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Zastupitelé na svém zasedá-
ní 21. ledna schválili rozpočet měs-
ta na rok 2016 dle pozměňovacího ná-
vrhu zastupitele Jaroslava Draského, 
který prosadil vytvoření stipendijního 
programu pro studenty lékařských 
fakult. Potřebných 150 tisíc Kč (sti-
pendium pro tři budoucí lékaře) získá 
město z rezervního fondu.

Varnsdorf má na tento rok naplá-
nované výdaje ve výši 245,7 mil. Kč. 
Předpokládané příjmy by měly dosáh-
nout 217 mil. Kč. Rozpočet je posta-
vený jako schodkový, přičemž scho-
dek bude kryt finančními prostřed-
ky z minulých let. Schodek zahrnuje 
především prostředky z investičních a 
neinvestičních dotací na akce, které 
město hradilo ze svého rozpočtu a 
peníze obdrželo až na konci minu-
lého roku, případně na akce, které 
začaly loni a pokračují letos.

Úvodní zasedání zastupitelů v tom-
to roce přílišný zájem veřejnosti ne-

V roce 2016 bude Varnsdorf hospodařit s 245 miliony
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Hlas severu hledá spolupra-
covníky z řad studentů starších 
18 let se zájmem o žurnalisti-
ku. Rádi bychom vytvořili re-
dakci junior pro čtyři až pět 
studentů.

Nabízíme nahlédnutí do zá-
kladů novinářského řemesla, 
účast na zajímavých akcích a 
možnost prezentace vaší prá-
ce v Hlasu severu, na městském 
webu, Facebooku a YouTube.

Požadujeme zájem, samo-
statnost, schopnost komuniko-
vat a psát.

Ideální příležitost pro žáky 
maturitních ročníků, případně 
studenty žurnalistiky.

Zájemci, posílejte stručný 
životopis s krátkou úvahou 
o potřebě regionální žurnalisti-
ky na e-mail: michal.haller@e-
mail.cz.

Michal Haller

HLAS SEVERU
JUNIOR

Konečný údaj k 31. prosin-
ci 2015 o počtu obyvatel naše-
ho města uvádí přesně číslo: 

15 449.   

JE NÁS PATNÁCT
 A PŮL TISÍCE

Pokračování na str. 2

vzbudilo, a to i přesto, že se tu díky 
opravenému kotli a přímotopům moh-
la konečně ohřát. Ani téma městský 
rozpočet lidi do „ochozů“ nepřilá-
kalo. Nebo se zdejší zastupitelé těší 
takové důvěře svých voličů? Zásadní 
jednání o rozpočtu sledovali v sále 
Střelnice tři občané.

Podle starosty Stanislava Horáčka je 
rozpočet vyvážený a klade důraz na 
projektové dokumentace. „Když bu-
deme chtít investičně vylepšovat stav 
našeho města, tak musíme být připra-
veni na případné dotace. Bez nich se 
prostě neobejdeme. Proto je hodně 
položek věnováno právě přípravám na 
budoucí investiční akce,“ řekl Stanislav 
Horáček.

Kritika z řad opozičních zastupi-
telů se snesla na neinvestiční do-
taci města na činnost Fotbalového 
klubu Varnsdorf ve výši 2 mil. Kč. 
Proti dotování fotbalu se písemně 
vyjádřila také Iniciativa 2000, která 

požaduje větší kontrolu nakládání 
s penězi v klubu. „To je nepřípust-
ná částka. Fotbal nehraju, nezají-
má mě a nevím, proč bych ho měla 
platit,“ ohradila se zastupitelka Lenka 
Juricová. „Neznám město, které by se 
nepodílelo na spolufinancování mlá-
dežnického sportu,“ oponoval starosta 
Stanislav Horáček.

Zajímavostí je plánovaná inves-
tice do městského rozhlasu, jehož 
oprava a rozšíření je součástí žá-
dosti o dotaci na protipovodňová 
opatření v rámci připravenosti na 
krizové stavy. Rozhlas (z roku 2003) 
je poruchový a kvůli nespolehlivosti 
a špatné slyšitelnosti už více než 
rok nevysílá.

Kompletní rozpočet města na 
rok 2016 najdete na městském 
webu ve složce dokumenty (http://
www.varnsdorf.cz/files/rozpocet_2
016.pdf).                                  Michal Haller

Na začátku ledna nás potěšila 
zpráva ze sousedního Německa, 
kde se v místním tisku psalo o hrdin-
ském skutku občana našeho měs-
ta pana Jaroslava B., který zabránil 
vzniku velkého požáru. Nyní už 
můžeme prozradit, že jde Jaroslava 
Bradíka z Varnsdorfu. Muže, který se 
u požáru v Großschönau ocitl vlastně 
náhodou, jsme požádali o rozhovor.

Dobrý den, můžete našim čtená-
řům přiblížit, co se ten den vlastně 
stalo?

Onoho brzkého rána v pátek 
8. ledna jsem se vracel z práce. Jelikož 
podnikám v zahraničí a firmu máme 
v Anglii, přiletěl jsem v noci na praž-
ské letiště a rozhodoval se, kudy se 
dostanu nejbezpečněji a také nej-
pohodlněji domů. A protože bylo 
nasněženo, vyrazil jsem na Liberec a 
Žitavu, abych byl doma co nejdříve.

Takže to byla vlastně všechno 
velká náhoda?

Určitě, pokud  bych jel přes Měl-
ník, tak bych si užil možná drama-
tičtější cestu, ale klidnější závěr. 
Takhle jsem pár desítek metrů před hra-
nicemi s naším městem zahlédl mezi 
domy plameny. Nejdříve mě napa-
dlo, že někdo něco pálí, ale pak
jsem si uvědomil, že jsou tři hodi-
ny ráno, že jsem ještě v Německu

Hrdina? Ne, tak se rozhodně necítím...
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Cena tepla
Rada města rozhodla vzít na 

vědomí cenu tepla pro rok 2016, 
která zůstává ve stejné výši jako 
v minulém roce. Cena tepla 
z horkovodu na patě objektu činí 
530,34 Kč/GJ bez DPH, u objektů, 
kde je vlastníkem stanice majitel, 
je to 475,14 Kč/GJ bez DPH.

Změna v radě školy
Městští radní odvolali býva-

lého tajemníka úřadu Lubomíra 
Samuhela z funkce člena školské 
rady za zřizovatele při ZŠ Ediso-
nova a novým zástupcem města 
jmenovali na období 2014 - 17 
jeho nástupce ve funkci Radka 
Kříže.

Dotační pracovní ko-
mise

Radní jmenovali do funkcí členů 
dotační pracovní komise pro rok 
2016 Jaroslava Draského, Mar-
celu Loukovou, Josefa Fibigera, 
Jana Novotu, Ilonu Martinovskou 
a Josefa Rybánského. Předsedou 
komise jmenovala rada místosta-
rostu Josefa Hambálka.

Sociální začleňování
Zastupitelstvo města schválilo 

Memorandum o spolupráci s Agen-
turou pro sociální začleňování. 
„Agentura nám poskytne meto-
dickou podporu a pomůže se zpra-
cováním žádostí o dotace. Sama 
zároveň rozděluje další finance 
z několika ministerstev,“ vysvětlil 
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Josef Fibiger. Spolu-
práce, která byla zatím podepsá-
na na rok, by měla přinést městu 
také celkový rozvoj sociálních 
služeb pro seniory a rodiny.

Prevence kriminality
Městští zastupitelé schválili 

Program prevence kriminality pro 
rok 2016. Zároveň odsouhlasili 
podání tohoto programu v dotační 
výzvě ministerstva vnitra a zajiš-
tění případného spolufinancování. 
Program obsahuje především 
aktivity zaměřené na děti, které 
se staly oběťmi trestného činu, a 
na děti ze sociálně slabých rodin. 
Počítá také s vybavením nízkopra-
hového centra a prevencí proti 
krádežím jízdních kol. „Jde o no-
vou metodu. Díky ní by městská 
policie mohla označit kolo a pak 
ho po krádeži dohledat,“ doplnil 
Josef Fibiger.                          ha

2

a že jsem u toho ohně nezahlédl 
žádnou postavu. Zastavil jsem, 
couvnul a viděl hořící hromadu ved-
le garáže. Plameny už byly pěkně 
vysoké, odhaduji to na pár met-
rů, a hrozilo, že by od nich mohla 
chytit sousední garáž. Proto jsem 
začal ihned troubit, a když se nic 
nedělo, zvonil jsem na oba obyt-
né domy v okolí. Přitom jsem 
volal na 112. Nejdříve jsem se 
dovolal do Čech, pak jsem raději 
mobil přepnul na německou síť a do-
volal se i na německou 112. To zase 
nastal drobný jazykový problém, 
který jsme nakonec řešili přecho-
dem na angličtinu. Mezitím z domu 
vyšla starší paní, začala panika-
řit a lamentovat, tak jsem jí vra-
zil do ruky telefon, aby německy 
vysvětlila, co a kde se přesně děje, a 
přemýšlel, kdy asi a odkud dorazí 
nejbližší hasiči a zda se do té doby 
nestane nic horšího.

Jak jsem se ale dočetl, nezůsta-
lo jen u čekání...

Chvíli jsem čekal a pak jsem ra-
ději skočil do auta, zajel domů do 
Varnsdorfu, v garáži popadl ruční 
hasičák, co jsem kupoval na kolau-
daci domu, a jel rychle zpátky. Než 
přijeli hasiči, tak jsem ty plameny 
srazil a oheň trošku zkrotil. To už při-
jížděli hasiči, požár si převzali a bez 
problémů ho dohasili. Chvíli jsem tam 
ještě stál a čekal, co se bude dít. 
Mezitím za mnou přišel velitel míst-
ních hasičů a opsal si pro případné 
vyšetřování policie moje nacioná-
le. Také se mě ptal, zda chci hasičák 
nechat naplnit, což jsem odmí-
tl a odjel domů. Byl jsem unave-
ný a už jsem se viděl v posteli.

Použil jste někdy v minulosti 
hasicí přístroj?

Použil, ale ne takhle v reálu. 
V Anglii jsou velmi přísné bezpečnost-
ní a požární předpisy, a tak jsem se 
vloni, jako ředitel firmy, musel také 
zúčastnit jednoho z pravidelných 
školení. Během něj nás školitel 
v praktické části nechal použít 
hasicí přístroj. To bylo ale všech-
no připravené. Při skutečném 
zásahu mě překvapilo, že, mož-
ná i díky nedokonalému používá-
ní, nebyl jeho účinek tak velký. 
Nějak jsem počítal s tím, že s ním 
udělám větší kus práce. Mám oba-
vu, že kdyby hasiči přijeli pozdě-
ji, asi by se oheň zase více rozho-
řel.

Co bylo pak?
V sobotu k nám domů přijel star-

ší pán, asi majitel garáže, a neodjel, 
dokud jsem si od něj nevzal pení-
ze na opětovné naplnění přístro-

V době, kdy píšu tento člá-
nek, je u nás v Evropě 27. ledna, ve 
Vietnamu je v tu chvíli 19. den 12. 
měsíce ve 32. roce 78. cyklu. Za-
tímco u nás jsme slavili silvestra a 
Nový rok téměř před měsícem, Viet-
namci a Číňané se na ten svůj tepr-
ve těší. Vloni připadl na 19. února, 
letošní se bude slavit osmého února a 
příští rok to bude na konci měsíce led-
na. Protože lunárnímu kalendáři vždy 
vládne zvíře, rok 2015 byl ve zname-
ní kozy a ten následující bude rokem 
opice.

Také vietnamská komunita v na-
šem městě každoročně patřičně osla-
vuje příchod Nového roku. Lunární
Nový rok totiž patří k největším a 
nejdůležitějším svátkům v roce, je 
dobou návštěv a také dovolených. 
Stejně jako u nás se před oslavou 
pořádně uklízí, především zame-
tá, aby se z domů vymetlo neštěstí, a 
připraví se prostor pro příchod štěs-
tí. Nejdůležitější chvílí je slavnostní 
večeře. Nový rok se slaví většinou 
v rodinném kruhu, oslavují se bo-
hové a rozdávají se červené obál-
ky s finančním obnosem pro štěs-
tí a aby se rodiny držely peníze. 
Další dny jsou zasvěceny návštěvám 
u příbuzných a známých. Oslavy tr-
vají 15 dnů.

Z JEDNÁNÍ RADNÍCH
A ZASTUPITELŮ

Hrdina? Ne, tak se rozhodně necítím...
Dokončení ze str. 1 je. To mi připadalo milé. Večer jsem 

ještě mé hašení dával k dobru na 
tenisu a pak už jsem se tím nezabý-
val. V pondělí mi volali známí a smá-
li se, že jsem celebrita, že mě jsou 
plné německé noviny.

Připadáte si teď jako hrdina?
Jako hrdina se rozhodně necí-

tím. Když vyšel ten německý člá-
nek, tak jsem si tu situaci opět pře-
hrával v paměti a uvažoval, co by se 
bývalo stalo, kdybych se rozhodl jet 
přes Mělník. Stále mi to, co jsem 
udělal, připadá normální a dou-
fám, že nejsem moc naivní, když si 
říkám, že by to přeci tak udělal kaž-
dý. Také jsem si uvědomil, že jsem to 
vlastně celé dělal hlavně pro sebe. 
Možná vám to teď přijde divné, ale 
představoval jsem si obě varianty, 
které mohly nastat, kdybych býval ne-
zasáhl. Vždyť by přeci nikdo neviděl a 
nevěděl, že jsem nezastavil a že jsem 
jen projel kolem. Ale já bych se v ne-
děli, když jsem tudy projížděl znovu 
v opačném směru, pozorně dí-
val na ta místa. V tom lepším 
případě by oheň dohořel sám, zů-

stala by tam jen očouzená zeď gará-
že a já bych si řekl, že jsem si ušet-
řil čas a nemusel se špinit. V opačném 
případě bych ale v neděli viděl vy-
hořelou garáž, možná i vyhořelý kus 
toho činžovního domu a celý zby-
tek života bych musel žit s tím, že 
možná stačilo nebýt lhostejný, za-
stavit a něco udělat. A tak si ří-
kám, že za tu chviličku mého života, 
kterou jsem tam nechal, za těch pár 
starostí s hasičákem a za ten dobrý 
pocit mi to rozhodně stálo.

K tomu není co dodat. Rád
bych vám poděkoval za vaši občan-
skou statečnost a za reprezentaci 
našeho města v sousedním Němec-
ku. V posledních letech přibývá po-
dobných případů a my o nich rádi 
budeme psát. Přejeme vám hod-
ně zdraví a úspěchů v osobním 
i pracovním životě a děkujeme za 
rozhovor.

Odkaz na článek v Sächsische Zei-
tung: http://m.sz-online.de/nachrichten/
varnsdorfer-verhindert-grossbrand-
-in-grossschoenau-3293542.html.

Jiří Sucharda

Zatímco u nás hodně lidí zůstává na 
Silvestra doma, Asijci slaví většinou 
dohromady, a to buď v domě nejstarší-
ho člena rodiny, v kruhu svých nejbliž-
ších přátel nebo v posledních letech 
i v restauracích. Pokud jsou mimo 
domovskou zemi, slaví společně v růz-
ných sálech a kulturních střediscích. 
V posledních letech pamatuji 
oslavy Nového roku na Lidovce, za-
žil jsem je ve Velveta klubu a napo-
sledy v sále restaurace Střelnice.

I v letošním roce bude vietnamská 
komunita slavit Nový rok na Střelni-
ci. V této souvislosti pořadatelé požá-
dali radu města o výjimku z obecně 
závazné vyhlášky týkající se zákazu 
používání pyrotechniky. Rada města 
výjimku schválila, a tak se 6. úno-
ra, kdy my slavíme masopust, usku-
teční ve městě několik menších ohňo-
strojů. Rádi bychom v této souvislosti 
požádali občany a zejména chovatele 
pejsků a drobného zvířectva o shovíva-
vost, a to i z toho důvodu, že se jed-
ná o první řádnou žádost o výjimku.

Naši občané si s vyhláškou zatím 
hlavu příliš nelámou, a tak
museli strážníci často vyjíždět k těm
neohlášeným. I přes problémy se
vstupem na pozemek a následným 
dokazováním již někteří prokaza-
telní hříšníci skončili na úřadě 
s přestupkem.                                         JS

Asijská komunita  
přivítá Nový rok v sobotu 6. února
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Přijďte obohatit rozmanitost ma-
sek na letošní masopust. Vyrobte si 
doma masku nejen pro své ratolesti, 
ale i pro sebe a zapojte se do maš-
karního reje. Sejdeme se jako vždy 
na nádvoří základní umělecké školy 
v 9 hod. Dáme něco malého na po-
silněnou a vyrazíme do ulic. Cestou 
se občerstvíme nejen sladkostmi, ale 
i dobrým mokem (jenom dospěláci!) 
a za podpory Dykyty dotančíme a 
doskotačíme se starostenským su-
dem na Střelnici, kde jej narazíme a 
sami si mastných specialit užijeme. 

Masopust 2016 volá!

Informace

Pokud vás tento program nezaujal, 
přijďte si nakoupit nebo ochutnat 
zabijačkové speciality na Střelnici a 
zanotovat si společně s dechovkou 
Pavla Zelenky.

A komu sobota nebude stačit, ať 
ani v neděli nesedí doma. Vezměte 
děťátka a sejdeme se opět v maskách 
na zimním stadionu na oblíbeném 
Ledovém maškarním karnevalu, 
kde si nejen zabruslíme, ale také 
zasoutěžíme. Zkrátka se do sytosti 
vyřádíme.      

 JS

MasoMaso
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I v loňském roce se internetové 
stránky města těšily velkému zájmu 
čtenářů. Zaznamenali jsme čtvrt mi-
lionu návštěv od 100 tisíc unikátních 
návštěvníků. Největšímu zájmu se 
jako již tradičně těšily zveřejňova-
né jídelníčky, dále úřední deska a 
mile nás také překvapil velký zájem 
o elektronickou verzi Hlasu severu. 
Mezi další často vyhledávaný obsah 
patřily v loňském roce kontakty na za-
městnance radnice, veřejné zakázky, 

Klub českých turistů (KČT) Varns-
dorf hodnotil své aktivity za loňský 
rok na výroční členské schůzi, která 
se konala v sobotu 16. ledna v re-
stauraci VOŠ a SŠ Varnsdorf v Kos-
telní ulici za účasti Dr. Eichlera za 
oblast Ústecký kraj a pana Heikeho 
za KČT Krásná Lípa.

Místní turisté v loňském roce usku-
tečnili celkem 84 výletů do blízkého 
i vzdáleného okolí, kterých se 
zúčastnilo 1 274 osob, a nachodili 
úctyhodných 13 976 kilometrů. Ki-
lometry sčítají podle vyznačených 
turistických map na internetu. 
Organizují také dvoutýdenní pobyty 
v českých horách či zahraničí. KČT 
Varnsdorf má aktuálně 50 členů, 
včetně pěti vedoucích turistiky a 
pěti značkařek. V uplynulém roce 
došlo k vyznačení 72 km turistic-
kých trast a hypotras. Kromě toho 

Klub českých turistů Varnsdorf 
oslaví 60 let

udržují zeleně značenou stezku na 
Hrádek.

„Každou sobotu vyrážíme do příro-
dy v České republice nebo sousedním 
Německu. Nový rok začínáme výstu-
pem na Jedlovou a končíme ho silves-
trovským výstupem na Klíč,“ vypráví 
Iva Grimmová, členka KČT Varnsdorf.

Rok 2016 se do historie klubu za-
píše zlatým písmem, neboť 3. dubna 
to bude přesně 60 let od doby, kdy 
se konala zakládající členská schůze 
turistického a horolezeckého oddílu 
TJ Slovan Varnsdorf. Od roku 1992 
se však turisté osamostatnili a vytvo-
řili Klub českých turistů Varnsdorf. 
„Srdečně bych chtěla za celý KČT 
Varnsdorf poděkovat městu Varnsdorf 
za finanční příspěvek z Grantového 
programu v uplynulém roce 2015, kte-
rý nám umožnil více aktivit a výletů,“ 
dodala Iva Grimmová.   Tomáš Secký

Výlet do Kryštofova údolí

Jak si vedl městský web 
v minulém roce

formuláře, ztráty a nálezy a usnesení 
ze zasedání rady a zastupitelstva.

Oslovili jsme čtenáře ve 116 zemích 
světa, zahraniční návštěvníci stránek 
přistupují na web nejčastěji z Němec-
ka, USA a Slovenska. Zhruba každý 
pátý čtenář používá pro čtení webu 
mobilní telefon nebo tablet. Věříme, 
že i letos si městský web povede 
dobře. Těšit se můžeme i na některá 
vylepšení a změny.

mea

Tak se jmenuje projekt měst 
Varnsdorf a Seifhennersdorf, který 
bude v měsíci březnu odevzdán spolu 
s žádostí o příspěvek na Euroregion 
Nisa. Budeme doufat, že tento náš 
společný projekt uspěje a získáme 
prostředky potřebné k dokončení 
celkové rekonstrukce objektu.

Co všechno tato žádost obsahuje? 
Hlavní myšlenkou je vyzdvihnout 
Hrádek - Burgsberg jako turistický 
cíl. Místo, kam přijdou turisté jak 
z české, tak i z německé strany. 
Kromě již opravené a zpřístupněné 
věže, ze které je nádherný pohled 
na město a vzdálené kopce, chceme 
nabídnout návštěvníkům Hrádku také 
stálou expozici z oblasti geologie, 
paleontologie a mineralogie. K tomu 
poslouží sklepní prostory a přízemí. 

Hrádek - turistický cíl 
s naučnou stezkou

Prostory o patro výš budou určeny 
k prezentaci našeho regionu ve spo-
lupráci s nejbližšími sousedy. Nebude 
tam samozřejmě chybět ani malé 
občerstvení pro turisty.

Kolem Hrádku a směrem ke Špi-
čáku je naplánována naučná stezka 
s výkladem ve třech jazycích, která 
bude potěšením zejména pro rodiny 
s dětmi. Nebudou chybět také par-
kovací místa a úprava příjezdových 
cest. I německá strana ve svém pro-
jektu plánuje vybudování přístupové 
a cyklistické cesty směrem k Hrádku 
a bude se podílet na vytvoření inter-
aktivní geologické expozice. Celkové 
náklady činí zhruba 40 mil. Kč. Tak 
nám držte palce, ať to pro náš Hrá-
dek dobře dopadne.

Roland Solloch, místostarosta



2/2016 Inzerce

ve spolupráci 

s penzionem Dvůr pohody, 
vám nabízí:

• individuální výuku AJ
• individuální výuku AJ po skype
• skupinovou výuku AJ
• intenzivní víkendový a týdenní kurz AJ 
   s rodilým mluvčím
• firemní kurzy

Kontaktní údaje:
www.penzion-varnsdorf.e
info@penzion-varnsdorf.eu
rebelteacher68@seznam.cz
603 863 504 penzion
608 180 719 Joe Bittersmann

MLUVTE ANGLICKY JAKO RODILÝ MLUVČÍ z USA
JOE BITTERSMANN, NO LIMITS LANGUAGE SCHOOL
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SLEVA 20%
na hlavní jídlo

z masopustního menu
Platnost kupónu 12.-14. 2. 2016

NOC V HOPSÁRIU
v sobotu 13. 2. 2016

BONUS
slu�ba stylistky zdarma
k rezervaci do 10. 2. 2016

decin.hopsarium.cz
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Třída 9. května 11/4, Rumburk, Tel. 412 332 071, 725 807 633
info@optika-hrdlickova.cz, www.optika-hrdlickova.cz

Měření zraku
Objednávky na čísle

725 807 633

Chcete inzerovat v Hlasu severu?
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz, volejte 412 372 241
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstnání
Německo, Rakousko – nabídka 

práce – technické profese - elek-
trikáři, svářeči, instalatéři, me-
chatronici, mechanici, nástrojaři, 
zámečníci, zedníci, malíři pokojů, 
natěrači, tesaři, truhláři, pokrý-
vači a další obory – zajímavý plat, 
zázemí, zaměstnanecké výhody 
– znalost německého jazyka výho-
dou, ne podmínkou – zájemci zašlete 
stručný životopis v němčině – kon-
takt j.zarnack@email.cz. Těšíme 
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC 
Personalservice.

Německo, Rakousko – nabídka 
práce – zdravotní sestry, pečova-
telky - práci nabízíme pro zdravotní 
sestry, pečovatelky i neodborné síly 
se zkušenostmi z oblasti pečovatel-
ství (např. péče o rodinné přísluš-
níky) - znalost němčiny na dobré 
komunikativní úrovni podmínkou 
– zajímavý plat, zázemí, zaměst-
nanecké výhody – zájemci zašlete 
stručný životopis v němčině – kon-
takt j.zarnack@email.cz. Těšíme 
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC 
Personalservice.

www.zalepsisluknovsko.cz
Různé

Před třemi lety vyšel v Hlasu 
severu rozhovor s Pavlem Bezrem, 
mladým odborníkem na finance, na 
který dnes navazujeme. Bezr spolu-
pracuje se středními školami v regionu 
v oblasti finanční gramotnosti, kde 
pořádáme přednášky pro studenty 
4. ročníků.

Jak jsou na tom dnes studenti 
s finanční gramotností?

Popravdě většinou jediný spořicí 
nástroj, který znají, je spořicí účet. 
Bohužel vzorce chování se i v oblasti 
financí kopírují po rodičích. Pokud ro-
diče neumí hospodařit se svými finan-
cemi, tak jejich děti většinou také ne.

Ve školách se finanční gramot-
nost nevyučuje?

Tuším, že zmínka o finanční gra-
motnosti v osnovách je, ale co má 
člověk dělat se svojí výplatou, do 
jakých finančních produktů by si 
měl spořit a proč, jak by měla být 
nastavena jeho úrazová pojistka a 
především, jak reagovat na nena-
dálé situace v životě, tak aby se 

Konstatování, že dnešní doba je 
uspěchaná, plná stresu a našemu 
zdraví škodící, je už otřepané klišé. 
Stále více lidí se ale s tímto faktem 
nehodlá smířit a chce pro své zdraví 
něco udělat. Bojovat s bolavými 
zády z nekonečných hodin sezení, 
se zkrácenými svaly, s nezastavitel-
ným proudem myšlenek a starostí 
zaměstnávajících mozek, když leží 
v posteli a snaží se usnout.

Jenže jak začít? Koupit perma-
nentku do posilovny nebo snad 
běžecké boty? Ani jedno nemusí 
být pro naše tělo vhodné, a pokud 
to budeme přehánět, můžeme si 
dokonce ublížit. Základem je nejen 
komplexní protažení celého těla, ale 
i posílení tzv. jádra neboli hlubokého 
stabilizačního systému, který má na 
starosti správné držení těla.

Řešením může být jóga. Prastaré 
asijské učení zahrnuje nejen fyzic-
kou stránku v podobě jógových pozic 
asán, které se zaměřují na posílení 
a vyrovnání těla, rozvoj pružnosti, 
zdraví páteře, prokrvení všech orgá-
nů, ale posiluje také duševní oblast, 
kdy pomocí dechových technik a 
meditace pomáhá očistit a zklidnit 
naši mysl.

Není však cílem napodobovat jogí-
ny v krkolomných, pro běžného smr-
telníka nedosažitelných pozicích. Dů-
ležitější je správnost provedení cviků 
a jejich pozitivní účinek na zdraví. 
Právě v takovém stylu cvičí i lektorka 
jógy Pavlína Stránská, která od února 
otevírá nové lekce v našem kraji, 
konkrétně v Rumburku, Varnsdorfu a 
Jiřetíně pod Jedlovou. Při cvičení si 
nejen odpočinete a zrelaxujete mysl, 
ale především posílíte a protáhnete 
svaly, o kterých jste možná ani netu-
šili, že je máte. Pod pečlivým dohle-
dem lektorky budete provádět pozice 
anatomicky správně tak, aby byly pro 
vaše tělo co nejpřínosnější.

Chcete udělat něco pro své zdraví 
a vitalitu? Přijďte si zacvičit. Infor-
mace a termíny cvičení naleznete na 
webu pavlinastranska.cz.

JS

Jógou ke zdravému tělu a klidné mysli
Den - úterý 19. ledna. Čas - 6.45 

hodin. Teplota – minus 17°C. Žáci Bo-
rek Bartl, Zuzana Benešová, Michaela 
Čapičíková, Kristýna Křížová, Tereza 
Křížová, Vojtěch Petrásek a Daniel 
Pípa stojí na autobusové zastávce 
a celí promrzlí čekají na autobus, 

 

Návrat tradiční matematické třídy?
který je doveze do Děčína na okresní 
kolo Matematické olympiády.

Začátek soutěže - 8.30 hodin. Zdá 
se, že na vypracování úloh je času dost 
(kategorie 5. třída - 3 úlohy - 90 minut, 
kategorie 9. třída - 4 úlohy - 4 hodiny), 
ale po přečtení zadání je nutné si čas 
správně rozvrhnout a začít pracovat.

Jsme nejen „v pohybu“, ale umíme 
i „myslet“. Všem žákům děkujeme 
za účast v soutěži, zvlášť blahopře-
jeme Kristýnce a Borkovi, kteří se se 
stejným počtem bodů umístili ve své 
kategorii na 2. a 3. místě. Chválíme 
i Vojtu, který se ve své kategorii 
umístil na 3. místě, a Dana, který 
s plným počtem bodů ve své kategorii 
zvítězil. Kategorie 9. tříd je postupo-
vá, takže kluky uvidíme i v krajském 
kole v úterý 22. března.             

Věra Víšková, 
ZŠ náměstí E. Beneše, red

Finanční gramotnost studentů
člověk nezadlužil, mladí moc nevědí.

Kam jste se za poslední tři roky 
posunul?

Ve Varnsdorfu a okolí máme nyní 
s týmem více než 1 000 klientů, o kte-
ré se pravidelně staráme.            ha
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V polovině dubna, přesněji od 
čtvrtka 14. do neděle 17., přivítá 
Varnsdorf účastníky kvalifikačních 
závodů vodících psů. Soutěž spoje-
nou s doprovodným programem pro 
nevidomé účastníky a jejich čtyřnohé 
„spoluhráče“ pořádá ve spolupráci 
s městem Roman Vaněk, sám úspěšný 
závodník, kterého doprovází jeho 
věrný pomocník labradorský retrívr 
Nabuchodonozor.

„Sám se podobných závodů už 
nějakou dobu účastním, a tak mě na-
padlo, že bychom je mohli uspořádat 
u nás ve Varnsdorfu. Rád bych ukázal 
ostatním, se kterými se na závodech 
pravidelně potkáváme, místo, odkud 
pocházím,“ řekl Hlasu severu organi-

Varnsdorf přivítá závody vodících psů
zátor Roman Vaněk. „Je s tím hodně 
práce, ale jsem rád, že se najdou 
i lidé, kteří nabízejí pomoc. Vyšlo 
nám vstříct i město, za to děkuju. 
Stále nám chybí v rozpočtu nějakých 
10 tisíc korun, ale věřím, že i to díky 
sponzorům dáme dohromady,“ dopl-
nil Vaněk.

Zázemí najde netradiční akce 
v knihovně a ve sportovní hale. 
Kromě sportovních disciplín čeká 
na účastníky bohatý doprovodný 
program, který zahrnuje jak výlet 
na Hrádek, tak návštěvu hasičské 
zbrojnice či bazénu. Nejúspěšnější 
závodníci postoupí do republikového 
finále. Mediálním partnerem akce je 
Hlas severu.                           ha
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NAROZENÍ
Prosinec
* Jakub Dočkal
  Ivana Müllerová
  Tomáš Dočkal

* Michal Hemmer
  Martina Hemmerová
  Tomáš Hemmer

* Jakub Pitner
  Jana Pitnerová

* Matyáš Jasa
  Lucie Schreiberová
  Marek Jasa

Leden
* Matyáš Doležal
Zlata Doležalová
Miroslav Feko

* Jakub Novák
Anna Nováková
Pavel Novák

* Tomášek
Jaroslava Denigrová
Tomáš Lacina

* Adéla
Klára Melicharová
Jiří Kunc

ZUBNÍ POHOTOVOST
6.-7. 2. 2016  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové u Děčína
tel. 412 550 343

13.-14. 2. 2016 
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 507 588

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 9. února od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Ve čtvrtek 11. února slaví paní Vlas-
ta Ivanová a pan Vladimír Ivanov 60. 
výročí uzavření sňatku. Jménem celé 
naší velké početné rodiny bychom 
chtěli popřát vše nejlepší, hodně zdra-
ví a pohody do dalších společných let. 

S láskou a úctou vaše velká rodina
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V pátek 5. února a v pondělí 
15. února vzpomeneme výročí naroze-
ní našich rodičů Berty a Josefa Ko-
šumberských. Vzpomíná celá rodina.

Vydal ses cestou, 
kde chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek 
nechal jsi dokořán. 
Kytičku květů a svíci 
hořící ti na hrob 

dáme, s bolestí a láskou vzpomíná-
me. 

V úterý 19. ledna by se dožil 
osmdesáti devíti let pan Květoslav 
Pospíšil z Varnsdorfu. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. 

Vzpomínají manželka Alena a syn 
Květoslav s rodinou.

Čas plyne, ale 
smutek zůstává. V pá-
tek 12. února uply-
ne 15 let, kdy nás 
navždy opustil můj 
skvělý dědeček pan 

Antonín Polcar. 
S láskou vzpomíná vnučka Šárka 

s rodinou.

Ve středu 10. úno-
ra vzpomeneme dru-
hé smutné výročí 
úmrtí pana Mirosla-
va Štětiny. Za vzpo-
mínku děkuje dcera 

Mirka s rodinou a manželka.

V úterý 9. února 
tomu bude rok, co 
nás náhle opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička 
paní Hedvika Jaku-

bičková. 
Vzpomínají dcery Lenka, Martina a 

syn Jaroslav s rodinami.

V sobotu 13. února 
uplyne 5 roků ode 
dne, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
tatínek, dědeček a
pradědeček pan Wal-
ter Martinec. Kdo 

jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají děti s rodinami.

V sobotu 30. led-
na by oslavil své 
70. narozeniny náš 
milovaný tatínek, 
bratr, dědeček a 
pradědeček pan Jo-
sef Jiskra. 

S láskou vzpomíná rodina.

V pátek 5. února 
tomu bude 20 let, 
kdy navždy odešel 
náš drahý tatínek 
pan Julius Kováč. 

S láskou vzpomína-
jí rodina a přátelé.

V pondělí 8. února uplyne 14 let, 
co odešla naše milá sestra a teta paní 
Vladislava Jirásková. 

Vzpomínají sestry Lenka, Martina a 
bratr Jaroslav s rodinami.

ZDARMA za nákupy
do OC FORUM Liberec
27. února 2016
Nástupní zastávka - stanoviště A3
Tam 9.30 hod. - zpět 16.40 hod.

BusLine

Projekt Děti na startu, který bojuje 
proti nadváze a úbytku pohybu u dětí 
předškolního a raného školního věku, 
odstartovala SK Viktorie Jiříkov loni 
v září pro děti z celého Šluknovského 
výběžku. Úvodní Sportovní hry byly 
zaměřené, stejně jako celý projekt, 
na atletiku, gymnastiku, míčové hry a 
motoriku. Děti si den náramně užily, 
stejně jako jejich trenérky. Nikdo 
nebyl smutný, protože za sportovní 
výkon byly ohodnoceny všechny děti, 
a to medailí, svačinovým boxíkem a 
zdravou odměnou. Následující den 
nás čekal výlet na Tanečnici u Miku-
lášovic. Počasí nám přálo. Babí léto 
a vůně spadaného listí nás donutily si 

Viktorky na startu!

na zpáteční cestě zahrát v přírodě zá-
bavné hry. Výlet se vydařil. V nohách 
jsme měli 10 kilometrů, které ušla 
i nejmladší účastnice, teprve čtyřletá 
Anežka.

Krásné zážitky a výrobky si odváže-
la děvčata z inspiračního víkendu SK 
Viktorie v závěru minulého roku. Již 
po druhé jsme vyzkoušeli sportovní 
areál v Jiřetíně pod Jedlovou, kde se 
nám opět líbilo. Kromě aerobiku, dan-
ce aerobiku a jiného cvičení jsme si 
vyzkoušeli pečení vánočního cukroví, 
které jsme si mezi sebou rozdělili a 

na ochutnávku odvezli domů. Vyráběli 
jsme šperky pro své blízké pod stro-
meček a nakonec každý zvládl vytvořit 
krásný adventní truhlíček, na kterém 
jsme si mohli zapálit adventní svíčky.

Pod stromeček dostaly děti od 
svých trenérek řádění v rumburském 
bazénu. Malinké děti si zadováděly 
v malém bazénu, kde jsme měli na-
chystané různé soutěže s pomůckami. 
Velké děti soutěžily ve velkém ba-
zénu. Nakonec každý dostal nějakou 
maličkost pod stromeček. Sešlo se nás 
opravdu hodně a jsme velice rádi, že 
naše děti se nebojí jakéhokoli sportu.

Trenérky SK Viktorie Jiříkov, red

HC TS Varnsdorf -
 HC Frýdlant 3:8 
(0:3, 1:2, 2:3)

Ve 14. kole Krajské ligy mužů 
Libereckého kraje přivítali varnsdor-
fští hokejisté 31. ledna na domácím 
ledu tým HC Frýdlant. V pohledném a 
bojovném utkání zvítězili hosté, kteří 
byli efektivnější v zakončování akcí, 
střeleckých pokusů i přesilových her. 
Poslední pokus o zápasové vítězství 
v letošním ročníku KLM budou mít 
varnsdorfští hokejisté 7.února na do-
mácím ledu. Přijďte je povzbudit!    r
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Vítaným zpestřením fotbalové 
přípravy je pro některé klubové týmy 
mládeže opět Zimní liga organizova-
ná ústeckým KFS. Úvodní zápasy se 
odehrály na sklonku uplynulého roku 
a 31. ledna liga dospěla do závěreč-
ných duelů ve čtyřech skupinách, jak 
u dorostu, tak u žáků.

MLADŠÍ DOROST, skupina A: FK 
Děčín - Boletice/Modrá 2:2 (0:2); FK 
Varnsdorf A - FK Varnsdorf B 4:1 (2:1),
branky Lisý, Záhorský, Kramer 2 -
Křivohlavý;  FK Junior Děčín – FK Varn-
sdorf A 4:2 (2:2), góly VDF Holubek a 
Beran; Boletice/Modrá – FK Varnsdorf 
B 2:3 (0:1), branky vítězů Štěpánek, 
Musílek, Křivohlavý; FK Varns-
dorf A –Boletice/Modrá 2:1 (0:1),

Dorosty i žáci ve čtvrtfinále Severská derby
v Lužické lize

Ligu bowlingu
vedou Spliťáci

Práchenský, Beran; FK Varnsdorf B - 
FK J. Děčín 2:1 (0:1), góly Musílek 2.  
Pořadí: 1. FK VDF A 6 bodů, 2. FK VDF 
B 6, 3. FK Děčín 4, 4. Boletice/Modrá 
1. Oba varnsdorfské dorosty postou-
pily do čtvrtfinále ligy. 

STARŠÍ ŽÁCI, skupina A: FK Neště-
mice - FK Děčín 2:4 (1:3); FAŠV A - FAŠV 
B 6:0 (2:0), góly Nagy, Slavík, Kapitán, 
Šešina, Doubek, Nováček; FAŠV A - Ne-
štěmice 5:1 (2:1), branky Michalina 2, 
Snášel, Šešina, Liška; FK Děčín - FAŠV 
A 2:3 (0:0), branky vítězů Nagy, Liška, 
Kočka; FK Neštěmice - FAŠV B 0:2 (0:1), 
o výhru se přesnými zásahy zasloužili 
Jetmar a Štefan;  FAŠV B - FK Děčín 
3:5 (1:2), góly domácích Kubr z PK, 
Jetmar, Motl. Čtvrtfinále zimní ligy 
si zahraje FAŠV A a FK Děčín.   ZdS

Druhý lednový víkend jsme se zú-
častnili v počtu 21 závodníků prvního 
a druhého kola Nejsevernější ligy 
házedel v Mikulášovicích. Umístění 
členů LMK Varnsdorf – 1. kolo - mladší 
žáci: 1. Jiří Šusta s výkonem 125 s, 2. 
Martin Štrobl 101 s, 3. Josef Thieme 
86 s. Starší žáci: 3. David Szollosi 132 
s. Junioři: 1. Miroslav Huk 216 s, 3. Ja-
romír Cimpl 97 s. Senioři: 1. Stanislav 
Rudinský 328 s, 4. Jan Štohanzl 135 s. 
2. kolo - mladší žáci: 1. Jiří Šusta 137 
s., 2. Vít Kudla 124 s., 3. Martin Štrobl 
123 s. Starší žáci: 1. Vojtěch Petrásek 
209 s, 3. David Szollosi186 s. Junioři: 
1. Miroslav Huk 247 s, 3. Jaromír 
Cimpl 120 s. Senioři: 1. Stanislav Ru-
dinský 396 s., 3. Jan Štohanzl 313 s. 
Této tradiční mikulášovické soutěže 
se zúčastnilo celkem 27 závodníků 

Šluknovského výběžku. Létalo se na 
stráních u Paťhů při teplotě - 6°C, 
větru 3 m/s a na sněhu. Poděkovat 
musíme dobře promrzlým rozhodčím 
Markovi, Řezníčkovi, Svobodovi, Krej-
číkovi a Formánkovi.

O den později se za mírného mrho-
lení a větru 5-7 m/s účastnila skupina 
6 našich závodníků úvodního kola 
Severní ligy házedel na Libereckém 
letišti. Výsledky - mladší žáci: 1. Vít 
Šulc 130 s, 2. Matěj Lebeda 109 s, 
3. Václav Šulc 109 s. Mladší žákyně: 
Julie Hladiková dosáhla výkon 92 s a 
byla jediná v kategorii. Senioři: 4. Jan 
Štohanzl 298 s, 7. Stanislav Rudinský 
252 s. Celkem se prvního kola Severní 
ligy házedel zúčastnilo 22 závodníků, 
z toho 15 seniorů. 

   Josef Bartík, LMK Varnsdorf

Informace z LMK Varnsdorf

Varnsdorfskou ligu vedl po šestnác-
tém z 28 kol tým Spliťáků s 54,5 bodu 
před Kobrou11 s 50 a BC Tos+Plus se 
44 body. Následovaly X-team 42, Black 
horses 41,5, Žlábci 31, Aspoň kilo 30 a 
Bahňáci 27. V jednotlivcích byl na čele 
J. Trojan (Spliťáci) s průměrným náho-
zem 170,2 bodu před J. Vašutem (Kob-
ra11) 169,5, R. Páchou (BC Tos+Plus) 
169,1, M. Králem (BC Tos+Plus) 167,7, 
J. Ševčíkem (Kobra11) 166,6 a S. Miš-
kovou (Spliťáci) 166,5 bodu. Dosud 
v soutěži bodovalo 42 hráčů a 5 hráček. 

ZdS

V pátém turnaji OKRESNÍ 1. AUTO-
CENTRUM JÍLOVÉ LIGY se první dva 
týmy tabulky rozešly smírně, a pro-
tože oba i jednou neuspěly, pořadí na 
čele se neměnilo. Jílové B však ode-
hrálo jedno utkání navíc a vítězně, 
čímž se bodově dotáhlo na varns-
dorfské béčko JK Trans. Klopýtání 
šluknovské SLŠ ji stálo ústup ze třetí 
pozice, naopak výsledky rumburského 
Benteleru jej posunuly opět o jednu 
příčku výše a byl již pátý. Z výsledků: 
JK Trans B – Jílové B 3:3, - Transco 
Bohemia DC 2:4, - Las Žlebas DC 
6:2; SLŠ – Jílové B 4:6, - Hezouni DC 
1:3, - Benteler 3:3; Benteler - Dum-
bo DC 3:2, - SLŠ 3:3, - Hezouni DC 
5:2. Závěrečný turnaj ligy pak při-
nesl výsledky: JK Trans B – Benteler 
2:2, - Dumbo 8:1, - Hezouni 7:1, - SLŠ 
7:0; SLŠ – Las Žlebas 5:1, - JK Trans 
0:7, - Transco Bohemia 0:4; Benteler  –
JK Trans 2:2, - Jílové 4:0, - Transco 
Bohemia 1:3, - Las Žlebas 3:2. Zá-
kladní část ligy tedy vyhrál Varnsdorf 

s 51 bodem před Jílovým B (47), 
Transco Bohemia Děčín (44) a do bojů 
o titul je doprovodí SLŠ Šluknov (32). 
Pátý skončil Benteler (27), následo-
vala děčínská družstva Dumbo (21), 
Hezouni (18) a Las Žlebas (6).  

V seniorské RAF DĚČÍN VETERÁNS 
LIZE posílilo náskok vedoucí SK Jílové 
o tři body, zatímco futsalisté gardy 
JK Trans udrželi odstup pěti bodů od 
Eurosportu Teplice a naděje jet na 
MČR tak stále žije. Výsledky prvních 
tří týmů průběžného pořadí: SK  Jílo-
vé - Tenis  Proboštov 7:0, - Rozbuška  
Boletice 3:1; JK  Trans – Rozbuška 
Boletice 0:2, - Tenis  Proboštov 7:1; 
Eurosport  Teplice - Old  Stars  Ludvi-
kovice 1:3, - Slovanka-Nota  Děčín 
3:2. Vede Jílové (33 bodů), druhý je 
Varnsdorf (25), třetí Teplice (20). 
Na dalších místech jsou Ludvíkovice 
(18), Rafani Děčín (18), Bělá (17), 
Slovanka Nota Děčín (15), Boletice 
(12) a Proboštov (4).  

ZdS

V redakci Hlasu severu se v průběhu 
prosince a ledna shromáždilo několik 
sportovních příspěvků, na které i přes 
větší rozsah letošního prvního čísla HS 
nezbyl prostor. Patří k nim i zprávy 
z oddílu stolního tenisu TJ Slovan 
Varnsdorf.

Dne 19. prosince se uskutečnil Vá-
noční turnaj, kterého se zúčastnilo 
26 hráčů. Vítězem se stal J. Vaněk 
z Markvartic, na druhém místě se 
umístil domácí hráč M. Charouzek a 
na třetím T. Karlovský, taktéž z Mark-
vartic. Čtvrté a páté pořadí patřilo 
varnsdorfským stolním tenistům, kon-
krétně L. Žatečkovi ml. a V. Strnado-
vi. Všem aktivním účastníkům turnaje 
poblahopřál za jejich výkony a věcné 
ceny předal ředitel turnaje V. Chlan 
ml. Poděkování patří sponzorům 
turnaje, kterými byly Varnsdorfské 
uzeniny a MUDr. Vejl.

V týdnu mezi Vánocemi a Silves-
trem 2015 se konal v hale stolního 
tenisu turnaj neregistrovaných hráčů. 
Zvítězil v něm L. Kovář, druhý byl 
M. Exnar a třetí J. Šálek. Čtvrté a 
páté místo vybojovali MUDr. Janák a 
M. Šálek.

Turnaje stolních tenistů
V již novém roce 2016 se pořádal 

v Krásné Lípě Novoroční turnaj za 
hojné účasti hráčů Slovanu Varnsdorf. 
Vítězství si vybojoval L. Žatečka ml. 
před P. Exnarem a třetí skončil MUDr. 
Vejl. Čtvrtá příčka připadla M. Ptáč-
kovi, všichni ze Slovanu Varnsdorf. 
Uvedeným hráčům patří poděkování za 
vzornou reprezentaci varnsdorfského 
oddílu stolního tenisu.            R. N.

Veteráni pokukují 
po postupu na MČR

Tři soutěže ligy nabídly v minulých 
kolech několik zajímavých derby utká-
ní družstev z výběžku. Stínem průběhu 
ligy je odstoupení družstva KK Šluknov 
z 1. LL. Dále uvádíme některé z derby 
výsledků.

1. LL: Sloupák Varnsdorf - RC Peklo 
Varnsdorf 4:2 po utkáních jednotlivců 
P. Bodi - J. Durdina 2:0, M. Matej - 
J. Mrkvička 0:2, V. Jupa (foto) - 
P. Hemmer 2:0; Rafani Rybniště –
KK Rumburk 2:4; Rafani Rybniště –
RC Peklo Varnsdorf 2:4, body vítězů 
M. Doležal, J. Mrkvička. Po 12. kolech 
ligy (k 25. 1.) vedl Pilínkov Liberec (11 
utkání/20 bodů), RC Peklo bylo čtvrté 
(11/10) a Sloupák pátý (10/8).

2. LL: Ťukálkové Království – BSC 
Mělník Varnsdorf 4:2 (úspěšný za 
Mělník byl pouze R. Němec); U Jelena 
V. Šenov B – Nový Jitrovník Království 
6:0 ; BSC Mělník Varnsdorf – U Jelena 
Velký Šenov B 2:4 (výhra domácích 
R. Němec). Po 12. kole byl na čele 
tabulky tým U Koláče Česká Lípa (11 
utkání /16 bodů), Mělník hájil před-
poslední pozici (12/6).

3. LL: Kovárna Varnsdorf – Hopo 
Horní Podluží 4:2 (bodovali M. Stárek, 
P. Šabata – M. Štrubinský); Odpad-
líci Varnsdorf - Hopo Horní Podluží 
4:2 (J. Fučík, M. Gašpar – Max 
Petružálek); Kovárna Varnsdorf – U Je-

lena Velký Šenov 0:6. Po 12. kole 
vládlo třetí lize družstvo Skalice Bou-
dy (12/18), Horní Podluží bylo třetí 
(12/15), Odpadlíci Varnsdorf šestí (12/
12/) a Kovárna Varnsdorf osmá (11/
10).                                               ZdS
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Ve 2. lize hostili basketbalisté 
Slovanu dva týmy vrchní poloviny ta-
bulky a měli zálusk pokusit se oplatit 
jim podzimní porážky 90:51 a 72:65. 
Přes zjevnou snahu jim k tomu však 
chyběly zraněné opory Jiří Voráček 
a Jan Novotný. S Domažlicemi Slo-
van prohrál 72:100 (27:22, 44:52, 
66:81) a s Klatovy 67:86 (19:27, 
32:50, 50:70).

Juniorky U19 zajížděly k ligovému 
střetnutí do Mostu a toužily rovněž 
po úspěšné odvetě, neboť s ním doma 
odešly poraženy. To se nepovedlo, 
dovezly si porážku 60:53 (22:15, 
31:33, 41:46), když jim nevyšel závěr 
duelu.

Muži B v oblastním přeboru po-
razili BK Baník Most B 80:66 (17:18, 
37:33, 54:55) až díky vydařené po-
slední čtvrtině utkání. Připsali si 
třetí výhru a samé dno tabulky pře-
nechali Roudnici a Litvínovu.

Junioři U19 v KP středních Čech 
hostili pražský BK Kunratice DDM, 
jednoho ze svých dvou největších 
soupeřů v soutěži. Hosté v úvodu 
vedli o devět bodů, ale pak se domá-
cí i přes menší počet hráčů prosadili, 
zvítězili 89:67 (26:17, 43:42, 66:54) 
a jsou stále první. Body Pasovský 31, 
Ježek 20, Lukeš 17, Hajdu 8, Kodýtek 
7, Polák 6.

Kadeti U17 nestačili v domácí 
hale po vyrovnané první čtvrtině na 
BK Sluneta Ústí n. L. a prohráli 55:76 
(16:16, 24:32, 37:52).

Žáci U14 hráli v prostředí ligových 
favoritů. Na palubovce BA Nymburk 
neuspěli po výsledku 74:40 (9:14, 
31:25, 62:31, když ještě v 15. min. 
prvního poločasu byl stav 22:22. Zra-

Vítězství béčka a juniorů
nění Gerháta v závěru druhé čtvrtiny 
a absence rozehrávky v té následující 
pak utkání rozhodly. U soupeře Bas-
ket Poděbrady byl průběh podobný 
jako v předchozím utkání. Po dvou 
vyrovnaných čtvrtinách o výsledku 
rozhodla opět ta třetí, kterou žáci 
Slovanu prohráli 26:12 a celkově pak 
72:53 (12:11, 31:25, 57:37). Dobře 
zahrál Tomáš Petrla a Tomáš Effler. 
Body v obou utkáních zaznamenali 
tito hráči: Petrla 24 (3+21), Effler 14 
(8+6), Sembdner 13 (5+8), Nechanický 
13 (5+8), Tlapák 10 (4+6), Jarábek 8 
(8+0), Maščuch 5 (3+2), Tomko 2 (2+0), 
Gerhát 2 (2+0) a Bourek 2 (0+2).

Mladší minižákyně U13 ode-
hrály v průběhu listopadu až ledna 
v oblastním přeboru dvanáct utkání 
s bilancí šesti výher a šesti proher. 
Tato vyrovnaná bilance je řadí do 
středu tabulky, které vévodí družstva 
Chomutova, Ústí n. L. a Litoměřic. 
V zatím posledních domácích duelech 
minižákyně podlehly Slunetě Ústí 
17:101 (5:49) a přehrály ASK Lovosice 
102:16 (41:14).        TJ Slovan-basket

Varnsdorfský FK měl v posledním 
měření sil ve své skupině zimní 
Tipsport ligy za soupeře Pardubi-
ce, s kterými odešel poražen 0:1 
(0:0). I tak skončil druhý za Mladou 
Boleslaví, ale před Hradcem Králové 
a Pardubicemi. Letošní zimní ligu 

Áčko i dorost s jednou jasnou výhrou

Jako každý rok, i letos oddíl 
basketbalu TJ Slovan Varnsdorf za 
podpory města Varnsdorf pozval své 
členy, odchovance a basketbalové 
příznivce k akci, která má dlouho-
letou tradici a možná i proto je o ní 
stále takový zájem. Bývá jí vánoční 
turnaj příchozích. Oproti posledním 
ročníkům sice ubylo týmů z jiných 
měst, ale bylo více těch, kteří se 
vrátili domů na vánoce z různých 
koutů republiky či světa, a i letos 
měla sportovní a zábavná klání spíše 
pohodový charakter.

   Stejný systém turnaje jako loni, 
stejný počet deseti týmů. Po základ-
ních skupinách se družstva z prvního 
místa základních skupin utkala o pr-
venství, druzí ze skupin o pomyslnou 
bronzovou medaili. Stejně jako loni 
se klan rodiny Ježků usídlil na třetí 
pozici, když porazil smíšený tým 
ze sousedního Rumburku. Novým 

Basketbalisté si opět užívali notné zábavy

nakonec vyhrál Zlín, ve finále po-
razil Bohemians 1905 1:0. V dalším 
přípravném  utkání si Varnsdorf gó-
lově smlsl na béčku Jihlavy. O výhru 
2:8 (1:3) se góly postarali Jurča 2, 
Rudnytskyy 2, Martan,  Durdević, 
Halbich a Daníček. Zatím poslední 
utkání hrál s pátým týmem tabulky 
německé Regionální ligy severový-
chod, ambiciózním FC Oberlausitz 
Neugersdorf. Gólem z penalty ex-
-ligisty L. Loučky (Sparta, Opava, 
Jablonec) prohrál FK v Kotlině 
0:1 (0:1).

Dorost U19 se na domácí umělé 
trávě utkal nejdříve s divizním 
Vilémovem (foto), prohrál 0:5 a 
o týden později zvládl Šluknov, tým I. 
A třídy 6:2. Dalším soupeřem mu byl 
Velký Šenov, celek stejné soutěže, 
s kterým se rozešel nerozhodně 1:1 
(0:1).                                        ZdS

Mladší žáci HC TS Varnsdorf ani 
ve svém čtvrtém utkání v soutěži 
o umístění nepoznali přemoži-
tele a vyprovodili své vrstevníky 
z Frýdlantu přesvědčivým výsledkem 
11:1. Dvakrát vyhráli starší žáci, což 
lze po jejich předchozích výsledcích 
považovat za překvapení.

Krajská liga mužů LK: HC Česká 
Lípa – HC TS 8:2, HC TS – HC Frýdlant 
3:8. Utkání doma: NE 7. 2. s HC Lom-

Starší žáci HC překvapili

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 20

Prvním letošním střetnutím na UMT v Kotlině byl zápas mezi dorostenci FK 
Varnsdorf U19 a Vilémovem.

vítězem turnaje se stala skupinka 
ambiciózních kluků, loni si říkajíc 
Negři, letos ještě přitvrdili jmenují-
ce se Černá smrt. V jeho řadách ale 
nastoupila i děvčata, která soutěží 

v minižákovských kategoriích, tak 
snad tato skutečnost odlehčila mož-
ná temnější mysl původců myšlenky 
onoho názvu. Ve finále porazili do-
rostenky oddílu, tentokrát s názvem 
Nouzový východ. Opičák, to je tým, 
bez nějž bychom si již tento turnaj 
nedovedli představit. Neandrtálské 
jutové pytle vystřídaly protentokrát 
umně provedené kostýmy opičáků, 
ale celopostavová forma možná 
svázala ruce, nebo chcete-li tlapy 
hráčů a hráček natolik, že to nesta-
čilo na víc než šesté místo. Simona 
Prchalová z tohoto družstva si však 
tento neúspěch vynahradila úcty-
hodným výkonem ve střelbě trojek, 
když jich v minutovém intervalu 
zvládla 15, jen o tři méně než z čáry 
trestného hodu (šestky) Renda Polák, 
jenž se stal vítězem druhé střelecké 
soutěže. Konečné kompletní pořadí 
družstev: 1. Černá smrt, 2. Nouzový 

východ, 3. Ježci, 4. Rumburk 1, 5. 
Boom Kekomsta, 6. Opičák, 7. Šim-
káči, 8. Trenéři. 9. - 10. Samüce a 
Tvůj strach.           TJ Slovan-basket, 

foto Lukáš Hubálek 

nice n. P., NE 14. 2. s HC Frýdlant. 
Obě utkání od 15.30 hod.

Liga starších žáků B LK: STŽ –
HC Poděbrady 7:8, HC Opočno – STŽ 
2:4, STŽ – HC Frýdlant 6:2. Příští do-
mácí utkání: SO 13. 2. od 15.00  hod.
s HC Jičín.

Liga mladších žáků D LK:  O umís-
tění: MLŽ – HC Frýdlant 11:1. Příští 
domácí utkání: NE 13. 2. od 13.00 hod. 
s HC Jičín.                                   ZdS


