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Začal platit protikuřácký zákon,
problémy zatím nepůsobí

MĚSTSKÉ
SLAVNOSTI
2017
Pátek 16. června
Hosana Café

20:00 hod. | Večer hudby a

poezie Jana Vébrová, Jan Kunze,
Milan Hrabal

Sobota 17. června
Stadion u sportovní haly

13:00 hod. | Zahájení slavností,

pěvecká vystoupení
ZUŠ Varnsdorf, akrobaticko-taneční vystoupení Stars,
klaun Bilbo hravé divadlo a další.
14:30 hod. | Dykytka folklórní

taneční vystoupení,
Pingu divadelní představení
pro děti a další.

16:00 hod. | Zahrají Malevil

Band, Backwards (Beatles revival), Kofe-in, Kamil Střihavka
a Leaders, Amanitas – fire show,
Paulie Garand a Kenny Rough

Neděle 18. června
Fotbalový stadion Kotlina

08:50 hod. | Oslavy 110 let

kopané ve Varnsdorfu, amfora
vs. osobnosti FK Varnsdorf,
Malvas, Semeno

Centrum Panorama

14:00 hod. | Zpívej –

animovaná pohádka pro děti
Plakát a podrobný program
naleznete uvnitř tohoto čísla

Z OBSAHU ČÍSLA
Neznámý vandal poškodil
vagónky na dopravním hřišti
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Středověk na Mašíňáku
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Vydejte se do přírody,
tentokrát na kole
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Jarmila Vitoušová oslavila
životní jubileum

8

Úplný zákaz kouření ve vnitřních
prostorách restaurací, který začal
platit od června po celé České republice, zatím provozovatelům problémy
nepůsobí. Alespoň ne ve Varnsdorfu.
Úbytek hostů nehlásí, neboť řada lidí
v teplých letních dnech vyhledává
posezení spíše na zahrádkách, kde se
kouřit může. Zákazu se nejvíce bojí
malé bary, které nepodávají jídlo a
hosté tam chodí především na pivo,
nebo restaurace, které právě nemají
možnost zahrádky. Místní obyvatelé
se obávají rušení nočního klidu a
nepořádku v okolí restaurací. To se
za prvních čtrnáct dní nepotvrdilo.
Městská policie Varnsdorf neeviduje
zvýšený počet hlášení rušení nočního
klidu a restaurace obstarávají zahrádky popelníky, které vynáší.
Někteří protikuřácký zákon berou
naopak s humorem. „Za chvíli mi
zakážou chodit do hospody úplně,“
říká s úsměvem na tváři host restaurace ve Varnsdorfu.
Mimo vnitřních prostor restaurací
platí od začátku června absolutní
zákaz kouření také v divadlech,
koncertních sálech, kinech, ve veřejné dopravě, na dětských hřištích,
sportovištích, ale také v zoologických
zahradách a na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy. Na dodržování zákazu budou dohlížet především
strážníci a policisté.
Nově také zákon upravuje prodej
alkoholu. Už dřívější legislativa zakazuje prodávat alkohol osobám zjevně
ovlivněným alkoholem nebo jinou
návykovou látkou, jinak hrozí pokuta
až tři tisíce korun. Nově má prodejce
povinnost takovou osobu vykázat
z provozovny. Zákon mimo jiné zakazuje prodej alkoholu v automatech.
Pokuty za porušení zákazu mohou
být deseti tisícové
Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až ve výši
pět tisíc korun. Restauracím naopak
až padesát tisíc korun. Prodej či podávání alkoholu osobě do osmnácti let
může být pokutováno až do výše sto
padesát tisíc korun, mladším patnácti
let až dvojnásobně. Právnickým osobám hrozí až dvoumilionová pokuta a
dvouletý zákaz činnosti.
První pokuty padnou až po 90
dnech
První pokuty za porušení zákazu
kouření se budou udělovat až za

devadesát dní, což vychází na konec
srpna. Provozovatelé restaurací tak
mají čas na úpravu prostor.
Elektronické cigarety
Další ožehavé téma. Výjimku na
kouření elektronických cigaret mají
restaurace. „Kuřárny budou moci
i nadále fungovat v nákupních centrech, na letištích, v zoo,“ uvedla
náměstkyně ministra zdravotnictví
Lenka Teska Arnoštová.
Restaurační zahrádky
V případě, že má podnik svou
zahrádku, terasu, na které je povoleno kouření, bude muset být podle
ministra zdravotnictví označena jako
prostor pro kouření.

Protikuřácký zákon platí od června, společnost dělí na dva tábory;
foto Tomáš Secký
Herci se bát nemusí
Bez cigaret se nebudou moci obejít
herci na jevištích. Cigareta v tomto
případě slouží jako rekvizita a je
povolena.
Hlavním smyslem nového zákona
je také ochrana dětí a rodin. Na
venkovních sportovních a kulturních
akcích, mezi které patří festivaly,
se kouřit může. Zákaz však platí na
akcích, které jsou určeny pro děti a
celé rodiny. V tomto případě se tak
v našem městě může jednat o Masopust, Pálení čarodějnic, apod. A jak
na protikuřácký zákon reagují místní
obyvatelé a štamgasti?

„Celá léta jsme provozovali
nekuřáckou restauraci, takže byl
výběr hosta, zda přijde a posedí
v nekuřáckém prostředí. Případní
kuřáci chodili na terásku pod střechu, a že jich nebylo málo. Nakonec
uvítali, že jim nesmrdí šaty od kouře a u večeře nikdo nečmoudí. Na
druhou stranu to byl výběr mě jako
provozovatele a hosta. Na celé
této věci mi vadí, že stát na kouření profituje a využívá jakoukoliv
záminku pro omezení podnikatele
i hosta a staví se do role diktátora,
který ví všechno nejlépe,“ vypovídá
Iva Vyskočilová, provozovatelka dnes
již zaniklé restaurace U Veverek Na
Clondike (redakčně kráceno).
„Je mi líto těch, co provozují
restaurace. Platí drahé nájemné, nebo si restaurace postavili
z vlastních zdrojů a stále jim někdo
nařizuje, co smí a nesmí. Hlavně ať
platí daně včas,“ vyjádřila názor
Jana Šolcová.
„Kdyby to byly státní hospody,
tak ať nařizuje stát, ale pokud
je to podnikatele, tak by měl on
rozhodnout, jakou chce mít klientelu, koho chce mít v hospodě nebo
restauraci,“ napsala redakci Dana
Fábryová.
„Protikuřácký zákon se mi velmi
líbí. Ze všech zakouřených „pajzlů“ jsou najednou pohodová místa
a člověk vidí i na druhou stranu
místnosti,“ kvituje zákon Ondřej
Petr.
„Já jsem pro zákaz v restauracích s jídlem. Jsem nekuřák a mám
dítě, do kouře bych ho opravdu
nevzala. Avšak v hospodách ať se
klidně kouří,“ dodává čerstvá maminka Natálie Černá.
Ať už se vám protikuřácký zákon
líbí či nikoli, dodržovat ho musíme
všichni, bez výjimek.
Tomáš Secký
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Změna systému volání na tísňovou
linku 156 ve Šluknovském výběžku
Dne 16. května byl ve Šluknovském
výběžku spuštěn nový systém distribuce tísňových volání na linku 156, tedy
na městskou policii. Nově se po vytočení tísňové linky z mobilního telefonu
či pevné linky ve Šluknovském výběžku
volajícímu přihlásí hlasový automat
s nabídkou číselné předvolby přímého
spojení na příslušnou městskou policii.
V našem případě buďto MP Rumburk či
MP Varnsdorf. Stiskem čísla 1 – Městská policie Rumburk, stiskem číslo
2 – Městská policie Varnsdorf.
Volající tak bude moci sám stiskem
příslušného čísla určit, na kterou
městskou policii bude přímo spojen.
Jedno ze zmíněných čísel však lze
stisknout až po přihlášení hlasového
automatu. Nelze volat přímo například
1561. Pokud volající neprovede ani po
druhém opakování hlášky žádnou volbu, je okamžitě přesměrován na MP
Rumburk. Nový systém je zaváděn za
účelem zkvalitnění obsluhy volajících
na tísňovou linku.

Shrnutí
• Po vytočení čísla 156 na území
okresu Děčín oblasti Šluknovského
výběžku se volajícímu přehraje
hláška: Dovolali jste se na linku 156,
pokud chcete volat Městskou policii
Rumburk - stiskněte 1, Varnsdorf stiskněte 2
• Pokud volající stiskne číslo 1 je
okamžitě přesměrován na GEO připojení 412333002 (156 Rumburk)
• Pokud volající stiskne číslo 2 je
okamžitě přesměrován na GEO připojení 412370281 (156 Varnsdorf)
• Pokud volající neprovede ani po
druhém opakování hlášky žádnou volbu, je okamžitě přesměrován na GEO
připojení 412333002 (156 Rumburk)
Tomáš Secký

Tři týdny a vandalové poškodili
nové vagónky

Neznámý vandal poškodil boční tabule vagónku; foto JS
Neuplynul ani měsíc od montáže
vagónků zpátky na dětské dopravní
hřiště a nás všechny zarmoutila
zpráva, že jejich nový vzhled, který obdivovali malí i velcí, je vážně
poškozen. Možná jsem už trošku
sentimentální, ale opravdu jsem měl
radost, když mi dcera cestou ze školy, hned druhý den po jejich montáži,
napsala: “Děkuji za nové vláčky!“.
O tři týdny později mi volala a informovala mě o tom, že jsou vláčky
poničené. S otázkou, zda je teď zase
odvezeme. V jejím hlase byla cítit
lítost, ale trošku i zloba a bezmoc.
Neodvezeme! Naopak je necháme
znovu opravit! Proč? Protože z bitvy
se nemá utíkat a zlo nesmí vyhrát.
Zkusíme to ještě jednou, nebo dvakrát, až i ten největší, slušně řečeno,
vandal v tomhle městě pochopí, že to
bude on, kdo prohrál.
A mezitím bych vás všechny rád
o něco požádal. Nebuďte lhostejní!
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Varnsdorf se chce připojit k akci
Piana na ulici

Buďte naopak všímaví! Všímejte si
lidí, kteří ničí naše věci, nebo zařízení
pro naše děti. Nemusíte vystavovat
sebe, ani své děti žádnému nebezpečí,
nezasahujte osobně, jen vytáhněte
telefon, zavolejte policii a nechte jí
dělat jejich práci. Není to klišé, ale
opravdu to jsou i vaše peníze, za které
následně musíme nechat tyto předměty opravit.
Hřiště je opravené, má krásné nové
povrchy, dopravní značení a funkční
semafory. Je velmi příjemné sledovat,
kolik rodičů s dětmi, ale i samotných
dětí denně hřiště navštíví. Překvapili
jsme tím i zástupce kraje na krajském
kole cyklistické soutěže, kteří nevěřili
svým očím, kolik dětí čekalo u hřiště,
až soutěž skončí a budou moci hřiště
využít. Nenechme si ho proto zničit.
Rád bych na závěr poděkoval vedení
školy VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf,
že první následnou opravu zrealizují
na své náklady.
JS

Piána na ulici se těší velké oblibě; foto Facebook Piána na ulici
Město Varnsdorf by se rádo připojilo k více než padesáti městům
v České republice, které mají na veřejném prostranství umístěna piana
k libovolnému zahrání. Nám nejblíže
dostupné je Ústí nad Labem, ale
abyste si mohli zahrát, čekala by vás
dlouhá cesta. Projekt Piana na ulici
se dostal do podvědomí lidí především díky videu s hrajícím policistou
v Praze, které kolovalo po českém
i zahraničním internetu.
Aby se projekt mohl realizovat
v nejbližší možné době, potřebujeme
vaší spolupráci. Proto dáváme výzvu
mezi vás, občany a čtenáře Hlasu severu, jestli někdo nemáte na půdě,
ve sklepě či jinde staré piano, které
nepoužíváte a darovali byste ho na
dobrou věc pro místní obyvatele,

ale také turisty, kteří k nám zavítají.
V případě, že byste chtěli pomoci,
můžete se obrátit telefonicky na
redakci Hlasu severu na číslo 417 545
162, e-mailem hs@varnsdorf.cz či
osobně na MěÚ Varnsdorf v kanceláři
Hlasu severu.
V plánu je umístit piano v blízkosti
prostoru u věžičky, kde se mimo jiné
koná řada městských akcí, jako je
například adventní zpívání či Svatomartinská oslava. Hudební nástroj by
měla chránit tzv. zamykatelná skříň,
která se každé ráno odemkne a večer
zamkne. Na piano by si mohl zahrát
opravdu každý, bez rozdílu věku a
muzikantských zkušeností. Budeme
se těšit na vaší spolupráci s městem
Varnsdorf.
Tomáš Secký

Pochvala občanům, místo pro
odevzdání použitých baterií má úspěch
Na začátku dubna letošního roku
jsme vás prostřednictvím našeho
periodika a na webových stránkách
města informovali o tom, že při
návštěvě městského úřadu můžete
ve vestibulu odevzdat do speciální
nádoby staré baterie. V tu chvíli
jsme si ani nedokázali představit,
jaký bude mít toto místo úspěch. Od
22. března do 18. května se nádoba
(tzv. maxituba) naplnila až téměř
po víko. Při následném vážení firma
Ecobat zjistila, že jsme v ní nasbírali
baterie (včetně třeba velkých zdrojů
do notebooků) o hmotnosti neuvěřitelných 43 kg! Je tedy na místě vám
všem poděkovat za to, že třídíte
a baterie tak nekončí na skládce a
neškodí životnímu prostředí. Děkujeme!
JS, Iveta Pejchová

Občané Varnsdorfu pilně odevzdávají baterie na správné místo; foto
Tomáš Secký
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Mašíňák zažil historickou bitvu
Z dějin je známé, že středověk
skončil objevením Ameriky Kryštofem
Kolumbem v roce 1492. Po více než
pěti stech letech si však varnsdorfský
rekreační rybník Mašíňák takový menší
středověk připomněl. V sobotu 3. června 2017 se totiž na louce za Kolibou
konala první historická bitva. Byli jsme
velmi zvědaví, jaký středověký den byl
pro varnsdorfské občany přichystán,
z toho důvodu jsme vyzpovídali jednoho z organizátorů akce, pana Karla
Kopeckého.

Kdo v turnaji nakonec zvítězil?
Jelikož celý turnaj byl pouze pro
pobavení, domluvili jsme se, že se vítězem stane největší fanoušek. Tím se
nakonec stal zhruba osmiletý chlapec
jménem Karel.
Nyní blíže k vám. Můžete se, prosím, čtenářům představit?
Jmenuji se Karel Kopecký a jsem
vedoucí skupiny KHŠ Primo Victoria –
Varnsdorf. Pocházím z Varnsdorfu.
Chtěl bych se více angažovat v organizování akcí pro město Varnsdorf.

Mašíňák zažil historickou bitvu, která přilákala na sedm desítek návštěvníků;
foto Karel Kopecký, vedoucí skupiny KHŠ Primo Victoria – Varnsdorf
Prozraďte nám i milým čtenářům,
jaký byl průběh akce?
Návštěvníci se začali scházet po jedné hodině odpolední. Ta pravá zábava
však začala až od dvou hodin, kdy jsme
sestavili úžasnou skupinu komediantů,
kteří předvedli krásné vystoupení
v podobě turnaje jednotlivců. Poté
jsme divákům udělali legrační přednášku o zbraních. Vzápětí jsme sestrojili menší tým o čtyřech lidech, kteří se
zhostili dalšího legračního vystoupení.
Jednalo se o bitvu o truhličku. Na
konci boje se zúčastnění dozvěděli,
že je truhlička po celou dobu prázdná,
jelikož byla moc těžká. Poté konečně
přišla nejvíce očekávaná část programu. Nastal čas bitvy. Šermíři předvedli
úžasnou show. V půl sedmé večer bylo
pak pro návštěvníky připravené vystoupení hudební skupiny Metanoon.
Vydařený večer nakonec završila ohnivá show.
Kolik návštěvníků se na první historickou podívanou přišlo podívat?
Přišlo se podívat sedmdesát návštěvníků, kterým samozřejmě tímto
velice děkujeme.
V odpovědi na otázku, jaký byl
průběh akce, jste zmínil, že se mimo
jiné konala šermířská bitva. Kdo se
tohoto turnaje zúčastnil?
Lumír (Rytíři Lužických Hvozdů
- Česká Lípa) - rozhodčí. Dále pak Bojovníci Maxim (Rytíři Mělničtí - Mělník)
Kárl a Vilém (Selago - Dvůr Králové nad
Labem), Marijan (Honesta - Ústí nad
Labem), Sváťa (Akvilo - Staré Křečany), Karel (Acheron - Ústí nad Labem)
a v neposlední řadě Karlaz a Havran
(Primo Victoria - Varnsdorf). V závorkách jsou uvedeny skupiny a místa, kde
působí – pozn. autora.

V následujících dnech bych rád oslovil místní lidi, zda by nám nechtěli
pomoci s organizací historické bitvy
v příštím roce.
Pozoruhodné. Říkám si, jakým
způsobem se asi člověk k historickým
bitvám dostane. Co vás k této dnes
již neobvyklé disciplíně vedlo?
K bitvám jsem postoupil časem, co
jsem se stal šermířem. Svým způsobem
mě k nim vedli i kamarádi šermíři.
Možná to bude znít trochu povýšeně,
ale šermíři jsou vážně úžasní lidé. Po
několika menších bitvách se pak naše
skupina, Primo Victoria, ve spolupráci
s penzionem Koliba rozhodla naplánovat vlastní bitvu, což se nám vyplnilo.
Hádám, že není lehké takovou akci
naplánovat.
Máte pravdu. Nebýt mého kamaráda
Karla Reisingera, nebyla by bitva dotažena dokonce. Další organizátoři neměli čas, další pro změnu maturovali,
proto se Karel ujal hlavní role. Začal
shánět sponzory a my ostatní mu pak
už jen pomáhali.
Nakonec ale píle a vynaložené úsilí
přinesly ovoce. Zvažujete již konání
historické bitvy i v příštím roce?
Mám slzy v očích, když si vzpomenu,
jak se šermíři loučili se slovy „tak za
rok.“ Tímto bych rád poděkoval všem
sponzorům a především návštěvníkům.
Pokud se nám podaří oslovit další sponzory, rádi bychom se v příštím roce na
témže místě znovu utkali. Na závěr
bych rád doplnil, že jestli by měl někdo zájem s námi spolupracovat nebo
se přidat do naší skupiny, může mě
kontaktovat na emailové adrese Kastner26@seznam.cz.
Hana Bučková

Jezdím bezpečně aneb
cyklisťák v bodech
Jezdím bezpečně v rámci FMP Euroregionu Nisa – 1 chata – 5 dní – 30 dětí –
2 země – 110 ujetých kilometrů. I tak
by se dal jednoduše shrnout projekt,
kterého se zúčastnily žáci ZŠ náměstí
společně s dětmi ze školy v Ebersbachu.
Stejně jako v zimě jsme i nyní vyrazili
společně do Jizerských hor, tentokráte jsme však lyže vyměnili za kola.
Naším útočištěm se opět stal penzion
U Kačáka, kde máme již dlouhá léta
své oblíbené zázemí. Odtud jsme se
každý den vydávali na vyjížďky do
okolí. A že nám mnohdy daly zabrat.
Kopečků zde bylo opravdu požehnaně
a my si je museli poctivě vyšlápnout,
abychom se na krásy Jizerských hor
mohli podívat shora. A že se bylo na
co dívat. Volný čas jsme však netrávili
pouze cykloturistikou, ale vyzkoušeli
jsme si i různé outdoorové aktivity

– základy raftingu, slaňování, slacklinu
a další. Při všech aktivitách jsme se
snažili rozvíjet naše jazykové dovednosti – my v němčině, žáci z Ebersbachu v češtině. Když nás už nohy a zadek
bolely, nepřeháněli jsme to a v klidu
si zajeli odpočinout k nedaleké nádrži,
kde jsme se mohli vykoupat a také se
vyřádit v nízkém lanovém centru. Večery jsme trávili venku u chaty, hráli
jsme hry, karty, skákali na trampolíně
nebo opékali buřty u společného ohně.
Až nás překvapilo, jak ten týden rychle
utekl. Ani jsme se nestihli rozkoukat a
už jsme zase doma.
Všem zúčastněným děkujeme za
spolupráci a pohodově strávený čas.
A dětem ještě jednou posíláme velikou pochvalu, právem si ji zaslouží!
Klára Valková, Lukáš Hůla,
Míša Vojtová a Honza Malinský

Žáci prvního stupně základních škol
se seznámili s prací složek
Integrovaného záchranného systému
Ve čtvrtek 25. května 2017 se
u varnsdorfské sportovní haly sešli
žáci prvního stupně základních škol
v rámci dalšího ročníku vzdělávacího
programu, díky kterému měli jedinečnou možnost se lépe seznámit s prací
složek Integrovaného záchranného
systému. Prezentace se zúčastnila
česká i německá státní policie, městská policie, zdravotníci a profesionální a dobrovolní hasiči.
Úvodního slova a přivítání dětí se
ujal místostarosta Roland Solloch.
Následně začal velmi bohatý program.
Každá z přítomných složek IZS měla
připravené vybavení, se kterým se
poté děti blíže seznámily. Nechyběla
samozřejmě hasičská helma, policejní
auto či pouta a také nechyběla rutinní zkouška na přítomnost alkoholu
v dechu.
Děti si mj. vyzkoušely na vlastní
kůži, jaké to je hasit pomocí hasičské hadice nebo vylézt na střechu
sportovní haly. Na figuríně záchranářům předvedly, zda umí správně
poskytnout první pomoc a policistům
následně krásně vyjmenovaly dopravní značky. V neposlední řadě přišla
také ukázka z kynologického cvičení
německých ovčáků. Po celou dobu
akce byly pro děti připraveny různé
testy a soutěže.

Integrovaný záchranný systém,
zkráceně IZS, je soubor pravidel spolupráce a koordinace záchranných a
bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a
při přípravě na mimořádné události.
V podstatě se jedná o základní a ostatní složky IZS, do kterých spadají například hasiči, kteří jsou v tomto případě
hlavním koordinátorem, dále pak
poskytovatelé zdravotnické záchranné
služby a policie ČR a z ostatních složek
pak například obecní policie nebo orgány ochrany veřejného zdraví.
Hana Bučková

Žáci si vyzkoušeli lezení po požárním žebříku; foto Ivo Šafus
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Krajské kolo soutěže mladých
cyklistů - BESIP
Dne 23.-24. května se ve Varnsdorfu na zrekonstruovaném dětském
dopravním hřišti a v areálu hasičské
zbrojnice uskutečnilo historicky
první Krajské kolo soutěže mladých
cyklistů. Soutěž připravila a realizovala Městská policie Varnsdorf
a na vlastním průběhu se podílela
i Policie ČR, která uvolnila z řad Krajského ředitelství Ústí nad Labem dopravní služby své policisty, a studenti VOŠ,SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf ti byli členy hodnotitelské komise.

připraveným pohoštěním a vynikající
vychlazenou limonádou z místního pivovaru. Na krajské kolo mladých cyklistů v letošním roce z okresního kola
postoupily jak mladší, tak starší družstva z Gymnázia Varnsdorf. Ve starší
kategorii se družstvo umístilo na vynikajícím 3. místě (o pouhé dva trestné
body) a v té mladší kategorii družstvo
skončilo na pěkném 4. místě.
Ceny pro vítěze dodalo Ministerstvo
dopravy - regionální zastoupení BESIPu, Město Varnsdorf a mnoho sponzo-

Den dětské radosti v duchu
zábavné recyklace
Dům dětí a mládeže Varnsdorf
uspořádal 27. května 2017 od 9 do 13
hodin na hřišti u sportovní haly Den
dětské radosti. Pro návštěvníky byla
připravena například mobilní horolezecká stěna, bungee trampolíny, jízda
na koni, řetízkový kolotoč nebo třeba
malování na obličej. Pro děti se hrál od
10 do 11 hodin dopoledne interaktivní
zábavní pořad - Kabaret u dvou tet.
Na stáncích zde byly také připravené
zábavné kvízy a hry v duchu sloganu
„Třiďte také elektro!“. Každý, kdo
na akci donesl vysloužilý spotřebič,
dostal v rámci akce ,,Přelez, přeskoč,

recykluj!“ za odměnu drobný dárek,
za 5 odevzdaných baterií navíc každý
dostal krabičku Ecocheese, což je krabička pro třídění baterií v domácnosti.
Společnost Elektrowin kromě programu na téma recyklace připravila i nevídanou atrakci, velikánskou nafukovací závodní dráhu, která má rozměry
12 x 3 metry. Všichni návštěvníci tuto
dráhu mohli překonávat na čas. Ti nejlepší se dostali do celorepublikového
výběru, který se uskuteční v půlce září
na pražské Letné. Celou akci moderoval DJ Miloš a vstupné bylo zdarma.
Barbora Krajčovičová

Den dětské radosti si děti náležitě užily; foto DDM Varnsdorf

Oslava 110 let kopané ve Varnsdorfu
Historicky první Krajské kolo soutěže mladých cyklistů ve Varnsdorfu; foto
MP Varnsdorf
Soutěž zahájil zástupce BESIPu
Ústeckého kraje pan Jan Pechout,
starosta města pan Ing. Stanislav Horáček, místostarosta pan Josef Hambálek a velitel MP Varnsdorf. Potom
již děti soutěžily ve třech disciplínách
a to v jízdě na dopravním hřišti podle
dopravního značení a pokynů policistů, v jízdě zručnosti po překážkové
dráze, kde prokazovaly svou zručnost
při ovládání kola a také musely dokázat své znalosti z oblasti pravidel
při psaní testů z dopravní výchovy a
zdravovědy (poskytnutí první pomoci), které byly provedeny v kempu ve
Staré Olešce.
Soutěže se zúčastnila družstva
mladých cyklistů ze všech okresů
Ústeckého kraje v celkovém počtu 56
dětí. Počasí bylo objednáno, příjemné
a teplé, přispělo k dobré náladě a
hladkému průběhu soutěže. Strážníci
MP na dopravním hřišti navíc postavili
velký stan, takže bylo možno se ukrýt
před teplem do stínu a občerstvit se

rů. Za občerstvení, ceny a opravu DDH
patří poděkování: Ústeckému kraji,
TOS , NOPROSU, VOŠ, SŠ a SOŠ a CR
Varnsdorf, Pernik, Řeznictví Vohnout,
Tiskárna TRIO Marek Dvořák, Nápoje
Ryšavý, Nápojka Richter, Cukrárna
Sluníčko, Lékárna Šmíd, So-Drink
Suchoman, ČS Slavík, Kola Brabec
Rumburk, Tabák Bílý, Autoškola Cibulka, Lékárna Legií, Goldcentrum,
ELEKTROPOL spol.s.r.o., Nápojka
Richter, Benzina Studánka a VIA
Koloc, dále Baby Market Krejčí, M.
Šatník, T. Klimeš, Potraviny – Pěček,
ČS – Vondrák, Útes s.r.o., Klempířství
Novák, Restaurace Bohemia, Fontána,
OVB-Allfinanz a.s., Lékárna Tercia, TS
města Varnsdorf, Sbor dobrovolných
hasičů Varnsdorf. V neposlední řadě
však je nutno poděkovat všem strážníkům městské policie, kteří se podíleli
na organizaci a hladkém průběhu celé
soutěže.
Špička Martin
velitel MP Varnsdorf

V rámci městských slavností města Varnsdorf je v neděli 18. června
od 9 hodin na programu oslava 110
let kopané ve Varnsdorfu! A to už si
zaslouží pozornost. Nebo ne? V rámci
oslav proběhne žákovský mezinárodní
turnaj. Od půl jedenácté návštěvníky
čeká to nejlepší. Fotbalové utkání
varnsdorfských osobní s fotbalovým
klubem Amfora. Slavnostní výkop ob-

stará nestárnoucí Helena Vondráčková
s Josefem Dvořákem.
V dresu Amfory nastoupí žijící legendy Tonda Panenka, Honza Berger,
Karol Dobiáš, Roman Skamene a další.
Celodenním programem bude provázet kapela Malvas. V pravé poledne
proběhne seskok parašutistů na cíl,
tedy hřiště. Oslavy završí místní skupina Semeno.
Redakce

Sportovní projektový den
na Gymnázium Varnsdorf
Každoročně je poslední sportovní
akcí na gymnáziu velmi oblíbený
sportovní projektový den. Letos se
koná již po sedmé a to 29. června.
Naše velké poděkování patří obci
Jiřetín pod Jedlovou. Již sedm let
obec poskytuje gymnáziu bezplatně
všechna sportoviště v areálu. Díky
této vstřícnosti můžeme nabídnout
10 různorodých disciplín (florbal,
fotbal, volejbal, ringo, přehazovaná,
přespolní běh, střelba, lukostřelba,

minigolf a cyklistika) a zapojit žáky
celé školy do sportovních aktivit.
Tato akce je zakončena vyhlášením
nejvšestrannějších sportovců, kteří se
účastnili tradičních sportovních přeborů školy, kterých bylo letos deset.
V pět hodin odpoledne proběhne navíc
předávání vysvědčení v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí ve Varnsdorfu.
Pozvání patří všem, kdo s námi chce
prožít zajímavý den.
Radka Holubářová, Petr Dopita
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Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Koupím byt 2+1 s balkonem za
rozumnou cenu. Platba ihned.
Tel. 736 767 387
Prodám rodinný dům u Kočičáku.
Tel. 731 112 506.

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.
PRONAJMU MASÉRNU s vlastním sociálním zařízením, celková
užitná plocha 19 m2. Vše nové.
Masérna je vybavena elektricky
nastavitelným masérským stolem
a nábytkem. Vytápění centrální.
Cena dohodou dle rozsahu pronájmu. Tel. 704 399 982
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SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář,
www.skzreality.cz/referenceklienti, tel. 603 536 548
GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/
rumburk-snp, tel. 603 536 548
DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a
polštáře, tel. 412 332 462

Dvacetiletý sportovně založený
mladý muž německé národnosti
se zálibou o přírodu, výlety, zimní
sporty, cyklistiku apod. žijící v žitavské oblasti, by se rád seznámil
s milou atraktivní dívkou podobných zájmů, pro společné sdílení
všeho krásného. Těším se na tvé
zavolání. Mé telefonní číslo:
004915259519232

12/2017
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Vydejte se do přírody s Hlasem severu, tentokrát na kole
V předchozím, jedenáctém, čísle
Hlasu severu jsme zahájily takové
kapesní doporučení, kam se vydat
v tomto letním počasí na výlet. Na
pomoc jsme přizvaly vás, čtenáře a
uživatele Facebooku, přičemž jste
nám prostřednictvím ankety pomohli najít krásná a zajímavá místa.
A jelikož je nám jasné, že mnozí z vás
našich rad ihned využili a vydali se
prozkoumat, zda se pod rozhlednou
opravdu nacházejí Jedlovské rybníky,
nebo si na kozí farmě Žofín zkusili
podojit kozu a vykydat stáje, rozhodly jsme se vám, naši milí čtenáři,
přinést tento druhý díl, který zajisté
ocení kdejaký cyklista.
Vybraly jsme pro vás šest a půl
jednoduchých i náročnějších stezek
po krásách severních Čech, mezi nimiž naleznete dokonce i tipy redakce
Hlasu severu.

1. Varnsdorf – Česká Kamenice
Délka: 34 km

Začínáte na hraničním přechodu
s městem Seifhennersdorf. Pokračujete mírným stoupáním přes
Světliny na Studánku. Tento úsek
není značen. Dojedete do Jiřetína pod Jedlovou, ze kterého je
možné udělat si mimo cyklotrasu
krátkou odbočku na Křížovou horu
(562 m. n m.) nebo na Jedlovou horu
(774 m. n m.) s rozhlednou, hotelem
a výbornou restaurací. Trasa pokračuje do Horní Chřibské. Toto město
se pyšní nejstarší českou sklárnou.
Dále pojedete do Chřibské, přes
Studený a Kunratice do cíle, tedy
do České Kamenice. Za navštívení
stojí výstup na kostelní věž kostela
sv. Jakuba Staršího s nádherným výhledem na město a okolí, anebo soukromé Muzeum psacích strojů, kde je
k vidění přibližně tři sta exponátů
z období od konce 19. do poloviny
20. století. Své si tu najdou i milovníci výšek, najdete tu hned dvě
rozhledny. První rozhledna stojí jihovýchodně od města na Zámeckém
vrchu ve zříceninách hradu Kamenice, druhou vyhlídkovou věž objevíte
na vrcholu Studence. Můžete také
navštívit místní pivovar.

2. Okruh z Varnsdorfu na Jedlovou
Délka: 26 km
Trasa: Varnsdorf – Jiřetín pod Jedlovou – Tolštejn – Jedlová

Jedná se o náročnou trasu s převýšením 630 m. Doporučované je horské nebo trekové kolo. Po náročném
vystoupání se v místní restauraci
můžete odměnit třeba svíčkovou se
šesti. Před odjezdem určitě nezapomeňte vyjít na rozhlednu Jedlová
a pokochat se krásným výhledem na
všechny světové strany.

3. Varnsdorf – Dolní Podluží –
Jiřetín pod Jedlovou – Kytlice
Délka: 17 km
Začínáte ve Varnsdorfu. Cesta
vede přes cyklostezku kolem „kaliště“ přes Dolní Podluží až do Jiřetína
pod Jedlovou. Po cestě míjíte mnoho
zajímavých zastávek. Štola Jana
Evangelisty, informační středisko,
hornické muzeum, křížová cesta na
Křížové hoře. Značení dále pokračuje
na zříceninu hradu Tolštejn. Trasa
pak pokračuje po Tolštejnské cestě
k nádraží Jedlová a poté směrem
na Kytlice. Louky na jižním okraji
obce Kytlice, cca 4,5 km severně od
Nového Boru, jsou chráněné jako
významné naleziště šafránu jarního, vysazeného zde pravděpodobně
na začátku 20. století, které jsou
považovány za přírodní památku.
Do malebných Kytlic na svou chatu
jezdily i známé české osobnosti jako
Vlastimil Brodský, Petra Černocká
nebo Tomáš Holý.

něte v obci Krásná Lípa, ze které se
dostanete po cyklostezce k bývalému
hradu Krásný Buk a pak již dále do
malebné vsi Kyjov a k tajemnému
Kyjovskému hrádku. Pokračujete romantickým Kyjovským údolím až do

dolů a zase nahoru. Směrem na západ od tohoto přerušení ale pokračuje krásný úsek, po kterém dojedete
k velmi pěkné pláži táhnoucí se podél
zátoky. Jsou zde i stánky s občerstvením. Za pláží se dá pokračovat ještě

NP České Švýcarsko přes rozcestník
Turistický most k bývalé vsi Zadní
Doubice.

asi 1 km a pak asfalt bohužel končí,
trasa nevede podél celého jezera. Na
konci je lavička, takže si zde můžete
chvíli odpočinout a pokračovat zpět.

4. Tip redakce Hlasu severu:
Stezka loupežníka Vildy v Jiřetíně
6. Podél Mandavy k Olberspod Jedlovou
dorfskému jezeru
Putování stezkou začíná v Jiřetíně
pod Jedlovou, odkud vyrazíte po zelené nahoru po křížové cestě ke kapli
Ukřižování. Toto poutní místo vzniklo
v 18. století na památku slepého
děvčátka z hornolužické Žitavy, které
se zde prý zázračně uzdravilo. Podle
pověsti protéká dodnes studnou vedle kaple léčivá voda, která pomáhá
zmírnit choroby očí a další nemoci.
Loupežnická stezka dále vede cestou loukami a pastvinami, odkud je
pěkný výhled na hrad Tolštejn, Jedlovou a další okolí. V létě si cestou
můžete pochutnat na malinách zrajících podél cest. Projedete okrajem
osady Jedlová a na rozcestí v lese
přejedete na červenou. Pokud jedete
s kočárkem, doporučujeme sledovat
zelenou značku až k dalšímu rozcestí, odkud vede červená na Jedlovou
z druhé strany po pozvolnější lesní
silničce.

Z Varnsdorfu překročíte hranice
do GroßSchönau. Pokračujete podél řeky Mandavy do Heinewalde,
Mittelherwigsdorf přes Hornitz až

Prozkoumaly jsme internet horem
dolem, abychom zjistily, zda mají
cyklisté svůj specifický pozdrav, našly
jsme jen prosté „ahoj“ se zamáváním
rukou a se zdvořilou otázkou „jak ti
to šlape“. Tak vám tedy na závěr

Z vrcholu Jedlové sestoupíte po
malé silničce po červené značce do
vzrostlého bukového lesa, kterým
projedete pod Tolštejn. Zpět do
Jiřetína se dostanete po malé asfaltové silničce procházející loukami a
pastvinami.

k Olbersdorfskému jezeru, kde se
v těchto letních dnech můžete příjemně zchladit na zpáteční cestu,
nebo si dát jen něco dobrého.

dnešního dílu máváme, zdravíme a
přejeme, ať vám to dobře šlape.
Barbora Krajčovičová,
Hana Bučková

6,5. Inline tip: Trasa podél Gorlitz

5. Krásná Lípa – Krásný Buk –
Kyjov – Kyjovský hrad – Kyjovské
údolí – Turistický most – Zadní
Doubice

Na inline trasu můžete nastoupit
na několika místech na jižním nebo
východním břehu, kde jsou příjezdové cesty s možností parkování. Na
úrovni městečka Tauchitz je trasa
v jednom místě přerušena a je nutno
překonat pár nepříjemných metrů

Firma přijme:
INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Plat:
18.000 – 25.000 Kč
Kontakt: 412 332 480

Délka: 9 km

Délka: 11 km

Svou cestu na kole tentokrát zač-

Délka: 20 km
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 20. června by
oslavil 80. narozeniny pan Jaromír Šikola. Dne 28. července
uplyne 15 let od jeho
úmrtí.
Stále vzpomíná manželka Irena,
dcera Kamila s manželem a vnučka
Klárka.

Děkuji MUDr. Járovi, ošetřujícím
lékařům a kolektivu sestřiček LDN 2
Nemocnice Varnsdorf za vzornou a
příkladnou péči.
Jaroslava Čapuchová

Dne 20. června by
se dožil náš drahý
Honzík Kříž 47 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte prosím
s námi. Zarmoucená
rodina.
Dne 13. června
uplynulo 24 let, co
nás opustil pan Ladislav Salfický. Stále
vzpomíná syn Ladislav s celou rodinou.
Dne 4. června jsme
vzpomněli 5. výročí úmrtí naší milované maminky a babičky paní Ludmily
Janečkové.
S láskou vzpomínají děti Zdeněk a
Alena s rodinami.
V sobotu 24. června uplyne 9 let, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný syn Jaroslav Budina. Dne
5. července by se
dožil 62 let.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a
synové s rodinami.
Již uplynulo 15
let od chvíle, kdy
nás navždy opustila
naše maminka a
babička paní Marie
Janoušková.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 11. června
uplynulo již 15 let
od chvíle, kdy nás
opustil náš drahý
manžel, tatínek a
dědeček pan Rudolf
Hlína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na
něho s námi.
Stále vzpomínají manželka Jiřina,
dcery Hana a Blanka s rodinami.
Odešel jsi, jak si
to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách
zůstaneš
dál. Dne 14. června
uplynulo 5 let, kdy
náhle a nečekaně dotlouklo předobré
a čisté srdce mého tatínka pana Josefa Češpivy.
S láskou stále vzpomíná dcera Dagmar s rodinou a manželka Zdena.
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ÚMRTÍ
Úmrtí v květnu
Hana Šveňhová
Jan Novák
Gertruda Lhotáková
Roman Šofránko
Kristina Cviková
František Vaníček
Václav Stehlíček
Helena Kvochová
Petr Hruška
Vladimíra Vrňáková
Vlastimil Koráb

81 let
78 let
79 let
38 let
70 let
69 let
69 let
82 let
65 let
87 let
51 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
17. - 18.6.2017
MDDr. Klevetová Magdalena
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
24. - 25.6.2017
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

Klub českého pohraničí
Varnsdorf
V letošních květnových dnech
vzpomínal Klub českého pohraničí
Varnsdorf na 23. výročí od svého
založení v roce 1994. V našem městě
ho založila paní Marie Kettnerová
s 42 uvědomělými vlastenci ve snaze o naplnění hesla „Jen zůstane-li
pohraničí české – zůstane česká celá
naše vlast“, což se snažíme propagovat dodnes na našich besedách při
kávě apod. Snažíme se šířit nepřípustnost idejí německého landsmanšaftu ke zrušení Benešových dekretů
s možností návratu sudetoněmeckých
pořádků v pohraničí. Jsme apolitické
sdružení bez členských příspěvků.
Scházíme se na besedách čtvrtletně
v senior klubu POHÁDKA od 15.00
hodin. Pokud souhlasíte s naším programem, přijďte mezi nás.
Za Klub českého pohraničí Varnsdorf jednatelka Marcela Lanková,
předseda klubu Rudolf Sentner

Varnsdorfští mladí recitátoři
jdou do akce
Konečně je tu červen a přicházejí
slavnostní dny pro dva mladé recitátory z Gymnázia Varnsdorf, kteří ve
svých věkových kategoriích dosáhli
letos až na samý možný vrchol. Postoupili do celostátních přehlídek.
Žák primy Jiří Buršík okouzlil porotu v krajském kole přehlídky DĚTSKÁ
SCÉNA 2017 v Lounech přednesem
úryvku z knížky Mikulášovy patálie
René Goscinnyho a poezií Mileny Lukešové Nahej v trní. Navázal tak na
své dřívější dílčí úspěchy na městské,
okresní i krajské úrovni a zúročil
několikaletou průpravu, za niž vděčí
především členům své rodiny (Jirka je
vnukem básníka a překladatele Milana
Hrabala). Jsme rádi, že je Jirka nyní
v týmu milovníků slova a divadla na našem gymnáziu, a věříme, že se na národní přehlídce ve Svitavách neztratí.

Sextán Josef Šišulák už ví, jak
chutná pocit vítězného postupu. Recitaci se věnuje už od prvního stupně
ZŠ, kde se mu věnovala paní učitelka
Alena Smetanová. A na gymnáziu
svůj talent už šest let úspěšně dál
rozvíjí. Letos Pepa recituje prózu
Ivana Wernische a poezii Gregoryho
Corsa, převzal pomyslnou štafetu a
po třech v minulých letech úspěšných slečnách bude prvním mladým
mužem, který bude Varnsdorf reprezentovat na nejprestižnější recitační
přehlídce v naší zemi WOLKROVĚ
PROSTĚJOVĚ, který slaví letos navíc mimořádný jubilejní 60. ročník.
I jemu přejeme krásný týden s poezií
v Prostějově a doufáme, že tam své
město proslaví.
Martina Janáková

Krásné životní jubileum
V měsíci květnu oslavila paní Jarmila Vitoušová krásné životní jubileum
100 let od narození. Paní Vitoušová
je varnsdorfskou občankou, ale
v současné době žije v Domově seniorů Kréta v Terezíně. Jelikož se jedná
o tak krásné životní jubileum, navštívil osobně starosta města Stanislav
Horáček, spolu s pracovnicemi matriky paní Vitoušovou v domově seniorů,
kde jí poblahopřál hodně zdraví do
dalších let a předal věcné dary. Na
oslavenkyni šlo vidět milé překvapení
a dojetí, nečekala to. Věříme, že příští rok jí budeme moci opět navštívit.
Paní Vitoušové přejeme hlavně hodně
zdraví. K blahopřání se také přidává
celá redakce Hlasu severu. Redakce

Pohlazení po duši

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 29. června
od 9.00 hod.

Ve středu 31. května nás přišly
obveselit děti z MŠ Stonožka se svými
básničkami a spoustou písniček do
klubu Pohádka. Byla to krásná hodinka, dětičky byly moc šikovné, a proto
jim patří poděkování. Též paním učitelkám patří velké díky.
Klub důchodců Pohádka pod vedením manželů Panesových.

Fofr cup přilákal hodně bikerů
Další akcí letošního „pekla“ byl
třetí závodu seriálu Fofr cup v Prysku.
Pořadatelé hlásili předem a včas svoji
připravenost, a tak není divu, že jej
aktivně absolvovalo už více jak 180
startujících napříč kategoriemi. Přesto někteří z těch ze Šluknovského
výběžku a úspěšných na minulých
závodech v Prysku nezávodili. Několik
známých vyznavačů kol naproti tomu
závod z různých důvodů nedojelo
jako např. A. Vohanka, M. Dubovecký,
J. Dužár nebo V. Zemler. Uvedena jsou
přední umístění startujících z našeho
regionu a v závorkách za nimi je jejich
průběžné pořadí.
Naděje I - chlapci 4-6 let (10 startujících): 6. F. Dulanský (průběžně
4.); Naděje II – chlapci 7—9 let (17):
6. H. Břenek (4.), 8. Daniel Stránský
(15.), 15. R. Synek (12.); Naděje II dívky 7—9 let (13): 1. A. Břenková (1.), 3. S. Stránská (3.); Mladší
chlapci 10-12 let (9): 5. V. Šelmeci
(4.); Mladší dívky 10-12 let (7):
4. J. Kovářová ml. (2.); Starší

chlapci a kadeti 13-16 let (10):
3. M. Veselý (2.), 7. E. Pokorný (16.);
Starší dívky a kadetky 13-16 (4):
1. N. Boczanová (3.); Juniorky (4):
1. V. Marschnerová (1.), 2. K. Zezulová
(6.), 3. A. Marschnerová (2.); Ženy
36 let a starší (11): 3. J. Kovářová (1.),
4. D. Divišová (3.), 7. M. Marshnerová
(10.); Junioři+muži 17-29 let (15):
1. F. Srbecký (2.), 5. D. Stárek (14.),
9. R. Jarolím (20.), 11. P. Kaštánek
(26.); Veteráni I 30-39 (19): 1. J. Novota (7.), 3. H. Schwarz (3.), 7. J. Stránský (16.), 9. K. Kříž (21.), 10. M. Fatka
(24.); Veteráni II 40-49 let (33): 4. Z. Kohout (12.), 7. P. Karban (18.),
11. J. Boczan (27.); Veteráni III
50 let a starší (23): 2. M. Spurný (6.),
4. M. Marczi (9.), 6. M. Vohnout (16.),
7. K. Bezchleba (2.), 8. M. Kaštánek
(13.), 10. J. Lánský (20.), 11. R. Kamenický (22.).
Příští, předposlední podnik seriálu,
nabízí maraton a jede se 24. června
jako závod O pohár starosty města
Česká Kamenice.
ZdS

Basketbalové kvalifikace družstev
mládeže bez úspěchu
Kvalifikační utkání o ligové soutěže mají za sebou týmy juniorů U19,
kadetů U17 a starších žákyň U15 oddílu basketbalu TJ Slovan Varnsdorf.
Bohužel, jejich výsledky nedopadly
příznivě.
O ligu juniorů U19 usilovalo deset
družstev ČR rozdělených do tří skupin.
Los nasměroval juniory TJ Slovan
k favoritovi do Trutnova a k němu do
skupiny C ještě vyfasovali staré známé
z Brandýsa n. L. Hrál každý s každým,
první celek postupoval do ligy přímo,
týmy na druhé a třetí příčce hrály
o týden později zápasy s družstvy skupiny druhé. Výsledky: TJ Slovan – Loko
Trutnov 44:80 (27:44), - BK Brandýs n.
L. 48:64 (22:31). Body v utkáních: Novák 19 (5x3), Polák 17 (2x3), Strnad 13
(1x3), Pondělíček 13, Petrla 10 (2x3),
Lehroch 6 (2x3), Jeřábek 5 (1x3), Kabát 4, Kodytek 3 a Berger 2. Trutnov na
závěr porazil Brandýs 67:49 a skupinu
C vyhrál. Ve skupině A obsadil druhé
místo ŠSK Slaný (bezkonkurenční vítěz
uplynulé nadregionální soutěže U19) a
stal se tak soupeřem Slovanu, který
v domácím utkání propadl v jeho úvodu a především ve třetí části. To vedlo
k prohře 62:90 (8:20, 25:24, 4:32,
25:14). Odveta o den později ve
Slaném poskytla podobný průběh. Domácí vyhráli 72:46 (20:7, 20:17, 14:7,
18:15) a po dvou úspěších s Varnsdorfem v nadregionální soutěži jej porazili počtvrté v řadě. Slovan ovšem hrál
kvalifikaci v již v pozměněné sestavě

s většinou o rok a více mladšími hráči.
Proto byla celá pojata jako konfrontace s družstvy ligy a jako motivace pro
hráče nového týmu.
Kvalifikace kadetů U17 se zúčastnilo patnáct klubů rozdělených do
čtyř skupin. Nově se tvořící družstvo
(v uplynulé sezoně U15) se střetlo
v Jihlavě s kluby ze Žďáru nad Sázavou, Uherského Brodu a domácí Jihlavy. Pro svěřence trenéra A. Cedrycha
a asistenta J. Frolíka byl turnaj spíše
zkušební a bral se jako testování
dovedností jednotlivců i fungování
nového týmu. Přes hrozivě vypadající
výsledky družstvo předvádělo lepšící
se výkony, ale na postup to nestačilo.
Přímo postoupil Zďár n. S. Výsledky:
TJ Slovan - Žďár n. S. 36:124, - Uherský Brod 37:91, – Jihlava 43:82. Body
v utkáních zaznamenali Strnad 30,
T. Petrla 21, Pondělíček 18, Jeřábek
16, Nechanický 16, Lehroch 5, Berger
4, Kozák 4 a Sembdner 2.
Kvalifikace starších žákyň měla být
vstupní bránou do ligy U15, když uplynulou sezonu absolvovaly jako mladší
ligu U14 s ne úplně špatnými výsledky.
Hráčky TJ Slovan však prohrály v Kladně s domácím Sokolem 67:54, s Pastelkou Mladá Boleslav 73:43 a s Basket
Poděbrady 64:48. To jim zavřelo cestu
do ligy. Druhou šancí probojovat se
do ní bude snad možnost postupu
z prvních míst nadregionální soutěží
po úvodní polovině nastávající sezony.
TJ Slovan-basket, ZdS

Kytlický duatlon
V příjemném prostředí kolem přírodního koupaliště v Kytlici a za skvělého počasí proběhl 15. ročník terénního duatlonu (terénní běh + bike).
Závody přilákaly necelou stovku specialistů i universálních závodníků od
nejmenších až po veterány i štafety.
Dále jsou výsledky těch odvážných
z oddílů Šluknovského výběžku. Dívky
10-11 let: 1. J. Kovářová; Mladší

žáci: 2. J. Zajíček; Muži open:
4. M. Lukačovič, 5. P. Kaštánek; Muži:
8. A. Vohanka, 13. J. Singh; Veteráni:
9. M. Kaštánek, 10. T. Polák; Štafety
muži: 1. H. Schwarz - K. Valenta.
Dětské a žákovské kategorie absolvovaly 0,4 km běhu, 4 km na kole a opět
0,4 km běhu. Pro hlavní závod i pro
štafety byla distance 5 – 20 - 3 km, pro
open závod 3 - 10 - 0,5 km.
ZdS

Hry 1. stupně ZŠ otevřela atletika
Rok se sešel s rokem a na varnsdorfském stadionu v Kotlině byl v pátek
26. května otevřen nový ročník Olympiády, a to atletikou pro první stupeň
ZŠ. Rozjel se již o 16. ročník. Počasí
vyšlo více než parádně, žáci natěšení
a učitelky a další pedagogický dozor
byly v očekávání výkonů svých svěřenců. Rozhodčí nechyběli včas na svých
místech a stejně tak žáci – pomocníci
z 8. A třídy ZŠ nám. E. Beneše na vzorně připravených stanovištích.
Vše mohlo začít. Od prvního
startovního výstřelu při běhu na
60 m dívek bylo jasné, že jdeme „na
vážno“. Každý účastník ze sebe vymačkal maximum. Zvláště viditelné
to bylo v běhu na 800 m. Ale až na
malé výjimky každý došel do cíle.
Největší očekávání přinášejí vždy
štafety na 4 x 60 m. Pocit z individuálního vítězství je pokaždé slastný,
rozhodující pro vítězství družstva je
však vyrovnaný tým. A ten v letošním
roce měla až moc jednoznačně ZŠ
Edisonova. Pořadí kategorie dívek:
1. ZŠ Edisonova 129 bodů, 2. ZŠ Seifertova 62, 3. ZŠ náměstí 48, 4. IZŠ
Karlova 47, 5. ZŠ Bratislavská 11 bodů. Pořadí kategorie chlapců: 1. ZŠ Edisonova 117 bodů, 2. ZŠ náměstí 84,

3. ZŠ Seifertova 58, 4. ZŠ Karlova 50,
5. ZŠ Bratislavská 11 bodů. Závěrem
patří poděkování pořadatelům ze
ZŠ náměstí E. Beneše, rozhodčím
(L. Kubíček, A. Ježková, Z. Barborík),

hlasateli (Z. Šimák), Komisi pro vzdělávání a tělovýchovu a v neposlední
řadě samotným účastníkům.
V. Zemler, foto Ivo Šafus

Z Varnsdorfu na olympiádu
Není to do Tokia, ale do Brna. V závěru měsíce června je Jihomoravský
kraj pořadatelem Letní olympiády
mládeže ČR. Pod záštitou Českého
olympijského výboru tam bude soutěžit zhruba 4 000 mladých sportovců
v disciplinách určených pořadatelem.
Výběr sportovců je organizován na
úrovni krajů. Ty také hradí náklady
na cestování, pobyt a vybavení svých
reprezentací. Ústecká výběrová ko-

mise nominovala mladšího žáka OA
TJ Slovan Varnsdorf Jakuba Zajíčka.
Jeho atletická všestrannost a osobní
rekordy skýtají možnosti uplatnění
ve větším počtu disciplin. Za zmínku
stojí 4,76 m ve skoku dalekém a čas
2:22,93 min. na trati 800 m. Věříme,
že kvalita olympijských soupeřů a
atmosféra soutěží pomohou Kubovi
k dalšímu vylepšení osobní statistiky.
Skalický

Pohár časovek Liberecka

Pod titulkem se skrývá název již
letité série čtyř časovek do vrchu s intervalovými starty na některé z vrcholů
či sedel v okolí Liberce a Jablonce n. N.
Jezdí se v květnu a červnu, a to vždy ve
čtvrtek, což možná brání většímu počtu
startujících nejen z Libereckého kraje.
První byla i letos Časovka Milíře (délka
3,3 km, převýšení 193 m) mající start
v Proseči nad Nisou. Druhým měřením
sil byl Vítkov (6,8 km a 313 m) se star-

tem v Chrastavě a třetím Kryštofák.
Ten představuje zdolat 5,6 km z Kryštofova údolí a převýšení 133 m. Závody
jsou přístupné všem zájemcům starších
18 let. Všechny tři časovky zatím odjel
R. Kamenický z TJ Rumburk, v kategorii
MC 50-59 let se umístil postupně na 5.,
3. a 6. místě, což stačí průběžně na
3. pořadí. Pouze Kryštofák zatím odjel
M. Spurný z CC Varnsdorf a ve stejné kategorii dojel třetí.
ZdS
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Basketbal veteránů

Ve dnech 19. – 21. 5. se konalo
v Klatovech již 11. Mistrovství
České republiky veteránů v basketbalu, na kterém se letos sešlo
v šesti kategoriích 20 družstev žen
a v osmi dalších 29 družstev mužů.
Pod hlavičkou TJ Slovan Varnsdorf se
v kategorii 50+ turnaje zúčastnilo
i družstvo mužů z Varnsdorfu a
s nimi pět dalších týmů. Ty byly
rozděleny do dvou skupin a systém
turnaje umožňoval, že i z posledního
místa ve skupině se mohlo bojovat
o finále. Naším prvním soupeřem
byl silný celek ze Slovinska – VKD
Stajerska, který měl ve svém středu
námi
neubránitelného
vysokého
pivota, a proto porážka 38:27
(17:6) příliš nepřekvapila. Střelecky se
prosadil Unger 8, Ježek 7, Horáček 5,
Z. Prchal 4 a Novotný 3. Ve druhém
utkání ve skupině jsme měli za
soupeře Pražskou směsku a po vcelku
jednoznačném průběhu jsme zvítězili
55:39 (28:19), když se střelecky
dařilo Ungerovi s 24 a Horáčkovi se
14 body, dále bodovali Vinklárek 8,
Z. Prchal 4, L. Prchal 3 a Novotný 2.

V dalším průběhu jsme se jako druhé
družstvo ve skupině A střetli se
třetím celkem ze skupiny B a tím byl
tým Jasný Favoriti složený z bývalých
litoměřických hráčů. V dramatickém
utkání, ve kterém se oba týmy
střídaly ve vedení, jsme v závěru
byli šťastnější a po výsledku 41:39
(21:21) postoupili do bojů o 1. – 4.
místo. Střelecky se dařilo Ungerovi
s 17 body, dále pak bodoval Horáček
11, Z. Prchal 10, Vinklárek 2 a
L. Prchal 1 bod. S nadějí na finále jsme
se ještě v sobotu večer postavili opět
proti slovinskému celku VKD Stajerska. Zatímco „náš“ vítěz skupiny
nastoupil teprve ke svému prvnímu
sobotnímu utkání, pro nás se jednalo
již o třetí zápas. Průběh utkání tomuto rozdílnému počtu odehraných
zápasů také odpovídal, když jsme se
silami vydrželi jen do poločasu a po
výsledku 62:31 (21:16) jsme v neděli
měli šanci bojovat ještě o 3. místo.
Body zaznamenal Unger 13, L. Prchal
7, Z. Prchal 6, Ježek a Beckel po 2,
Horáček 1. Nedělní utkání již hodně
bolelo všechny aktéry. Soupeřem
nám byl celek Pulci (Žabovřesky
Brno). O naší prohře rozhodl závěr
prvního poločasu, kdy soupeř získal
rozhodující náskok a ten si udržel
až do konce utkání. Výsledek 57:42
(30:18) znamenal celkově 4. místo
v turnaji, což je oproti loňskému 6.
zlepšení. Body zaznamenal Unger
23, Vinklárek 6, Ježek 5, L. Prchal
4, Horáček a Beckel po 2. Družstvo
veteránů na turnaji startovalo ve
složení Jiří Beckel, Zdeněk Prchal,
Miroslav Ježek, Jaroslav Vinklárek,
Stanislav Horáček, Luboš Prchal, Miloslav Unger a Miroslav Novotný. Je
škoda, že svou účast musel ze zdravotních důvodů těsně před odjezdem
zrušit Pavel Šiška.
M. N.

Fotbalové informace
Po lednovém odchodu autora
10 branek Alexandera Jakubova v roli
volného hráče z FK Varnsdorf do FC
Baník Ostrava se kanonýrem klubu
stal Fahrudin Durdevic. Ten na podzim
odehrál bez střídání pět duelů, ve
třech chyběl, dal 2 góly a na jaře přidal
5 dalších. Čtyřikrát se v sezoně trefili
Bojan Dordič a Nikolas Daníček. Nejvíce
branek ve FNL 2016-2017, a to 18,
vstřelil olomoucký Jakub Plšek. Varnsdorfský gólman Miroslav Samoel vychytal 6 čistých kont, ovšem prim mezi
brankovými tyčemi v tomto směru drží

Petr Vašek z Ostravy. Nepustil míč za
svá záda v 17 utkáních. Nejvíce minut
(2237) odehrál v uplynulé sezoně za FK
Karel Knejzlík.
Oba týmy dorostu hostily své
soupeře z Krupky, jejichž celky drží
pozice ve spodních částech tabulky.
Podle toho vypadaly i výsledky při
formě domácích mladíků. Výběr U19
zvítězil 9:0 a „sedmnáctka“ přidala
jeden gól navíc, vyhrála tedy 10:0.
Předposlední zápasy odehrály dorosty
u FK Junior Děčín s přesvědčivými
výhrami 0:12 a 0:7.
ZdS

Šachové střípky
V České Lípě se konal KP mládeže
v rapid šachu, na kterém se představilo
také 11 varnsdorfských šachových
nadějí. Z nich se krajským přeborníkem
v kategorii H16 se stal Václav Paulus a
v kategorii D14 obsadila Ema Rosová
3. místo. Velmi cenného umístění
dosáhl také Tomáš Rosa v nejpočetněji
zastoupené kategorii H10, skončil zde
čtvrtý a sedmý byl Matěj Hejný. Soli-

dní pátá pořadí, i když jsou tak trochu
pod jejich možnosti, přidali v H14 Marcel Locker a v H12 Michal Papoušek.
Na silně obsazeném mezinárodním
turnaji, kterým byla Velká cena
Litvínova, si varnsdorfský Václav Paulus
(15 let) zajistil v těžké konkurenci
dospělých šachistů 7. místo. Navíc
suverénně ovládl kategorii do 21 let.
VH

Letní sportovní hry v obraze

Tenisové zpravodajství
Vylepšit nepříznivý stav mohly ještě tři
debly, ale do vítězného konce dovedli
zápas pouze Daniel Šic (hostování
z TC Mozkové lázně Doubice) – Zdeněk
Hrabě. Výsledek utkání 7:2 (14:4).
Nejmladší družstvo babytenistů se
představilo v polovině května v Liberci
v utkáních s SK Matchball Česká Lípa B
a s TK Rochlice Liberec (soutěž se hraje
turnajově). S SK Matchball neuspělo
2:4, body získala Lucie Jiroutová a
v deblu pár Lucie Jiroutová s Martinem
Svobodou. S TK Rochlice pak prohrálo
hladce 0:6.
TJ Slovan Varnsdorf pořádá
o prázdninách příměstské tenisové
kempy v termínech 10. - 14.7. a dále
14.-18.8. 2017. Info včetně přihlášek
je na https://tenis.tjslovanvarnsdorf.cz/pripravka/tenisovy-kemp/
ZdS
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Tenisové soutěže na severu Čech jsou
v jednotlivých věkových kategoriích
zhruba ve své polovině a další
střetnutí absolvovala i družstva TO TJ
Slovan Varnsdorf. Třetí utkání sezony
vybojoval smíšený tým dospělých
Slovanu na dvorcích druhého týmu
tabulky LTK Liberec E, odkud se vrátil
s prohrou 7:2 (sady 15:4). Úspěšné
byly pouze debly Marek Řípa – Martin
Mihalík a Rastislav Makoviny – Marcel
Mládek. Družstvo dorostu zdolalo
v domácím prostředí TK Frýdlant B
přesvědčivě 8:1 (17:2). Body zajistili
Ondřej Kramer, Josef Kolka, Nikola
Bečvářová, Petra Svobodná, Marek
Bartl a ve čtyřhrách Kramer – Kolka,
Šuma – Bartl a Bečvářová – Svobodná.
Tým mladšího žactva zajížděl k utkání
u TK Frýdlant A. První bod pro Slovan
získal Zdeněk Hrabě až za stavu 5:0.

