrosové-

ho TOI TOI CUPu kategorie 
Elite+U23 se jel desátý listo-
padový den v Kolíně na trati 
dlouhé něco málo přes 24 km. 
Zvítězil letošní domácí suverén 
Martin Bína (Tábor, průměrná 
rychlost téměř 25 km/hod.) ve 
stejném čase jako druhý Tomáš 
Paprstka (Kolín). Třetí byl Mi-
chael Boroš (Kolín) se ztrátou 
dvou vteřin. Varnsdorfští jezdci 
Tomáš Podrazil a Michal Malík 
si vyjeli 20. a  23. místo. Ze 46 
startujících závod dokončilo 42 
cyklokrosařů.

Holé Vrchy a zdejší horský 
závod v úžasné divácké atmo-
sféře byly šestým pokračováním 
seriálu. Jelo se opět na zhruba 
stejně dlouhé trati a cíli se 
radoval z výhry znovu Martin 
Bína (průměrná rychlost 22,8 
km/hod.). Druhou pozici si 
zajistil Vojtěch Nipl (Znojmo) 
a jako třetí se umístil Jakub 
Skála (Tábor). Michal Malík si 
vyjel 16. příčku (zatím nejlépe 
17. v Hlinsku) a Tomáš Podrazil 

závod dokončil na 25. místě. 
Z 38 závodníků na startu bylo 
v cíli tentokráte zaznamenáno 
jen o jednoho méně.

Průběžné výsledky jednotliv-
ců po 6. závodě nejvyšší české 
cyklokrosové soutěže: 1. M. Bí-
na 350 bodů (ze šesti závodů 
pět prvenství), 2. J. Skála 220, 
3. M. Boroš 213 (všichni ČEZ 
Cyklo Team Tábor), 4. J. Pol-
nický (Whirlpool - Author) 205, 
5. T. Paprstka (REMERX-ME-
RIDA TEAM Kolín) 198 bodů. 
Na 20. příčce je klasifikován 
T. Podrazil (TJ Sokol Holé Vr-
chy) 59 a na 22. M. Malík (KC 
KOOPERATIVA SG JABLONEC 
n. N) 47 bodů. V seriálu doposud 
bodovalo 53 cyklistů. Zbývající 
závody se konají v Lounech 
(8. 12.) a MČR hostí Stříbro 
(12. 1. 2013). Své dosavadní 
výsledky T. Podrazil vidí takto: 
„Zatím jsem celkem spokojený, 
i když poslední závod na Holých 
Vrších se mi nepovedl, jelikož 
jsem trochu nastydnul. Nyní 
mne každý víkend čekají další 

závody až do lednového MČR. 
Cíl je zůstat hlavně zdravý 
a zlepšovat formu.“ Tomáš se 
krom domácích akcí účastní 
i zahraničních startů. V říjnu 
vyhrál dva závody v Německu 
(Grimma a Radibor), které patři 
do Saského poháru Bioracer 
cup. V listopadu absolvoval zá-
vod kategorie C2 v Rakousku 
a dojel tam na 11. místě (M. 
Malík byl 8.). Na akci stejné 
kategorie v Německu (Lorsch, 
Německý pohár) si dále vyjel 19. 
pořadí.         ZdS, foto archiv T.P.

Vyhlášení sportovce roku 2012 se blíží
Dne 12. prosince 2012 pořádá město Varnsdorf spolu 

s TJ Slovan Varnsdorf v městském divadle vyhlášení nejlepších 
sportovců roku 2012 v kategoriích: mládež - jednotlivci, mládež -
kolektiv, dospělí - jednotlivci, dospělí - kolektiv, trenér roku. Za-
čátek je v 18.00 hod. a vstupné je zdarma.           Zbyněk Šimák

ČTYŘI UTKÁNÍ 12. KOLA 
CELOSTÁTNÍ LIGY hostí varns-
dorfská sportovní hala v ne-
děli 9. prosince. Sled utkání je 
následující: 12.00 Zlín - Slavi-
čín, 13.05 Varnsdorf - Slavičín, 
14.00 Jilemnice - Zlín a 15.05 
Varnsdorf - Jilemnice. Všichni 
příznivci jsou zváni k hlasité 
podpoře domácího celku!

Hala Slavie Praha byla dějiš-
těm dalšího ligového vystoupení 
áčka JK Trans. Prvním soupe-
řem byl ten asi nejtěžší, zkušený 
a evropskými soutěžemi ošle-
haný Chemcomex Praha, který 
zatím všechna utkání probíhají-
cího ročníku ligy vyhrál. Favorit 
hrál to svoje, ale jednu branku 
zaznamenal z velmi přísné 
penalty hned v úvodu a jedna 
byla vlastní. Na druhé straně 
i áčko mohlo skórovat (Dostál, 
Beránek, Rada), výsledek poté 
mohl vypadat jinak než 4:0 (2:0). 
Druhým protivníkem byla Adria 
Nový Bor. První poločas bylo 
áčko lepší, přesto šel soupeř do 
vedení po hrubé chybě. Zaslouže-
né vyrovnání přišlo po krásné akci 
díky Radovi a navíc varnsdorfští 
nastřelili dvě tyče! Druhá půle už 
nebyla dobrá, dostavila se únava 
a soupeř rozhodl až ke konci utká-
ní. Škoda nevyužitých koncovek 
akcí, celý tým to sráží dolů. Adria -
JK Trans 3:1 (1:1). Pořadí ligy 

Sportovní hala bude hostit ligový futsal

Mezinárodní turnaj mládeže v tenise
Poslední soutěžní akcí na tenisových dvorcích ve Varnsdorfu byl 

turnaj mládeže do 12 let, kterého se zúčastnilo celkem 29 tenistů 
nebo tenistek, mezi nimi i mladí borci ze Žitavy. Rozděleni byli podle 
výkonnosti do šesti skupin a každá měla svého trenéra z řad členů 
oddílu (ing. Jan Fischer, Martin Šuma, Mirek Hájek, Hanka Hájková, 
Pavlína Lukešová a Renata Slavíková). Hostem po celý den byl Jiří 
Žďárský, předseda TJ Slovan. Nejmladším účastníkem byl Lukáš 
Slavík, ročník narození 2009. Z důvodu věku tenistů nešlo o turnaj 
v pravém slova smyslu, ale o hry, pohybové dovednosti, tenisovou 
techniku atd. Nejlepší však hráli i o body. Vítězi skupin se stali Jiří 
Beytler, Barbora Bečvářová, Olivia (SRN), Eliška Hájková a Klára 
Godlová společně s Adélou Hájkovou. Hlavní turnaj vyhrál Michal 
Podroužek z Varnsdorfu. Bylo rozděleno 40 cen, každý dostal 
diplom. Speciální cenu za mimořádný pokrok v tenisové zdatnosti 
obdržela Natálie Kvardová. Turnaj se odehrál v naprostém klidu 
a všeobecné pohodě. Velkým uznáním pro pořadatele je okamžitá 
nabídka spolupráce s klubem v Žitavě, čímž došlo k ocenění práce 
trenérů s mládeží v našem oddíle. Bez sponzorů by turnaj těžko 
mohl být, proto děkujeme místní pekárně perníčků za krásná sr-
díčka. Velmi děkujeme skupině MAS a konkrétně Ing. Hamplové 
za finanční podporu. Byla založena nová tradice mládežnických 
turnajů ve Varnsdorfu, které zde měly vždy velký zvuk a celostátní, 
či dokonce mezinárodní ohlas.                                                     M. H.

Bowlingové přestupy zahýbaly 
sílou týmů

Po 9. kole byly na čele Varnsdorfské bowlingové ligy nadále týmy 
Killers se Žlábky (oba po 16 bodech). Na třetí místo se posunul 
celek Nic-moc (14) a na čtvrté BK Retos (12). Vedoucí Killers posílili 
před sezonou M. Neumann (dříve Spliťáci), J. Neumann (Čárovci) 
a J. Kos (Bahňáci). Žlábci získali J. Doležala od Bahňáků a Čá-
rovci L. Řádu rovněž od Bahňáků. Po dvou letech se k bowlingu 
vrátil M. Knap, který je v kádru družstva Nic-moc.                   RP

Šachový oddíl TJ Zora Praha pořádal začátkem listopadu Pražský 
podzimní turnaj držitelů průkazů ZTP (zdravotně indisponovaní). 
Čtrnáct účastníků z celé ČR, ale i ze SR se v sedmi kolech utkalo 
rapidovým tempem 2x30 minut na partii. Se 6 body zvítězil V. Vla-
dyka před domácím J. Kalíkem, který uhrál o půl bodu méně. Turnaj 
měl báječnou atmosféru a uděleny byly hodnotné ceny.            V. V.

  

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ byl zahájen již 
12. listopadu a probíhá denně od pondělí do pátku vždy 
od 17.30 hodin. Upozornění a lákavě zajímavá informace 
zároveň: pro mladé zájemce je možnost zapůjčení kom-
pletní hokejové výstroje zdarma!                             JH

Škola bruslení
s mikulášem a čertem

ŠKOLA BRUSLENÍ se koná každou středu od 17.30 hod. 
a v neděli od 10.30 hod. Účast je zdarma. Ve středu 5. prosince 
přijede navíc MIKULÁŠ S ČERTEM.   

Družstvo 2. tříd sehrálo dvě utkání s Děčínem a v obou se ra-
dovalo z vítězství. Tým 3. tříd se zúčastnil turnaje v Lounech, který 
vyhrál, když porazil domácí celek a Roudnici. Výběr 4. tříd měl na 
programu domácí turnaj. Prohrál Ústím n. L. a porazil Litoměřice, 
takže skončil druhý.

s jedenácti týmy vedl po osmi 
kolech Chemcomex (24 bodů) 
před Jilemnici (13) a Zlínem (12).

Na druhý podzimní turnaj 
FUTSAL DeCe COMPUTERS 
Extraliga ÚK cestovalo béčko 
JK Trans v oslabené sestavě, 
a tak ze třech zápasů získalo 
pouhý bod a propadlo se do 
středu tabulky. Tu po turnaji 
vedlo Turbo DC před Rumbur-
kem a Jílovým A. Výsledky: 
Béčko - Nica Rumburk 0:5, -
Tenis Proboštov 1:5 (gól Lisý), -
Arsenal 1:1 (Fišer). Třetí dějství 
Extraligy ÚK hostila varnsdorf-
ská sportovní hala, kde domácí 
celek nečekali snadní soupeři. 
Jenže béčko bylo posíleno borci, 
kteří nemohli kvůli dalším fotba-
lovým povinnostem cestovat ven 
s A-týmem. A výsledky se dosta-
vily: Béčko - Jílové A 4:2 (Fišer 2, 
Kučera, Svoboda), - Turbo DC A
 5:3 (Fišer 2, Kučera 2, Zadina), - 

Cizina DC 7:1 (Kučera 4, Fišer 2, 
T. Jägr). Varnsdorfský celek se 
po tomto turnaji vrátil do vyšších 
pater tabulky a kanonýr Fišer si 
upevnil pozici mezi nejlepšími 
střelci této soutěže. Poslední 
turnaj DeCe ligy v tomto roku 
se hraje v sobotu 15. 12. od 
8.00 hod. ve SH v Rumburku 
a soupeřem JK Trans B bude 
od 12.40 hod. pouze Sálovka 
Club Vilémov.

Druhý turnaj Kovošrot group 
Veteráns ligy ÚK proběhl 
v Rumburku. Gardu JK Trans 
zde poloviční bodový zisk 
ve čtyřech duelech odsunul 
z druhé pozice na třetí. Vede 
Bělá před Jílovým (oba týmy 
18 bodů), garda JK Trans zatím 
posbírala o tři méně. Výsledky: 
Garda - Rafani DC 3:2, - Bole-
tice 2:1, - Bělá 0:4, - Jílové 1:3.            

Alba/HM
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Pět výher v řadě a do jara ze 4. místa!
V tabulce sedmý FK Baník 

Sokolov se ztrátou tří bodů na 
domácí FK byl jeho posledním 
soutěžním soupeřem podzimu. 
Baník v dosavadních dvou 
druholigových utkáních v Kotli-
ně neprohrál (výsledky 1:1 
a 1:3), takže se při skvělé jízdě 
svěřenců trenéra Zdenko Frťaly 
čekala především domácí výhra. 
Hosté hráli ze zajištěné obrany 
a podnikali nebezpečné brejky. 
Do zakončení se však nedostá-
vali. To u domácích Volf, Kotiš 
či Breite ano. V 35. min. se po 
rohu dostal k míči Jiří Pimpara 
a otevřel účet na poločasových 
1:0. Hosté po příchodu z kabin 
brzy vyrovnali a také tomu před-
cházel roh. Následné nesportov-
ní chování Vondráčka směrem 
k tribuně jej ale stálo vyloučení 
a FK početnou převahu začal 
využívat. Po faulu na Volfa na 
hranici šestnáctky přišla v 62. pe-
nalta, kterou Matěj Kotiš s pře-
hledem proměnil. Stejný hráč pak 
tři minuty před koncem napálil 
z dvaceti metrů míč, ten se otřel 
o tyč a skončil k jásotu domácích 
příznivců v síti - a bylo 3:1 (na 
fotu se autor branek vymaňuje 

z klubka gratulujících spoluhrá-
čů). Varnsdorfští hráči si pak po 
utkání výhru i svoji skvělou formu 
společně s diváky nějaké minuty 
užívali, ale většina už spěchala 
k televizím. Čekala závěrečná 
dvouhra fi nále tenisového Davis 
cupu 2012. Nedělní odpoledne 
a večer 18. listopadu 2012 pak byly 
nejen pro varnsdorfské sportovní 
nadšence náramným zážitkem.

Dorost U19 po pětigólovém 
výprasku Novému Bydžovu 
vyhrál na Vyšehradě 1:4 (1:2) 

a s bilancí sedmi výher, stej-
ného počtu porážek a jedné 
remízy se usadil k přezimování 
ve zcela klidném středu tabulky 
na 8. místě. Potěšitelné může 
být i kladné skóre branek 
39:28. Branky proti Vyšehradu 
dali: 2. min. Halbich, 34. Čurgali, 
47. Knížek a 89. Halbich. Sesta-
va: Klouda - Knížek, Vomáčka, 
Čurgali, Šolc - Šimoník (60. Vinš), 
Honců - Šebora, Halbich, Kučera -
Lorenc (77. Šolín), trenér Pavel 
Hradiský.          Text a foto ZdS

BASKETBALOVÉ
TÝMY VÁLÍ

Basketbalisté TJ Slovan potvrdili šestou výhrou podzimu 
svou pohodovou formu a přivezli výhru z USK Slavie Ústí n. L. 
64:68 (16:22, 15:14, 16:14, 17:18). Vysokoškoláci jsou nepříjem-
ným soupeřem především tím, jak úpěnlivě brání. To se ukázalo 
hned v prvních minutách, kdy jsme však rychlými přihrávkami 
rozebírali jejich obrannou snahu, která tak často vyzněla na-
prázdno. Častým střídáním domácí udrželi nasazené tempo, 
ale především v útoku nebyli až tak sehraní, a tím i nebezpeční. 
Poslední čtvrtina byla až do konce na vážkách, protože tým USK 
chytrou kombinací a pohybem pod košem dotáhl náš mírný náskok. 
My si pak díky vyfaulování Voráčka a neproměněním hrozivých 
11 trestných pokusů nebyli vůbec jistí kontrolou závěru zápasu. 
Body Voráček 21, Novotný 18, Buben 9 (1x3), Lehroch 8, Šišulák 7 
(1x3), a Činka 5. Nebodovali Vakulenko, Schilling, J. Beran, Relich, 
T. Doležal a Ježek. Tabulku Severočeské ligy vedou Litoměřice 
díky nepatrně lepšímu skóre před Slovanem, o bod zpět zůstává 
Sluneta Ústí, o dva BK Děčín juniorka a Teplice B. Slovan hraje 
nyní v Roudnici (8. celek tabulky) a v sobotu  8. 12. od 19.00 hod. 
hostí doma juniorku Děčína.

Kadetky U17 si v domácím prostředí připsaly další dvě výhry. 
Nejdříve zvítězily s BA Sparta Praha 108:34 (34:9, 21:10, 29:11, 
24:4). Zcela jiný tým sparťanek než v úvodu soutěže si přijel pro 
krutou porážku. Před neuvěřitelnou návštěvou 60 diváků děvčata 
odehrála asi svůj nejlepší zápas v historii. O den později odjely 
s prohrou 74:57 (21:16, 15:11, 16:13, 22:17) dívky TJ Sokol Kladno. 
Už první zápas na Kladně byl vyrovnaný, navíc se nyní čekala 
pomoc domácího prostředí. Sokolky doplatily ke konci utkání na 
svoji přílišnou agresivitu při napadání, když jim byly pískány fauly 
a my šňůrou 16:6 odrazili poslední nápor soupeřek. Body z obou 
duelů: Martinovská 42, Natabou 39, Stodůlková 32, Hrabáková 23, 
V. Venclová 12, Špičková 16, Škvorová 10, Chvojanová a Ryšavá 
po 4. Kadetky se na chvilku dostaly do čela KP středních Čech, 
když o bod druhý Tábor měl dvě utkání k dobru. Třetí Kladno 
ztrácí rovněž bod a právě Tábor bude domácím soupeřem kadetek 
v sobotu 1. 12. od 12.00 hod.

Starší žáci U15 hostili v utkání Středočeského KP AŠ Mladá 
Boleslav a dvakrát zvítězili po výsledcích 89:44 (17:4, 20:17, 
19:7, 33:16) a 99:71 (28:17, 23:19, 21:24, 27:11).

Starší minižáci podlehli venku dvakrát BK Česká Lípa. 
V prvním měření sil 49:31 (5:5, 19:5, 16:8, 9:13) a ve druhém 
74:21 (17:6, 15:4, 15:3, 27:8). První utkání rozhodla tragická druhá 
čtvrtina, ve druhém na tým zřejmě dolehla tíha spořádaných řízků 
a baget. Duel tak byl ze strany hostů rozpuštěný-vypuštěný. Lze 
vyzdvihnout výkony Mlynáře a Vlka za obrannou fázi a za úvodní 
zápas první pětku, která svou polovinu utkání vyhrála. Body 
v obou zápasech: Novák 12, Polák 11, Ježková 10, Vlk 6, Kodytek 
5, Strnad 4, Těšitelová a Huk po 2.

Nejmladší minižáci: BK Děčín - Slovan 24:59 (13:29). Zaslou-
žené vysoké vítězství hostů po velmi pěkném výkonu s převahou 
zejména v obraně. BK Slovan Ústí n. L. - Slovan 23:22 (8:12). 
O zbytečné porážce s dívkami z Ústí rozhodla špatná střelba zejména 
v prvním poločase. Ústecké dívky byly jistější v zakončování střelby 
a většinou i rychlejší, což není pro naše hráče dobrá vizitka. Body 
v obou utkáních dali Petrla 25, Kalivoda a Gerhát po 14, Effl et a Raj-
tr po 8, Hejduk 4, Kozák, Sembdner, Tomko a Bulejko po 2 bodech. 

TJ Slovan-basket

 

V polovině listopadu se v Li-
berci konal slavnostní galavečer 
Night of Warriors. Sjeli se tam 
špičkoví kickboxeři, boxeři a zá-
pasníci, aby předvedli své umění 
více jak 2 000 diváků. Zároveň se 
zde bojovalo o mistrovské tituly 
a pásy. V disciplíně lowkick - 
71,8 kg nastoupil za KBC Krásná 
Lípa varnsdorfský Míša Málek proti 

Málek na profesionální titul zatím nedosáhl

Na momentce ze zápasu Michal Málek útočí kopem.

trojnásobnému mistru světa Janu 
Fendrichovi. Šlo o titul profesio-
nálního mistra ČR. Právo vyzvat 
Fendricha si M. Málek vybojoval 
na turnajích během roku 2012, 
kdy prohrál pouze dva zápasy, 
a to vždy se světovou špičkou ve 

své kategorii. Nejdůležitější z ví-
tězství byl amatérský titul mistra 
světa federace WKF, který Míša 
získal v červenci v Chorvatsku. 
Příprava na premiérový pětikolo-
vý zápas (v amatérech se bojuje 
maximálně na tři) probíhala ve 
větší intenzitě a objemu, než 
na světový šampionát. Trenér 
Milan Dušek uvedl: „Soupeře 

jsme dobře znali a věděli, že 
tentokrát půjde opravdu do 
tuhého, protože za posledních 
pět let nikdo z domácích borců 
Féďu Fendricha neporazil.“ 
K překvapení všech přítomných 
Míša nastoupil do Fendricha bez 

přílišného respektu a dvě kola 
byla u všech rozhodčích ne-
rozhodně. Ve třetím M. Málek 
dokonce mírně vedl. Ve čtvr-
tém začal Fendrich tlačit svými 
pověstnými boxerskými kombi-
nacemi a zápas otáčel na svou 
stranu. V pátém, posledním kole 
chtěli oba soupeři udělat závěr 
a pustili se do sebe jako by 
neměli za sebou čtyři tvrdá 
předchozí. Michal cítil mírnou 
ztrátu bodů a chtěl zápas roz-
hodnout jedním úderem, což se 
mu nevyplatilo. Stálo jej to příliš 
síl a po minutě mu začali ruce 
padat níž než by měly. Zkušený 
boxer Fendrich okamžitě vycítil 
šanci a po přesném úderu 
z kontru padl Michal k zemi. 
Pokoušel se ještě zvednout, ale 
nešlo to. Na slavnostní předání 
mistrovského pásu ale už byl 
v pořádku. Trenér Dušek: „I přes 
prohru svého svěřence jsem 
spokojen, protože proti favori-
zovanému soupeři předvedl víc 
než vyrovnaný výkon a dokázal, 
že o profesionální titul bojovali 
opravdu dva nejlepší kickboxeři 
této váhy v republice.“ 

ZdS, foto archiv KBC


