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Nevidomý a jeho pomocník
Jsem úplně nevidomý a bez psa bych 

nevyšel ani ven. Takhle si můžu dojít 
do obchodu, na poštu i na to pivo. 

Stanislav Poloprudský

Je důležité, aby byli jeden. Aby 
člověk věřil psu a pes člověku. 

Blanka Janečková

Závod vodících psů představil život ve tmě
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Nejkrásnější
zahrada

Město Varnsdorf vyhlašuje 
fotografickou soutěž

Nejkrásnější zahrada
Soutěž probíhá od neděle 
1. května do středy 31. srpna do 
12 hod.

Tematika soutěžních fotografií:
zahrady, předzahrádky a bal-
kóny.

Pravidla soutěže:
Do soutěže mohou být přijaty fo-
tografie pořízené ve Varnsdorfu a 
na Studánce. Každý autor se může 
zúčastnit soutěže maximálně se 
čtyřmi fotografiemi. Účastníkem 
soutěže se stane každá fyzická 
osoba s místem trvalého pobytu ve 
Varnsdorfu a na Studánce, která 
v době trvání soutěže zašle soutěž-
ní fotografii v elektronické podobě 
v tiskovém rozlišení min. 300 dpi, 
rozměr min. 13x18 cm ve formátu 
JPG na adresu soutez@varns-
dorf.cz nebo osobně doručí na 
sekretariát Městského úřadu ve 
Varnsdorfu na CD nebo DVD v obál-
ce označené: SOUTĚŽ. Fotografie 
musí být doplněna popisem obsa-
hujícím jméno a příjmení autora, 
datum a případně místo pořízení 
fotografie. Vítaný je i krátký text 
o vyfotografovaném objektu.

Účastník soutěže doplní násle-
dující údaje: jméno, adresu trva-
lého bydliště - popřípadě i adresu 
kontaktní, pokud se neshoduje 
s adresou trvalého bydliště, e-mail 
a telefon.

Vítězné snímky vybere porota. 
Jejich autory čeká odměna.

Roland Solloch, místostarosta

Účastníci kvalifikačního závodu 
vodících psů z celé republiky strávili 
ve Varnsdorfu tři dny a odvezli si 
řadu nezapomenutelných zážitků. 
Při odjezdu pak nešetřili chválou na 
adresu hlavního pořadatele Romana 
Vaňka. Po přečtení ohlasů na velmi 
vydařenou akci mi došlo, že bych to 
lépe nenapsal. Reakce samotných ne-
vidomých závodníků (str. 6) hovoří za 
vše. „Všem se tu líbilo. Myslím, že se 
vše povedlo na velkou jedničku. Ukázali 
jsme, že je Varnsdorf super město,“ 
zářil spokojeností Roman Vaněk.

Kvalifikační závod proběhl v sobotu 
16. dubna v okolí městské knihovny. 
Psi se svými pány museli nejprve 
zvládnout dvě etapy frekvence. Šlo 
o chůzi v normálním provozu s různými 
překážkami. Po cestě např. hledali a 
překonávali schody nebo označovali 
dveře. Všichni to zvládli obdivuhodně, 
zvlášť když uvážíme i několik nena-
dálých překvapení, jakými byly např. 
štěkající pes za zavřenými dveřmi 
nebo špatně uvázaný obr u pošty. Zá-
věrečnou disciplínou byla poslušnost. 
„Hodnotí se především vzájemná 
spolupráce. Více se ale zaměřujeme 
na práci psa. Bodujeme, jak dobře a 
rychle dokáže plnit povely,“ vysvětlila 

hodnocení závodů Kateřina Ungrová, 
jedna z rozhodčích z pražského Stře-
diska výcviku vodících psů.

Nejlépe ze 13 účastníků zvládl 
nástrahy trati desetiletý veterán 
Pascal s pánem Milanem Melicharem 
z Neratovic. Nasbírali 436 bodů ze 
440 možných! Výtečně si, k radosti 
organizátorů, vedl jediný domácí pár. 

Nelsona s Miroslavem Kaiserem už ze 
stránek Hlasu severu znáte. Přes po-
čáteční nervozitu se nakonec radovali 
spolu s početnou skupinou fanoušků ze 
skvělého 2. místa (421 bodů). „Jsem 
velice spokojený, hlavně proto, že 
Nelson moc závody nemusí. Tohle je 
zatím jeho nejlepší výsledek. Akce se 
moc povedla,“ usmíval se v cíli stříbrný 
Miroslav Kaiser.

Závodníky a jejich doprovod čekal ve 
Varnsdorfu bohatý program. Navštívi-
li Hrádek, náladu jim zvedla exkurze 
v pivovaru s ochutnávkou, zaplavali 
si v bazénu, ale bezpochyby největší 
zážitek jim připravili zdejší hasiči. 
„Napadlo nás, že máme vlastně mnoho 
společného. Během požáru se často do-

stáváme do situace, kdy téměř nic ne-
vidíme a musíme se při orientaci řídit 
vlastními reflexy, pudem sebezáchovy 
a naučenými postupy. Při výcviku za-
krýváme skla zorníků, abychom dosáhli 
reálných bojových podmínek. Jestliže 
se má kdo od koho co učit, pak ne oni 
od nás, ale naopak my od nich,“ řekl 
Jiří Sucharda.

Každý den po večeři poseděli v re-
stauraci ve sportovní hale při hudbě a 
zpěvu. Vrcholem byl sobotní program, 
který obohatil komik Milan Pitkin, 
zpěvák a hudebník Radek Žalud a pře-
devším Blanka Janečková, obdivuhodná 
žena s božským hlasem.

Setkání s touto partou vám dokonale 
otevře oči. A to byl také jeden z hlav-
ních cílů celé akce: představit lidem 
v našem městě svět zrakově postiže-
ných. Očima toho sice nevidí moc, ale 
vidí srdcem. Dokáží se povznést nad 
povrchnost. Ohromí vás svou upřím-
ností. Slovo nejde vynecháte alespoň 
na pár dní ze svého slovníku.

Michal Haller, foto Ivo Šafus
Pokračování na str. 6
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Dětská hřiště jsou připravena 
na nadcházející sezonu

Po loňské výměně oken v bytovém 
domě č.p. 3014 v ulici Karolíny Světlé 
ve Varnsdorfu přichází na řadu v rám-
ci modernizace rekonstrukce osobní-
ho výtahu. Výběrové řízení, kterého 
se zúčastnili celkem tři zájemci, 
vyhrála společnost Schindler CZ, a.s. 
s částkou 860 tisíc Kč bez DPH. 

Během rekonstrukce dojde k vý-
měně celé kabiny, která bude nově 
vybavena zrcadlem, madlem, auto-
matickými dveřmi a bude laděna do ze-
lenošedých barev. Zároveň se více než  
dvojnásobně navýší nosnost výtahu 

z původních 320 na 675 kg. Zhotovení 
a zprovoznění nového výtahu je dle 
smlouvy o dílo naplánováno nejpoz-
ději do konce října letošního roku. 
Rekonstrukce druhého výtahu bude 
plánována v rozpočtu města na rok 
2017. 

„Od společnosti Schindler CZ, a.s. 
máme na městských objektech již ně-
kolik výtahů a jsme velmi spokojeni 
s kvalitou provedených prací i ser-
visních služeb“, pochvaluje si Klára 
Hájková z odboru správy majetku a 
investic.                        Tomáš Secký

Po oknech přichází na řadu výtah

Z policejního deníku

Strážníci opět 
zachránili život
Dispečinkem Rychlé záchranné 

služby Ústí nad Labem byla vyslána 
hlídka městské policie k dopravní 
nehodě osobního vozu, kde byl ři-
dič vozidla v bezvědomí. Na místě 
strážníci zjistili, že řidič zřejmě za 
jízdy utrpěl srdeční příhodu, s vo-
zidlem havaroval a je v bezvědomí. 
Strážníci využili svých znalostí při 
poskytování první pomoci a zahájili 
oživování řidiče nepřímou masáží 
srdce. Následně byl použit defib-
rilátor, který provedl  výboje a za 
neustálé masáže byl muži obnoven 
srdeční rytmus. Následně se na 
místo dostavila RZS Rumburk, kte-
rá si muže převzala do své péče. Po 
přistání záchranářského vrtulníku 
si muže převzala letecká záchran-
ná služba a přepravila jej na další 
odborné léčení do nemocnice.  

Děti ohrožoval 
velký pes
Obvodní oddělení Policie ČR 

požádalo o součinnost varnsdorf-
ské strážníky ohledně odchycení 
velkého psa, který ohrožuje hra-
jící si děti. Vyslaná hlídka městské 
policie v udané lokalitě zjistila 
na volno se potulujícího velkého 
německého ovčáka. Tohoto hlídka 
za použití odchytových prostředků 
zajistila a převezla do záchytných 
kotců městské policie. Po delší 
době se na služebnu dostavila ma-
jitelka psa se sdělením, že tento 
se jí vytrhl z vodítka a utekl. Z dů-
vodu porušení zákona o zabezpe-
čení psa a také městské vyhlášky 
byla jeho majitelka za přestupek 
potrestána blokovou pokutou.

Agresivní žena 
napadla strážníka
Na základě oznámení z pane-

lového domu byla vyslána hlídka 
městské policie k ležící ženě na 
chodbě za výtahem. Po příjezdu 
hlídky na místo byla zjištěna spící 
žena. Jmenovaná byla hlídkou pro-
buzena a vyzvána k prokázání své 
totožnosti. Po této výzvě se žena 
začala chovat agresivně a jednoho 
ze strážníků udeřila do hrudníku. 
Z tohoto důvodu byly zakročující 
hlídkou proti ženě užity (v souladu 
se zákonem o obecní policii) donu-
covací prostředky – hmaty, chvaty 
a služební pouta. Následně byla 
tato žena předvedena na služeb-
nu obvodního oddělení Policie ČR 
k prokázání totožnosti jako osoba 
podezřelá z přestupku proti veřej-
nému pořádku. 

Martin Špička, 
velitel MP Varnsdorf

Oznámení o konání valné 
hromady 

REGIA a.s., 
která se bude konat 

24. května od 15 hod.
v kanceláři starosty 

v budově MěÚ 
na nám. E. Beneše. 

Pořad jednání:
1. Zahájení 
2. Zpráva představenstva o vý-

sledcích společnosti za rok 2015 
včetně účetní závěrky

3. Návrh na vypořádání hospo-
dářského výsledku za rok 2015

4. Zpráva dozorčí rady k řádné 
účetní závěrce za rok 2015 a k ná-
vrhu představenstva k vypořádání 
hospodářského výsledku

5. Schválení řádné účetní závěr-
ky za rok 2015 

6. Rozhodnutí o vypořádání hos-
podářského výsledku za rok 2015

7. Návrh dozorčí rady na odmě-
ny členům představenstva

8. Různé
9. Závěr

Josef Šišulák 
předseda představenstva

Zase o krok blíž občanovi

Snaha zlepšit a zrychlit komunikaci 
s varnsdorfskými občany přináší další 
ovoce. Město Varnsdorf od začátku 
letošního roku využívá možnost SMS 
brány pro informování občanů. Služ-
bu nejvíce využívá odbor správních 
agend a dopravy v oblasti cestovních 
dokladů či občanských průkazů, 
například tímto způsobem informu-
je o tom, že jsou hotové doklady 
k vyzvednutí. Své využití najde také 
na živnostenském úřadu při výpisech 
z živnostenského rejstříku podnikate-
lům. Od spuštění funkce bylo odeslá-
no zhruba 500 SMS.                       TS

S přicházejícím jarem proběh-
la příprava dětských hřišť v ulici 
Otáhalova (u knihovny) a Západní 
(u kurtů) na nadcházející sezonu. Do-
šlo ke kompletnímu úklidu obou hřišť 
a blízkého okolí, úpravě a doplnění 
dopadových ploch. Obě hřiště si pro-
šla roční revizí, která je povinná ze 
zákona, a dopadla na výbornou. Byly 
provedeny drobné opravy a údržba 
herních prvků. Na letní sezonu jsou 
tak připravena a to v souladu s bez-
pečnostními normami. 

Houpačky, lanovky, ptačí hnízda a 

další herní prvky, které se na zimu 
demontují, byly znovu navráceny 
na svá místa. Zprovozněna je také 
lanová dráha na hřišti u tenisových 
kurtů, která si v loňském roce prošla 
útokem vandalů. Snažíme se pro naše 
děti a jejich doprovod vytvořit pěkné 
prostředí ke strávení volných chvil na 
čerstvém vzduchu a pevně věříme, že 
se v letošním roce nebudeme setká-
vat s vandalismem, jako v roce loň-
ském. A teď hurá bez obav na hřiště!

Klára Hájková, 
odbor správy majetku a investic

Městská policie ve Varnsdorfu dosta-
la nové služební auto. Místostarosta 
Josef Hambálek v pátek 22. dubna 
slavnostně předal před budovou měst-
ského úřadu na náměstí E. Beneše nový 
služební vůz značky Dacia Dokker do 
rukou velitele městské policie Martina 
Špičky. Dosavadní vozový park doplní 
vůz, který bude sloužit především 
k převozu odchycených zvířat a nále-
zů větších rozměrů. „Koupě nového 
služebního vozu byla v plánu již delší 
dobu. Jsme velice rádi, že se to poved-
lo dotáhnout do zdárného konce a nyní 

máme možnost bezpečně odvézt tou-
lavá zvířata, kterých nám každoročně 
přibývá.“, doplnil velitel městské poli-
cie Martin Špička.             Tomáš Secký

Strážníci převzali nové auto 
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Trávu z posekané zahrady mohou 
občané likvidovat třemi způsoby. 
Záleží na každém, který mu více 
vyhovuje.

1. Kompostovat trávu na vlastní 
zahradě v plastovém kompostéru 
či na kompostu. Výhodou je, že 
hotový kompost lze zpětně použít 
ke hnojení a zahrada tak nepřichází 
o živiny.

2. Trávu odvážet do sběrového 
dvora, kde ji od občanů Varnsdorfu 
zdarma převezmou. Kompost pak na 

Poničené tábořiště na hřišti za 
nemocnicí se rozhodla dát do kupy 
parta dobrovolníků. Navázala tak na 
loňskou vydařenou akci Lavičkování, 
po které ale opravené lavičky stihli 
vandalové zničit do týdne. Ani to, 
ani nepřízeň počasí, ba ani fakt, 
že na plánované dílo zůstali sami, 
organizátory akce Lavičkování 2 ne-
odradily.

Pánové Šatník, Štěpánek a Musílek 
vlastními silami a na své náklady 
uvedli oblíbené místo lákající k od-
počinku do důstojného stavu. Doufej-
me, že budou lavičky Varnsdorfským 
tentokrát sloužit déle.                  ha

Tráva do popelnic nepatří
zahradě nepřekáží a tráva je odveze-
na do kompostárny. 

3. Požádat na odboru životního 
prostředí o hnědou nádobu na kom-
postovatelný odpad, která bude 
jednou za 14 dní svážena. V tomto 
případě nemusí občané trávu nikam 
sami vozit, ale bude jim o trochu 
snížen objem v nádobě na směsný 
komunální odpad.

Děkujeme, že nám pomáháte sni-
žovat drahé skládkování. 
                 odbor životního prostředí 

Dobrovolníci opravili tábořiště 
na hřišti za nemocnicí

V sobotu 7. května od 9 hod. pro-
běhne na ulici Západní u ZŠ zábavné 
dopoledne Třiď, ať je tu líp! zamě-
řené na třídění odpadu. Čeká vás 
řada soutěží nejen pro děti, ukázky 
svozové techniky, skákací hrad a 
výstava výrobků z recyklovaných su-
rovin. Každý, kdo přinese vysloužilý 

Chcete vyhrát tablet 
nebo koloběžku?

elektrospotřebič, se může zúčastnit 
slosování o skládací koloběžku. Mů-
žete si také tipnout, kolik odpadu 
z kontejnerů na sídlišti by ještě šlo 
vytřídit. Nejlepší odhad vyhraje tab-
let! Přijďte si zasoutěžit.

Přemysl Brzák, 
odbor životního prostředí

Město Varnsdorf se v sobotu 
16. dubna připojilo ke 3. ročníku celo-
národní dobrovolnické akce Ukliďme 
Česko. Úklid města začal již v pátek. 
V tento den uklízeli žáci v okolí svých 
škol, u sportovní haly a nevynechali 
také břehy Mandavy. Hlavním úkli-
dovým dnem však byla sobota, kdy se 
uklízelo v ulicích Dopravní, Nádražní 
a u garáží pod Penny. Centrum sociál-
ních služeb se zaměřilo na oblast ulic 
Žitavská a Kovářská.

Varnsdorf se zapojil 
do akce Ukliďme Česko

I přes nepřízeň počasí se do akce 
zapojilo několik obyvatel města spo-
lečně s pracovníky městského úřadu 
v čele se starostou Stanislavem 
Horáčkem a místostarostou Josefem 
Hambálkem. Všichni zúčastnění uká-
zali, že se práce nebojí a vrhli se na 
vytypovaná místa. Krátce po poledni 
bylo hotovo a část města je zase 
o chlup čistější.

Foto a text Tomáš Secký
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Ve čtvrtek 14. dubna se v městské 
knihovně konala za účasti veřejnosti 
beseda o budoucnosti Červeného 
kostela. Návštěvníci měli možnost ve-
řejně se vyjádřit. V čele diskuze stál 
patriot Šluknovského výběžku a člen 
Občanského sdružení Červený kostel 
Aleš Kubica.

Červený kostel již od roku 1945 
chátrá. Od konce druhé světové války 
bylo s památkou hodně plánů, mezi ně 
patřil v 70. letech také nápad prostor 
kostela přizpůsobit pro kanceláře a 
svazácké klubovny. Žádný plán se ale 
nepodařilo uskutečnit. Po dlouholeté 
nejistotě je kostel od podzimu 2015 
oficiálně v majetku města.

Základní myšlenkou současného 
projektu je vytvořit pro Varnsdorf 
multifunkční prostor. Plánovaná re-
konstrukce by měla být rozvržena do 
tří etap. První etapou bude záchrana. 
Druhá etapa zahrnuje opravu budovy 
a třetí se zaměří na interiér. Oficiální 
rozpočet zatím není znám.

Debatu odstartovala otázka: „Co 
byste navrhovali udělat s Červe-

Debata o budoucnosti 
Červeného kostela

ným kostelem, kdybyste byli v roli 
starosty?‘‘ Odpovědi byly rozmani-
té. Mezi nápady se objevilo např. 
vybudování varhanního centra, vý-
stavního prostoru, obřadní místnosti 
a koncertního sálu, vzhledem ke 
skutečnosti, že město nemá dobré 
akustické prostory. Mezi výstředněj-
šími odpověďmi se objevily nápady 
na otevření luxusní restaurace a 
ubytování, kempu nebo klubu mla-
dých a seniorů. Všichni se ale shodli 
na tom, že nechtějí, aby kostel 
sloužil opět k náboženským účelům. 
Dle jejich mínění by měl být zdro-
jem finančních prostředků. Veškerý 
posbíraný materiál z celé diskuze 
byl zaznamenán do tiskové zprávy, 
kterou obdrží vedení města.

Občanské sdružení Červený kostel 
přivítá další náměty od občanů, kteří 
se besedy nezúčastnili osobně. Pokud 
máte nápad, jak originální budovu 
zachránit, neváhejte se obrátit na 
redakci Hlasu severu.  Hanka Bučková 

a Barbora Krajčovičová, 
Hlas severu junior

Divadlo získá dotaci na oslavu výročí 
Vincenze Pilze 

S velkým potěšením jsem přijal 
pozvánku na pravidelnou besedu do 
Seniorkavárny Pohádka. Především 
proto, že mezi staršími lidmi má Hlas 
severu řadu věrných čtenářů. Přivítalo 
mě velmi milé prostředí kouzelného 
roubeného domu a zhruba dvacítka 
seniorů.

Z debaty, která se nesla v přátel-
ském duchu, vyplynula některá za-
jímavá témata. Nejdéle se účastníci 
besedy věnovali komplikované dopravě 
na rentgen, který je umístěn ve vzdá-
lené nemocnici. Cesty na potřebná 
vyšetření značně ztěžují seniorům a 
jejich rodinám život. 

Otázky směřovaly také na osud varns-
dorfkého muzea, možnosti koupání 
v “Mašíňáku” nebo nepořádek na au-
tobusovém nádraží. Mezi spíše naivní 
nápady patřilo vybudování venkovního 
bazénu na největším sídlišti. Senioři 
dále upozornili na chybějící čekárnu 
na chátrajícím vlakovém nádraží, ale 
také např. na zanedbaný stav vnitř-

ku kontejnerů na komunální odpad. 
Naopak kladné reakce sklidil nový vy-
cházkový okruh okolo varnsdorfského 
rybníku. Dalším zajímavým námětem 
pro vedení našeho města je vytvoření 
jakéhosi rejstříku potřebných lékařů a 
řemeslníků, který by zmapoval dostup-
nost a úroveň vybraných služeb.

Na závěr besedy jsem přítomným 
nabídl vytvoření redakce senior, která 
by se v budoucnu mohla podílet na 
tvorbě Hlasu severu. Případní zájemci 
se mohou hlásit na e-mailu michal.hal-
ler@email.cz nebo na tel. 777 206 
777. Nepochybuji o tom, že reportéři 
z řad seniorů mohou být obsahovým a 
názorovým přínosem pro městský ča-
sopis stejně, jako se to daří začínající 
redakci junior. 

Beseda se seniory byla inspirativní 
a překvapivě také velmi konstruktiv-
ní. Připadal jsem si tu opravdu jako 
v pohádce. Děkuju za pozvání, kterého 
si vážím, a kdykoli mi bude znovu po-
těšením.                        Michal Haller

Hlas severu senior

ODĚV A TEXTIL – LIBEREC 2016
Studenti a pedagogové vás srdečně zvou na 

3. ročník soutěže pro základní a střední školy   
ODĚV A TEXTIL – LIBEREC 2016 aneb Setkání odborníků 

na akademické půdě, která se koná  15. září 2016
v  prostorách Technické univerzity v Liberci budova G, 

Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec1.
Více informací na tel. 485 110 096 nebo na www.spstliberec.cz

Soutěž
s podtitulem Bez oděvu by nebylo textilu je pořádána ve spolupráci 
s Technickou univerzitou v Liberci. Soutěž je určena pro žáky základních 
škol libereckého kraje a žáky středních škol celé republiky i ze zahraničí.  
Cílem
soutěže je propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a 
oděvů a seznámení žáků základních a středních škol s činností textilních 
firem – technické vzdělávání.  
Hlavním program
dne bude prezentace tvorby žáků dle daných kategorií. Pro základní školy 
je vyhlášena kategorie Tvoříme z textilu, pro střední školy jsou připra-
veny 4 kategorie – Kouzlo technické textilie (ve spolupráci s firmou Juta 
a.s. Dvůr Králové nad Labem), Příroda nás obléká (velmi aktuální téma 
přírodních materiálů), V zrcadle doby a Horečka sobotní noci. 
V rámci dne
pořadatel akce SPŠ textilní zajistí pro žáky a pedagogický doprovod tex-
tilní workshopy – textilní techniky v praxi. Ve spolupráci se Střední školou 
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o., bude připra-
vena ukázka výroby jablonecké bižuterie. Po dohodě s Fakultou textilní 
TUL bude v rámci programu uskutečněna pro žáky a jejich pedagogický 
doprovod prohlídka Textilní fakulty. 
Závěrem 
proběhne ocenění nejlepších kolekcí. 
  

Městské divadlo uspělo s dotací na 
projekt k 200. výročí narození akade-
mického sochaře a varnsdorfského ro-
dáka Vincenze Pilze (14. 11. 1816 Varns-
dorf - 26. 4. 1896 ve Vídeň). Projekt 
zahrnuje především umělcovu tvorbu, 

životní cestu a také odhalení sochy 
v životní velikosti, které se uskuteční 
v den výročí jeho narození. V součas-
né době se připravuje harmonogram 
setkávání, výstav a dalších aktivit spo-
jených s tímto projektem.           red
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Zveme na pietní akce 
a shromáždění

Okresní výbor Českého svazu bo-
jovníků za svobodu Varnsdorf zve 
své členy i veřejnost k účasti na 
pietních shromážděních a akcích 
k výročí konce druhé světové vál-
ky a osvobození.

Kladení věnců se uskuteční ve 
čtvrtek 5. května od 10 hod. 
ve spodní části místního hřbitova 
(hrob gen. Mamulji).

Dalšími květnovými akcemi jsou 
autobusové zájezdy do koncent-
račních táborů Rabštejn (neděle 
8. května, odjezd ve 13 hod. 
z náměstí) a Terezín (neděle 
15. května, 7.30 hod. z náměstí).

Všichni zájemci o účast na těchto 
akcích, nebo zájemci o autobu-
sové zájezdy se mohou hlásit na 
e-mailové adrese 
csbs@varnsdorf.cz nebo na 
tel. 606 032 499.

Rumburské gymnázium se zapojilo 
do mezinárodního projektu Eras-
mus+. Do stejného projektu se kromě 
našeho gymnázia zapojilo i gymnázi-
um z Litvy, Bulharska a ze Slovinska. 
Mezi těmito čtyřmi školami proběh-
nou během následujících dvou let vý-
měnné pobyty studentů. Celý projekt 
se řídí heslem Zodpovědné cestování, 
což znamená cestovat šetrně vůči 
životnímu prostředí, samostatně si 
cestu naplánovat a rozšiřovat si při 
ní své obzory, podporovat lokální 
ekonomiku, respektovat místní kul-
turu, spolupracovat s místními oby-
vateli, nebýt závislý na cestovkách, 
respektovat pravidla bezpečnosti, 
být součástí týmu a ideálně také 
poznat sám sebe.

První výměnný pobyt se uskuteční 
začátkem května právě na našem 
gymnáziu. Do Rumburku přijede 24 
studentů z partnerských škol. Společ-
ně už vymýšlíme program a budeme 
se snažit o to, aby náš kraj udělal na 
zahraniční hosty ten nejlepší dojem.

Rumburští studenti zapojení do 

projektu se v únoru společně s učiteli 
zúčastnili schůzky v centru Národního 
parku České Švýcarsko v Krásné Lípě 
a s jeho pracovníky konzultovali mož-
nosti spolupráce vzhledem k plánova-
nému programu výměnného pobytu. 
Chystá se prohlídka parku a také 
dobrovolnická činnost na jeho území. 
Dále bude připravený workshop na 
téma podnikání na lokální úrovni, 
prohlídka řady místních pamětihod-
ností a mnoho dalšího. Na gymnáziu 
proběhl už i projektový den, během 
kterého čeští studenti vytvářeli 
propagační materiály, sepisovali 
potřebné informace a diskutovali 
o konkrétní náplni programu.

Všechny zapojené školy jsou také 
součástí programu Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu, takže zahranič-
ním studentům umožníme absolvovat 
právě v NP České Švýcarsko bronzo-
vou úroveň dobrodružné expedice. 
Pokud vás projekt  Erasmus+ zaujal, 
podívejte se na internetové stránky 
http://erasmusplus.wz.cz/.

Alžběta Petrášová, 5.A, red

Erasmus+ 
na rumburském gymnáziu           

Do Šluknova 30. dubna
za monarchy

 SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ 

se vydáme autem, na kole i pěšky 
hledat poklady a nové kešky. A to 
hned 7x.
Souřadnice geokešek budou na 
facebooku již 29. dubna.
Souřadnice pokladů pro děti při 
prezentaci u ERLECE od 9 hod.
Začínáme v 10 hod. na zámku.
Trasy měří od 10 do 39 km.
Informace:
kctsluknov@seznam.cz, 
Helena Landová, 731 054 028.

Další květnovými akcemi jsou 
autobusové zájezdy do koncent-
račních táborů Rabštejn (neděle 
8. května, odjezd ve 13 hod. 
z náměstí) a Terezín (neděle 
15. května, 7.30 hod. z náměstí).

Všichni zájemci o účast na těchto 
akcích, nebo zájemci o autobu-
sové zájezdy se mohou hlásit na 
e-mailové adrese 
csbs@varnsdorf.cz nebo na 
tel. 606 032 499.
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Pátek 15. dubna připadl symbolic-
ky na datum, kdy v Českém rozhlasu 
Sever končilo hlasování pro varn-
sdorfské dobrovolné hasiče v rámci 
soutěže o Dobráky roku. Bez ohledu 
na výsledky hlasování, lákavé ceny a 
odměny, varnsdorfští dobráci právě 
tento den svým skutkem prokázali, 
že si titul zaslouží, byť třeba neofici-
álně. Přijali totiž výzvu, která nena-
plňuje sborovou pokladnu financemi, 
ale přesto patří k nejpřínosnějším 
a rozhodně nezapomenutelným.
Pro zrakově postižené a jejich dopro-
vod, kteří druhý den soutěžili v uli-
cích města v národním kole soutěže 
vodících psů, si totiž připravili nejen 
mluvenou exkurzi hasičárny, ale také 
reálnou simulaci výjezdu dobrovol-
né jednotky spojenou s následnou 
prohlídkou techniky a garážových 
prostor. S doplněným programem pří-
tomní vůbec nepočítali, ale většina z 
nich se okamžitě nechala strhnout a 
velmi aktivně se zapojila a čekala na 
pokyny hasičů.

Ohlasy účastníků: 
Komu čest, tomu čest

Chtěli bychom poděkovat Roma-
novi a Marcele Vaňkovým za skvěle 
připravenou akci, za hromadu dárků, 
výborné jídlo, bezva zábavu a vřelý 
přístup všech pomocníků, kteří se na 
této akci podíleli. Za rok znovu!

Milan s Pascalem 
a manželkou Miluškou 

Akce ve Varnsdorfu byla skutečně 
mimořádně vydařená organizačně, 
podpořená sponzorsky a úspěšná 
společensky. Nasazení a obětavost 
Romana Vaňka, který vlastně jen 
před pár lety přišel o zrak, jeho 
ženy Marcely a dalších místních dob-
rovolníků byly obdivuhodné. 

Za hodně spokojenou lovosickou 
smečku Vláďa Krajíček s Plutem

Komu čest, tomu čest. Ale z mého 
pohledu to jeden nedostatek mělo. 
Z hotelu jsme byli vykopnuti příliš 
brzy. Nechala bych se takto příjem-
ně obskakovat ještě déle :-)                  

Andrea Hlaváčková s Kantem 

Ahoj všichni hafani a páníčci! Akce 
byla opravdu perfektní. Překvapila 
mě ta hora sponzorských dárků, 
co jsme dostali. Doufám, že pokud 
něco bude ve Varnsdorfu třeba za 
rok, bude ubytování opět ve spor-
tovní hale, protože si myslím, že 
bylo suprové. Jídla spousta, obsluha 
ochotná pomáhat v čemkoliv, o  co 
jsme požádali. Výlety byli moc za-
jímavé. Poslouchat o historii Varns-
dorfu bych vydržela dost dlouho. 
Moc děkuji.

Zuzka D. a vodící pes Kaya

V pátek ráno jsme odjeli na pro-
hlídku Hrádečku, kde nás přivítal 
poustevník a pověděl něco o histo-
rii. Po té jsme se přesunuli do pi-
vovaru na prohlídku i s ochutnávkou 
všech druhů piva, co tam vyrábějí. 
Vycházeli jsme skoro s kudrnatýma 
nohama. Nasedli jsme do autobusu a 
dojeli k hasičům. Poustevník  se pře-
měnil  na hasiče a zas nám pověděl 
zajímavosti o hasičích a technice. Do 
bazénu jsme si šli zaplavat a prohřát 
si kostičky ve dvou výřivkách, které 
nám pustily najednou. Bazén byl 
otevřen jen pro nás, a tak jsme měli 
prostor na plavání jen pro sebe. 
Díky všem sponzorům, kteří přispěli 
na dárky.  Také nechci zapomenout 
na pomocníky Aleše a Blanku a sa-
mozřejmě na nezapomenutelnou 
Vlaďku, kteří nám byli kdykoliv ku 
pomoci, nehledě na denní či noční 
hodinu.

Blanka Slabochová 

Nevidomí se stali 
skutečnými hasiči

Závod vodících psů představil život ve tmě

Přítomní se rozdělili do párů. Hned 
ve vchodu do garáže se pomocí hla-
sových povelů zorientovali a podél 
připravené hasičské hadice se přesu-
nuli do šatny hasičů. V ní si s pomocí 
hasiče oblékli zásahové kabáty a 
ochranné přílby. Pro většinu z nich 
přišel první údiv - nad tím, jak je ka-
bát s rukavicemi těžký, podobný údiv 
vzbudily i rozměry a váha přilby.

Vybaveni ochrannými prostředky 
vyrazili noví hasiči do akce. Podél 
další hadice vykličkovali mezi výjez-
dovými vozidly na dvůr před garáží, 
kde čekala nastartovaná Tatra, do 
jejíhož prostoru pro posádku museli 
nastoupit. Za pomoci druhého hasiče 
byli dostrojeni dýchacím přístrojem 
a druhou stranou kabiny vystoupili 
ven. Podél třetí a poslední hadice 
naplněné vodou došli jednotlivě 
k proudnici a svůj (většinou první) 
výcvik zakončili uhašením fiktivního 
ohně (v jednom případě i příliš blízko 
stojícího fotografa).

Jiří Sucharda, red, foto Ivo Šafus

PODĚKOVÁNÍ
Město Varnsdorf, Klub držitelů 

vodicích psů, Haf haf shop, Lukram 
s.r.o Horní Podluží, Pharming a.s., 
MDG servis s.r.o., Aleš Němec, Libuše 
Matušková, Jiří Flusk, paní Škutcha-
nová a Hlaváčková, pánové Urválek a 
Hartman, Zuzana Zavadilová - S.A.W. 
Consulting, Mana čokoládovna Krásná 
Lípa, pekařství Haback, restaurace 
V parku, restaurace Sportovní hala, 
Jaane optika, Four square Varnsdorf, 
Ineko s.r.o. Rumburk, Lékárna Jin-
dřicha Šmída, lékárna Austria, Ráj 
zvířat, Bartys cyklo sport, Dárky 
u věžičky, Dárečky od Ivety, Sklo 
porcelán Heidler, Severochema 
Varnsdorf, Martin Prkno - řeznictví 
Ve Staré spíži, papírnictví Pachmano-
vá, Gabriel s.r.o. Varnsdorf, Pivovar 
Kocour, Vitana a.s. Varnsdorf, Varns-
dorfské uzeniny Vohnout, Jiří Špalek, 
Pijánovka Varnsdorf, Čokodžemy 
s.r.o., Nobilis Tilia - česká přírodní 
aromaterapeutická kosmetika, pe-
kařství Šumava group a.s. Jablonec 
nad Nisou - prodejna Varnsdorf, 
Café Dlask, Billa market Varnsdorf, 
PC obchod Varnsdorf, Marek Dvořák -
tiskárna Trio Varnsdorf, Květinářství 
Jarka Varnsdorf, Zdeněk Stehlík –
opravy počítačů a notebooků, Cuk-
rárna a kavárna Lužánek Rumburk, 
TOS Varnsdorf a.s., Elektro Bukáček, 
Varnsdorfská Káva (MPK), Městské 
knihovna Varnsdorf, Josef Rybánský, 
pan Málek, Pavel Kaiser, Stanislav 
Košař - SERV CNC Precision Machi-
ning, Perníky manufaktury Varnsdorf, 
ČSOB pojišťovna - kancelář Varnsdorf 
a HAHA video.

Rád bych poděkoval všem sponzo-
rům jak za finanční, tak hmotné dary, 
které jsme využili na nákup krmiv a 
pamlsků pro vodící psy a také pomoh-
li s výbavou důležitých pomůcek pro 
život nevidomých. Další drobnosti 
potěšily všechny účastníky. Zajistili 
jsme i občerstvení pro závodníky, je-
jich průvodce a rozhodčí. Jsem velice 
rád, že se našli lidé, kteří s ochotou 
přispěli na tyto, doufám vydařené, 
závody. Patří jim náš veliký dík.

Za nevidomé a slabozraké s úctou 
Roman Vaněk
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Nemovitosti

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám byt 1+1 s balkonem 
(družstevní). Cena dohodou. Tel. 
774 085 527 (po 15 hod.), 728 
322 345

Prodám chalupu v Kunraticích 
č.p. 54, 3 km od Šluknova – 10 x 11 
m, celkově podsklepená, 3 obytné 
místnosti, velká zděná kůlna, el. 
380 V, vlastní zdroj vody, přístupná 
i v zimě, klidné prostředí – cena 
dohodou. Tel. 412 386 844 i zá-
znamník

Prodám družstevní byt 3+1 
v ul. Západní. Více informací na 
tel. 604 139 706

Prodám řadovou garáž v ulici 
Prostějovská po generální opravě 
vč. elektriky, nová střecha. Více 
informací na tel. 607 101 460

Zaměstnání
Máte seriózní zájem o práci  

v dobrém kolektivu, kde platí, že 
si dobrých zaměstnanců váží? Po-
žadujeme bezúhonnost, flexibilitu, 
znalost komunikace v německém 
jazyce, min. vzdělání vyučen nebo 
střední, a především opravdový 
zájem o práci. Veškeré další infor-
mace na tel. 721 410 983

Přijmeme truhláře – CB Lípa 
s.r.o. přijme truhláře do hl. 
prac. poměru. Požadujeme: praxe 
v oboru, zkušenosti s výrobou oken 
a dveří, samostatnost, flexibilita. 
Nabízíme: plat 140 Kč/h čistého. 
Tel. 605 756 876

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 výhodou, 
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, zaměstna-
necké výhody – zájemci, zašlete 
stručný životopis v němčině – kon-
takt j.zarnack@email.cz. Těšíme 
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC 
Personalservice.

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

Ve dnech 12. a 13. dubna proběhlo 
celostátní kolo soutěže Kovo Junior 
učebního oboru Obráběč kovů, které 
bylo pořádáno v rámci celostátní pře-
hlídky České ručičky na VOŠ a SPŠ ve 
Žďáru nad Sázavou. VOŠ, SPŠ a SOŠS 
a CR Varnsdorf reprezentoval vítěz 
krajského kola a žák 3. ročníku školy 
Adam Birnbaum. Finálového klání se 
zúčastnilo 20 soutěžících z 10 krajů.

Soutěž byla dvoudenní a skládala 
se ze dvou praktických úkolů: výroby 
součásti dle výkresové dokumentace 
na univerzálním soustruhu a měře-
ní součásti a zpracování měřícího 
protokolu, včetně rozboru uložení a 
výpočtu otáček ze zadaných hodnot. 
Adam zde prokázal své nesporné 
kvality a v těžké konkurenci skončil 
celkově na pěkném 9. místě.

O školu 
ve Varnsdorfu 

je zájem
Začátek měsíce dubna je každoroč-

ně na středních školách ve znamení 
přípravy následujícího školního roku, 
konání přijímacích zkoušek a podá-
vaní přihlášek ke studiu. VOŠ, SPŠ 
a SOŠS a CR Varnsdorf svou širokou 
nabídkou opět oslovila mnoho žáků 
a jejich rodičů nejen z regionu, ale 
i z větších vzdáleností.

Již z průběžných výsledků přija-
tých přihlášek je zřejmé, že velký 
zájem žáků základních škol je 
například o studium v technických 
oborech, kde právě varnsdorfská 
škola patří mezi nejlepší v kraji. Dů-
kazem toho jsou mimo jiné i výsledky 
v soutěžích. Na loňské celorepubliko-
vé vítězství navázal další žák oboru 
Obráběč kovů, který vyhrál krajské 
kolo soutěže Kovo Junior. V mezi-
národní olympiádě Neisse-elektro 
Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa byli 
žáci školy členy vítězného družstva 
za Českou republiku.

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf 
v loňském roce prohloubila užší spo-
lupráci s firmami s technickým za-
měřením, které nabízí žákům praxe, 
stipendia či odborné exkurze. Ve spo-
lupráci s těmito firmami organizuje 
Burzu absolventů školy s možností 
nabídek budoucího zaměstnání přímo 
ze stran firem.

O úrovni výuky svědčí také spolu-
práce s partnerskými univerzitami. 
Škola získala titul Fakultní škola 
Fakulty výrobních technologií a ma-
nagementu UJEP Ústí nad Labem a je 
partnerskou školou Fakulty manage-
mentu Technické univerzity Liberec. 
Žákům se nabízí například možnosti 
nahlédnutí do výuky univerzit, vyu-
žití učeben a laboratoří nebo i výuka 
ze stran univerzitních doktorandů.

Ale nejenom v technických obo-
rech se škole daří. Špičkové umístění 
na různých přehlídkách a soutěžích 
získávají také žáci dalších oborů, 
kteří obsadili například první místo 
v kraji v oboru Fashion design nebo 
celorepublikové 1. místo ve sportov-
ních soutěžích oboru Bezpečnostně 
právní činnost.

Dlouhodobá práce se žáky, jejich 
uplatnitelnost na trhu práce a kva-
lita výuky potvrzená předními místy 
v krajských či celostátních soutěžích 
je i v letošním roce oceněna velkým 
zájmem žáků základních škol o studi-
um na této škole, což dokazuje zhru-
ba 450 podaných přihlášek, z toho 170 
na technické obory. Tito budoucí žáci 
naplňují slogan školy: Škola pro ty, 
kteří chtějí v životě něco dokázat.

Petr Jakubec, ředitel VOŠ, SPŠ a 
SOŠS a CR Varnsdorf

Ve středu 13. dubna pořádala 
Střední odborná škola Litvínov - 
Hamr již 17. ročník soutěže s názvem 
Slet krásných čarodějnic. Tentokrát 
na téma: Sport fashion – sportovní 
móda. Tradiční módní přehlídky se 
zúčastnila i VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
Varnsdorf spolu s dalšími čtyřmi ško-
lami Ústeckého kraje.

Kolekce návrhů žákyní oboru Mo-

Obráběč z VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
opět mezi elitou

Tento výsledek je určitě úspěchem 
jak samotného žáka, tak i pedagogů 
podílejících se na jeho odborném 
růstu. Je ale hlavně potvrzením 
toho, že VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varns-
dorf vychovává kvalitní a konkuren-
ceschopné odborníky.

Zdeněk Cakl, učitel OV

delářství a návrhářství oděvů měla 
velký úspěch a získala 1. místo. Nej-
lepším modelem, který porota hod-
notila, se stal návrh Kláry Godlové 
z 1. ročníku Fashion designu. Všem 
zúčastněným gratulujeme a věříme, 
že se i v dalších letech podaří navázat 
na tento krásný čarodějnický úspěch.  

Šárka Dvořáková, 
     učitelka praktické výchovy, red 

Sletu krásných čarodějnic 
kralovala Klára Godlová
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Děti a mládež

Dům dětí a mládeže 
Program na jarní prázdniny
Pondělí 7. března 
Skleněné pondělí, exkurze do sklár-

ny v Novém Boru; 120 Kč 
8.3. Šutr, lezecká stěna Liberec, 

150 Kč 
9.3. Pravčická brána, Hřensko 140 

Kč 
10.3. Drábské světničky, PR Příhraz-

ské skály; 150 Kč 
11.3. Babylon-Lunapark, Liberec, 

150 Kč 
4.3. - Leničky dílnička - korálkový 

dáreček k MDŽ, od 15.00 v DDM, cena 
30 Kč

18.3. - Turnaj v karetní hře Černý 
Petr - od 15.00 v DDM, hraje se v čer-
ném oblečení

Přehled táborů Domu dětí 
a mládeže na léto 2016

11. až 15. července
KUDY Z NUDY
Vedoucí Martina Luxová, 
tel. 774 644 374, cena 1.000 Kč

18. až 22. července
VEDLE JEDLE
Vedoucí Martina Luxová, 
tel. 774 644 374, cena 1.300 Kč

25. až 29. července
TULÁČEK
Vedoucí Irena Kumprechtová, 
tel. 777 002 702, cena 1.300 Kč

1. až 5. srpna
JEDLOVÁČEK
Vedoucí Irena Kumprechtová, 
tel. 777 002 702, cena 1.300 Kč

30. července až 13. srpna
HARRY POTTER
Vedoucí Martin Hoško, 
tel. 724 948 708, cena 3.500 Kč

22. až 29. srpna
CYKLOTÁBOR
Vedoucí Martin Hoško, 
tel. 724 948 708, cena 3.600 Kč

Přihlášky přijímáme do 15. června 
v DDM Varnsdorf.

Tel. 608 713 46, 
www.ddmvarnsdorf.cz

Dům dětí a mládeže

I přes velmi nepříznivou před-
pověď počasí bylo nakonec v pátek 
8. dubna dosti přijatelně, takže v 
15 hod. odchází nemalá skupina dětí 
z DDM na výpravu za celostátní akcí 
Hledání jara. Naše kroky nás vedou 
okolo hřbitova do Kostelního lesa, 
kde hned na jeho začátku nacházíme 
první z příznaků, a to kvetoucí mod-
řín. Po menší pauzičce pokračujeme 
skrz les až na Krvavou skálu, kde 

Děti hledaly a našly jaro
ihned rozděláváme oheň a pouštíme 
se do opékání. Mňam, mňam, mňam! 
Druhý atribut nalezen. Během tábo-
ření se podaří Šárce nedaleko samot-
ného ohniště spatřit a odchytit dvě 
ruměnice, takže i třetí položka spl-
něna. Za Stopaře, Pastelku, Hejbáska 
a prvňáčky můžeme říci, že uvedený 
termín (druhý víkend v dubnu) ve 
Varnsdorfu jaro zaručeně bylo.

Martin Hoško

Jsme velká školka a najdete nás 
pod vlakovým nádražím v ulici Ne-
zvalova. Školka je umístěna ve třech 
pavilonech a ve vile a navštěvuje ji 
82 dětí. Děti vedeme k samostat-
nosti a připravujeme je na vstup do 
základní školy.

V jednom pavilonu je kuchyň, ve 
které nám paní kuchařky připravují 
jídlo. Strava je vyvážená a připra-
vená z běžně dostupných surovin od 
místních obchodníků. Denně dětem 
nabízíme ovoce a zeleninu.

Ve dvou pavilonech jsou běžné tří-
dy, kam dochází děti od 2 a půl roku 
do 6 let. O ty se starají čtyři paní 
učitelky. Od října budou po dobu tří 
let obě třídy zapojeny do spolupráce 
se školkou v  Großschönau a bude 
zde probíhat vzdělávání dětí i v ně-
meckém jazyce pod vedením rodilé-
ho mluvčího.

Ve vile jsou tři speciální třídy, ve 
kterých se vzdělávají děti s různými 

Děti z kopečku 
vystavují v ordinaci

V rámci projektu Děti z kopečku je 
možné zhlédnout výtvarné práce dětí 
naší mateřské školy v prostorách če-
kárny stomatologické ordinace MUDr. 
Ivany Hrozové a MUDr. Anny Chvoj-
kové. Myslíme, že se nám podařilo 
prostředí před ordinací krásně oživit 
ke spokojenosti i dobré náladě všech: 
čekajících pacientů i zdravotnického 
personálu. Tímto paní doktorce Hro-
zové i paní doktorce Chvojkové děku-
jeme za vstřícnost a spolupráci.

Kolektiv MŠ Národní

Já nikam nepůjdu, to bude bolet! 
Pláč a protesty. Všichni jistě známe 
a víme, že většina dětí se návštěvy 
lékaře obává. Proto jsme přivítali na-
bídku SZdŠ a OA Rumburk a zúčastnili 
se projektu Jak se nebát nemocnice.

Nadešel den, kdy se natěšené děti 
s batůžky na zádech vypravily na au-
tobus, aby vše, co jsme jim my paní 
učitelky slibovaly, zažily a viděly na 
vlastní oči. V cíli naší cesty se nám 
dostalo vřelého uvítání a vše mohlo 
začít.

Naši předškoláci si vyzkoušeli růz-
né zajímavé činnosti: masáž srdce a 
umělé dýchání na figurínách, volání 

Mateřská škola Čtyřlístek 
se představuje

hendikepy, které potřebují velkou 
podporu a individuální přístup. 
Logopedickou třídu navštěvují děti, 
které mají vady řeči, dále je zde 
třída pro děti s poruchou autistic-
kého spektra a jedna třída pro děti 
s více vadami v kombinaci. O děti 
se stará šest učitelek a tři asistenti 
pedagoga. Jsme pro hendikepované 
děti jediné zařízení, které již něko-
lik let funguje pro celý Šluknovský 
výběžek.

Těšíme se na vás u zápisu. Další 
zajímavosti zjistíte na www.mscty-
rlistek-vdf.cz.

Veronika Strolená, 
ředitelka MŠ Nezvalova

Poděkování
Mateřská škola Čtyřlístek děkuje 

všem čtenářům, kteří četli našim dě-
tem deset dní pohádky před spaním. 
Byl to pro všechny velmi příjemný 
zážitek. Děkujeme!

se záchrankou, měření tlaku, zraku, 
výšky, vážení, jak zavázat poraněnou 
končetinu, práci s injekční stříkač-
kou, „jízdu“ na nosítkách po chodbě 
atd.

Počáteční obavy, díky mladým a 
milým budoucím sestřičkám a brat-
říčkům, z dětí brzy opadly, a tak si 
činnosti pro ně připravené vyzkouše-
ly opravdu s chutí a nadšením! Velké 
poděkování patří všem, kdo takto 
pěknou akci ve škole připravili. My 
už dnes víme, že za rok s dalšími 
předškoláky určitě přijedeme zase.

Děti a učitelky MŠ Stonožka, 
T.G. Masaryka, red

Stonožka na návštěvě 
u budoucích sestřiček a bratříčků

MŠ Zahrádka zve 
na den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce 

k návštěvě MŠ Zahrádka 
(Pražská 2812)

na Den otevřených dveří, 
který se koná 

v úterý 10. května 
od 8 do 11 hod.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv 
MŠ Zahrádka.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
30. 4.-1. 5. 2016
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

7.-8. 5. 2016  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
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Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 5. května 2016

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebi-
telů, uplatňování reklamací 
apod.
ve středu 4. května
od 10 do 14.30 hod.
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

PORADNA ČOI

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Kdybych si oči vyplakala a žal mi 
srdce rozerval, ty už mi nikdy ne-

řekneš:  Miluji tě, 
mámo! 

Ve středu 27. dub-
na to bylo 12 let, co 
nás opustil náš syn 
Pavel Šulc. Prosím, 
věnujte mu tichou 

vzpomínku. Čest jeho památce. 
Stále vzpomínají máma a táta.

V pátek 29. dubna 
uplyne 10 let, co 
nás opustila naše 
milovaná maminka 
a babička paní Mária 
Vildová. 

S láskou vzpomíná rodina Vildova.  

Ve středu 4. květ-
na uplyne rok, kdy 
nás navždy opustila 
naše milovaná Vě-
ruška Škachová.

Vzpomínáme s lás-
kou a nikdy nezapomeneme.  

Dcera, syn a vnoučata s rodinami

V úterý 10. května 
uplyne 10 let, co 
nás navždy opusti-
la babička Jiřina 
Bendová a v neděli 
22. května uplyne 
5 let, co nás opustil 
děda Otto Benda. 

Stále vzpomínají 
děti s rodinami.

V úterý 10. května 
tomu bude 10 let od 
úmrtí mého manžela 
Viktora Stroleného. 

Stále vzpomínají 
manželka Zdeňka a 
syn Zdeněk.

V neděli 1. května tomu bude 
20 let, co nás opustila maminka a 
babička paní Marie Burdová.

Vzpomínáme. Syn Mirek s rodinou

Za velkou ochotu při úklidu ven-
kovního prostoru na Hrádku členkám 
KČT Varnsdorf paní Bachárové, Moro-
vé, Bulejkové a Langrové děkují paní 
Jupová a Uličná.

Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný opad
v úterý 3. května

SVOZ BIOODPADU

      Vážení spoluobčané,
Městská organizace KSČM 

Varnsdorf vás zve na 
společnou oslavu 

1. máje 2016.
Sejdeme s v prostoru sportovní 

haly v neděli 1. května v 10 hod.
Máme pro vás připraven kul-

turní program, soutěže pro děti 
a další.

Samozřejmostí je také občer-
stvení.

OSLAVA 1. MÁJE 

Oznámení 
milovníkům 

umění
Stálé mini galerie v penzionu 

Fontána a v čekárně MUDr. Pečeného 
představují výtvarná díla Miroslava 
Hejného.                                     red

Umělecká škola oslavila 70. narozeniny

70. výročí svého vzniku oslavila Základní umělecká škola Varnsdorf náležitě. Uspořádala den otevřených dveří 
a slavnostní koncert.                                                                                                                 Foto Ivo Šafus

„Bohdan Holomíček je vzácný 
fenomén české kultury. Fotograf 
přátelských setkání, zachycující 
pozitivní situace, okamžiky milosti, 
záblesky lásky za magického přispění 
světla,“ tak legendárního fotografa 
charakterizovala Anna Fárová. Není 
to fotoreportér ani dokumentarista. 
Jeho snímky jsou více osobní a v sou-
hrnu vytvářejí památník nevšedních 
okamžiků všedního života.

Bohdan Holomíček se narodil 
14. srpna 1943 ve vesnici Sienkiewic-
zowka na Ukrajině. V roce 1947 vy-
užívají jeho rodiče, matka Ukrajinka 
a otec volyňský Čech, možnost pře-
sídlit do Mladých Buků v Krkonoších. 
V osmé třídě dostává k Vánocům 
sovětský fotoaparát Smena a deset 
kinofilmů, které ještě týž večer 
všechny exponuje. V současnosti ve 

Divadlo přivítá legendu 
československé fotografie

své práci využívá digitální technolo-
gie a audiovizuální projekce.

Audiovizuální projekci fotografií 
legendy československé fotografie 
spojenou s besedou pořádá měst-
ské divadlo v malém sále ve středu 
11. května od 19 hodin pod názvem 
Bohdan Holomíček.                      div
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Varnsdorfští běžci ani v zimě ne-
zaháleli a zejména Karel Valenta má 
za sebou bohatý výčet závodů, které 
absolvoval, zatímco Pavel Vodička po 
problémech s kyčlí potřebuje prostor 
pro regeneraci. Už v polovině ledna 
si Karel prubnul Běh na Blaník za 
účasti kolem 500 běžců. Jednalo se 
o půlmaraton z Vlašimi po promrz-
lých silnicích a lesem na vrchol hory 

Běžci v zimě neodpočívali

S nástupem jara pomalu končí 
soutěže basketbalistů a můžeme již 
hodnotit uplynulou sezonu. Celkem 
bylo do soutěží přihlášeno sedm druž-
stev, z toho tři družstva startovala 
v ligových soutěžích a zbývající 
v soutěžích oblastního přeboru. 
Největší pozornost se upírala na 
družstvo mužů A, které si po mnoha 
letech mohlo zahrát druhou ligu. Po 
počátečním úspěchu v prvním kole 
Českého poháru jsme věřili, že ve 
druhé lize družstvo odehraje solidní 
sezonu, když cílem bylo umístění do 
8. místa. Bohužel po zranění klíčových 
hráčů skončili muži A na sestupovém 
místě s bilancí jedné výhry z 22 zápa-
sů. V příštím soutěžním ročníku bude 
tedy družstvo mužů startovat opět 
v Severočeské lize a projde pravděpo-
dobně generační obměnou. Více pro-
storu by měli dostat mladší hráči.

Družstvo juniorek U19 si udrželo 
ligovou příslušnost už v loňském 
ročníku. Na začátku letošní sezony 
odešlo z družstva několik hráček 
z věkových důvodů a na hostování 
přišly dvě hráčky z České Lípy. Přesto 
početně oslabený kádr splnil očekává-
ní a s 8 výhrami a 12 prohrami skončil 
na sedmém, nepostupovém místě ligy 
juniorek. K účasti v play off chyběla 
tři vítězství. Pro příští sezonu již 
nemáme díky věkovému složení pro 
tuto soutěž dostatek hráček. Vedení 
družstva proto zvažuje účast týmu 
v soutěži žen.

Mladší žáci U14 se účastnili ligové 
soutěže z toho důvodu, že v oblastních 
soutěžích kategorie U14 chyběla. Vě-
děli jsme, že výkonnost družstva bude 
pro ligovou soutěž postačovat jen při 
souhře několika okolností. Zpočátku 
byly také výsledky nadějné. V průběhu 
soutěže jsme se přesvědčili, že s řadou 
družstev bylo možné sehrát vyrovna-
nou partii. Bohužel nás celé soutěžní 
období provázela velká nemocnost a 
mnoho zranění, ale také pokles výkon-
nosti hráčů a chybějící bojovnost. Tři 
vítězství v celém soutěžním ročníku 
jsou přeci jen málo.

V oblastní soutěži pak startovalo 
družstvo mužů B. Na rozdíl od loňské 
sezony byl však tým oslaben odcho-
dem několika hráčů do A družstva 
a v některých zápasech tak museli 
vypomoci junioři z celku U19. Přesto 
se herní projev družstva zlepšil a 
zejména v domácím prostředí jsme 
viděli řadu kvalitních utkání. Horší 
byla účast hráčů na zápasech venku. 
Letošní 8. místo je proto cenné, 
i když před začátkem sezony se kladly 
cíle o něco výše. O účasti družstva 
v příštím soutěžním ročníku budeme 
ještě diskutovat.

Basketbalisté Slovanu hodnotí
uplynulou sezonu

Velmi dobře hodnotíme výsledky 
juniorů U19. Družstvo skončí v ob-
lastním přeboru na pěkném druhém 
místě, i když v této kategorii star-
tuje prvním rokem. Prezentuje se 
obětavým výkonem v obraně a velmi 
rychlým přechodem do útoku. I když 
nemá typického dlouhého podkošové-
ho hráče, nahrazuje tento nedostatek 
velkou bojovností všech hráčů a solid-
ní střelbou z dlouhé vzdálenosti. Do 
družstva se podařilo úspěšně začlenit 
i několik kadetů z družstva U17. Pro 
příští sezonu plánuje vedení družstva 
kvalifikaci do ligy U19.

Družstvo kadetů U17 po počá-
tečních nepřesvědčivých výkonech 
zlepšilo svou tréninkovou morálku a 
tato změna v přístupu a disciplíně se 
po nějaké době promítla i do zápaso-
vých výsledků. Příznivý vliv na rozvoj 
herních činností mají také společné 
tréninky s družstvem juniorů. Pozi-
tivní je fakt, že družstvo startuje 
v této kategorii také v příštím roce a 
lze očekávat další zlepšení.

Nejmladším družstvem, které jsme 
měli v letošním ročníku v soutěži, 
byl celek starších minižákyň, který 
v oblastní soutěži skončil z devíti 
účastníků na 6. místě, když 10x zvítě-
zil a 14x byl poražen. I toto družstvo 
se potýkalo s úzkým kádrem a tento 
fakt ovlivnil i výsledek několika zá-
pasů. Pro příští sezonu bude nutné 
do tréninku zapojit další hráčky. Pro 
příští sezonu se připravuje tým na 

Blaník a zpět. Za čas 1:37:56 hod. do-
sáhl 7. místa mezi muži B a 20. celko-
vě. Vítězný J. Souček běžel závod za 
1:25:34 hod.

Lotharův běh se konal v únoru a je 
v roce první akcí Děčínského běžecké-
ho poháru. K závodu Karel uvedl: „Byl 
to desetikilometrový cross bahnem a 
s nemalým převýšením. Zlepšil jsem 
se o necelou minutu proti loňsku, 
ale díky rýmě to však bylo trápení, 
které jsem musel po závodě rozcho-
dit výstupem na Sněžník. V kategorii 
mužů B jsem skončil čtvrtý s časem 
43:54 min., celkově třináctý. Vítěz 
Š. Skopový ze Cvikova byl o pět minut 
rychlejší.“

Tak trochu soukromou akcí pak 
byl běh z Varnsdorfu na Ještěd, a to 
v rámci dovolené na zotavenou. Trasa 
v nepříznivých podmínkách po turis-
tických cestách (na Luži se nacházelo 
20 cm nového sněhu) spolu s kolegou 
Tomášem Bernatíkem z Dolního 

Podluží dala přes 50 km a 1 520 me-
trů převýšení. Karla zřejmě nadchla: 
„Určitě půjdeme znovu!“

Březnový program načala Kbelská 
desítka v Praze. Na nové desetiki-
lometrové trati s více kopečky šlo 
o prověrku zimní přípravy. Zlepšení 
proti loňsku přišlo, ale mělo by to 
být ještě lepší než 18. pořadí v kate-
gorii za 38:09 min. a 98. v poli 2000 

běžců. Vítěz P. Kubričan běžel trať za 
31:31 min.

Pečecká desítka přinesla Karlovi 
zlepšení osobáku o více než minutu, 
čemuž jistě pomohlo parádní počasí, 
rovná trať a start z předních pozic. 
Výsledkem bylo 18. místo v kategorii 
za čas 36:42 min a 78. mezi více jak 
1000 běžci. Vítězný Keňan vyhrál 
v čase 29:12 a první Čech Vít Pavlišta 
zvládl závod za 30:04 min.

Březnovou akcí byl také Klíčový běh 
na trati 8,7 km v Radvanci, ke kterému 
varnsdorfský běžec sdělil: „Je to první 
odběhnutý závod v rámci seriálu Lužic-
ký Horal a dopadl i přes svou obtížnost 
dobře. Do cíle mne od občerstvovací 
stanice na celkovém 8. místě doprovo-
dila moje fenka Bellinka. Vyhrál jsem 
svou kategorii s výkonem 45:45, vítězi 
Š. Skopovému stačil čas 41:43 min.“

Už dubnovým závodem byl Pražský 
půlmaratón. Karel si vyzkoušel start 
z koridoru A, což bylo znát. „Svižně 
rozběhnutý závod na 1:20 jsem udr-
žel až do 15 km, poté přišla únava 
a mírné zpomalení. I tak jsem si zde 
vytvořil nový osobní rekord o dvě mi-
nuty a nový je tedy 1:21:54 hod. Vel-
ká spokojenost!“ Dodejme, že skončil 
28. v kategorii a 174. celkově (foto je 
z cíle závodu). Závodu se zúčastnilo 
10 000 běžců, mezi nimi i ti skvělí 
z Keni a Etiopie, z nichž pět doběhlo 
v čase pod jednu hodinu! 

red, foto archiv KV

Šachové střípky
V Liberci se konala Šachová olym-

piáda mládeže družstev. Družstvo 
mladších žáků DDM Varnsdorf ve slo-
žení Michal Papoušek, Marcel Locker, 
Marián Mikuš a Matěj Hejný obsadilo 
ve své kategorii 3. místo. Nejvíce 
bodů (4) získal na 4. šachovnici Matěj 
Hejný.                                         V. H.

kvalifikaci o žákovskou ligu společně 
s družstvem Jablonce nad Nisou. 
Záměrem je vypomoci družstvu Jab-
lonce v kategorii kadetek U15 a ve 
Varnsdorfu hrát ligu mladších žákyň 
U14. Pro hráčky to bude sice zname-
nat větší zátěž, ale také šance na 
herní posun.

Při hodnocení sezony nesmím za-
pomenout poděkovat hráčům a tre-
nérům za jejich přístup k tréninkům 
a za výkony v utkáních. Musím také 
poděkovat organizačnímu pracovní-
kovi za kvalitní práci během sezony 
a zvládnutí všech úkolů a povinností 
spojených se zajištěním zápasů. 
Poděkování patří také našim fanouš-
kům za jejich podporu během celé 
sezony.                Miroslav Novotný, 

předseda oddílu
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Sezona basketu ukončena Po výhře venku domácí výprask
Los 23. kola Fotbalové národní ligy 

nasměroval varnsdorfský FK v pátek 
15. dubna k cestě do Frýdku-Místku se 
soupeřem, který měl po podzimu stej-
né sestupové starosti. Oběma celkům 
však zatímní jarní odvety vyšly dobře, 
ani jeden neokusil hořkost porážky 
čímž se vzdálily dnu tabulky. Varns-
dorf se v samotném utkání představil 
s velice aktivní hrou, a i když první 

Závěrečné duely sezony 2015-2016 
měli z basketbalových týmů TJ Slo-
van Varnsdorf na pořadu ještě junioři 
a kadeti.

Ti starší, junioři U19 cestovali 
za svými dvěma soupeři. V Mělníku, 
u vedoucího družstva KP podlehli 
96:65 (29:15, 46:28, 73:46) a dílčí sta-
vy po jednotlivých čtvrtinách nazna-
čují, že domácí žádné zápasové drama 
s druhým týmem tabulky nepřipusti-
li. Kladno mělo být dle svého dosa-
vadního bodového zisku snadnějším 
soupeřem. A to se potvrdilo, juni-
oři Slovanu přivezli vítězství 63:83 
(16:24, 34:50, 48:65) a zajistili si de-
finitivně druhou pozici za Mělníkem. 
Body v obou utkáních zaznamenali 
Lukeš 41, Pasovský 36 (1x3), Ježek 
21, Vašut 20 (1x3), Novák 11, Strnad 
9, Hajdu 8 a Kodytek 2. Poslední duel 
sezony vybojovali s pražským týmem 
BK Kunratice, ve kterém už mohli 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 80

hrát zcela uvolněně, což doložilo  
jejich hladké vítězství 100:64 (20:17, 
51:33, 77:59). Bodově se opět prosa-
dili zejména Lukeš (23) s Pasovským 
(21), který utkání navíc okořenil 
překrásnou smečí. Další body přidali 
Ježek 16, Kodytek 12, Hajdu a Vašut 
po 8, Strnad 6, Novák 4, Polák 2.  Zá-
věrečnému duelu juniorů přihlíželo 
90 nadšených diváků.

Kadeti U17 své poslední domácí 
střetnutí o 7. – 9. místo v KP středních 
Čech k úspěšnému výsledku nezvládli. 
Jejich protivník BK Brandýs jim oplatil 
domácí prohru a zvítězil 54:80 (13:15, 
26:38, 44:57). Zápasovou rozlučkou 
se sezonou bylo utkání u BK Horejsek 
Děčín a jen výhra zaručovala dosažení 
alespoň konečné osmé pozice. Soupeři 
se však podařilo opět vyhrát, nyní 
75:50 (20:10, 37:28, 59:42) a vyrovnat 
vzájemnou bilanci výher a porážek 
v sezoně na 2:2.        TJ Slovan-basket

Oddíl CK Šluknovsko, který vznikl 
v lednu 2015 má pro letošní sezonu 
k dispozici 18 cyklistů a cyklistek 
(včetně nejmenších adeptů kol), 
z nichž polovina je z Varnsdorfu. Hned 
od svého založení začal sbírat větší 
či menší úspěchy a prvním letošním 
závodem byl XC Střížák v Ústí nad La-
bem. Pro většinu z dětí to byla první 
závodní zkušenost, protože vesměs se 
všichni rekrutují z plavání. Výsledky 

Řádky z cyklistiky

členů CK Šluknovsko - Naděje I: 
1. D. Stránský; Naděje II: 2. S. Strán-
ská; Žáci I: 5. J. Kudláček; Žákyně I: 
2. V. Barcalová; Kadetky: 1. N. Boc-
zanová a 3. P. Petrásková; Ženy: 2. A. 
Lhotáková a 3. K. Zezulová; Junioři: 
6. D. Stárek; Veteráni I: 1. J. Novota 
a 4. J. Stránský.

Pořadatelé novoborského Bohemia 
MTB Maratonu si 17. dubna v pozdním 
odpoledni mohli odfajfknout dokon-
čení již 15. ročníku tohoto závodu, 

který se jel tentokráte na neskutečně 
rozbahněné trati. A také smekají pře-
de všemi, kteří jej zdárně absolvovali 
(hlavní trasa 45 km, převýšení 950 m).
Cyklisté byli ne nepodobni těm na 
uvedeném fotu. Mezi účastníky byli 
i mnozí vyznavači horských kol z naše-
ho města či výběžku, jejichž výsledky 
v daných kategoriích dále uvádíme. 
Starší dívky: 1. N. Boczanová; Mladší 
dívky: 5. V. Barcalová; Mladší chlap-

ci: 3. J. Kudláček; Muži: 12. M. Van-
steenkiste; Veteráni I: 1. J. Novota, 
6. J. Stránský, 15. M. Zámečník; Ve-
teráni II: 14. J. Boczan (s defektem); 
Ženy: 4. K. Zezulová. Závod Bohemia 
byl prvním z devíti dalších v seriálu 
Haven MTB Series 2016. Tím příštím 
bude Tour de Ralsko, který se jede 
v Mimoni v SO 14. května, tedy den 
před varnsdorfským XC Hrádek je-
doucím se opět v rámci Pekla severu.                                     

  ZdS, foto A. Verba

V 26. kole Varnsdorfské bowlin-
gové ligy (VBL) hraném 10. – 11. 4. 
si oba největší aspiranti na konečné 
vítězství připsali hladkou výhru 5:0, 
když tímto výsledkem porazili Spliťá-
ci tým Aspoň kilo a Kobra11 zvládla 
Žlábky. Spliťáci tak nadále vedli 
před Kobou11 o 4,5 bodu. V pořadí 
třetí tým Black Horses neuspěl se 
čtvrtým BC Tos+Plus 1:4, čímž vítěz 
snížil jeho náskok na 1,5 bodu. Z páté 
pozice navíc zaútočil X-Team, když 
porazil jasně 5:0 Bahňáky a zůstal 
za „tosáky“ o bod. Ti však v dalším, 
27. a předposledním kole vyprovo-
dili výsledkem 5:0 celek Aspoň Kilo, 
zatímco X-Team porazil Žlábky jen 
4:1 a rozdíl mezi nimi se opět ma-
linko zvýšil. Velkým překvapením 
byl výsledek mezi Spliťáky a Black 
Horses. Prohru vedoucího týmu 0:5 
by asi málo kdo čekal. Ani výsledek 
2:3 ve prospěch Kobry11 s Bahňáky 
neodpovídá postavení obou týmů. 
Ale o překvapivé výsledky v lize ne-
byla nouze. Před vyvrcholením ligy 

Vítěze VBL určí až poslední kolo
měl nejlepší vyhlídky přinejmenším 
k uhájení své pozice tým Black Hor-
ses. Soupeřem jim byli Žlábci. Vý-
sledky ostatních aspirantů na nejvyš-
ší pozice byly zcela otevřené a těžko 
k tipování. Jak vše nakonec dopadlo 
po uzávěrce tohoto vydání, uvedeme 
v příštím čísle HS. Pořadí po 27. kole: 
1. Spliťáci 27 utkání/84,5 bodu, 
2. Kobra11 27/83, 3. Black Horses 27/
80,5, 4. BC Tos+Plus 27/79, 5. X-Team 
27/77, 6. Žlábci 27/54,5, 7. Bahňáci 
27/44, 8. Aspoň Kilo 27/37,5 b. Zá-
věrečné zápasy VBL se hrály v neděli 
24. a v pondělí 25. 4., ve kterých se 
střetly: Black Horses - Žlábci, Aspoň 
Kilo – Bahňáci, Kobra11 - BC Tos+Plus, 
X-Team – Spliťáci.                      ZdS

inkasoval, nakonec se vracel s výhrou 
1:2 (0:0) a převelice důležitými třemi 
body. Gólů Petra Zierise v 71. min. po-
mohl špatným vyražením centrované-
ho míče gólman. A ten Ládi Martana 
(v 84.) přišel po výkopu Radka Porcala, 
kdy míč na půli převzal Fahrudin Dur-
devič a po krátkém sprintu jej nabídl 
samostatně nabíhajícímu Láďovi, kte-
rý s pomocí břevna skóroval. Celá akce 
od výkopu brankaře trvala pouhých 9 

sekund! Domácí sice konečně vstřelili 
ve vzájemných duelech branku, první 
výhru si však s hosty nevybojovali. Ti 
se opět posunuli výše, na 11. příčku 
a na sestupovou, 15. pozici měli 
k dobru 8 bodů. S tímto povzbudivými 
vědomím tak mohl jít FK Varnsdorf do 
domácího souboje s aspirantem 1. ligy 
ze Znojma. Jenže inkasoval už v 18. 
min. a ve 30. musel odejít do sprch po 

ČK  Zbrožek. Před půli zahodili hosté 
další velkou příležitost, navíc ještě 
Porcal zneškodnil PK. Když velkou 
šanci na vyrovnání Varnsdorf nevyužil, 
Znojmo v 57. zvýšilo na 0:2 a v 65. už 
na 0:3. Utkání „blbec“ pro domácí 
vyvrcholilo třemi rychle obdrženými 
góly po 80. minutě. Po výhře ve Frýd-
ku je debakl 0:6 zaskočením, na jaře 
rozjetý tým by ale neměl položit.   

ZdS, foto R. Schedling
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