Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

Město Varnsdorf vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:

úředník / úřednice
stavebního úřadu
Městského úřadu Varnsdorf
Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví,
• znalost práce na PC (MS
Office),
• řidičský průkaz skupiny B
(aktivní řidič).

Lhůta pro podání přihlášky:
• písemnou přihlášku s požadovanými
doklady
je
nutno doručit tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.03.2017 v podatelně Městského úřadu
Varnsdorf, nám. E. Beneše
470, 407 47 Varnsdorf.
Více informací o výběrovém
řízení
naleznete
na
úřední desce a webových
stránkách města Varnsdorf
www.varnsdorf.cz
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První ročník sportovních her
pro nevidomé slaví úspěch
Říká se, že oči jsou okna do duše.
Dokážete si však představit, že byste
o svůj zrak přišli? Přiznávám, nikdy
jsem o tom nepřemýšlela. Považovala
jsem svůj zrak, podobně jako většina
z nás, za samozřejmost. Můj pohled
na věc se však změnil v sobotu
11. února, kdy jsem se zúčastnila
prvního ročníku sportovních her pro
nevidomé na pozvání organizátora
akce pana Romana Vaňka. Vyzkoušela
jsem si tu, jaké to je nevidět.
Akce se konala v dopoledních
hodinách ve sportovní hale ve Varnsdorfu, kde bylo také zajištěno
pro soutěžící ubytování a strava.
Zábavného klání se zúčastnila dvě
družstva červených a modrých. Byla
připravena řada zajímavých disciplín. Konkrétně plazení se s míčkem,
hod medicinbalem, hod míčkem na
cíl, slalom s bílou holí, překážková
dráha a nakonec přetahování s lanem.
V odpoledních hodinách se pak
družstva přemístila do městského
bazénu, kde pokračovala v soutěži
o nejrychlejší přeplavání bazénu a
v potápění se na čas. Po absolvování
všech disciplín si pak soutěžící dopřáli
zaslouženého relaxu ve vířivce.
„Celá akce se nám však moc líbila
a s povděkem jsme vítali možnost
dalšího opakovaní. Už nyní se tedy
těšíme na druhý ročník sportovních
her ve Varnsdorfu,“ prozradila jedna
ze soutěžících.
Musím říci, že jsem byla velice
překvapená, jak soutěžící i přes svůj
handicap úctyhodně zvládli všechny
disciplíny. Já sama jsem měla veliký
problém! Vyzkoušela jsem si hod
míčkem na cíl a slalom se slepeckou
holí. Při házení míčků do krabičky
jsem dostala na oči černou pásku.
Jediným orientačním bodem byla
puštěná hudba v místě cíleného dopadu míčku. Problém jsem měla při
odhadování vzdálenosti i se samotným
hodem. A moje skóre? Čistá nula!
Další soutěžní disciplína, které
jsem se zúčastnila, byl slalom se
slepeckou holí. Opět jsem dostala na
oči černou pásku a s pomocí hole jsem
mapovala cestu – doprava, doleva,
dokud jsem nenarazila na překážku.
Mohu vám říci, že jsem v tu chvíli
ani nevěděla, kde je pravá nebo levá.
Byl to velký pocit nejistoty. Do cíle
jsem se nakonec dostala za pomoci

Zúčastnění si vyzkoušeli přetahování lanem; foto Ivo Šafus
navádění. Spolehnout se na cizí pomoc bylo upřímně jedním z nejtěžších
okamžiků.
Přála bych vám tu být. Pocit,
vidět nevidomé v takovém aktivním
rozpoložení a především šťastné je
opravdu k nezaplacení. Těším se na
druhý ročník, který si zajisté nenechám ujít.
„Rád bych poděkoval za sebe,
za nevidomé a slabozraké všem

sponzorům jak za finanční, tak
hmotné dary, které jsme využili na
nákup cen. Velké díky patří také
sportovní hale za poskytnuté služby
a varnsdorfskému městskému bazénu.
Jsem velice rád, že se najdou lidé,
kteří rádi a s ochotou přispěli na
takovou akci, jako byl sportovní den
pro nevidomé,“ uvedl na závěr pan
Roman Vaněk.
Hana Bučková

Gymnázium Varnsdorf

...škola na hranici

pro šikovné pá�áky
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Zprávy

Sníh napáchal velké škody
i ve Varnsdorfu
Kromě zúžených silnic a chodníků,
nepohodlné jízdy s kočárkem a chůze,
nás letošní zima s bohatou sněhovou
nadílkou pozlobila také závějemi,
bílou tmou, sněhovými jazyky a ve
městech prostřednictvím sněhu padajícího ze střech, nebo život ohrožujícími rampouchy. Když už to vypadalo,
že zima pomalu odchází, dala o sobě
ještě pořádně vědět. Stalo se tak
v noci z pátku 3. na sobotu 4. února.
Na vině byla zejména prudká obleva,
která způsobila, že sníh na střechách
ztěžknul a ve dvou případech způsobil
zřícení střech a poškozen budov.

Stavebního úřadu MěÚ Varnsdorf na
místě provedena obhlídka, při které
byl s majitelem konzultován způsob
zajištění stavby podle stavebního
zákona. V průběhu týdne tak došlo
k zakrytí rozbitých čelních skleněných
výplní bedněním. V dohledné době
bude postupně rozebrána poškozená
boční stěna a dojde ke statickému zajištění celého objektu. Přístavba tzv.
Českého domu, vybudovaná v roce
1924 jako sál pro konání divadelních
představení a lidových zábav, byl po
vyhoření kina v ulici B. Němcové vy-

Řidiči, pozor na vaše body
Ministerstvo dopravy pravidelně
zveřejňuje seznamy přestupků, za
které řidiči mohou strhnout body.
Poslední zásadní změny nastaly
1. srpna 2011, kdy v zákoně č. 361/2000
Sb., můžeme najít zvrat v přestupcích
a trestných činech, týkají se silniční
dopravy a řízení vozidla.
Podle výsledků z loňského roku
se řidiči nejčastěji dopouštějí překročení povolené rychlosti v obci
o méně než 20 km/hod. (2 body).
Velký problém řadě řidičů dělá nepřipnutý bezpečnostní pás nebo neužití
ochranné přilby za jízdy na motocyklu (3 body). Do třetice jde o držení
nebo používání mobilních telefonů
nebo záznamových zařízení při řízení
vozidla (2 body). Tyto tři přestupky
tvoří polovinu veškerých bodovaných
přestupků a trestných činů. Byl také
zaznamenán nový problém. Tím je
zvýšená míra požívání návykových a
omamných látek před i během jízdy,

která se vyskytuje převážně u začínajících řidičů.
Vezmeme-li kraj jako měřítko četnosti chyb za volantem, pak je na tom
nejhůře Středočeský a nejlépe Královéhradecký kraj. V celkovém počtu
evidovaných přestupků a trestných
činů se sice Ústecký kraj umístil až
na pátém místě, pokud však vezmeme počet přestupků a trestných činů
vzhledem k počtu řidičů v kraji, pak
je náš kraj s hodnotou 7,62 % na nelichotivém prvním místě.
Vždy, když řídíte motorové vozidlo,
je důležité mít na mysli, že body za
prohřešky v dopravě se sčítají a pokud
jejich součet dosáhne dvanáct, bude
vám řidičské oprávnění zabaveno na
dva roky. Sedáte-li za volant, mějte
také vždy na paměti, že je důležité
situace na vozovce předvídat a jet raději pomaleji. Nesprávným chováním
totiž neohrožujete jen sebe, ale i jiné
účastníky provozu.
PH/JS

Varnsdorf přišel o další z historických staveb; foto Jiří Sucharda
S rozedněním začaly zvonit telefony a okolo jedoucí motoristé začali
oznamovat, že se na Plzeňské ulici
pravděpodobně zřítila střecha bývalého kina U Vorlíčků. Po příjezdu velitele hasičů na místo, bylo zjištěno,
že v noci, krátce před třetí hodinou,
skutečně došlo k rozvalení bočních zdí
a zřícení střechy. Jelikož se v zabezpečeném objektu nikdo nenacházel a
nedošlo ani k žádným škodám na majetku třetích osob, dobrovolní hasiči
jen se svým speciálem za pomoci pracovníka technických služeb preventivně demontovali zánovní prosklenou
zastávku z ohrožení. Veřejný prostor
před objektem zabezpečili výstražnou páskou. V pondělí byla úředníky

užíván také jako kinosál. Místo, kam
chodila ještě řada současných občanů
do kina a za zábavou se tak svého
stoletého výročí již pravděpodobně
nedočká.
Nebyla to však jediná stavba, která
neusnesla tíhu sněhu. Během stejné
noci se zřítila i další část kravína
u lomu. Ani v tomto případě nedošlo
k žádnému zranění či ohrožení života.
Jelikož se jedná o již téměř zřícenou
sestavu objektů bývalého kravína, kde
nebylo možné někoho zastihnout, po
pondělní obhlídce byl majitel písemně vyzván k zabezpečení objektu ve
smyslu stavebního zákona. I v tomto
případě bylo zbořeniště označeno
bezpečnostní páskou.
JS

Před deseti lety se zřítila první část objektu kravína; foto Jiří Sucharda
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Co bude se zahradou vedle hasičárny
Jedním z bodů převodů majetku na
lednovém zastupitelstvu byl i prodej
zahrady mezi hasičárnou a bývalým
hotelem Panorama. Na pozemku stály
původně bazény na máčení kůží pro
přilehlou koželužnu (současná budova
hasičárny). Po výstavbě zbrojnice byly
zasypány a v době hotelu po nich zde
zbyla již pouze zahrada, kterou se
před lety sami hasiči snažili částečně vyrovnat a zkulturnit. Z důvodu
finanční náročnosti z tohoto záměru
nakonec ustoupili. Dost často se
v souvislosti s tímto pozemkem hovořilo o letním kině, lezecké stěně či dalších variantách. Zeptali jsme se proto
nového majitele, vlastníka přilehlého
Centra Panorama, pana Pavla Nejtka,
co s koupeným pozemkem zamýšlí a
kdy se dočkáme nějaké změny?
„V první řadě je naší snahou tento
kout esteticky upravit tak, aby návštěvníci našeho centra k nám přicházeli kolem příjemného prostředí a ne,
jak uvedl jeden z mnoha zahraničních

návštěvníků festivalu speciální projekce (70 mm), kolem válečné zóny.
S tím souvisí úklid celého pozemku,
výstavba nového oplocení a vysázení
okrasné zeleně za novým plotem.
To bychom rádi udělali co nejdříve,
abychom se nemuseli před diváky a
zahraničními návštěvníky našeho festivalu stydět,“ uvedl.
Co bude s pozemkem do budoucna?
„Jak jsem avizoval již na jednání
zastupitelstva, chceme jej v budoucnu využívat pro veřejnost, proto jsme
také žádali slevu. Kdo zná naši historii, ví, že držíme slovo. A tak, když
jsme před 16 lety zastupitele žádali
o prodej kina, také jsme jej po čtyřleté, velmi náročné rekonstrukci skutečně otevřeli. Pátého února to bylo
právě 12 let, co pravidelně hrajeme a
poskytujeme občanům města, ale i širokému okolí naše služby. Podobně to
chceme udělat i s bývalou zahradou,
která po nezbytných úpravách bude
opět sloužit veřejnosti,“ dodal.
JS
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Druhá vlna elektronické evidence
tržeb startuje již 1. března

Pomoc s daňovým přiznáním
opět na MěÚ Varnsdorf
Stejně jako v minulých letech budou
i tentokrát v rámci klientského přístupu Finanční správy probíhat v průběhu
měsíce března výjezdy pracovníků
územních pracovišť Finančních úřadů
na vybrané obce s cílem zajistit pomoc
obyvatelům s podáváním daňového
přiznání k daním z příjmů. Na základě
spolupráce a získaných zkušeností z mi-

Ilustrační foto; zdroj: Dotykačka
Poslanci na jednání sněmovny rozhodli, že se elektronická evidence
tržeb (EET) měnit nebude. Sněmovnou
neprošel ani jeden z pozměňovacích
návrhů. Elektronickou evidenci tržeb
tak musí mít i většina podnikatelů,
jenž provozují e-shopy. Úplné zrušení
bylo zamítnuto také.
Místní podnikatelé pozor! Elektronická evidence tržeb tak zůstává
beze změny a i nadále platí v minulosti schválené čtyři fáze. První,
která platí pro restaurace, hospody
či hotely, byla spuštěna 1. prosince loňského roku. Druhá vlna EET,

která se vztahuje na maloobchod a
velkoobchod, startuje již 1. března
letošního roku.
Mnoho času do zavedení druhé
vlny nezbývá. Neztrácejte proto
čas a zvládněte řadu nutných kroků
včetně instalace zařízení a zaškolení
v předstihu. Třetí vlna, která startuje
prvního března následujícího roku,
se bude týkat ostatních činností vyjma těch v poslední fázi, například
půjde o svobodná povolání, dopravu
a zemědělství. Poslední čtvrtá fáze
EET dolehne na řemeslníky a vybrané
výrobní činnosti.
Tomáš Secký

Pamětní deska Leoše Suchařípy
nou z hlediska zájmů našeho města –
rozhodně nebudu ustoupovat a jsem
připravena ji realizovat i bez podpory
města ve spolupráci s podnikatelskou
a občanskou veřejností. Proto bych
nyní chtěla prostřednictvím Hlasu Severu uspořádat anketu a poradit se tak
s občany města, které umístění a forma trvalého připomenutí by byla pro
tento záměr nejvhodnější.

Než vkročíš, rozhlédni se
Dne 26.1.2017 se v ranních hodinách
na ulici Žitavská stala dopravní nehoda, kdy bylo sraženo dítě osobním
automobilem. Chtěli bychom touto
cestou apelovat na rodiče, aby řádně
poučili své děti o bezpečnosti provozu
na pozemní komunikaci. Je nutné dbát
větší pozornosti, zvláště při namrzlé
vozovce. Řidiči osobního vozidla mají
větší prodlevu při brzdné dráze a tím
jsou také jejich reakce pomalejší a
mnohdy nemohou srážku ovlivnit, tak
jako u této situace.

Proto poučte své děti, než vkročí
do vozovky o nutnosti se rozhlédnout
a dopřát dost času řidičům, aby mohli
reagovat, popřípadě včas zabrzdit.
V daném případě naštěstí k žádnému
většímu zranění nedošlo, pár odřenin
a zhmožděnin tak budou vzpomínkou
na neuvážený a unáhlený vstup do
vozovky před projíždějícím vozidlem.
Pamatujte, že jde vždy o vaše zdraví
a štěstí nemusí být pokaždé na vaší
straně.
Městská policie Varnsdorf

ZŠ náměstí E. Beneše informuje
Vážení
rodiče,
milé děti a žáci. Pro
školní rok 2017/2018
otevírá naše škola
dva první ročníky. Mgr. Ivana Ježková se bude věnovat dětem v 1.A,
Klárka Valková v jazykové třídě 1.B
(s navýšenou hodinovou dotací anglického jazyka).
Pro zájemce z řad rodičů byla ve
čtvrtek 23.2.2017 připravena beseda
na téma „Kdy je dítě připravené na
školu?“, kterou zajišťovala Mgr. Renata Valová (speciální pedagožka PPP
Rumburk). Věříme, že všechny přítomné zaujala.

Pro budoucí šesťáky můžete využít
nabídky studijní třídy – přihláška ke
stažení na webu školy www.zs-namesti.eu s termínem odevzdání do
31. března letošního roku. Další možností je třída 6.B s navýšenou dotací hodin
tělesné výchovy (v rámci preventivního
programu). V případě zájmu o studium
v třídě 6.B zažádá zákonný zástupce
o přestup na naši školu.
Více informací můžete získat v Den
otevřených dveří 15.3.2017 od 14 do 18
hodin, případně individuálně po dohodě s vedením školy (tel. 737 236 953;
mail: info@zs-namesti.cz).
Václav Zemler

nulých let, stanovil Finanční úřad dva
termíny návštěv na MěÚ Varnsdorf.
Termíny konzultací
20.03.2017 od 13:00 do 17:00 hod.
22.03.2017 od 13:00 do 17:00 hod.
Místo konzultací
Zasedací místnost MěÚ Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, přízemí, dveře
č. 25
Tomáš Secký

Jak jste již asi zaregistrovali, pokusili
jsme se ve spolupráci s kulturní komisí
dohledat rodný dům Leoše Suchařípy
(bohužel, zatím bez úspěchu), který
se v našem městě narodil a v těchto
dnech by se dožil 85 let. Nemáme zase
tak moc slavných rodáků a troufám si
říci, že právě mistr Suchařípa je z nich
pro širokou veřejnost nejznámnější a
jen těžko bychom hledali někoho, kdo
jej nezná. O to více jsem šokována,
když tato moje iniciativa naráží u
některých kolegů v zastupitelstvu na
vyložený odpor a mám za to, že odreagovávat si své komplexy méněcennosti
na těch, kteří se již nemohou bránit,
je politováníhodné. Od myšlenky,
kterou považuji za nejen mimořádně
úctyhodnou - ale současně i prospěš-

A - deska či tabulka na budovu Městského úřadu na náměstí
B - na budovu MÚ na ulici TGM
C - na budovu divadla
D - na budovu knihovny a informačního
centra
E - vložení desky do zámkové dlažby
před knihovnou
F - jiný nápad /konkretizujte jaký/
G - výslovně si nepřeji, aby si město
tohoto rodáka připomínalo
Své tipy posílejte nejen do redakce HS, ale i přímo na můj e-mail:
lenkajuricova@post.cz, abychom tak
předešli ztrátě nápadů, administrativní chybě či jiné manipulaci a
ručím za to, že ke všem podepsaným
vyjádřením bude přihlédnuto zcela
rovnocenně a předem děkuji za jakýkoli podnět a podporu.
LJ
(poznámka redakce – na výslovné
přání autorky článku je text publikován v původním znění, provedeny byly
pouze nezbytné gramatické korektury)

Pamětní deska Leoše Suchařípy?
Na základě podnětu paní Juricové
se členové kulturní komise zabývali
osobností pana Leoše Suchařípy a za
pomoci pracovníků okresního muzea
a archivu se snažili dohledat jeho
rodný dům. Ze všech dostupných
zdrojů se však podařilo pouze zjistit,
že herec Suchařípa se zde narodil a
strávil kratší část dětství. O místě jeho
tehdejšího pobytu však není zmínka.
Žádné další prameny jeho vazby na

Varnsdorf nezdůrazňují. To, že někteří
zastupitelé mají na význam faktu, že
se zde zmiňovaný umělec narodil, jiný
názor, rozhodně neznamená, že dotyční trpí komplexem méněcennosti, nebo
nejsou kulturně vzdělani.
V dalším čísle Hlasu severu se budeme zabývat významnými osobnostmi
našeho města a možnostmi, jak si je
připomenout.
JS
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Virtuální karetní turnaj
na Gymnáziu Varnsdorf
Klasické karetní hry zná snad každý
z nás. Tentokrát vás určitě zarazilo
slovo virtuální v nadpisu článku. Karetní hry se dají totiž hrát i virtuálně,
tedy pomocí počítače. Jednou takovou je i Hearthstone: Heroes of Warcraft. A právě v této hře probíhá po
České republice ve vybraných krajích
akce s názvem Hearthstone turnaj
středních škol (HTSS), který zavítal
na Gymnázium Varnsdorf. Celý turnaj
shrnul samotný pořadatel akce, Lukáš
Vobecký.

Dvě skupiny po čtyřech hráčích
slibovaly snadný a i rychlý turnaj.
K našemu překvapení se však první
zápas skupiny A hrál téměř hodinu.
Zhrozili jsme se při zjištění, že by
zbylé zápasy měly probíhat stejně.
K tomu naštěstí nedošlo, jak se ukázalo, zápas byl v rukou 2 nejlepších hráčů a ti si ve zbylých zápasech poměrně
rychle se zbylými soupeři již poradili.
Lehce netradiční play-off tak uvítalo pouze čtyři hráče a hned první
zápas byl velmi důležitý. V semifinále

Soustředění se na hru je jedna z důležitých vlastností; foto HTSS
Když jsme na začátku sezóny dávali do kupy seznam škol, které jsou
v zahrnutých krajích, narazili jsme
i na pár rarit mezi školami. Jsou tu klasické školy typu gymnázia, průmyslovky, soukromé školy. U těch se zapojení
do aktivit, jako jsou počítačové hry,
nikdo nediví. Pak ale najdete občas
školu, která svým názvem či zaměřením může vyvolat netradiční očekávání. Jsou to různé umělecké školy, nebo
školy, kde vedení není příliš nakloněné
nové době. A tak jsme jednou narazili
na Gymnázium Varnsdorf.
Gymnázium se nachází ve veliké,
honosné budově, která už sama
o sobě dávala tušit, že se bude jednat
o netradiční turnaj. Celkem 8 hráčů
již na nás čekalo, aby se od 2. hodiny
odpolední zúčastnilo Hearthstone turnaje v rámci HTSS. Když jsme turnaj
na škole domlouvali, překvapilo nás
zjištění, že se nebude odehrávat v počítačové učebně - studenti dostali pro
turnaj zapůjčené školní iPady, které
jsme doplnili o naše MSI notebooky.

si tak hráči zahráli rovnou o postup
na okresní finále. Díky zmíněnému
zápasu v základní skupině bylo všem
jasné, jak duely dopadnou. Oba favorité bez problémů vyhrávali dále a
my jsme tak již podruhé mohli vidět
utkání mezi Ondřejem Lukešem a
Ondřejem Pocem. A jak to nakonec
celé dopadlo?
Konečné pořadí turnaje
1. místo: Ondřej Lukeš
Časopis SCORE
Overwatch figurka Wilson
Pohlednice Guild Wars 2
2. místo: Ondřej Poc
Triko Rainbow Six Siege
Pohlednice Guild Wars 2
Poukázka na Hellspy
3. místo: Michal Podroužek
Jelly Beans bonbóny
Xbox 360 hra
Dragon Age Inquisition
Pohlednice Guild Wars 2
Lukáš Vobecký, organizátor HTSS

Vítězem turnaje se nakonec stal Ondřej Lukeš (uprostřed); foto HTSS
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Valentýnský pivní masakr
V sobotu 11. února 2017 se již
tradičně konal Valentýnský Pivní Masakr v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.
Pro nadšené hosty byla připravena
přehlídka silných a ochucených piv a
masopustních specialit od místních
a dokonce jednoho německého uzenářství. Po celou dobu akce pro oživení atmosféry hrála reprodukovaná
a živá hudba v podání kapely Malvas
a následně od 19 hodin pak v podání
skupiny SVR.
„Byla to tradičně povedená akce.
Byli jsme velmi spokojení. Ochutnali
jsme dost silných piv a poté řádili na
parketě,“ uvedla návštěvnice valentýnské akce.
Areál Pivovaru se hostům otevřel
ve 13 hodin. Mnozí využili jízdu zdarma vlakem z varnsdorfského nádraží

přímo do Pivovaru. Vyhřívaný stan
poskytl přístřeší až do večerních
23 hodin. Stan tradičně praskal ve
švech. Návštěvníci měli možnost zvolit nejlepší tlačenku, jitrnici a jelito.
Pro milovníky piva byly připraveny
také různé pivní soutěže.
„Bylo tam o něco méně hostujících
pivovarů než na festivalech pořádaných na jaře či v létě, ale i tak toho
bylo na ochutnání až, až. Uvítal bych
sice nějaký stánek se sýry, zato tam
byla paní, co napekla výborné koláče,
preclíky apod. Za sebe si nemůžu stěžovat, všechna piva co jsem ochutnal,
byla výborná, muzikanti hráli přesně
tak, aby to sedlo k pivu a atmosféra
byla tradičně bezvadná,“ sdělil na Facebooku další spokojený návštěvník.
Text Hana Bučková, foto Ivo Šafus
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Příhraniční divadlo s příhraničními projekty
Městské divadlo Varnsdorf je jediné kamenné divadlo v celém etnicky
problematickém regionu Šluknovska.
Nabízí široké spektrum programů
i organizaci mimodivadelních aktivit
a městských akcí pro děti i dospělé.
Především příhraniční spolupráce
s německými partnery ale dovoluje
zkoušet i dramaturgicky odvážnější
projekty. Nejen na ně, ale také na
celkový provoz a fungování divadla
jsme se ptali jeho ředitele, místního
rodáka, PhDr. Martina Musílka.
Jak byste charakterizoval divadlo, které již skoro šest let řídíte?
Charakterizoval bych ho jako menší regionální scénu bez hereckého
souboru a s velmi širokou nabídkou
kulturních služeb pro Varnsdorf
a širší okolí. Pořádáme divadelní
představení všech žánrů, podílíme se
na vzniku nových divadelních kusů,
připravujeme koncerty vážné hudby,
jazzu, blues, rocku, popu, dále pak
výstavy výtvarných děl a fotografií,
podílíme se na pořádání městských
kulturních akcí včetně městských
slavností, uvádíme velké množství
dětských představení, poskytujeme
prostory pro zkoušky nezávislých
muzikantů, pro dětský taneční soubor, k přednáškám a mnoha dalším
aktivitám. Realizujeme i několik festivalů a různé mezinárodní projekty
v oblasti kultury.
Do jaké míry suplujete funkci
kulturního domu?
My fungujeme prakticky stejně
jako kulturní dům, jenom nepořádáme plesy a výstavy drobného
zvířectva. Ročně uspořádáme přes
devadesát kulturních akcí a jsme
pravděpodobně jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí
v regionu.
Jaký je podíl divadelních představení v celkové nabídce všech
kulturních služeb, které pokrýváte?
V roce 2016 jsme v divadle připravili 105 akcí, z toho bylo 16 divadelních představení pro dospělé a 34
představení pro děti a mládež. Průměrná návštěvnost na nich byla 248,
respektive 260 diváků. Celková kapacita divadelního sálu je 449 míst.
Dále pořádáme menší akce v přísálí,
kde můžeme usadit kolem 50 návštěvníků. Koncerty vážné hudby se
odehrávají v aule gymnázia s kapacitou 200 míst, koncerty blues a jazzu
pak pořádáme v pivovaru Kocour (cca
90 míst) nebo v sále Lidové zahrady,
kde je kapacita až 450 míst.
Jak sestavujete program divadla? Je zájem o hostování u vás?
Program divadla sestavujeme
s ohledem na naše finanční a technické možnosti. Varnsdorf je malé
město, a takový je i náš rozpočet
a budova divadla. Vlastní divadelní

soubor nemáme, hostují u nás divadla
prakticky z celé republiky a zájem
u nás hrát je. Z důvodu technických
omezení, hlavně kvůli menšímu jevišti,
není možné uspořádat jakékoliv představení a výběr se nám tím pak značně
zužuje.
Na představení přivážíte abonenty svozovými autobusy. Jak je služba
financována, odrazí se náklady na
dopravu na ceně vstupenky?
Tuto službu poskytuje naše divadlo
již velmi dlouho a diváci jsou na ni
zvyklí. Svozové autobusy přiváží diváky
na jedno ze dvou divadelní abonmá,
na to druhé přijíždí diváci pouze individuálně. Polovinu nákladů hradíme
z našeho rozpočtu, polovinu pak formou koupě jízdenky hradí divák.
Jako jediné kamenné divadlo
ve Šluknovském výběžku rozvíjíte
i příhraniční spolupráci… Daří se
financovat projekty ze strukturálních fondů? Jaký projekt byl zatím
divácky nejúspěšnější a jaký byste
Vy osobně vyzdvihl?
Přeshraniční spolupráci rozvíjíme,
na větší projekty si však zatím netroufáme. S německými partnery jsme realizovali projekt Divadlo nezná hranic,
v současnosti stále probíhá projekt
200 let Vincenze Pilze (místní rodák,
sochař – pozn. red.), pořádáme česko-německý jazzový festival Mandava
Jazz, podílíme se částečně na organizaci mezinárodního Filmového festivalu
Nisa. V současnosti také připravujeme
další dva projekty s německými partnery. Ten s názvem Kommen und Gehen
bude mít své těžiště v popularizaci
soudobé vážné a elektronické hudby,
a chtěli bychom ho realizovat v průběhu tří let. Druhým je Opera bez pěvců
a jak jeho název napovídá, výstupem
by mělo být nastudování operního díla
se skrytými herci a živou hudbou.
Oba připravované projekty patří
rozhodně k odvážným dramaturgickým počinům. Jakou očekáváte
návštěvnost?
Když jsme tu měli premiéru tanečního představení Give me 10 Seconds,
tak přišlo 130 lidí, část byli studenti
gymnázia. Na Operu bez pěvců jsem se
zavázal přivést do divadla 250 diváků.
V roce 2011 se o Varnsdorfu hodně
mluvilo v souvislosti s protiromskými
demonstracemi. Romská minorita je
tu početná… Snažíte se nějak podnítit mezikulturní dialog? Zapojují se
Romové do kulturních akcí pořádaných městem?
Snažím se o to. V minulosti jsme
do programu některých akcí zařadili
i romské umělce. Za to jsme byli širokou veřejností „odměněni“ četnými
urážkami. To nás však neodradilo a
realizovali jsme také přeshraniční
projekt s tematikou mezikulturního

dialogu mezi Romy a většinovým obyvatelstvem s názvem Divadlo nezná
hranic, do kterého se zapojili němečtí
amatérští i profesionální divadelníci
a romští amatérští herci, zpěváci a
tanečníci. Výstupem projektu bylo
asi deset veřejných vystoupení s představením Vstupenky prosím! aneb
O odvaze zaklepat na dveře. Inscenace se setkala s kladným ohlasem
v Německu, v Čechách však nikoliv.
Jaká je spolupráce s městem, případně s krajem?
Naše divadlo je příspěvkovou
organizací města Varnsdorf, bez spolupráce to tedy nejde. Město nám
poskytuje (finanční) příspěvek na
provoz a za to očekává kulturní služby
nejširší veřejnosti. Jak jsem se zmínil
výše, naše divadlo se podílí i na organizaci městských kulturních akcí a
městských slavností. Ústecký kraj nám
v omezené míře poskytuje dotace na
některé projekty, například na divadelní festival Vítr z hor, na Festival
pro radost nebo na koncertní řadu
Milujeme blues. V minulosti podpořil
i vznik nového tanečního představení
s názvem Give me 10 Seconds.
Můžete tedy specifikovat:
a) Kolik „stojí“ celoroční provoz
divadla? Mohl byste tuto částku
„rozpoložkovat“?
Roční rozpočet Městského divadla
Varnsdorf je zhruba 5 miliónů korun.
Na platy zaměstnanců připadá částka
kolem 1,8 miliónu, na financování
představení máme kolem 1,5 miliónu, energie stojí ročně 400 tisíc,
příspěvek na městské kulturní akce
činil v loňském roce 180 tisíc korun,
dále jsou tu odpisy, údržba a opravy
a další služby.
b) Jaká je roční dotace z města?
V roce 2016 to bylo 3 134 000. Navíc
jsme obdrželi dvě menší dotace na
festivaly a dotaci na projekt 200 let
Vincenze Pilze. Letošní příspěvek činí
3 385 325 korun.
c) Přispívá kraj?
Jak jsem zmínil výše, přispívá
menšími částkami na konkrétní akce
na základě námi podaných žádostí.
Čerpali jsme především z Programu
podpory regionální kulturní činnosti
a z Fondu Ústeckého kraje.
d) Jaká je finanční soběstačnost
divadla (v procentech) a z čeho se
tvoří příjmy?
Nejvýznamnějším příjmem je příspěvek od zřizovatele, ten tvoří asi
60 % příjmů. Dále se snažíme získávat
dotace na některé akce z dotačních
titulů Ústeckého kraje, ministerstva
kultury nebo Evropské unie. Velkou
část pak samozřejmě tvoří příjem
z prodeje vstupenek (cca 30 %) a
menší část z pronájmu prostor. Velmi zanedbatelnou část tvoří finanční
podpora od sponzorů.
e) Máte sponzory, mecenáše?

Máme, ale finanční podpora od
sponzorů činí v našich příjmech jen
něco málo přes půl procenta.
S jakými plány jste do funkce
vstupoval a co se opravdu podařilo
uskutečnit?
Především jsem chtěl přilákat nové
publikum na novou dramaturgii, a pak
také rozvíjet divadlo směrem k vlastní produkci a širšímu záběru činnosti.
Ihned po nástupu do funkce jsem se
tedy zaměřil na lepší komunikaci
s veřejností, na lepší propagaci našich
akcí. Udělali jsme nové webovky,
přepracovali grafiku propagačních
materiálů, připravujeme plakáty na
téměř všechny pořádané akce, založili jsme facebookový profil atd. Dále
jsem byl konfrontován se špatným
stavem budovy, do které zatékalo,
ve sklepě byla plíseň a vzhled prostor
pro diváky byl také nevyhovující. Toto
všechno se podařilo vyřešit. Pokud jde
o větší opravy divadelní budovy, tedy
celkovou rekonstrukci, té jsme se
ještě nedočkali a v současnosti bude
naším úkolem (společně s architektem
města) najít možnosti řešení úprav
budovy divadla a jejího technického
vybavení, které je zastaralé a nevyhovující současnému provozu.
Ve Varnsdorfu jste se narodil. Jak
byste srovnal současnou nabídku
kulturního a společenského vyžití
ve městě s tou, která tu byla např.
před deseti, dvaceti lety?
Nabídka kulturního vyžití je velmi
široká a na dobré úrovni. Rozdíl ale
spatřuji v menší účasti mladších lidí
coby návštěvníků divadelních a koncertních pořadů, a tím nemyslím jen
těch, které pořádáme my jako Městské divadlo. Oproti tomu se stále více
lidí účastní venkovních městských kulturních akcí, jakými jsou u nás Pálení
čarodějnic nebo Rozsvícení vánočního
stromu. Tyto akce se u nás stávají stále masovějšími.
Je pro Vás některé divadlo, ať už
doma nebo v zahraničí vzorem?
Vzorem je mi ne jedno, ale spousta
divadel, každé pak něčím jiným. Některá odvážnou dramaturgií a divadelně vyspělým publikem, další zase
vynikajícím zázemím a technikou,
další zas perfektní prací s publikem.
Nemohu jmenovat jednu scénu, neboť
každá má svá specifika, stejně tak
jako ta naše. Velmi se mi například
líbí trutnovské Uffo, pražská Archa,
liberecká divadelní scéna, Švandovo
divadlo, dále také naše nejbližší divadelní scéna, divadlo v Žitavě.
Jaké máte plány do budoucna?
Udržet vysokou kvalitu dramaturgie, dostat se na vyšší míru produkční
činnosti, rekonstrukce budovy divadla, úspěšná realizace připravovaných
mezinárodních projektů a hlavně maximální spokojenost návštěvníků.
Irena Koušková
Internetový časopis Místní kultura
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Vynikající americký saxofonista
Robby Marshall zahraje v pivovaru
Americký saxofonista Robby Marshall cestoval a nahrával s takovými
veličinami, jako jsou Bobby McFerrin,
Michael Bublé, Tom Jones, Carlos
Santana, Hugh Laurie, Dave Douglas,
Nancy Wilson a mnoho dalších. V současné době je stálým členem kapely
současné nejlepší jazzové zpěvačky na
světě, Cassandry Wilson.
Ve čtvrtek 2. března letošního roku
přijede do Varnsdorfu a v pivovaru
Kocour předvede od osmi hodin své
umění spolu s neméně vynikajícími
muzikanty tria Petra Beneše (Petr
Beneš – piano, Jan Fečo – kontrabas,
Marek Urbánek – bicí). Společně pod
názvem Robby Marshall Quartet
nabídnou publiku novou kolekci skladeb inspirovaných Robbyho pobytem
v Paříži. V jeho skladbách lze slyšet

příběhy folklorního i moderního
charakteru plné bluesového napětí a
krásných melodických improvizací.
Martin Musílek
Městské divadlo Varnsdorf

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Pronájem volných prostor v zavedené provozovně, 27 m2, blízko
centra. Nájem včetně energií a
služeb 5.000 Kč. Tel. 728 580
333
Pronájem družstevního bytu
1+KK, ulice K. Světlé 3021(U LIDLU) 1. patro. Tel. 602 104 585

Zaměstnání

Přijme se kuchařka/kuchař na
brigádu sobota – neděle. Tel. 774
098 444
Přijmeme dělnice do výroby –
Lukram Horní Podluží. Linková výroba a montáž elektrotechnických
dílů. Mzda 90 Kč/hod. čistého +
příplatky. Třísměnný provoz od
pondělí do pátku. Práce přes agenturu. Kontakt 777 034 262

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
opravy plotů, branek, ořez stromů
a keřů.

Saxofonista Robby Marshall
představí ve Varnsdorfu

se

Hledám šikovného spolubydlícího kutila a zahrádkáře. Telefon
606 102 165
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VZPOMÍNKA
Dne 17. února uplynuly 3 roky, co nás
navždy opustil pan
František Hess.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Marcel a dcery Helenka a Markétka s rodinami.
Život je dar, proto
ho žijeme s láskou a
vděčností.
Dne 21. února uplynuly 3 roky, kdy tragicky zahynul milovaný syn, bratr a otec Karel Hofman.
S láskou v srdci vzpomínají maminka, bratr s rodinou, dcera Markétka
a přátelé.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 24. února
uplynou 2 roky, kdy
nás opustila paní
Květoslava Schuppanová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, syn Radek s rodinou ostatní příbuzní.
Dne 27. února uplyne smutných 7 let
od úmrtí MUDr.
Antonína Ulricha.
S láskou v srdci
vzpomínají manželka Marta a dcery s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
25. - 26.02.2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/2, Děčín I
Tel. 412 519 622
04. -05. 03.2017
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 513 989
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 9. března
od 9.00 hod.
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„Při truchlení nejde o to, jak se kvůli
něčí smrti cítíte.
Jde o to, co ten člověk v životě dokázal
a jaké vzpomínky si
na něho uchováte.“
Dne 17. února uplynul jeden smutný rok od úmrtí mého manžela, otce,
dědečka, pana Adama Korbela.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka, dcera
Ivana a syn Radek s rodinami.
Milý synku, 26. února bys narozeniny
slavil a já bych chtěla
tě obejmout a mateřskou pusu ti dát, ale
o tom mohu si teď už
nechat jen zdát. Na hrob ti pokládám
smuteční kytici, v níž jsou mé vzpomínky a polibky ukryty.
Prosím vzpomeňte s námi na našeho syna Pavla Šulce. Máma a táta.
Dne 26. února by
se dožila paní Valerie Tietzová 80 let.
Stále
vzpomínáme na naši drahou
maminku, babičku...

Blíží se zápisy do mateřských
a základních škol
Milí rodiče, blíží se zápisy do mateřských a základních škol v našem
městě. Novela školského zákona, která nabyla účinnosti dne 1. září 2016,
přináší důležité změny pro průběh
zápisu do první třídy ZŠ a při vyřizování žádosti o odklad školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce a to v době od 1. do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě

zahájit povinnou školní docházku.
Ve Varnsdorfu bude zápis do prvních
tříd ZŠ probíhat ve středu 12. dubna
2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
Mateřské školy, které zřizuje město
Varnsdorf, budou připravené k zápisu
dne 11. května 2017 od 13.00 do
16.00 hodin. Novela školského zákona
také zavádí od školního roku 2017/18
povinné předškolní vzdělávání.
Roland Solloch, místostarosta

Lužická hospodská liga
Kulečníkové hry neodmyslitelně
patří k víkendovým mužským radovánkám již dlouhá léta. Dá se říci, že
je to hra, která nikdy nevyjde z módy.
Tím se řídí i Lužická hospodská liga,
která se kulečníku věnuje aktivně
téměř 16 let. Vyzpovídali jsme jejího
člena pana Stanislava Zelenku, aby
nám ligu blíže představil.
V čem spočívá Lužická hospodská
liga?
Lužická hospodská liga spočívá
v soutěži v kulečníku, ke které bezpodmínečně patří chmelový mok.
Soutěž má dvě fáze. V té první se
utkáme se soupeři nejprve na domácí
půdě a v té druhé fázi se naopak se
soupeři utkáme u nich doma. Nyní
máme odehráno téměř 15 % z druhé
fáze. Turnaje se zpravidla zúčastní 12

Moc nám chybí.
Dcery Eva a Helena s rodinami.

týmů z různých měst po pěti členech.
Náš tým se jmenuje Nic moc.
Jaký druh kulečníku preferujete?
Preferujeme karambol. V podstatě
je to srážka dvou koulí. Jedná se tak
o kulečníkovou hru, která se hraje na
kulečníkovém stole bez děr, s tágem a
třemi koulemi. Cílem je nahrát maximální počet bodů, což je v tomto případě 300 na dvacet náběhů (střídání
hráčů v zápase). Podrobnější pravidla
hry jsou uvedena na našich webových
stránkách.
Kdy byla tato liga založena?
Lužická hospodská liga byla založena na jaře roku 2001. Já osobně jsem
členem od roku 2004.
Jak často se konají turnaje?
Kouzlo ligy spočívá v tom, že se
pravidelně scházíme každou neděli

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. února
oslavila naše milovaná
maminka,
babička a prababička
Waltraud Hrušková
své 90. narozeniny.
Rádi bychom ji k tomuto úctyhodnému životnímu jubileu popřáli mnoho
zdraví, lásky a pohody.
Tradice již 16 let; foto Lužická hospodská liga

Staňte se součástí kalendáře pro rok 2018
Na poprvé to nevyšlo podle představ. Zapojilo se velmi málo z vás,
a proto jsme se rozhodli informovat
naše čtenáře ještě jednou. Doufám,
že většina varnsdorfských občanů
používá ve svých domácnostech nebo
v zaměstnání náš místní varnsdorfský
stolní kalendář pro letošní rok. Všichni víme, že podle latinského hesla
Tempus fugit – čas utíká, běží, nám
i tento rok hrozně rychle uteče. A proto je na čase, už v tento čas, připravit
kalendář pro rok 2018. Následující rok
bude pro naše město významný, poněvadž v roce 2018 budeme slavit 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město.

Z toho důvodu vedení města chce, aby
i stolní kalendář v tomto významném
roce byl jiný a vznikl za podpory vás,
občanů našeho města.
Ve Varnsdorfu a na Studánce je jistě
mnoho hezkých zákoutí a míst, které
stojí za to, aby byly nafocené a zveřejněné třeba právě v novém kalendáři. Proto neváhejte, foťte zajímavá
místa či momentky a posílejte vaše
fotografie (nejlépe ve velikosti 1 MB)
na emailovou adresu jirina.trebaticka@varnsdorf.cz. Všem zúčastněným
děkujeme za spolupráci.
Roland Solloch,
místostarosta

v různých hospodách po celém výběžku. Turnaje se konají v období od
podzimu do jara, dokud se všechny
soutěžní týmy mezi sebou neutkají.
Po zbytek roku trénujeme (směje se).
Nabíráte mezi sebe nové členy?
Ano, nabíráme. Vstupné je runda
pro všechny a generální průměr (počet karambolů dělený počtem náběhů
ze všech zápasů sezony) minimálně 1.
Prozraďte nám na závěr, v čem
tkví úspěch Lužické hospodské ligy?
Přesto, že si liga prošla změnami
ve vedení, je to stále kvalitní zábava
s perfektními lidmi, která nás nikdy
neomrzí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů do dalších let.
Hana Bučková

Volejbalové žákyně sbírají prvenství,
ženy se radovaly z výhry
Poslední lednovou neděli se ve
varnsdorfské sportovní hale konalo
III. kolo krajské volejbalové soutěže
čtyřkového volejbalu mladších žákyň. Pravidelně se jí účastní se svými
družstvy Dukla Liberec, Lokomotiva
Liberec, Turnov, Doksy a také Mnicho-

vo Hradiště a Varnsdorf. Jde celkem
o 25 družstev, která jsou po počáteční kvalifikaci rozdělena do 5 lig po
5 družstvech. Bohužel, toto kolo bylo
poznamenáno velkou marodkou kvůli
chřipce, a tak se některá nezúčastnila
(Ještědská, Doksy B nebo Varnsdorf
B). Děvčata varnsdorfského Slovanu
hrají druhou nejvyšší ligu a zatím se
pravidelně umisťují na 2. příčce, když
do vyšší ligy postupuje vždy jen vítěz.
„V předešlých dvou kolech nám postup
unikal o pouhý prohraný set, takže
jsme chtěli před domácím publikem
smůlu prolomit a zajistit si postup. To
se díky snaze a píli hráček povedlo“,
uvedl trenér Petr Damnitz. Slovan

získal dvě vítězství a jednou prohrál,
když porazil Bižuterii 2:0, Duklu C
2:0 a neuspěl s Mnichovým Hradištěm
0:2. Jde o velký úspěch, jelikož přední
příčky obsazují hlavně družstva Dukly
Liberec, která hrají i celorepublikové
soutěže. Celkové vyhlášení proběhne při závěrečném kole soutěže
11. března v Novém Boru.
Družstvo mladších žákyň ve složení Natálie Talianová, Eliška Philippová a Aneta Hubáčová se také skvěle
prezentovalo na turnaji v barevném
minivolejbale v Liberci. Děvčata
nastoupila v kategorii zeleného
minivolejbalu hraném v předem
stanoveném časovém rozmezí (1 set
trvá např. 7-12 minut). Postupně
porazila Bižuterii Jablonec 25:4,
Duklu Liberec po boji 15:13, Český
Dub 27:3 a také kluky z Turnova
20:9. Ve finále mělo družstvo za
soupeře Duklu Liberec 1, kterou
porazilo 16:9, čímž celý turnaj vyhrálo. Nelze než pogratulovat a přát
další úspěchy!
Volejbalové družstvo žen TJ Slovan Varnsdorf zahájilo šesti utkáními odvetnou část nejvyšší soutěže žen
Libereckého kraje, která se hraje pod
označením LIB-Z-1. Dílčím úspěchem
tohoto týmu žen a dívek bylo jedno
vyhrané utkání, ale ve třech dalších
svedlo se soupeřkami napínavé pětisetové boje, ve kterých jim nedaly
žádný míč zadarmo.
Výsledky: TJ Slovan Varnsdorf A – TJ
Sokol Stráž n. N. 3:2 a 2:3.
TJ Sn Varnsdorf A – TJ Želez. Brod
2:3 a 0:3.
TJ Slovan Varnsdorf - TJ Lokomotiva Liberec 2:3 a 1:3.
TJ Slovan – volejbal, foto Ivo Šafus

Varnsdorfská liga stolního tenisu
Tato desítky let hraná soutěž
družstev byla v posledních sezonách
a je i v té stávající rozdělená na dvě
části. V první se utkají všechna družstva jednokolově každé s každým. Ve
druhé části už hraje pouze prvních 12
jednokolově každé s každým o vítěze
ligy a ostatní dvoukolově o místa další. Zápasy z 1. části se započítávají
do tabulek v 2. části. Přestup hráčů
mezi družstvy lze uskutečnit jen se
souhlasem řídící komise ligy. Hráč,
který není zapsán na žádné soupisce
družstva hrajícího Varnsdorfskou ligu,
může být dopsán v jejím průběhu.
Tolik pár informací z pravidel soutěže. Ta již má odehranou první část
a mezi dvanáct nejlepších se svými
výsledky kvalifikovala tato družstva:
1. ČENDOVÉ A 19 utkání/38 bodů,
2. TRAVAŘI 19/37, 3. BERNARD 19/36,

4. BOWLING BAR 19/34, 5. VETERÁNI
19/34, 6. KONRAD 19/32, 7. RESTAURACE ŠIMEK 19/31, 8. OBCHOD
VOHNOUT 19/31, 9. SPIDERS 19/30,
10. ODRI 19/29, 11. MELOUNI
19/28, 12. EXTRALIGA 19/27. Vedoucí
družstvo ligy Čendové A (Vladimír
Chlan ml., Jiří Peleška) vyhrálo všech
devatenáct utkání, druzí Trávaři
(Ondřej Gola, Vladimír Vejl, Ladislav
Žatečka ml.) odešli poraženi jednou a
třetí Bernard (Ladislav Žítek, Martin
Charouzek) dvakrát. O 13. – 19. místo
budou hrát družstva MINIONS, SEMTAMŤUK, ŠOK, ARBAS, SLUNÍČKO, ČESKÁ
KAMENICE, ROZKRÝVAČI a ČENDOVÉ B.
V herně stolního tenisu se zápasy ligy
hrají každou středu a čtvrtek a druhá
část soutěže má rozpis utkání naplněn
téměř do poloviny měsíce května.
TJ Slovan – stolní tenis

Futsalisté v kraji druzí
Futsalový krajský kalendář měl
v programu jako první únorovou akci
6. turnaj OKRESNÍ LIGY. Hrálo se
v Libouchci a Jílové si třemi výhrami
již s předstihem zajistilo celkové
prvenství. Porazilo těsně 3:2 i druhý
Benteler Rumburk. Na třetí místo si
ještě brousí zuby děčínské týmy Dumbo a Las Žlebas, a tak musí v posledním
turnaji 25. února co nejvíce bodovat.
Lesničtí středoškoláci ze Šluknova už
jsou z tohoto souboje mimo, navíc
musí také urvat nějaký ten bod, aby je
z posledního místa nepředstihli Hezouni. Pořadí před závěrečným turnajem:
1. Jílové B 18 utkání/47 bodů, 2. Benteler 18/39, 3. Dumbo 18/24, 4. Las
Žlebas 18/22, 5. SLŠ Šluknov 18/15,
6. Hezouni 18/10.
VETERÁNSKÁ
LIGA
Ústeckého
kraje má za sebou poslední turnaj
základní části. V něm se rozhodlo, že
o veteránský titul si to rozdají Jílové,
Bělá, Eurosport Teplice a Ludvíkovice.
O páté až osmé místo pak budou hrát

Nota-Slovanka Děčín, Proboštov,
Varnsdorf a Rafani Děčín. Finálové
kolo bude hostit varnsdorfská SH
v sobotu 4. března od 9.00 hod.
KRAJSKÁ EXTRALIGA měla na
pořadu už finálový turnaj. V cestě
za prvenstvím si suverénně počínalo
Jílové A - ve všech čtyřech duelech
zvítězilo. K uhájení pozic za Jílovým
hodně klopýtal Varnsdorf i Želenice.
Bodovaly jen po vzájemné remíze a
Varnsdorfu to i tak stačilo na udržení stříbrné a Želenicím bronzové
pozice. Celky Bumiko Děčín a Sokol
Bělá přes zisk sedmi bodů zůstaly na
čtvrtém a pátém místě. V zápasech
o 6. až 9. pořadí si týmy navzájem
braly body, takže se pořadí neměnilo. Nejlépe si vedl Vilémov a si
pojistil si šestou příčku. Týmy DeCe
Computers Děčín i Transco Bohemia
Děčín uhrály potřebné výsledky pro
svůj klid, a tak na dně zůstalo o pouhý bod Turbo Děčín A a sestupuje.
V. V. /ZdS

Fotbal mládeže
Zimní ligy mladšího dorostu i starších žáků Ústeckého krajského fotbalového svazu dokončily svá utkání ve
skupinách a měla pokračování utkáními o konečné umístění. Ve finále
nejlepších týmů měla varnsdorfská
„sedmnáctka“ za soupeře týmy FK
Litvínov a ASK Lovosice. S oběma
se rozešla smírně, s Litvínovem po
gólu Kahudy 1:1 (0:1) a s Lovosicemi
0:0. Skončila tak druhá za vítěznými
Lovosicemi, které porazily Litvínov
1:0. Další odehraná přípravná utkání
mladšího dorostu: FK Jablonec U16 FK Varnsdorf U17 3:1 (2:1), gól 37.
Šešina na 2:1; FK Varnsdorf U17 – Velký Šenov/Mikulášovice U19 2:2 (0:2),
góly Slavík a Nováček.
Starší žáci U15, druzí ze skupiny
A, narazili v semifinále zimní ligy
o 5. – 8. místo na celek ze stejného
pořadí ve skupině B, kterým byl FK
Litoměřicko. Po polovině duelu byl
stav 3:4, konečný výsledek zněl jednoznačně 4:10.
Starší žáci U14 dokázali zvítězit
ještě v základní skupině v Děčíně
s FK Junior 0:2 góly Šolce a Breta a
zbývající zápas s Neštěmicemi B byl
kontumován v jejich prospěch. Tím se
ze třetího místa rovněž kvalifikovaly
do semifinále „útěchy“, kde je čekal
třetí ze skupiny B, jímž byl celek ASK
Lovosice. Ve vyrovnaném utkání se
radovali z úspěchu až po střelbě PK a
výsledku 4:3 (2:1), PK 3:1.
Ve druhém únorovém týdnu
absolvovali žáci týmů U15 a U14
společné soustředění v Heřmanicích
v Podještědí. V kvalitních podmínkách

místního areálu využívali perfektně
připravenou umělou trávu k herním,
kondičním i taktickým tréninkům, zahráli si bowling, zregenerovali síly ve
vířivce a sauně, absolvovali přednášku
o sportovní stravě, udělali si test
z pravidel fotbalu a také probírali teorii,
jakým způsobem by se oba týmy chtěly
v jarní části prezentovat. Celá akce
také přispěla k upevnění sociálních
vazeb uvnitř týmů v jiném prostředí.
Po návratu odehrála obě mužstva další
přípravná utkání. Tým U14 zvítězil
s vedoucím celkem Okresního přeboru
starších žáků Českolipska Spartakem
Žandov/Kamenický Šenov U15 5:0
(3:0). Proti sympaticky hrajícímu soupeři si kluci s chutí zahráli a převahu
korunovali góly Neumanna, Šolce,
Kabeláče, Škopa a pátý přidal Ficzu.
Výběr U15 remízoval u suveréna Libereckého KP Arsenalu Česká Lípa U15
1:1. Vedoucí gól hostů dal v 55. Hejna a
škoda nevyužitých tutovek za stavu 1:0
k potvrzení vítězství. Remíza ale byla
nakonec asi spravedlivá.
ZdS/PH
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Basketbalový oddíl TJ Slovan měl
opět zápasově poměrně dost vytížený
druhý únorový víkend. Šest z jeho
osmi soutěžně hrajících družstev mělo
v programu celkem devět utkání. O týden později hrály tři týmy pět duelů.
A-tým mužů čekala po výhře nad
libereckou Slavii těžká prověrka
u předního týmu Severočeské ligy BK
Teplice. Úvodní čtvrtinu a i celý poločas se vyvíjel stav celkem příznivě, ale
zbytek utkání už byl jasnou záležitostí
domácích s konečným výsledkem 78:
41 (13:11,25:20,17:4,23:6). Domácí
měli usnadněnou úlohu ve skutečnosti,
že hosté absolvovali utkání jen s pěti
hráči z A týmu doplněné o dva mladíky
z U19. Body Beran 12, Lehroch 10
(2x3), Vašut 9, Pasovský 4 (1x3), Schilling 4, Relich 1, Vakulenko 1.
Muži B hostili rovněž favorita své
soutěže BK Horejsek Děčín B a podlehli
mu 61:79 (6:28, 21:23, 15:12, 19:16),
když jim absolutně utekl úvod střetnutí. Zbytek zápasu měl vyrovnaný
průběh, ale ztrátu z první čtvrtiny se
už nepodařilo vymazat. Body Š. Ježek
20 (4x3), Vašut 13, Lehroch 12, Pasovský 8, Kubíček 3 (1x3), Zamrzla 3 a
M. Doležal 2. V Chomutově se zahajovací výpadek v utkání opakoval, takže
béčko Slovanu přivezlo výsledek 76:55
(22:6, 14:16, 16:8, 24:25).
Ženy hrály v prostředí Sparty,
prvního týmu tabulky a u HB Basket.
V prvním z těchto utkání soupeř
hráčkám Slovanu v úvodu vůbec nic
nedovolil a i poté na svém výkonu
neslevoval. Pouze pár minut druhé a
ve třetí části dovolil hrát hostujícímu týmu basketbal. Výsledek 80:23
(45:12), body Stodůlková 6, Hrabáková
6, Keslerová 4 (1x3), Pejšková 4, Chlanová 3 (1x3). Momentálně psychicky
i zdravotně zdecimovaný tým den
poté trestuhodně promarnil šanci na
výhru u HB Basket Praha po výsledku
65:57 (31:26). Body Stodůlková 30
(3x3), Hrabáková 12, Keslerová 11 a
Ekrtová 4. Absence víry ve své schopnosti a nedostatek vlastností potřebných ke konečnému úspěchu vyústily
v další porážku, což přikovalo tým na
poslední místo tabulky po základní
části. Zbývá odehrát 4 zápasy play-out

se dvěma posledními týmy skupiny B a
poprat se o udržení v celostátní lize.
Junioři U19 sehráli vítězný předzápas mužům v Teplicích s výsledkem
67:75 (17:21, 18:13, 19:20, 13:21).
O body se zasloužili hráči takto: Pasovský 24, Polák 17, Vašut 11 (1x3), Strnad
9, Kodytek 8 (1x3), Novák 4 a Kabát
2. Junioři jsou v tabulce nadregionální
soutěže třetí za Slaným a Sokolovem,
mají však o zápas méně a ztrácí na ně
čtyři, resp. dva body.
Kadeti U17 odešli doma poraženi
s BK Brandýs 43:68 (8:9, 12:20, 15:33,
8:16) a porazili jasně TJ Kostelec n. Č.
L. 140:42 (32:14, 47:12, 34:6, 27:10).
Skupinu o 5. - 7. místo vedou před odvetami o tři body před Brandýsem.
Žáci U15 měli skvěle rozehraný duel
v Brandýse, kde po třetí části vedli
42:57. V posledních deseti minutách
však přišel neuvěřitelný kolaps všech
herních činností a zrodila se absolutně
zbytečná prohra 73:70 (13:23, 19:22,
10:12, 31:13). Bodovali Jeřábek 23,
Pondělíček 20, T. Petrla 10, Kalivoda
a Vladař po 6, Bourek 4 a D. Petrla
1. Žižkov, poslední celek tabulky, je týmem, který zatím výkonností zaostává
za ostatními, a tak dostali příležitost
všichni hráči týmu k předvedení svých
schopností. I tak se zrodil jednoznačný
výsledek 15:162. K plně spokojenosti
škoda výbuchu v Brandýse….
Mladší žákyně U14 měly úspěšný
ligový víkend. Porazily Loko Trutnov
i Loko Liberec a usadily se na druhém
místě o bod za mladoboleslavské
Pastelky. Trutnov odjel pokořený
výsledkem 98:49 (18:17, 30:11, 23:8,
27:13), když body na konto týmu
zapsaly všechny hráčky: Juricová 30,
Michalinová 18, L. Jirchářová 12, Bendová 7, Polachová, Haiblíková, Klokočníková po 6, K. Jirchářová 5, Divišová,
Uherová, Malinovská a Spirákusová po
2. Proti Liberci zpočátku mnohé nevycházelo dle představ trenérů, obrat
nastal až postupem času, takže žákyně
Slovanu vyhrály 72:37 (19:8, 14:6,
19:15, 20:8). Body L. Jirchářová 26,
Juricová 12, Michalinová 10, Malinovská 8, K. Jirchářová 6, Klokočníková 5,
Haiblíková 3, Bendová a Uherová po 1.
TJ Slovan – basket

Šachové střípky
Varnsdorfské družstvo prohrálo
těsně první nadstavbové utkání s ŠK
Medvědi Kunratice u Cvikova 3,5:4,5.
Svou partii dotáhl do vítězného konce
pouze Michal Papoušek a remizovali
Václav Paulus, Martin Zapletal, Karel
Sládek, Petr Králíček a Václav Halba.
Druhým a posledním soupeřem bude
Slavia Liberec B, a to 26. února na jeho
šachovnicích.
Pokračoval také KP žákovských druž-

stev, kde ve 4. kole TJ Slovan podlehl
favoritovi a prvnímu týmu přeboru
1. Novoborskému ŠK C 1:5. Vyhrál
pouze M. Locker. V 5. kole poté porazil
ŠK Libštát 6:0. V obou zápasech Slovan
nastoupil v sestavě Michal Papoušek,
Mirek Hejný, Matěj Hejný, Karel Hanousek, Marcel Locker, Eduard Doležal.
Družstvu zatím patří 5. místo mezi devíti týmy, přičemž má odehráno o jeden
zápas méně než většina soupeřů. VH

Druholigové jaro je za dveřmi
Další utkání přípravného zimního
období sehrál varnsdorfský FK na
Vyšehradě s domácím účastníkem
ČFL (momentálně 5. místo). Jeho
fotbalový stánek byl mj. redaktory
deníku Sport v sezoně 2012-2013
nejlépe hodnoceným stadionem mezi
dvěma desítkami amatérských klubů
v ČR. V samotném utkání (foto)
šli hosté do vedení již v 8. min.
Švantnerem, dále měli několik šancí a

PK. S Dobrovicemi (12. celek ČFL)
Varnsdorf na závěr soustředění uspěl
3:0 (0:0), když mezi 77. - 88. min.
skórovali Knejzlík, Dordič a Švantner.
FNL zahajuje jarní část o víkendu
4 - 5. března a FK Varnsdorf se vydá za
soupeřem na jih Čech, kde jej čeká SK
Dynamo České Budějovice (v tabulce
4.). Hraje se již v pátek 3. 3. od 18.00
hod. O týden později je na programu
od 14.30 hod. nedělní domácí duel

dvakrát trefili tyč. Domácí chvílí před
poločasem vyrovnali na 1:1 proměněnou
penaltou a tento stav se už do konce
střetnutí nezměnil. Čtvrtou únorovou
prověrkou bylo trenérem Frťalou co
do kvality dobře hodnocené utkání
s Litoměřicemi (13. tým ČFL) hrané na
UMT v Brozanech. Třetiligový soupeř
byl zdatným protivníkem a FK zvítězil
zásluhou jediné branky Dordiče 0:1
(0:0). V týdnu po utkání následovalo
soustředění v Heřmanicích a také duel
s FC Liberec U21 (7. tým JL) s výsledkem
2:2 (0:0). Góly zaznamenali Knejzlík a
Fotr. Za stavu 2:1 nevyužil FK výhodu

s nováčkem druhé ligy 1. SK Prostějov
(16.).
Dorost U19 prověřoval formu
u ligového FK Jablonec U17 a prohrál
5:1 (3:1), když na stav v půli upravoval
brankou A. Holubec. Tým prospal
začátek duelu a poslední dva zbytečné
góly zase inkasoval v jeho závěru,
takže výsledek vypadá až příliš jasně.
V České Lípě vyhrál kondičně dobře
připravený tým s Arsenálem U19
1:4 (1:0). Z mnoha šancí je využili
pouze M. Luńák, S. Záhorský, D. Son a
O. Kramer.
ZdS, foto Denis Postler

Hokejové zpravodajství
Po základní části Krajské ligy
Liberecka měla Česká Lípa 11 bodů,
Frýdlant 8 a Varnsdorf také 8. V nadstavbě B se varnsdorfským však
vůbec nevedlo. Česká Lípa v ní
přidala dalších 17 bodů, Frýdlant
16 a Varnsdorf vyšel naprázdno. Na
závěr soutěže se měl HC TS utkat v
domácím prostředí dvakrát s HC Česká
Lípa. V prvním duelu odešel poražen
4:8 a druhý se neodehrál. Oba jeho
soupeři z nadstavby postoupili do
čtvrtfinále, kde Českou Lípu čekal
Děčín B a tým Frýdlantu Turnov. České
Lípě po prohrách 3:4 a 4:3 s Děčínem
B končí soutěž, Frýdlant po nájezdech
zdolal Turnov 3:2, v odvetě prohrál
6:3 a do semifinále také nepostoupil.
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Starší žáci se s jedním sehraným
zápasem navíc ohřáli pár dní v tabulce
na prvním místě (10 bodů), než je po
svých výhrách sesadila Lomnice n. P.
(12) a i Vrchlabí (10). Starší žáci po
výhře v Náchodě 3:11 a remíze 4:4 ve
Vrchlabí drží třetí místo.
Mladším žákům zbývalo odehrát
utkání z 3. 2. v Jablonci n. N., které bylo
pro marodku odloženo. Při nepříznivé
bilanci obou týmů v nadstavbě se dal
čekat vyrovnaný zápas. Lépe se na
něj vyspali jablonečtí kluci a zvítězili
8:4. Z Náchodu i Vrchlabí se vrátili
mladší žáci s nelichotivými výsledky
11:0 a 13:1. Sezonu pomalu končí,
ještě je čeká pět utkání.
ZdS
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