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Hrdinou se stanete, ani nevíte jak
V polovině března došlo na trati
z Liberce do Rybniště, kterou provozuje společnost Die Länderbahn
(Trilex) k dopravní nehodě, při níž
dvaapadesátiletá německá řidička
s vozidlem Škoda Fabia nerespektovala
výstražné světelné a zvukové zařízení
a vjela na přejezdu přímo před vlak
vjíždějící do stanice Grossschönau. Při
nehodě byla středně těžce zraněna,
musela být letecky transportována
do nemocnice a vozidlo bylo při
nehodě zcela zničeno. Důvodem, proč
o nehodě píšeme, je skutečnost, že
ve vlaku se kromě dalších cestujících
vracela domů z výletu v Liberci i dvacítka děti ve věku od 3 do 5 let z mateřské školy v Jiřetíně pod Jedlovou.
O nehodě informovala také česká média. My jsme využili osobní kontakty a
na podrobnosti se zeptali přímo jednoho ze zaměstnanců drážní společnosti.
Tím, kdo měl totiž ten den službu ve
vlaku, je pan Ladislav Brůna, člen
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
ve Varnsdorfu.
Ahoj Láďo, zažil si někdy před tím
už nehodu na železnici?
Ahoj, ještě když jsem bydlel v Dolní
Poustevně tak jako hasič už několikrát.
Teď jsem měl možnost poprvé si to
vyzkoušet i jako účastník.
Ty jsi tu nehodu přímo viděl?
Ano, auto přijíždělo k vlaku z levé
strany, kde jsem stál u prosklených
dveří a tak jsem měl všechno takříkajíc
z první řady. Stále jsem doufal, že auto
zastaví, ale řidička vůbec nereagovala
a vjela přímo před přední část vlakové soupravy. Jak vlak narazil do
auta, ozvala se první rána, a hned
vzápětí druhá rána, jak tlačené auto
zadní částí porazilo výjezdové světelné
návěstidlo. Okamžitě po prvním nárazu
použil strojvůdce rychlobrzdu, přesto
vlak auto tlačil ještě několik desítek
metrů, než se zastavil.
Co se dělo potom? Měl si čas o něčem přemýšlet?
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Ne, ty první okamžiky byly naprosto
intuitivní – ze služebního baťohu jsem
si vzal latexové rukavice a zavolal
na strojvůdce, aby přivolal pomoc.
Další činnosti jsem dělal v podstatě
automaticky, přesně podle toho,
jak nás hasiči i v práci vždy školili.
Tedy, nevystupovat hned nejbližšími
dveřmi, protože tam mohou být trosky
a zranění, ale použít nepoškozený
vzdálenější výstup. Jak jsem postupoval k zadnímu východu, ptal jsem
se cestujících, zda nejsou zranění,
nebo jestli něco nepotřebují. Než jsem
vystoupil, stačil jsem ještě požádat
doprovod ze školky, aby děti přesunuly
na druhou stranu, odkud nebudou mít
na nehodu výhled.
Takže ve vlaku nebyl nikdo zraněn?
Ne, nehoda se naštěstí stala v nízké
rychlosti při vjezdu do stanice, jinak
by byly následky pro všechny (zejména
pro řidičku) horší.
Jak to vypadalo venku?
Bylo to jako ve filmu. Všude bylo
ohlušující ticho, nikde nikdo, takže
jsem jako první co nejrychleji doběhl
k té Fabii a snažil se nějak pomoci.
Řidička byla v bezvědomí, proto jsem
vzal za dveře u řidiče, násilím je
otevřel a snažil se zkontrolovat její
zdravotní stav. V tu chvíli naštěstí nabyla vědomí a já jsem začal tušit, že je
vyhráno. V tu chvíli už byli u auta další
dva dobrovolníci, kteří mi pomohli
paní fyzicky stabilizovat, vyjmout
z auta a zajistit jí soukromí.
Pomohlo ti během té události, že
jsi řadu let dobrovolný hasič?
Určitě ano. Už jsem říkal, že jsem
absolvoval řadu školení a byl jsem
také u několika zásahů, ale vždycky
je to zcela jiná a nová situace, na
kterou člověk sice může být teoreticky
připraven, vždy se však přizpůsobuje a

improvizuje. V každém případě však
vyškolený a vycvičený člověk ví, co má
dělat, je k něčemu platný a minimálně
nepřekáží.
Čtenáři možná netuší, ale v Čechách a v Německu jsou trošku jiné
záchranné systémy a postupy. Němci
například mají profesionální hasiče
jen v opravdu velkých městech, byl
znát nějaký rozdíl v čase dojezdu,
kvalitě zásahu oproti podobným
situacím u nás?
Nesledoval jsem čas, ale místní
dobrovolní hasiči byli na místě za pár
minut, nejdříve přijel velitel v malém autě a následně velký Mercedes
s vyprošťovacím zařízením. Jak přijížděly další hasičské sbory, zajišťovaly
místo události a odkláněly dopravu.
Na videu, které se hned druhý
den objevilo na YouTube pod názvem Großschönau – Zugunfall, to
vypadalo jako hodně velké manévry.
Nebylo to na tak malou nehodu
trošku přehnané?
Přehnané to rozhodně nebylo. Bylo
příjemné, že nás všechny zasahující
složky průběžně o všem informovaly.
Už z prvních informací jsme tedy
věděli, že v případě nehody, kde je
více jak 20 cestujících, je aktivován
tzv. Katastrophenschutz a na místo
je povolán krizový tým zdravotníků.
Vysvětlili nám, že máme počkat ve
vlaku a že všichni cestující musí projít
zdravotní prohlídkou, v tzv. traumastanu a že to bude nějaký čas trvat.
Mezitím ze Žitavské nemocnice přijely
dvě české lékařky, jelikož tlumočení
zdravotních problémů zejména u dětí
je velká komplikace. Všichni se nám
maximálně věnovali, i přesto byla
dalším příjemným překvapením posádka záchranného vrtulníku ADAC, která
před transportem zraněné pacientky

prošla preventivně vlakem a všem cestujícím rozdala reklamní samolepky,
což zejména děti velmi potěšilo. Mezitím dobrovolníci z červeného kříže a
dalších organizací postavili vyhřívaný
stan a začali všem rozdávat teplé nápoje a drobné občerstvení.
V české televizi jsem se dozvěděl,
že děti měly největší problém s komunikací s německou posádkou vlaku,
jak se ti takové zprávy poslouchaly?
To mě hodně pobavilo, protože na
této trati jezdí v Němci provozovaném
vlaku pouze české posádky. To se
v tomto případě ukázalo jako velmi dobré řešení. Co se týká dětí, jakmile si
převzali zdravotníci zraněnou řidičku,
vrátil jsem se do vlaku, kde jsme se
společně s doprovodem dětí je snažili
nějak zabavit, rozptýlit a odlákat
pozornost od dění venku. To se nám
pomocí her a zpívání podařilo a děti
nakonec kromě samolepky, občerstvení
a zábavy dostaly další bonus.
Co tím máš na mysli?
Protože jsem nejen členem výjezdové jednotky, ale jsem ve Varnsdorfu
také vedoucím hasičské mládeže,
pozval jsem děti z vlaku jako satisfakci do hasičárny na exkurzi, kde si
pro ně připravíme zajímavý program
s ukázkami.
Co bys chtěl říct závěrem?
Rád bych poděkoval dvěma Čechům,
kteří stejně já, běželi hned za mnou
na pomoc a pomohli mi zraněnou paní
vyprostit z vozidla a uložit jí mimo
vozidlo. Chtěl bych také poděkovat
ostatním cestujícím, kteří i přes
poměrně dlouhou dobu zdržení (skoro
3 hodiny) byli příjemní, ukáznění,
nijak nám tu situaci nekomplikovali a
respektovali naše pokyny.
Láďo děkujeme za rozhovor. Jsme
rádi a hrdí, že tě mezi sebou máme. JS
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Celníci zasahovali ve Varnsdorfu,
zabránili daňovému úniku
Celní správa zabránila daňovému
úniku ve výši téměř jeden milion
korun poté, co v rodinném domu ve
Varnsdorfu odhalila sklad téměř čtyři
sta tisíc kusů nezdaněných cigaret.
Koncem minulého týdne proběhla
Celní správou, na základě trestního
oznámení a soudního příkazu, domovní prohlídka rodinného domu osmapadesátiletého muže z Varnsdorfu. Během zásahu bylo v podkroví
rodinného domu nalezeno a zajištěno

384 400 kusů cigaret různých značek
bez tabákových nálepek.
Osmapadesátiletý muž je vyšetřován ze spáchání zločinu krácení daně,
poplatku a podobných povinných plateb, za což mu hrozí až osm let za
mřížemi. „Celkový únik na daních
a dalších poplatcích byl vyčíslen na
987 908 korun,“ informoval tiskový
mluvčí Celní správy pro Ústecký kraj
Jiří Nejedlý.
Tomáš Secký

Zajištěné balíky nezdaněných cigaret; foto Celní správa

V sobotu budeme uklízet
Varnsdorf, připojte se
Opakování je matka moudrosti,
proto bychom vám rádi připomněli,
že v sobotu proběhne plánovaný
úklid města Varnsdorf v rámci akce
Ukliďme Česko. Přišly první jarní dny
a po odchodu zimy vidíme nejenom
výtluky na silnicích způsobené mrazem, ale množství mnoho nepořádku
kolem našich obydlí. Co s tím? Technické služby města Varnsdorfu se postarají o údržbu našich ulic, zametou
zbytky posypového materiálu a pracovníci v oranžových vestách uklidí
největší nepořádek z chodníků. Avšak
víme, že zbývá mnoho míst v našem
městě, která by se měla vyčistit a
odstranit nepořádek. Proto se naše
město tradičně připojuje k celostátní
akci „Ukliďme Česko“, která proběhne v sobotu 8. dubna od 9 hodin.
Odbor životního prostředí vytipoval
čtyři znečištěná místa – Hrádek (sraz
na parkovišti), Mašíňák a hřiště za
nemocnicí, oblast vlakového nádraží
(sraz před budovou nádraží) a parkoviště na Národní ulici, ve kterých
proběhne sobotní, jarní úklid. Vzniknou tedy čtyři úklidové čety a každá
bude mít svého „velitele“: starostu
Horáčka, místostarostu Sollocha,
tajemníka MěÚ Kříže a vedoucího
odboru životního prostředí Brzáka.
Moc by nás potěšila hojná účast
vás, varnsdorfských spoluobčanů.

Pomůcky pro úklid budou připraveny.
Předpokládám, že většina z nás má
ráda pořádek nejen ve svých domovech, ale také kolem sebe. Venku,
na chodnících, v parcích. Naším
domovem je přece město, ve kterém
žijeme. Každého z nás snad mrzí,
když vidí kolem sebe špínu, odpadky,
nedopalky cigaret, prostě lidově řečeno „bordel“.
Pojďme s tím něco udělat! Akce
„Ukliďme Česko“ je příležitost aspoň
pokusit se něco změnit. Všichni ale
víme, že pokud nebudeme my sami
dbát na pořádek kolem sebe, kolem
našich domovů, tak jednorázová akce
typu „Ukliďme Česko“ bude opravdu
jenom kapkou v moři odpadků. Proto
apelujeme na majitele domů i obyvatele bytových a panelových domů
a prosíme, dbejme na pořádek kolem
sebe! Kdo ale nemá rád organizované
akce, tak může kdykoliv přispět svou
rukou k dílu třeba na ulici před místem, kde bydlí nebo pracuje.
Smyslem této každoroční akce je
nejen upozornit na nepořádek kolem
nás, ale naučit nás zodpovědnosti za
prostředí, ve kterém žijeme. Ať se
nemusíme stydět za naše město a ani
sami za sebe. Těším se, že společně
přiložíme ruku k dílu. S pozdravem
Ing. Stanislav Horáček, starosta
města.

Noční řádění pachatele,
poničeny byly dvě desítky aut
V noci z patnáctého na šestnáctého
března došlo ve Varnsdorfu k poškození většího množství motorových
vozidel. Zatímco některá vozidla
měla pouze odcizenou (odtrženou a
zahozenou) registrační značku, další
měla poškozená zrcátka, masky,
karosářské prvky a další části. Registrační značky poté našli majitelé aut
pohozené po okolí v blízkosti aut a
nestačili se divit.
Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Varnsdorf na
případu usilovně pracovala a žádala
majitele poškozených vozidel, aby
se neprodleně obrátili na policii a

škodu co nejdříve nahlásili. Vyšetřování později ukázalo, že se nejedná
o vandalismus. Škodu na vozidlech
způsobila psychicky narušená osoba,
jež má podobnou práci již v minulosti
na svědomí.
„Není to poprvé, co něco takového
udělala, a nejen ve Varnsdorfu, ale
také v okolních okresech,“ dodává
místostarosta města Josef Hambálek. „Případ je ve vyšetřování, hledá
se důkazní materiál,“ pokračuje.
Celková škoda na vozidlech však
nepřesáhla pět tisíc korun, tudíž
se jedná pouze o přestupek, nikoli
trestný čin.
JS, Tomáš Secký

Jedno z míst, kde byl přestupek spáchán; foto JS
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Minulý rok jsme uklidili hodně, ale ne dost; foto Tomáš Secký

Poradenské a informační služby
České obchodní inspekce
Zajištění poradenské a informační
služby České obchodní inspekce ve
Varnsdorfu se nemění. Stejně jako
v minulém roce, i letos bude na Městském úřadu Varnsdorf Česká obchodní
inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký, poskytovat bezplatně rady a informace občanům. Zejména o právech
spotřebitelů, uplatňování reklamací
apod. A to vždy první středu v měsíci

od 10:00 do 14:30 hodin. Nejbližší
termín je 3. května. V případě dotazů
mimo uvedené termíny se může veřejnost obrátit na tel.: 475 209 493,
nebo na místní živnostenský úřad.
Termíny poradenské a informační
služby ČOI
03.05., 07.06., 12.07., 02.08.,
06.09., 04.10., 01.11. a 06.12.2017
Tomáš Secký
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Náročné úterý obou jednotek hasičů
Úterý 21. března se zase po delší
době vryje našim hasičům do paměti. Siréna a následné upřesnění
operačního střediska nevěstilo nic
dobrého, a když hasiči vyjeli na Plzeňskou ulici, bylo jasno. Černý kouř
se šlehajícími, oranžovými plameny
ze střechy prázdného domu nad benzínovou čerpací stanicí, znamenaly
nejen práci pro hasiče, ale i zkázu pro
majitele. Vzhledem k rozsahu požáru
na místo vyjely kromě profesionálních
hasičů i čtyři jednotky dobrovolníků
z Varnsdorfu, Rumburku a Horního a
Dolního Podluží. Společně s cisternami
dorazila i výšková technika. Okamžitě
byly zahájeny hasební práce vnitřkem
objektu, do ohnivého inferna zuřícího
pod plechovou střechou objektu velitel zásahu vyslal několik skupin, hasiči
v dýchací technice museli rozebírat
i konstrukce. Současně probíhalo také
hašení střechy zvenčí, přesto se požár
ve vyschlé střešní konstrukci pod hliníkovou krytinou velmi rychle rozšířil
téměř na celou střechu a společně
s hasební vodou dokonal dílo zkázy. Po
lokalizaci hasiči pokračovali v dohašování skrytých ohnisek, pomáhala jim
k tomu i termokamera. Doprava v místě zásahu byla uzavřena, projíždějící
automobily odkláněli městští a státní
policisté na objízdné trasy.
Dům s číslem 801 patří k zástavbě
z konce 19. století a tomu odpovídalo
i jeho provedení. Výrazné štukové zdo-

bení stropů na rákosovém zateplení
následkem zatečení spadly a za své
vzala i většina vybavení, které v něm
měl majitel uloženo. Ačkoliv to zvenku
tak nevypadalo, v domě intenzivně
probíhaly rekonstrukční práce.
Proč k požáru došlo, to na místě společně s majitelem zjišťovali vyšetřovatelé požáru i policejní kriminalistický
technik. Dle upřesnění od Hasičského
záchranného sboru se jednalo o nedbalost klempířů při práci s otevřeným
ohněm, což je v České republice jedna
z nejčastějších příčin vzniku požárů.
Škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu
korun.
Ještě týž den večer, několik málo
minut po osmnácté hodině, vyjela
varnsdorfská profesionální jednotka
do ulice Moravská k nahlášené dopravní nehodě. Osobní vozidlo dle oznámení skončilo na střeše.
Po příjezdu hasičů na místo u události již zasahovala policejní hlídka.
Vozidlo skončilo po sjetí ze srázu
v jeho polovině, střechou dolů. Zadní
částí se zaklínilo o strom, jako zázrakem nebyl nikdo zraněn.
Po provedení základního protipožárního opatření na místo dorazila místní
dobrovolná jednotka s vyprošťovacím
speciálem Mercedes Unimog. Pomocí
něj bylo už za tmy – po vyšetření nehody dopravní policií – vozidlo pomalu
a opatrně vyproštěno zpět na vozovku.
Jeho odvoz si zajistil majitel. JS a MIW

Kandidát na prezidenta Michal
Horáček navštívil Varnsdorf
Velký rozruch vzbudil budoucí kandidát na prezidenta České republiky,
Michal Horáček, který koncem března
pří své reklamní kampani navštívil
také Varnsdorf, konkrétně vyloučenou
lokalitu sídliště Kovářská. Horáček je
spisovatel, esejista, textař a vystudovaný antropolog. Nyní by se v dalších
volbách rád stal prezidentem.
„K nejhorším místům, kde se v Česku lze narodit, patří sídliště v Kovářské
ulici ve Varnsdorfu,“ prohlásil Horáček
na sociální síti. Při návštěvě se procházel po sídlišti a hovořil s místní terénní
pracovnicí, která popisovala celou
situaci. Nastává ale otázka, co s tím?
Pokusí se své tvrzení Horáček změnit,
nebo jde jen o další reklamní kampaň
ve stylu přijet, vyfotit se a více situaci
neřešit? Není první ani poslední, který

se o situaci ve Varnsdorfu a celém výběžku zajímal. Nikdo ale s řešením a
výsledek zatím nepřišel.
„A kde bylo vedení města,“ ptali
jste se na sociální síti. Odpověď je
nasnadě, přeci na úřadě, protože
představitelé města o návštěvě kandidáta na prezidenta vůbec nevěděli.
Není to určitě povinnost se na radnici ohlásit, ale v jiných městech to
tak udělal. Protože se však nejedná
o představitele státní či veřejné správy, ani žádné politické strany, není to
prostě povinnost. Šlo zkrátka o soukromou cestu v rámci své předvolební
kampaně a dopředu se neohlásil. Což
je škoda a možná i chyba, neboť vedení města by si s ním rádo promluvilo
a do problému by ho zajisté zasvětilo
podrobněji.
Tomáš Secký

Hasiči z Varnsdorfu znovu
„otevřeli“ hranice

Jak už jsme vás informovali a také
zvali, v sobotu 25. března 2017 ve
14 hodin a 18 minut uplynulo přesně
50 let od okamžiku, kdy hasiči z Varnsdorfu a Grossschönau společnými
silami zasahovali u požáru v podkroví
činžovního domu nedaleko hranic.
Přesně v půl jedenácté byl proto symbolicky spojenými hadicemi
uzavřen hraniční přechod. Na obou
stranách se postavila tria z nablýskané
hasičské techniky. Až do zahájení oficiální části vyhrávala k dobré náladě
dechovka Pavla Zelenky. V jedenáct
hodin se v připraveném altánu na
malé ceremonii sešel starosta obce
Grossschönau pan Frank Peuker
s místostarostou Varnsdorfu panem
THMgr. Rolandem Sollochem, náměstkem hejtmana ÚK p. Mgr. Petrem
Šmídem, veliteli a zástupci obou
hasičských sborů, představiteli profesionálních hasičů, celníků, policistů a
zástupců současných samospráv společně s těmi, kteří dohody v roce 1996
a 1997 podepsali.
Velitel varnsdorfských hasičů ve
svém proslovu řekl: „Zatím vším, co
tady vidíte, stojí občanská společnost,
někdy i trošku občanská neposlušnost.
Veškeré pozitivní změny přicházejí většinou zdola – na základě iniciativ Hrádku, Žitavy, Varnsdorfu, Grossschönau,
Šluknova, Dolní Poustevny, Hřenska a
dalších byla nakonec po dalších letech
uzavřena mezistátní smlouva o spolupráci, která nám dnes při zásazích a
cvičení zajišťuje bezpečnost, pojištění
a náhrady škod. Dobrovolní hasiči však
nebyli jediní, kteří se o tento výsledek
přičinili. Nebýt dalších spolků –
turistů, muzejníků, hudebníků, ale
i desítek a stovek obyčejných občanů,
kteří po celá léta udržovali a rozvíjeli
drobná osobní přátelství, bychom tady
dnes nebyli.“
Po slavnostních proslovech byla podepsána Dohoda o přátelství, kterou
stejně jako před dvaceti lety podepsali
představitelé obou radnic a velitelé
hasičů. Poté dostali velitelé obou sborů a všichni pozvaní hosté upomínkové

předměty a slavnostní chvíle ukončily
národní hymny obou států.
Po malém občerstvení se zúčastnění
přesunuli do Zollgasse č. 6, kde na
stejném místě „jako minule“ začalo
hořet, tentokrát ale cvičně.
Stejně jako před padesáti lety
k zásahu dorazily cisterny i s výškovou
technikou. Bylo neuvěřitelné, že se na
místě cvičení sešly téměř dvě stovky
diváků, kteří s napětím sledovali vývoj
požáru imitovaný umělým kouřem,
zatímco se několik skupin připravovalo
na hasební zásah a další hasiči chystali
záchranu dítěte ze střešního okna
pomocí automobilové plošiny pana
Nováka.
Zajímavostí je, že celý zásah pozoroval obyvatel domu, který byl před
padesáti lety v roli zachraňovaného.
Právě jeho totiž jako malého kluka
hasiči z objektu před požárem zachránili.
Po skončení cvičení projela kolona
blikajících a houkajících vozidel obcí
Grossschönau a celodenní akce byla
zakončena v německé hasičárně, kde
se zúčastnění bavili až do pozdních
večerních hodin. Podepsané Dohody
o přátelství k 50. výročí spolupráce
budou umístěny v pracovnách obou
starostů.
Jiří Sucharda,
velitel JSDH Varnsdorf,
Fabian Hälschke,
velitel FFW Grossschönau
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Adolf Heroš: Pejskům jsem se věnoval každý den
V polovině března jsem přijala
pozvání od několikanásobného mistra
v kynologii, pana Adolfa Heroše. Měla
jsem tu čest navštívit místnost, na
kterou je tato výjimečná osoba velmi
pyšná. Místnost, kde se nachází desítky, možná i stovka různých pohárů,
ocenění a čestných uznání, která za
svůj život získal. Pan Heroš mi s velkou
radostí vyprávěl o svých úspěších a zážitcích z jednotlivých výcviků a závodů
s pejsky. Pozorně jsem naslouchala.
Následně jsem ho vyzpovídala, abych
vás seznámila blíže s jeho životním
posláním.

čistokrevného původu. Po vyřízení papírování se začíná s výcvikem. Důležité
je zmínit, že se vše dělá hrou. S pejsky
jsem vždy cvičil nejen na cvičáku,
ale prakticky všude, kde se dalo. Tím
pádem byli pak zvyklí a ničeho se nebáli – ani opilců, kteří věčně, převážně
v noci, chodili kolem. Pejskům jsem se
vždy věnoval každý den. Když pak byli
starší, začal jsem s nimi cvičit stopy
(pachová disciplína – pozn. autora).
K výcviku se používaly převážně předpisové předměty, např. dřevo, kousek
hadru nebo kůže.

Když jsme u těch ocenění, prozraďte čtenářům, jakých ocenění
jste se svými psími šampiony za svou
působnost dosáhl?
Nejvýznamnějšími šampiony byli
pro mě Elvis z Ivančiny zahrady a Ero
z Třešňáku. S nimi jsem se stal třikrát
mistrem republiky (s Elvisem poprvé
v roce 1995) a dvakrát mistrem ČKS
(Český kynologický svaz – pozn. autora). S Erem jsem se zúčastnil jeho
prvního mistrovství republiky v roce
2001, kde měl velikou šanci získat první místo, bohužel mi ale ztratil stopu,

takže jsme nakonec skončili devátí
z dvaceti soutěžících. V témže roce
jsem se s ním ale stal mistrem republiky v mezinárodní zkoušce zvané IPO.
Také jsme se zúčastnili mistrovství
světa německých ovčáků v Rakousku
a mistrovství světa ve Slovinsku, kde
jsme skončili z přibližně sto dvaceti
závodníků na čtrnáctém místě.
Ohromující. Jsem poctěna, že jsem
se s Vámi mohla společně těšit z tolika
zasloužených úspěchů! Děkuji Vám
za rozhovor a přeji mnoho štěstí do
dalších let.
Hana Bučková

Setkání jubilantů zpestřila
hned dvě překvapení

Adolf Heroš se svou sbírkou úspěchů; foto archiv Adolfa Heroše
Kdy jste se začal věnovat kynologii? (Obor, který se zabývá studiem psů –
pozn. autora.)
Začínal jsem v Brně na podzim roku
1952. Koupil jsem si tajně pejska. Rodiče o tom nevěděli. Peníze mi půjčila
babička kamaráda ze školy. Jenže jsem
nevěděl, že se pejsek všeho bojí. Měl
jsem možnost chodit s ním na cvičák,
kde jsem ho za jeden rok dostal do
formy. Poté jsme začali spolu jezdit
na závody. Vynikal hlavně v obraně.
Pro děti jsme společně dělali dokonce
i různá vystoupení. Byl to opravdu
šikovný pejsek. Ve Varnsdorfu jsem
pak začal cvičit psy v roce 1972, když
jsem se tu po vojně usadil a oženil.
V témže roce jsem se také stal členem
ZKO Varnsdorf.
Co Vás k tomu vedlo?
Já jsem vždy psy miloval. Domů
jsem často přivedl nějakého opuštěného pejska. Tam dostal najíst a poté,
když jsem byl třeba ve škole nebo na
kroužku, ho maminka pustila zase ven.
Věděla totiž, že kdybych byl doma a viděl, že ho posílá pryč, byl bych z toho
velmi smutný. Když mi pak bylo 14 let,
tak jsem si koupil svého prvního psa,
o kterém jsem Vám již vyprávěl.
Kolik pejsků jste vycvičil a jak
samotný výcvik probíhá?
Dohromady sedm pejsků, kteří měli
zkoušky. Jednalo se o Dana, Cara,
Chýra, Elvise, Era, Mikyho a Sagara.
Ideální věk pro začátek výcviku je osm
týdnů života pejska. Štěně musí mít už
tetování, aby bylo skutečně vidět, že je

Jakou rasu jste si pro výcvik vybíral?
Vždy pouze německé ovčáky s jednou výjimkou, kdy jsem vycvičil boxera, který byl také velmi šikovný.
Kolik let bývalo pejskům, kteří
byli skutečně připravení na závody?
Před samotnými závody museli pejsci nejprve projít zkouškami, kterých
se mohou zúčastnit, když jim je jeden
rok. Pro účast na vyšších zkouškách,
například obranářských nebo vyšších
stopařských, museli mít rok a půl
nebo třeba osmnáct měsíců. Na závody
jsem s nimi začal jezdit, když pejskům
pak bylo kolem dva a půl roku života.
Záleželo ale na tom, jak byli pejsci
učenliví.
Jakých disciplín jste se zpravidla
s pejsky na závodech zúčastnil?
Nejen na závodech ale i na zkouškách probíhají disciplíny stopa, poslušnost a obrana.
Vy jste se svou šikovností při výcviku vypracoval až na Mistrovství
republiky i Mistrovství světa. Co je
nezbytné učinit pro takový významný postup až na reprezentaci na
domácí půdě a v zahraničí?
Abyste se dostala na MS, musela
byste se zúčastnit minimálně dvou
závodů – výběrový závod na MR a MS,
kde musíte splnit určité body, abyste
se dostala na druhý závod, a to na mistrovství republiky. Na světové mistrovství byste se pak dostala podle pořadí.
Tam postupuje prvních pět.

Pozvánky na tradiční setkání jubilantů ukrývaly v březnu nezvyklý
dárek. Bylo jím překvapení v podobě
líčení a česání v Kadeřnickém salonu
Hüblerová, který právě v březnu oslavil 20 let od svého otevření. Akčních
nabídek a zážitků v rámci oslav mohli
zákazníci využít celou řadu, speciální
péči zdarma ale získaly právě březnové jubilantky. Kadeřnictví je chtělo
potěšit, aby si setkání na městském
úřadě s místostarostou Rolandem
Sollochem užily v plné kráse.
Přímo na své 85. narozeniny dorazila ráno do salonu jako první Marie
Dvořáková. „Vy teda umíte člověka
proměnit,“ zhodnotila bezprostředně svou neuvěřitelnou proměnu.
I ostatním jubilantkám bylo 85 let a
jejich elán a životní nadšení strhl celý
personál salonu. V uvolněné náladě se
tak dámy poté přesunuly na městský
úřad do obřadní síně, kde už na ně
nad přípitkem a občerstvením společně s dalšími oslavenci čekalo povídání
o tom, kde se narodili a jak se dostali
do Varnsdorfu.
„Já jsem se sem přivdala. Můj muž
byl u nás na vojně, tehdy jsme se
seznámili,“ líčila jedna z přítomných
jubilantek. „Už mám 6 vnoučat a

12 pravnoučat,“ pokračovala. Příjemné odpoledne bylo zakončeno osobní
gratulací a předání drobných dárků
od místostarosty a odboru správních
agend a dopravy.
Celé setkání navíc natáčela regionální televize RTM+, která nově své
působení v Libereckém kraji rozšířila
mimo jiné také na Varnsdorf. Reportáž v televizi proběhla 31. března.
Těšíme se na další oslavence v příštím
měsíci.
Jana Ducháčková

Jubilantky si dopřály kvalitní péči
v Kadeřnickém salonu Hüblerová

Na závěr společná fotka na památku; foto Tomáš Secký
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Nevidomý student získal profesní kvalifikaci Sportovní masáž
Jednou z možností dalšího studia
na VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
jsou rekvalifikační kurzy a profesní
kvalifikace. V termínu od 13.2. do
27.3.2017 škola realizovala kurz

gogů a žáků. Pro mnohé z nich pak
bylo setkání se Sašou první zkušeností s nevidomým člověkem. Saša se
rychle zapojil do chodu vyučování a
stal se oblíbeným společníkem žáků.

Pro žáky byl největším zážitkem Sašův výklad, při kterém jim představil
své pomůcky běžného života, jako
například hladinku na vaření vody,
Pichtův slepecký stroj nebo pomůcku
na třídění barevného prádla.
Poslední březnové pondělní odpoledne završili studenti své úsilí
zkouškou k získání profesní kvalifikace pro práci maséra a s radostí
můžeme oznámit, že všech sedm
účastníků kurzu zkoušku úspěšně

vykonalo, a to jak v rámci teoretického testu, tak i splněním praktické
části zkoušky. Gratulujeme všem
účastníkům a přeje hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Závěrem patří velké poděkování
učitelům rekvalifikačního kurzu,
ale i dalším zaměstnancům a žákům
školy, kteří se postarali o (snad) bezstarostný pobyt Saši a jeho program,
včetně procházek mimo areál školy.
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Saša (druhý zleva) měl po získání certifikátu úsměv na tváři; foto VOŠ, SPŠ
a SOŠS a CR Varnsdorf
Sportovní masáž zakončený profesní
kvalifikací, což by nebylo samo o sobě vzhledem k počtu realizovaných
kurzů tak zajímavé, pokud by se
kurzu neúčastnil Saša.
Saša je nevidomý mladý pán,
který na kurz přijel v doprovodu
svého vodícího psa Luckyho až z Moravy. Řeknete si, proč z takové
dálky? Protože takovouto nabídku
kurzu s odpovídajícími vstupními
podmínkami nikde blíže nesehnal.
S pomocí asistentek si vyřídil kurz ve
Varnsdorfu.
Popravdě řečeno, teprve při zahájení rekvalifikačního kurzu se zaměstnanci školy setkali s nevidomým
studentem a ještě z takové dálky.
Saša se na více než měsíc ubytoval
přímo v budově, kde ho každý pracovní den čekala výuka celkem 150
hodinového kurzu. S organizací jeho
pobytu pomohly asistentky, které ho
do Varnsdorfu dovezly z chráněného
bydlení z Vlaštoviček u Opavy, kde
Saša žije.
Oproti běžným kurzům byla výuka
z pohledu učitelů náročnější v popisu techniky jednotlivých hmatů bez
očního kontaktu a převedení těchto
teoreticky probraných technik do
praxe. Musíte uzpůsobit podmínky
pro člověka, který ač nevidí, má
skvěle vyvinuté další smysly potřebné pro budoucí práci maséra – především hmat, čich i sluch. Ke zvládnutí
jednotlivých dovedností byli Sašovi
nápomocni i jeho spolužáci.
Protože bydlel v prostoru školy,
trávil i ostatní čas v blízkosti peda-
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Nemovitosti
Prodám zahrádku s chatkou
v osobním vlastnictví pod hrází
rekreačního
rybníka
Mašíňák
(cena dohodou), hoblovku 30 cm
a míchačku v ceně šrotu. Telefon
721 325 897.
Prodám chatku v Dolním Podluží na pěkném místě u říčky Lužničky. Tel.: 603 956 120.

Zaměstnání
Přijmeme řidiče skupiny C. Výhradně vnitro – brigáda. Tel.: 732
289 420

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.
Kadeřnictví – Studio Relax, Edisonova 2914, Varnsdorf – dámské,
pánské dětské za příznivé ceny.
Mob.: 606 672 644. PO, ST, PÁ 814 hod., ÚT, ČT 12-16,30 hod. nebo
dle dohody.
ZVEME VÁS NA VELIKONOČNÍ
POLSKO. Město: Legnica, Bad Muscau. Den: 15.04.2017 (so) Cena: 200
Kč. Odjezd: Náměstí ve Varnsdorfu –
8:00 hod., Rumburk Bytex
8:30. Objednávky přes sms na tel. č.
723 470 755, 723 470 950. Nutná
rezervace míst!!! www.ca-hemtrans.cz - Cestovní agentura

Osmileté Gymnázium Varnsdorf
hledá kvalifikovaného pedagoga

pro výuku NĚMECKÉHO JAZYKA
s nástupem od 1. 9. 2017.

Nabídky (včetně strukturovaného životopisu) zasílejte
do 12. 5. 2017 na jakoubek@bgv.cz nebo na adresu školy.
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
www.bgv.cz, telefon: 412 371 423.
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Česká rocková legenda ve Varnsdorfu
Ve středu 22. března do našeho města zavítala výrazná osobnost českého
rocku – Ivan Hajniš, člen někdejší legendární rockové skupiny The Primitives
Group. Žijí mezi námi ještě pamětníci
nezapomenutelného, kontroverzního
a na svou dobu odvážného psychedelického vystoupení této kapely ve
Varnsdorfu v červenci 1968. Nedávno
ji opět probudil k životu, ale tentokrát
do zdejšího Homegrown Clubu dorazil
sám. Kapela totiž má přestávku vynu-

cenou zdravotními problémy jednoho
z jejích členů. A tak Ivan Hajniš vymyslel „překlenovací“ sólový projekt –
„Akustické blues“, který představil
zdejším fanouškům dobré muziky.
V úvodu večera motor a duše Homegrown Clubu Jaroslav Kouba promítl
dokument ČT o začátcích Hajnišovy kariéry s „Primitivy“ až do jeho emigrace
v roce 1969. Ve druhé části programu
Ivan Hajniš nabídl převážně skladby
světových velikánů bluesové hudby.

Půl druhé hodiny s kytarou, hlasem a
foukací harmonikou. Účastníci obdivovali zejména dokonalou hru na foukací
harmoniku. Pauzy mezi bloky písniček
Hajniš vyplňoval vyprávěním zážitků
z doby emigrace ve Švédsku, samozřejmě většinou spojené s hudbou.
Komorní program uzavřel kvalitní
záznam koncertu obnovených The Primitives Group natočený v říjnu 2016
v Karlových Varech. Jedním slovem,
zážitek.
Milan Hrabal

Ivan Hajniš je českou rockovou
legendou; foto Jaroslav Kouba

Okresní jarní sraz
turistů Děčínska
V sobotu 18. března se ve Varnsdorfu
konal okresní jarní sraz turistů Děčínska, který letos pořádal Klub českých
turistů Varnsdorf (KČT) v pivovaru
Kocour. V jedenáct hodin přivítala
všechny přítomné předsedkyně KČT
Varnsdorf Irena Uličná, která následně
předala slovo starostovi města Stanislavu Horáčkovi a předsedovi za oblast
Ústeckého kraje Janu Eichlerovi.
Letošního jarního srazu se zúčastnilo
úctyhodných 191 turistů z různých odborů Děčínska, ale také turisté ze sousedního Seifhennersdorfu, se kterými
již mnoho let spolupracují. Nechyběli
také turisté z Neustadtu.
Po rozdání drobných dárků zahrála
k příjemnému posezení kapela Malvas.
Pochmurné deštivé počasí nakonec
vyústilo v ukončení celé akce právě
v pivovaru. Výšlap na Hrádek se tak musel odložit. KČT Varnsdorf děkuje všem
zainteresovaným lidem a partnerům
celého srazu, bez kterých by to nebylo
možné uspořádat.
KČT, Redakce
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VZPOMÍNKA
Dne 14. dubna
uplyne 10 let od Tvé
poslední, tragické
vyjížďky.
Vzpomeňte prosím s námi na našeho syna Čendu Vodu. Každý den nám
scházíš. Rodiče.

Dne 28. března
uplynulo smutných
10 let, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka
a babička paní
Alena Kubálková.
S láskou vzpomínají děti Naďa,
Bohouš a Alena s rodinami.
Měla jsi nás ráda,
chtěla jsi pro nás
žít. Srdce se náhle
zastavilo a tys musela odejít.
Dne 10. dubna to
bude 6 let, co nás opustila naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Pavlína Vránová.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Dne 10. dubna to
budou 2 roky, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička a sestra paní
Margita Čížková.
Stále vzpomínají děti, vnoučata,
sourozenci a ostatní známí a příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. března oslavili manželé
Jaroslav a Jana Janků diamantovou
svatbu.
Hodně zdraví, štěstí a dobrou náladu jim do dalších let společného
života přeje syn s rodinou.

NAROZENÍ
Únor
* Noel Sebastien Kaňka
Natálie Černá
Vladimír Kaňka

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 11. dubna od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR
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Úspěch varnsdorfské školy
v soutěži zručnosti České ručičky
Hned v prvním roce činnosti Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF,
se studenti školy zúčastnili soutěže
zručnosti v oboru Zámečník. Výsledek
překvapil soutěžící i samotné učitele
školy. Oba studenti se umístili mezi
nejlepšími.
Když jsme na podzim minulého
roku byli osloveni k účasti studentů naší školy v celostátní odborné
soutěži KOVO Junior 2017 vyhlášené
Jihomoravským krajem, dlouho jsme
přemýšleli, zda naše kluky přihlásit.
Přeci jenom máme v tomto školním

Oznámení o konání valné hromady
REGIA a.s.,

roce pouze 1. ročník a poměřovat
znalosti a dovednosti se žáky 3., příp.
2. ročníků není až tak snadné a překonat tento handicap chce velké sebevědomí. Nakonec při našem rozhodování
zvítězila vrozená soutěživost a po
dohodě s několika našimi nejlepšími
studenty jsme do soutěže přihlásili
Vaška Konfršta a Martina Tomka.
Krajské kolo této soutěže se konalo
14. března letošního roku ve Střední
škole technické, gastronomické a
automobilní Chomutov a obsahovalo dva praktické úkoly. Zhotovení
součásti dle výrobní dokumentace
a měření součástí různými měřidly.
K naší velké spokojenosti se naši žáci

neztratili a byli více než důstojnými
soupeři ostatním šestnácti soutěžícím
z osmi středních škol Ústeckého kraje.
Martin v celkovém hodnocení obsadil
sice neoblíbené, ale přesto krásné
4. místo. Vašek se umístil na místě
devátém. V soutěži školních družstev
by se naše škola umístila na 3. místě,
za vítěznými domácími borci a žáky
ze Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín. V každém případě první velký úspěch našich žáků
a motivace do dalších soutěží. Oběma
studentům gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů do budoucna.
Ing. Jiří Bajan
SPŠ TOS Varnsdorf

která se bude konat
11. května od 13 hod.
v kanceláři starosty v budově
MěÚ na nám. E. Beneše.
Josef Šišulák
předseda představenstva

ÚMRTÍ
Úmrtí v březnu
Edith Kišová
Václav Pošva
Gary Lisý
Jaroslava Kučerová
František Pondělíček
Milan Červinka
Danuše Švihlíková
Pavel Kudrna
Soňa Durecová
Olga Culková
Danuše Dubská
Margita Kosová

73 let
60 let
74 let
69 let
80 let
50 let
85 let
83 let
80 let
61 let
66 let
85 let

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 19. dubna
od 8 do 16.30 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
8.-9. 4. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056
14.-15. 4. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
16.-17. 4. 2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

Ve finále rozhodují detaily; foto SPŠ TOS Varnsdorf

ZÁPIS
prvních
tříd TŘÍD
ZÁPISdoDĚTÍ
DO PRVNÍCH

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se
zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol

středa 12. dubna 2017 od 14 do 18 hodin
· K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2017
šesti let.
· Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní
docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
· Zápis bude prováděn v těchto základních školách:
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres
Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková
organizace,
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková
organizace – pouze v budově Východní 1602,
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace, (zápis do přípravné třídy proběhne v termínu
zápisu do mateřských škol).
Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804,
proběhne zápis do 1. třídy a přípravné třídy od 14 do 16 hodin.
Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165
odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění.

Sníh modelářům nevadil

Šestým kolem skončila letošní
Severní liga házedel 2017, konaná
poprvé na letišti v Hodkovicích nad
Mohelkou. Že je oprávněně pojmenovaná jako severní, dokázala všem
účastníkům letošního ročníku více
než dostatečně, když se jednotlivá
kola konala na sněhové pokrývce až
do výše 40 cm. Je potěšující, že i s ta-

kovýmito obtížnými podmínkami
se členové našeho klubu dokázali
poprat a v seniorech se celkově umístili na předních pozicích: 1. Standa
Rudinský, 3. Jan Štohanzl. Mezi žáky
dopadla v celkovém pořadí všech
startujících nejlépe Julie Hladíková
(18. místo). Gratulujeme!
LMK Varnsdorf

Prvenství kulečníkových Nic moc
První a druhá Lužická liga měly po
polovině března odehráno po dvaceti
kolech z dvaceti dvou, resp. dvaceti
šesti sezony 2016-2017. První lize
zkraje vládly rumburské Krkovičky,
ale brzy je svými dobrými výsledky
vystřídal mimoňský Český Lev A,
který držel ještě v únoru tří až čtyř
bodový odstup od pronásledovatelů.
Jedním z nich byli varnsdorfští kulečníkoví borci Nic moc, kteří u něho
v 18. kole zvítězili 2:4 a načali jeho
sérii špatných výsledků. Český Lev
totiž v 19. remizoval v Rybništi
3:3, ve 21. prohrál U Miloše v České
Lípě 4:2 a měl 35 bodů. Varnsdorfští
naproti tomu vítězili, zkrátili náskok
Mimoně na pouhý bod a navíc měli
zápas se Sloupákem Varnsdorf k dobru. Otevírala se jim tak cesta za prvenstvím v 1. Lužické lize, když porazí Sloupák a ve Velkém Šenově tým
U Jelena. To se jim v závěru března
podařilo a mohli být pasování do
role vítězů Lužické ligy sezony 20162017! Nic moc mají na soupisce tyto
hráče: Jan Fučík, Petr Hemmer, Aleš
Kobera, Roman Vorlíček a Standa Zelenka. Ztrátu jisté suverenity oproti
minulým ročníkům ligy zaznamenal

Pilínkov Liberec, patřilo mu k 31. 3.
třetí místo (30 bodů). Další týmy už
značně ztrácely. Čtvrté byly Krkovičky Rumburk (21), páté místo patřilo
družstvu U Jelena A Velký Šenov (21),
šesté RC Peklu Varnsdorf (18), sedmé
Sloupáku Varnsdorf (18) a osmé TJ
Rybniště (16). Sestupem byl nejvíce
ohrožený Nový Jitrovník Království
s 11 body a dále týmy Sport bar A Nový
Bor (12) a U Koláče Jablonné v P. (13).
Některé z výsledků posledních kol:
Sport bar A – Sloupák 2:4, Nový Jitrovník – RC Peklo 0:6, Nic moc – Sport
bar A 5:1, Sloupák – KK Krkovička
2:4, U Jelena A – Śloupák 6:0, KK Krkovička – Nic moc 2:4, RC Peklo – Sport
bar A 4:2, U Jelena A – Nic moc 0:6.
Druhé lize od úvodu této sezony
vládne rovněž trio týmů. Je to Skalice u České Lípy, velkošenovští U Jelena B a U Pavla A Kunratice. Se ztrátou sedmi bodů na třetí místo bylo
čtvrté družstvo Za humny Liberec
(24). Z týmů výběžku si šesté pořadí
držel celek Hopo Horní Podluží (18),
sedmé U Jelena C Velký Šenov (16)
a deváté BSP Mělník Varnsdorf (12).
Ten po dobrém vstupu do soutěže
postupně vyklidil přední pozice. ZdS

Šachové střípky
Domácí šachový turnaj O pohár
města Varnsdorf byl soutěží pro
všechny mladé šachisty, začátečníky a neregistrované narozené
v r. 2001 a mladší. Celkový počet 73
zúčastněných hráčů byl rozdělen do
třech skupin B, C, D dle výkonnosti.
Jedna z největších domácích nadějí
M. Papoušek pro nemoc nestartoval.
Skupina B (19 účastníků) měla vítěze
v J. Přenosilovi z 1. Novoborského ŠK,
který uhrál 7,5 bodů, o bod méně získal jeho klubový kolega M. Habenicht.
Ze šachistů ŠK Varnsdorf se nejlépe
umístil M. Locker jako 9. se ziskem
4 bodů. Další dva šachisté TJ Slovan
se vešli ziskem bodů do 15. místa.
Skupinu C (27) vyhrál M. Marek z Povrl
se 7 body, z domácích šachistů získal
K. Hanousek 9. pořadí. Ve skupině D
(27) zvítězil P. Danilevič z Jablonce

n. N. se 6,5 body, druhý skončil varnsdorfský M. Maco se 6 body (kategorii
do 9 let vyhrál) a na třetím a čtvrtém
místě se umístili šluknovští hráči D.
Nguyen Minh Duc a A. Menčík. Osmé
pořadí ještě připadlo varnsdorfskému
T. Rosovi (4. v kategorii do 9 let). Mezi
dívkami v této kategorii (bylo jich 7)
vyhrála B. Slabá z ŠK Šluknov, varnsdorfská A. Opočenská získala 4. místo.
Dohrán byl také klubový přebor TJ
Slovan Varnsdorf, ve kterém zvítězil
Václav Paulus (16 let) se ziskem 8,5
bodů z 9 možných. Druhé místo obsadil Martin Zapletal se 7,5 body a třetí
skončil Václav Halba, který uhrál 6,5
bodů. Kategorii mládeže do 15 let
ovládl Michal Papoušek (11 let) před
Marcelem Lockerem (13), Miroslavem
Hejným (15) a Matějem Hejným (10).
VH

Mladým volejbalistkám vládne Liberec
V neděli 12. března proběhlo ve
sportovní hale ve Varnsdorfu finále
krajské soutěže věkové kategorie
kadetek a juniorek. Stejně jako před
týdnem v žákovské kategorii všechny
převálcovalo družstvo Dukly Liberec,
které si vítězstvím zajistilo účast
v baráži o ligu kadetek.
Krátký komentář k vystoupení
domácího týmu z FB TJ Slovan Varnsdorf: Naše děvčata se celý rok prala
hlavně s menším počtem hráček, ale
přes veškeré peripetie soutěž dohrá-

la a výsledkem jim bylo 10. místo.
Dnešní turnaj byl hlavně o tom, co
nejlépe si zahrát, nezranit se a užít si
poslední kolo této kategorie. Bohužel
výsledky někdy neodpovídají tomu, co
se děje na hřišti. Až na totální kolaps
celého družstva v zápasu s Novým
Borem bylo na co koukat. Výsledky TJ
Slovan Varnsdorf: - Bižuterie Jablonec
n. N. 0:2 (21:25, 25:27), - Nový Bor
0:2 (7:25, 15:25), - Česká Lípa 0:2
(14:25, 22:25), -Ještědská Liberec 0:2
(20:25, 23:25).
Text a foto Ivo Šafus

Ze žákovského fotbalu
Velkou marodkou stižený tým žáků
FK Varnsdorf U15 hostil vedoucí celek
České ligy FK Duklu Praha, s kterou
prohrál po srdnatém výkonu 1:7
(1:4), branku na 1:1 dal M. Neumann.
Mladší výběr U14 se soupeře také
nezalekl, bojoval, přesto byl poražen
1:8 (0:5), když poslední gól utkání dal

T. Šolc. Přijatelnější soupeře umístěními v tabulce měli žáci v týmech
Povltavské fotbalové akademie. V jejím domácím prostředí na trávě ve
Štěchovicích uhráli těsné prohry 1:0
(0:0) a 2:0 (1:0). Tým U15 inkasoval
až v 70. min. utkání, U14 pak oba góly
z penalt.
ZdS
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V soutěžích zatím žáci první, Výhra v Kotlině dává Vítkovicím naději
žákyně druhé, junioři třetí
dokázali navyšovat své vedení až
na 73:49. Uvolněná hra hostů pak
přivodila zvrat a průběžný stav 79:78.
V závěrečném dramatu Slovan ubránil
hráče soupeře a úspěšnými hody uhájil
výhru 99:92 (29:25, 25:15, 21:18,
24:34). Body T. Petrla 21, Nechanický
15 (3x3), Pondělíček 14, Maščuch 12,
Jeřábek 11 (1x3), Vladař 10, Tlapák
7, Bourek 6 (1x3) a Sembdner 3.
Poděkování patří všem hráčům za
bojovnost a také divákům za podporu.
Mladší žákyně U14 po domácí
prohře s lídrem ligové soutěže
z Mladé Boleslavi hostily čtvrtý celek

Skvěle si v této sezoně vedou mladší žákyně U14 (na fotu v bílém). V ligové
soutěži jsou lepší jen Pastelky Mladá Boleslav (v modrém), s kterými v nedávném
vzájemném střetnutí neuspěly.
vykoledování si úmyslného faulu.
Body Lehroch 31 (1x3), Houngbedji 14,
Š. Ježek 12 (3x3), Janoušek 10 (2x6),
Pasovský 9, Lukeš 6 a M. Doležal 2.
Doma B-tým přehrál i BK Levharti
Chomutov 85:70 (13:25, 22:17, 19:13,
31:15) až lepší druhou půlkou duelu.
Ženy nehrály žádný zápas a 8. 4. je
čeká poslední náročný duel o udržení
2. ligy na palubovce dosud vedoucího
týmu skupiny o udržení, kterým je BK
Žďár nad Sázavou. Přejme v něm týmu
dostatek sebevědomí, bojovnosti a hodně přesnou mušku co nejvíce hráček.
Junioři U19 přivítali v domácí hale
outsidera soutěže SKB Strakonice a
porazili jej hladce 166:57 (42:16,
44:10, 48:13, 32:18). Zachovali si
tak naději na posun na druhé místo
tabulky. Musí ale doma v SO 8. 4.
porazit BK Kunratice a pak už v klidu
odehrát utkání u zatím druhého
Sokolova.
Žáci U15 hostili poslední celek
tabulky ze Žižkova. Ten přijel se sedmi
hráči a tomu odpovídal i výsledek
164:27 (43:5, 44:4, 40:9, 37:9). Duel
s BK Brandýs n. L. o čelo tabulky již
bylo jiné kafe. Urputný boj o každý
balón doprovázela na obou stranách
nervozi-ta a nepřesnost. Domácí ale

tabulky BK Prosek a porazily jej
zcela přesvědčivě 95:35 (25:6, 14:8,
32:12, 24:9). Drží tak nadále druhé
místo a zbývá jim již sehrát jen dvě
utkání 8. a 9. 4. v Liberci a Trutnově,
kde by dle postavení obou soupeřů
v tabulce měly svoji pozici potvrdit.
Minižáci U12 dokončili sezonu
utkáními v Teplicích a výhrami
s BA Tygři Louny 47:46 i domácími
56:49. Body v obou utkáních: Ježek
23, Steško 20, Zdražil 18, Jelínek 9,
Luh 8, Buben 7, Kočí a Záleský po 5,
Černý 4, Vonderka a Kozák po 2. Pro
většinu hráčů to byla první soutěžní
sezóna a v celkovém pořadí se tým
umístil 4., když z 24 zápasů 16 vyhrál
a má kladnou bilanci 1361 vstřelených
a 1208 obdržených bodů. Mezi devíti
celky Oblastního přeboru byly lepší jen
Sluneta Ústí, BK Horejsek Děčín a Slovan
Litoměřice, který získal jen o jednu
výhru více než varnsdorfští minižáci.
Poděkování patří všem rodičům, kteří
v sezoně tým ochotně vozili na
venkovní zápasy, a také fanouškům
opět včetně rodičů za podporu v domácích utkáních. V neposlední řadě
i všem hráčům, kteří makali a skvěle
odehráli celou sezonu.
TJ Slovan – basket, foto Ivo Šafus

(7:2) a když se přidalo něco štěstí
a dobrá produktivita, odvezl si
z Varnsdorfu výhru 1:2 (0:1). Vyrovnávací gól dal v 55. Gary Cennerazzo.
Dorost U19 si připsal další výhry, a
to u SK Roudnice n. L. 1:4 (1:2), když
góly vstřelili S. Záhorský 2, O. Kramer a

Varnsdorf 0:2 po gólech Daniela
Richtera (10.) a Oskara Fotra (70.).
Největším kladem utkání však byl
fakt, že se do zápasu po zraněních
zapojili, i když pouze na závěrečnou
půlhodinku, P. Rudnytskyy a M. Končal.
Ve druhém jarním domácím střetnutí
hostil Varnsdorf v neděli 2. dubna
Vítkovice, které stejně jako minulý
soupeř z Prostějova, dlí na sestupové
pozici. Soupeř neměl v posledních
kolech špatné výsledky, vzal si zřejmě
i ponaučení z výprasku Prostějova

K. Kolár. Doma pak zdola jasně
Proboštov 10:0 (4:0). Góly dali K. Kolár 4 (první z PK), S. Záhorský 3,
M. Pavlíček, D. Son Nguyen a J. Eliáš.
Mladší dorost U17 byl v Roudnici
produktivnější,
vyhrál
0:6
(0:3), jeho góly postupně vstřelili
J. Šindelář, J. Liška, jeden byl vlastní,
R. Benc 2, D. Hrubý a vyhoupl se na
třetí místo tabulky. Stejně dobře si
vedl i s U17 Proboštova. Porazil jej
7:0 (3:0), branky zařídili D. Hrubý
3, R. Benc, M. Jirásek, J. Liška,
J. Šindelář. ZdS, foto Viktorie Žižkov

Mladé házenkáře čeká řada turnajů
V prvním březnovém víkendu se oddíl házené TJ Slovan zastoupen
družstvy mini a mladších žáků zúčastnil
prvního letošního turnaje ve sportovní
hale 3. ZŠ v Kolíně. Představily se zde
dále naděje klubů Handball club Kolín
A, B, TJ Sparta Kutná Hora, HBC Jičín,
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem a HC
Pardubice. Hrálo se podle pravidel
ČSH na 1x15 min. bez počítání skóre,

„miníci“ v systému 4+1 a mladší žáci
již v mezinárodním 6+1. Minižáci nastupovali k utkáním v sestavě: Schlejer,
Paštiková, Štěpán, Korba, Frančová,
Krul, Minarčiková, Chládek, Navrátil
a Nejedlý. Tým mladších žáků měl na
soupisce jména: Rybář, Pricl, Seidl,
Suk, Šindelář, Schlejer, Švecová a
M. Sýkora.
Trenéři O. Rybář a J. Hozman
hodnotili turnaj velmi pozitivně,
ale zároveň se ukázaly i nedostatky
našich družstev. Bylo možné srovnávat
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s úrovní hráčů z jiného kraje a např.
hra dětí z HBC Jičín má vzor v družstvu
mužů z české nejvyšší házenkářské
soutěže. Celkově však výběry TJ Slovan
držely krok s ostatními a utkání by se
dala hodnotit jako vyrovnaná. Ukázala
hlavně, na co se musí trenéři zaměřit
a kde je třeba í přidat, abychom se
mohli rovnat s jinými družstvy.
Mimo herního vypětí se mládež
s trenéry při zpáteční cestě zastavila
na malý odpočinek v Poděbradech
spojený s prohlídkou centra města
a kolonády. Byla to hezká odměna
a odreagování pro všechny. Další
házenkářská klání se již uskutečnila
v Ústí n. L. a ve Varnsdorfu, další
budou v Jablonci n. N. (8. 4.), Liberci
(30. 4.), Turnově (14. 5.), Jičíně (28. 5.).
Vrcholem první poloviny roku by pak měl
být turnaj MEGA MINI LIBEREC konaný
16. - 18. června za účasti družstev
z Čech i Moravy, na kterém skončili hráči
TJ Slovan loni na krásném 10. místě.
Oddíl házené TJ Slovan

OPRAVY ŽALUZIÍ
www.zaluzie - skrine.cz
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Basketbalisté Slovanu Varnsdorf
A měli v programu Severočeské ligy
mužů utkání v prostředí druhého týmu
soutěže BK Baník Most. Slovan hrál
s domácími poločas vyrovnanou partii
(vedl 39:44). Ve druhé části střetnutí
se už ale favorit prosadil a vyhrál
91:85 (16:14, 23:30, 23:17, 29:24).
Muži B hostili ve skupině o 5. - 7.
místo Oblastního přeboru BA Roudnice
n. L. a zvítězili 84:77 (17:13,25:28,
18:19,24:17). Béčko rozhodlo zápas trojkou Ježka 14 vteřin před
koncem, poté ubráněním útoku hostů
a úspěšnými šestkami po Lukešově

Do reprezentační pauzy dojednala
vedení druholigových týmů FK
Varnsdorf a Viktorie Žižkov další
vzájemné střetnutí, byť se konalo
týden po tom soutěžním (foto), ve
kterém Žižkov vyhrál 1:0. V přátelské
odvetě a v pozměněné sestavě zvítězil

