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Vítěz Miroslav Kaiser (v červené čepici) se psem Nelsonem; foto Ilona 
Dvořáková

Miroslav Kaiser ovládl Mistrovství 
České republiky ve výkonu vodících psů

Zahájení týdenního svozu 
nádob na směsný komunální 
odpad

Oznamujeme vám, že od 
16. října 2017 bude zahájen 
týdenní svoz nádob na směsný 
komunální odpad označených 
červenou známkou (kombino-
vaný vývoz). O termínu ukon-
čení týdenního svozu budete 
opět informováni.

Zahájení zimního svozu 
nádob na směsný komunální 
odpad

Oznamujeme vám, že od 
16. října 2017 bude zahájen 
zimní svoz nádob na směsný 
komunální odpad (nádoby 
olepené bílou známkou).  
Nádoby budou vyváženy 1x 
týdně, a to ve stejné dny jako 
ostatní nádoby. O termínu 
ukončení zimního svozu bude-
te opět informováni.

Odbor životního prostředí

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

OZNÁMENÍ

Dne 9. září se v Hradci Králové 
uskutečnil 34. ročník Mistrovství 
České republiky ve výkonu vodících 
psů. Do východočeského města se 
sjeli zrakově postižení spolu se svými 
pejsky z celé republiky. Mistrovství 
se konalo v lokalitě Malého náměstí 
a přilehlých ulic, kde vodící psi 
předvedli pod dohledem odborných 
rozhodčích svou každodenní práci 
při bezpečném provázení svých nevi-
domých majitelů.

„Tato soutěž je poskládaná ze dvou 
částí. Je to frekvence a poslušnost. 
Na frekvenci ráno před soutěží si 
rozhodčí z těch cvičitelských škol, 
které přijely, vymysleli okolo Malého 
náměstí trasu, aby měla co nejvíce 
překážek, které vodicí pejsci musí 
v běžném životě zvládat. Potom 
soutěžní dvojice trasu prochází a 
rozhodčí jde za nimi, dává povely 
a boduje to, jak to pejsek s nevi-
domým člověkem zvládá. Druhá část 
je poslušnost, takové základní povel, 
jako jsou „sedni,“ „lehni,“ „zůstaň,“ 
„k noze,“ prostě to, co pejsek musí 
umět,“ uvedla organizátorka akce 
paní Renata Moravcová pro Hradeck-
ou Internetovou Televizi.

Mistrovství České republiky ve 
výkonu vodících psů se zúčastnil 
také pan Miroslav Kaiser z Varns-
dorfu spolu se svým věrným pejskem 
Nelsonem, se kterým se umístil na 
překrásném prvním místě.

„Dá se říci, že jsem se svým 
pejskem Nelsonem trénoval každý 
den. Věnoval jsem se mu pravidelně. 
Upřímně jsem vítězství nečekal. Bylo 
to totiž z osmi mých účastí první 
vítězství. O to ale byla větší radost,“ 
odpověděl redakci pan Kaiser na dota-
zy, jak se na mistrovství připravoval 
a jaké má pocity z vítězství.

Letošního ročníku mistrovství se 
nezúčastnil náš místní druhý nevi-
domý sportovec pan Roman Vaněk, 
který však nezahálel a účastnil se 
ve dnech 15. až 16. září v Horní 
Světlé druhého ročníku Lužických 
sportovních her pro nevidomé a 
slabozraké.

„Já už jsem se stal dvakrát mis-
trem a doma mám už 10 pohárů. Tak 
jsem to jednou vynechal a dal šanci 
ostatním soutěžícím. A vyšlo to,“ 
prozradil redakci pan Roman Vaněk, 
z jakého důvodu se nezúčastnil mis-
trovství.

Lužické sportovní hry pro nevidomé 
a slabozraké uspořádala Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR, z. s. oblastní pobočka Česká 
Lípa a Občanské sdružení Ski Luž. 
Sportovního víkendu se zúčastnilo 
18 soutěžících z Varnsdorfu, České 
Lípy a Vratislavic.

Pro závodníky byly připravené 
soutěžní disciplíny v podobě chůze 
s bílou holí za zvukem, chůze 
s bílou holí – vyhledávání překážky, 
hod míčem na ozvučený cíl, hod do 
dálky, atletický trojboj pod vedením 
profesionálních atletů (vrh koulí, 
hod oštěpem a diskem). Zábavné 
disciplíny pak vystřídala soutěž 
družstev v turnaji v šipkách a hodem 
ozvučeným míčem na terč. Všechny 
disciplíny soutěžící podstoupili 
v klapkách, protože někteří měli 
zbytkový zrak.

V sobotu 16. září pak soutěžící 
navštívili atleti z AC Česká Lípa, pan 
Karel Trejbal a slečna Ivana Slaměná, 

kteří opětovně pomohli každému 
sportovci s takto velkou výzvou v troj-
boji, především pak s vrhem koulí, 
s hodem oštěpem a diskem.

„V sobotních odpoledních hodinách 
nás čekalo vyhlášení výsledků. 
Opravdu jsme to nečekali a vyhráli 
jsme s Mirkem Kaiserem každý sedm 
medailí. Skoro ve všech disciplínách 
jsme se udrželi v prvních liniích. Bylo 
to pro nás moc potěšující, to je ale 
asi tak vše. Brali jsme to spíš jako 
zábavu a zpestření našeho života,“ 
uvedl na závěr pan Vaněk.

Mistrovství České republiky ve 
výkonu vodících psů a Lužické spor-
tovní hry pro nevidomé a slabozraké 
nejsou zdaleka jediné soutěže, 
kterých se tito dva aktivní nevidoucí 
se svými pejsky pravidelně účastní. 
Jménem celé redakce bych ráda panu 
Vaňkovi a panu Kaiserovi srdečně 
pogratulovala k úspěchům a popřála 
mnoho úspěchů při dalších závodech.

              Hana Bučková



Zprávy 16/2017

2

Je tomu rok, co byla nádraží pře-
vedena z Českých drah na Správu 
železničních dopravních cest. Prvotní 
opravy za dvanáct měsíců probíhaly 
pomaleji, než stát předpokládal. Od 
následujícího roku se ale rozběhne 
maraton rozsáhlých rekonstrukcí a 
revitalizací osobních nádraží, který 
je plánován na období pěti let. Za tu 
dobu poputuje do oprav kolem osmi 
miliard korun. Správa železničních 
dopravních cest plánuje opravit kolem 
sto padesáti železničních stanic.

„Každý, kdo pravidelně cestuje vla-
kem, však potvrdí, že nás v této oblasti 
čeká ještě mnoho práce. Modernizova-
ných nádraží ale bude v příštích letech 
rapidně přibývat,“ poznamenal minis-
tr dopravy Ing. Dan Ťok, podle kterého 
jsou první výsledky již vidět.

Na Šluknovský výběžek bude vy-
členěno kolem 100 milionů korun. 
Musí si ale pár let počat. Přednost 
mají nádražní stanice, které jsou 
v horším stavu či jsou frekventovaněj-

Rekonstrukce varnsdorfského 
nádraží začne do tří let

ší. Rekonstrukce se dočká nádraží ve 
Varnsdorfu, Rumburku, Krásné Lípě 
a v Mikulášovicích. Nejnákladnější 
rekonstrukce stanice bude právě ve 
Varnsdorfu, jenž stojí téměř na hranici 
se soudním Německem a je vstupní 
bránou do Čech. Stavební práce by 
měly začít v roce 2020, přičemž odha-
dované náklady jsou kolem 50 milionů 
korun.

Náměstek generálního ředitele 
Správy železničních dopravních cest, 
Tomáš Drmola, slíbil, že rozhodně 
nebudou žádná nádraží úplně bourat. 
V případě naší stanice lze předpoklá-
dat, že dojde ke zrušení větší části 
budovy, která by nebyla v dnešní době 
v této velikosti využívána. „Budouc-
nost varnsdorfského nádraží mi není 
jedno, proto jsem rád, že má osobní 
jednání přímo u generálního ředitele 
SŽDC k něčemu byla. Původně se mělo 
s rekonstrukcí začít ještě o pár let 
později,“ doplňuje starosta města 
Ing. Stanislav Horáček.    Tomáš Secký

Kino Panorama je mezi námi po 
znovuotevření již dvanáct let. Za tu 
dobu prošly jeho sálem stovky, tisíce, 
desetitisíce spokojených návštěvní-
ků. Pozvali jsme si k rozhovoru maji-
tele Centra Panorama, Pavla Nejtka, 
a zeptali se ho na další činnost této 
instituce.

Dobrý den, před měsícem nám za-
čal nový školní rok, i když pro vás 
je sezóna celoroční, připravujete 
v kině nějaké zajímavé novinky?

„I vám dobrý den. V první řadě 
bychom chtěli poděkovat všem pří-
znivcům a návštěvníkům kina, kteří 
jej od roku 2005 navštívili. Rádi 
bychom poděkovali i zastupitelům 
města za jejich pravidelnou finanční 

Kino Panorama chystá další příjemné změny

 Nádražní budova ve Varnsdorfu je v katastrofálním stavu, opravy by se 
měla dočkat v roce 2020; foto Tomáš Secký

podporu, bez které kino provozovat 
nelze, neboť všechna kina v ČR pro-
mítají se ztrátou. Když už jsem začal 
poděkováním, velký dík si zaslouží 
i Rada našeho města a Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje, kteří podpořili naši 
mimořádnou akci – víkendovou pro-
jekci 70 mm filmů. Nesmím zapome-
nout na Státní fond kinematografie, 
který nás pravidelně podporuje a 
letos se podílí na výměně projekčního 
plátna.“

Když už jste na tuto akci narazil, 
jaký mělo promítání 70 mm filmů 
úspěch?

„Obrovský. Na rozdíl např. od 
festivalu Nisa, na který místní diváci 
příliš nechodí, na projekci 70 mm 

jsme zaznamenali jak zvýšený zájem 
místních diváků, tak na něj přijeli 
diváci z jiných měst, ale také z Ně-
mecka, Rakouska, ale i Švýcarska. 
Po celou dobu se projekce účastnil 
i zástupce Národního filmového ar-
chivu ČR.“

Co znamená zvýšený zájem pro 
diváky?

„Ten zvýšený zájem, hlavně ze 
strany zahraničních diváků, ale 
i českých a zahraničních odborníků, 
znamená, že se o našem kině mluví 
a píše v odborných kruzích, naše kino 
se dostalo do mezinárodní databáze 
kin promítajících tento druh filmu. 
Ono to možná bude znít neuvěřitel-
ně, ale i v době vysoké digitalizace 
přetrvává zájem o 70 mm film a 
v celém světě je řada fandů, kteří 
na tyto projekce jezdí bez ohledu na 
vzdálenost. Naše kino a další zajíma-
vosti ze světa 70 mm filmu najdete 
i na webových stránkách dánského 
správce www.in70mm.com.

Pro diváky to znamená přede-
vším projekci zajímavějších a tzv. 
„neběžných“ titulů. Po předchozí 
spolupráci s Bundesarchivem v Ber-
líně a Kino museum Berlín se díky 
aktivitám v Nisa festivalu a víkendu 
70 mm filmů podařilo navázat velmi 
dobrou spolupráci s National Science 
and Media Museum v anglickém 
Bradfordu, které na letošní projekci 
zapůjčilo ze svých sbírek např. filmy 
Báječní muži na létajících strojích a 
Tora, Tora, Tora!. To, že se letošního 
ročníku zúčastnil zástupce Národního 
filmového archivu ČR, znamená další 
posun spočívající především v lepší 
možnosti získat zajímavé tituly, na 
které my, jako soukromí provozova-
telé, nedosáhneme. Ono se to možná 
nezdá, ale projekce archivních filmů 
vyžaduje obrovské úsilí nejen získat 
samotnou filmovou kopii (včetně 
nákladů na zapůjčení, dopravu a 
obvykle vysokou pojistku), ale pod-
mínkou zapůjčení je i získání pro-

jekčních práv, tedy získání oprávnění 
od vlastníků práv, tuto kopii v Centru 
Panorama promítat.“

Na jaké další novinky se mohou 
návštěvníci těšit?

„Zvýšený zájem diváků, včetně 
těch zahraničních a leckdy význam-
ných hostů, vyžaduje zlepšení pro-
středí a kvality. Vzhledem k tomu, 
že kino stoupá na významu, včetně 
mezinárodního zájmu, tak nás to 
motivuje k dalším technickým změ-
nám, které návštěvník brzy pocítí. 
Jako první teď připravujeme zlepšení 
kvality obrazu a to výměnou projekč-
ního plátna, na které se z 50 % podílí 
fond kinematografie. Jelikož veškeré 
náklady spojené s modernizací jsou 
v režii majitele objektu, vyjde-li tato 
dotace, budeme rádi. Diváci by se tak 
mohli dočkat zvětšení plochy projekce 
ze 120 na neuvěřitelných 130 m2.

Ve druhé fázi dojde k výměně zbyt-
ku původních sedadel z roku 1971. 
V letošním roce se nám podařilo zís-
kat 200 zánovních moderních polstro-
vaných sedadel, takže s 240 sedadly 
vyměněnými v roce 2008 budeme 
mít v kině 440 pohodlných sedadel. 
Nová sedadla budou splňovat veš-
kerý komfort diváka, jsou vybavena 
opěrkami hlavy a držáky na nápoje. 
Jejich umístění plánujeme na za-
čátek příštího roku, do té doby je 
zapotřebí opravit stávající betonové 
stupně poškozené od zatékající vody 
v době, kdy kino bylo mimo provoz 
a také vyměnit podlahovou krytinu 
v prostoru celých stupňů.“

Rád bych za redakci Hlasu severu 
i město Varnsdorf poděkoval Pavlu 
Nejtkovi za rozhovor a čas, který 
věnuje kinu a souvisejícím objektům. 
Jeho aktivity trvale pomáhají zlepšit 
obraz našeho města na veřejnosti 
a díky tomu, že se jedná o jedno 
z mála kin v republice, i na světě, 
které je schopno hrát veškeré filmo-
vé i digitální formáty, tak přispívá ke 
kulturnímu bohatství našeho města 
i kraje.                                         JS

Centrum Panorama není jen kino, v novodobé historii se v něm promítá, 
pořádají festivaly, přímé přenosy, koncerty, besedy, ale zapsalo se do dě-
jin města i jako místo diskuzí při občanských nepokojích v roce 2011; foto 
miw.cz
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Na přelomu letních prázdnin se 
ve dnech 21. až 23. července konal 
v areálu koupaliště ve Varnsdorfu 
další ročník benefičního festivalu 
Helpfest. Tato již tradiční událost, 
ze které je výtěžek poskytnut pro 
dobrou věc, je mezi obyvateli, nejen 
našeho města, velmi oblíbená. Letos 
byl festival věnovaný Tobiáškovi 
z Rumburku. Proč právě jemu? Ze-

Na benefičním festivalu se vybralo přes 50 000 tisíc korun, 
výtěžek putuje Tobiáškovi

ptali jsme se proto organizátora akce 
v rámci rozhovoru.

Můžete čtenářům představit akci 
Helpfest?

Jak již bylo uvedeno, festival Help-
Fest je tradiční hudební festival, který 
se koná vždy v druhé polovině červen-
ce v areálu koupaliště ve Varnsdorfu. 
Tato akce je převážně zaměřena na 
hudební styly rock a metal. Ovšem se 
nebráníme i jiným hudebním stylům. 
Výtěžek z akce je vždy věnován na 
dobročinné účely. Navštěvují nás hos-
té z celé České republiky, Německa 
a Polska. Návštěvnost v posledních 
letech je okolo 600 skvělých návštěv-
níků. Vystupovalo u nás mnoho kapel 
z celého světa, např. z USA, Mexika, 
Austrálie, Polska, Německa, Sloven-
ska, Itálie, Holandska apod.

Kolikátý ročník se letos konal?
V minulosti již proběhly čtyři 

ročníky, po nichž následovala dlouhá 
pauza. Až v roce 2015 proběhl festival 
v novém formátu, který trvá dodnes. 
A pevně doufáme, že ještě dlouho 
bude.

Co obnáší příprava takové akce, 
jako je Helpfest?

Je to celoroční práce, kde je třeba 
zařídit vše potřebné od kapel, spon-
zorů až po ty nejzákladnější věci. 
Jakmile skončí jeden ročník, po měsí-
ci odpočinku začínáme zase pracovat 
na dalším.

Jak řešíte, když Vám odstoupí 

kapela a musíte ji nahradit jinou?
Každoročně máme přibližně 80 zá-

jemců o vystoupení na festivalu, tím 
pádem nemáme nouzi o náhradu.

Proběhla akce bez problému 
nebo jste museli nějaký problém 
řešit?

Ano, akce proběhla naprosto 
v pořádku a bez komplikací tak, jako 
tomu je každý rok.

To nás velmi těší. Prozradíte čte-
nářům, co chystáte na příští rok?

Určitě chceme zvýšit úroveň festi-
valu, komfort a zázemí pro návštěv-
níky festivalu. V neposlední řadě 
chceme do Varnsdorfu přivézt zvuč-
nější jména hudební scény. Sledovat 
nás můžete na oficiálních stránkách 
festivalu na Facebooku, kde každým 
dnem zveřejníme první informace 
o chystaném ročníku 2018.

Jak jste již zmínil, výtěžek 
z této akce je tradičně věnován pro 
dobrou věc. Letos jste si vybrali 
Tobiáška z Rumburku. Proč právě 
Tobiáška?

Na Tobiáška jsme přišli na sociální 
síti, kde se pro něj konal benefiční 
koncert. Podle našich informací, tato 
akce nedopadla nejlépe a my se roz-
hodli kontaktovat rodinu Touškových, 
kterým jsme nabídli pomoc. Tobiášek 
je usměvavý pětiletý klučina, který 
trpí od malička dětskou mozkovou 
obrnou – pohybové postižení. Díky 
speciální, ale velmi nákladné rehabi-
litaci je šance na veliké zlepšení.

Dne 9. září 2017 proběhlo oficiál-
ní předání peněz rodině malého 
Tobiáška. Kolik jste na akci vy-
brali a jakým způsobem předání 
proběhlo?

Za celý festival se celkem podařilo 
vybrat 50 358 Kč, které pokryjí celou 
Tobiáškovu rehabilitaci. Předání pro-
běhlo u Tobiáška doma.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem lidem, kteří se na akci jakkoliv 
podíleli. Všem sponzorům, bez kte-
rých by nešla taková akce uspořádat. 
Kapelám, které se nebojí přijet, a 
podpořit dobrou věc bez nároku na 
honorář. Uvidíme se příští rok ve 
dnech 20.-22.7.2018. Tým pořadate-
lů HelpFest & Live Rock Promotion.

Děkujeme Vám za rozhovor a těší-
me se příští rok!         Hana Bučková, 

foto Helpfest 
& Live Rock Promotion

Tobiášek (uprostřed) neskrýval radost

Jak jsme vás informovali v Hlasu 
severu č. 14, město Varnsdorf uspě-
lo v dotaci na pořízení 1000 kusů 
kompostérů, které měly být dodány 
v průběhu září, což se také stalo. Od 
pondělí 11. září mají občané Varns-
dorfu možnost získat zdarma kom-
postér a zjednodušit si tak likvidaci 
biologicky rozložitelných odpadů. 

Protože kompostéry jsou pořízeny 
z dotačního programu, jehož cílem je 
snížit množství odpadu v popelnicích, 
je jejich získání vázáno na několik 
podmínek.

1. Kompostéry jsou určeny pouze 
pro rodinné domy se zahradou. K jed-
nomu domu může být přidělen pouze 
jeden kompostér. Jeho velikost se 
určuje podle velikosti zahrady.

2. Kompostéry nejsou určeny pro 
občany, kteří využívají hnědé nádoby 
na biologicky rozložitelný odpad na 
základě dohody s městem.

3. Kompostéry jsou poskytová-
ny formou bezplatné dlouhodobé 
výpůjčky a občané s nimi nemohou 
volně nakládat (například prodávat 
je, někomu dalšímu půjčovat nebo 
je přemísťovat na jiný pozemek). 
Doba výpůjčky je stanovena po dobu 

Občané se mohou zdarma 
přihlásit o kompostéry

životnosti kompostéru a při splnění 
všech podmínek se tedy nepočítá 
s jejich vracením.

4. Zájemce o kompostér se ve 
výpůjční smlouvě zavazuje odkládat 
do něj také kompostovatelný odpad 
z kuchyně a domácnosti, třídit další 
využitelné odpady a umožnit městu 
po dobu záruky (tedy 7 let) kontrolu 
využívání kompostéru a plnění uza-
vřené smlouvy.

5. Zájemce odpovídá za poškození 
či ztrátu kompostéru. Kompostéry 
budou přidělovány jen do vyčerpání 
zásob, které jsou ale víc než dosta-
tečné (1000 kusů).

Podrobnosti o přidělování kom-
postérů a přesné znění výpůjční 
smlouvy najdete na webových strán-
kách města v záložce „Vše o odpa-
dech“ nebo se můžete informovat 
na odboru životního prostředí. Při 
splnění všech podmínek tam lze také 
smlouvu uzavřít. Nový, složený kom-
postér v originálním obale a s návo-
dem si pak vyzvednete v Technických 
službách města Varnsdorf.

Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí odboru životního prostředí
 

Příjemná slunečná neděle byla 
vítanou kulisou k již tradiční akci 
u našich sousedů v Seifhennersdor-
fu. V Karáskově muzeu se již po 
devatenácté sešli milovníci lesa a 
hub. Zkrátka nepřišli ani fanoušci 
pokrmů, které se z těchto lesních 
plodů připravují. O velkém zájmu 
svědčila prakticky nepřetržitá fronta 
kolem vystavených exponátů. Kromě 
hub mohli návštěvníci shlédnout i 
poutavou fotogalerii krajin z Ka-
ráskova revíru, výstavu dobových 
předmětů Jak se žilo v DDR i stálou 
expozici, která zobrazuje nelehký 

Na houbařský den v Seifhennersdorfu 
dorazily stovky návštěvníků

život obyčejných lidí v tomto regionu 
v 18. a 19. století. Venku na tržišti 
voněly roztopené grily a živo bylo 
i mezi četnými stánky, zahlédli jsme 
i prodejce regionálních potravin 
z Jizerských hor. Snad jedinou výhra-
du máme k absenci češtiny na takové 
akci, kam jsou zvání i hosté z naší 
republiky. Popisy hub v němčině a 
latině běžnému návštěvníkovi z Čech 
mnoho neřeknou a spousta méně zná-
mých druhů hub, které pečlivě nasbí-
rali mykologové právě pro tento den, 
zůstane v anonymitě, což je škoda. 
Tak třeba příště.                        mea
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Paní starostko Minárová, tu-
ším, že byste se pro otužileckou 
sezónu 2017/18, která již doslova 
klepe na dveře, ráda stala součástí 
některé skupiny zimních plavců. 

Svěříte se o svých pohnutkách, 
proč hodláte své tělo „týrat“ v zimě 
plaváním v ledové vodě?

„Miluji výzvy a jednu takovou jsem 
dostala na podzim 2015 od krásné par-
ty většinou varnsdorfských otužilců. 
A tak jsem to zkusila a zjistila, že 
s trochou přípravy by to mohlo jít. Vě-
řím, že otužilecké „týrání“ posílí mojí 
imunitu a v partě prima lidí potěší 
i mojí duši.“

Podstoupila jste nějakou přípra-
vu do sezóny a případně jakou? 
Konzultovala jste svůj záměr s lé-
kařem?

„Podstoupila, ale přiznám se, že 
spíše nedobrovolně. Rozbil se nám 
totiž asi před třemi měsíci kotel a 
teplá voda se v pravidelném tempu 
cca po minutě střídala se studenou, 
takže pro otužileckou sezónu ideální 
příprava. No a s mým lékařem jsem 
o otužování mluvila, a jelikož je 
sportovec a sám se otužuje, tak mi 
otužování vřele doporučil.“

Jste více individualistka, nebo ra-
ději vyhledáte společenství počet-
nější. Je mj. dobrým a osvědčeným 
pravidlem, že do studené vody by 
nikdo neměl vstupovat osamocen. 
Co vy na to?

„Nejsem individualista v žádném 
směru. Jsem týmový hráč a přiznám 
se, že když jsem se, v mém případě 
zatím jen 3x, zanořila do studené 
vody, byla jsem vděčná, že na to ne-
jsem sama a že mám nejen podporu, 
ale i dohled zkušených otužilců.“

Nemáte tak trochu obavy, že prá-
vě se zveřejněním vašeho záměru 
jste poskytla veřejný příslib, ze 
kterého už nepůjde vystoupit?

„Slibuji, že to zkusím a to vím, že 
dodržím, takže obavy nemám. Ale ji-
nak nejsem příznivcem slibů. Neslibu-
ji. Raději jdu a prostě to udělám.“

Obecně vzato, osvojení si jakých-
koliv životních doporučení, získání 
dlouhodobých návyků předurčují do 
značné míry zřetelné vzory ve spo-
lečnosti. Žena v čele radnice, mini-
málně pro svou obec, se nepochybně 
vzorem stává. Je reálné, že by vás 
v některé z příštích zimních sezón 
mohl někdo z kolegů následovat?

„V tomto případě se obávám, že 
jsme s paní Trojanovou (starostka 
Mikulášovic) takové „bílé vrány“. 
Když před mými kolegy starosty, ale 
i kolegy na úřadě o otužování mluvím, 
začnou se všichni třást zimou, ale 

Miluji výzvy, 
tvrdí Iva Minárová

není všem dnům konec, třeba se při-
dají, až zjistí, jaké blahodárné účinky 
to na mě má.“

Přemýšlíte o nějakých nebezpe-
čích, nebo rizicích, která mohou být 
s otužováním spjata?

„Když jsem se zanořila poprvé 
a voda měla cca 8 stupňů, tak mě 
napadlo, jestli to byl dobrý nápad 
(smích), ale na žádná velká rizika 
jsem nepomyslela, jsem životní opti-
mista, takže jsem věřila, že je to tak 
správně a pro mě nová a svěží zkuše-
nost, na kterou jsem se těšila.“

Podíl aktivních zimních plavců 
na celkovém počtu obyvatel ve 
Šluknovském výběžku činí odhadem 
zanedbatelné jedno promile. Věří-
te tomu, že by se zimní plavání a 
otužování mohlo stát do budoucna 
masovějším?

„Pokud budou zimní otužování pro-
vozovat a propagovat lidé jako dosud, 
tak věřím tomu, že šance na rozšíření 
otužilecké základny, minimálně ve 
Šluknovském výběžku, je veliká.“

Veřejnost v Dolním Podluží na 
koupání využívá hasičskou nádrž. 
Zdrojem vody je né dlouhá, civili-
zací nezatížená říčka Milířka (dříve 
Zlatý potok). Zdá se, že by to pro 
vás mohla v zimě být, na dohled 
z úřadu, ideální příležitost ke kou-
pání. Bude tomu tak?

„Určitě tomu tak bude a pevně vě-
řím, že se ke mně i s ostatními přidají 
a naše „Dolnopodlužská kolonáda“ 
opět ožije.“

Může podle vás být zimní plavání 
životním tématem, dá se provo-
zovat celý život až do vysokého, 
seniorského věku?

„Nejen že si to myslím, ale když se 
podívám kolem sebe, tak vidím, že 
nejen že se dá se zimním otužováním 
začít v každém věku, ale může se stát 
i životním krédem na celý život. Není 
zrovna málo plavců, kteří jsou velmi 
aktivní a je jim hodně přes 80 let.

A byla by nějaká zajímavá, třeba 
i humorná příhoda závěrem?

„No výrok, který jsem pronesla při 
prvním zanoření, sice humorný byl, 
ale myslím, že by byl jen těžko uve-
řejnitelný. Když nad tím tak ale pře-
mýšlím, veselé a neskutečně milé je 
každé setkání, ať už v plavkách nebo 
v kožichu na břehu rybníka. Už teď se 
nemohu dočkat, až se stanu platnou 
součástí otužileckého společenství 
fajn lidí ve Šluknovském výběžku.“

Děkuji vám za rozhovor a přeji tu 
letošní zimu opravdu „ledovou“.

Redakčně kráceno
Milan Hulán

OVOV - Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů je zajímavý program 
pro žáky ZŠ, který před osmi lety 
spustili atleti - desetibojaři Robert 
Změlík a Roman Šebrle. Soutěž 
podporuje zapojení co největšího 
počtu žáků do sportování a rozvíjí 
jejich všestrannost. Letos žáci varns-
dorfských škol vybojovali postup do 
celostátního finále již po sedmé. Vel-
kou varnsdorfskou podporovatelkou 
a průkopnicí této soutěže v našich 
školách je paní Anna Vápeníková, 
která intenzivně pomáhá kantorům 
v přípravě žáků.

Na republice plní děti ve dvou 
dnech deset disciplín, které do od-
znaku všestrannosti patří. Jsou to běh 
na 60 m, skok daleký, hod míčkem a 
medicinbalem vzad, trojskok, běh na 
1000 m nebo driblink na dvě minuty, 
stejný časový limit je i pro leh-sed, 
švihadlo, shyby a kliky. Na celostát-
ním finále v Brně reprezentovalo naše 
město pět závodníků, kteří vybojovali 
v loňském školním roce postup z kraj-
ského kola v Chomutově. Byl to Borek 

Republikové finále OVOV v Brně
a Marek Bartlovi a Oliver Svačinka za 
Gymnázium Varnsdorf a Karolína Lu-
kešová a Matěj Janda za ZŠ Edisonova. 
V ohromné konkurenci velkého počtu 
startujících se nejblíže k umístění na 
bedně přiblížil Matěj, který vybojoval 
perfektní sedmé místo, ostatní zá-
vodníci překonali překvapivě několik 
osobních rekordů a skončili v polovině 
startovního pole. V této fyzicky ná-
ročné soutěži je to vynikající úspěch.

Celá akce je velkým sportovním 
zážitkem. Děti se setkají s mnoha 
olympioniky z let minulých i součas-
ných. V prostorách stadionu je posta-
vena i olympijská vesnice, kde mají 
závodníci možnost vyzkoušet mnoho 
netradičních aktivit.

Všem žákům moc děkujeme za re-
prezentaci, vážíme si jejich nasazení, 
bojovnosti i ochoty věnovat svůj volný 
čas přípravě na soutěž. Poděkování 
patří také rodičům, kteří byli velkou 
oporou dětem nejen v Brně, kam 
je doprovodili, ale i za celoroční 
podporu.          Radka Holubářová, 

Gymnázium Varnsdorf

Ve středu 13. a čtvrtek 14. září byla pro děti i dospělé připravena vzdělávací 
show na téma ekologie a ochrana ovzduší. Potvrdilo se pravidlo, že škola hrou 
být může, pokud se ví, jak na to. Vzduchem létaly plameny, suchý led, improvi-
zovaná raketa, která zaujala nejednoho chlapce, ale také znalostní otázky pro 
přihlížející.                                                                                        Redakce

Proběhla edukativní show 
Smokeman zasahuje

Občané města budou moci nově 
využít bezplatnou právní pomoc. Ta 
bude zaměřena zejména na oblasti 
práva občanského, rodinného, pra-
covního, trestního a další. Poskytování 
takzvané drobné právní pomoci bude 
zajišťovat nová právnička města, 
Mgr. Jana Slintáková.

Služba by měla představovat jen 
základní orientační poučení o právech 
a povinnostech subjektu, nebude se 
tedy jednat o komplexní právní služby. 
Právní pomoc by neměla přesáhnout 
patnáct minut v rámci jedné návštěvy. 

Od října je k dispozici bezplatná 
právní poradna občanům města

Právní poradna bude občanům města 
otevřena každý první pátek v měsíci, 
počínaje 6. říjnem 2017, v době od 
8 do 10 hodin.

Zájemci o službu se musí předem 
objednat na sekretariátu starosty na 
telefonním čísle 417 545 102 nebo 103. 
Bezplatná právní poradna bude probí-
hat na budově MěÚ Varnsdorf, nám. 
E. Beneše 470, kancelář č. 16. Připomí-
náme, že první možná schůzka bude již 
6. října 2017 od 8 do 10 hodin.           

Tomáš Secký
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Staré motocykly a automobily nás 
vždy přimějí k nostalgii. Budí v nás 
vzpomínky a oživují minulost. Mnozí 
z nás si při pohledu na ně vzpomenou 
na své vlastní automobily nebo mo-
tocykly, které kdysi vlastnili, řídili, 
nebo se jimi třeba vezli. I v Sohlandu 
se v roce 2003 dala dohromady par-
ta přátel, která se snaží, aby tady 
něco zbylo pro další generace. Dnes 
je v OldtimerfreundenSohlande.V. 
35 členů s více jak padesáti vozidly 
nejrůznějších značek a zemí původů. 
Mimo své vlastní činnosti pořádají 
vždy třetí zářijový víkend u hvězdárny 
nad městem po celý víkend tradiční 
setkání pro klasické a užitkové au-
tomobily, traktory, autobusy, osobní 
vozidla a motocykly a stabilní motory, 
bez ohledu na jejich stáří. Součástí ví-
kendové výstavy je sobotní a nedělní 
společná projížďka městem a k dispo-
zici je malá burza původních i nových 
náhradních dílů, nechybí ani bohaté 
občerstvení.

Veteráni se sešli již po čtrnácté 
v Sohlandu

Kromě tradičních německých zna-
ček můžeme v Sohlandu nad Sprévou 
zahlédnout i zástupce českých značek 
a to traktory Zetor a Svoboda, mo-
tocykly Jawa, ČZ i Zetky, či osobní 
Škody Octávie, Škody 1000 MB, nebo 
Tatru 603.

Letošní zajímavostí byl každopádně 
americký Hudson Hornet, vyráběný 
v letech 1951 až 1957, kterého děti 
znají z role Dr. Hud Hudson z ani-
movaného filmu Auta (2006). Tento 
typ vozu závodil ve slavném seriálu 
závodů Nascar. Potěšením byl i do-
končený vojenský Dodge Power Wagon 
z let 1945-1980, který se dočkal korby 
a tím i finální podoby. Letošní sezóna 
veteránů končí v Německu o víkendu 
11. a 12. listopadu podzimním dnem 
otevřených dveří v dopravním muzeu 
v Drážďanech. Kompletní kalendář 
veteránských akcí naleznete na webo-
vých stránkách www.oldtimermuseum-
cunewalde.de/de/termine/alle-
oldtimertreffen-in-sachsen.     JS

K vidění byly opravdové unikáty; foto JS

Nechyběl také zástupce české výroby; foto JS

Každoročně se 3. října proměňuje 
rekreační středisko KiEZ Querxenland 
v příhraničním městě Seifhennersdorf 
v působivé centrum dění, kde se konají 
hornolužické rodinné slavnosti. Od 
11:00 do 18:00 hodin mohou návštěv-
níci očekávat pestrou paletu aktivit, 
kterých se mohou zúčastnit všichni. 
Dále rozmanitý rámcový program, 
stejně krásný a mnohotvárný jako Hor-
ní Lužice sama.

Tímto zvou všechny návštěvníky, 
např. IQlandia z Liberce s atraktivní-
mi exponáty, Herrnhuterova hvězda-
-Manufaktura s tvořivou dílnou, nebo 
státní podnik Saské Lesy s mobilní 
lesní školkou k aktivní spoluúčasti, 

setkání a objevování. Sportovně za-
ložené rodiny se mohou zúčastnit 
soutěže o „nejsilnější“ rodinu Horní 
Lužice. Kdo bude mít nakonec ještě 
síly nazbyt, může si vyzkoušet doved-
nostní Parkur.

Samozřejmě nebudou chybět ani 
hornolužické tradice se spoustou stán-
ků, ve kterých budou k vidění řemesla 
dávných dob minulých. K závěru dne se 
bude ve velkém stanu konat barevný 
jevištní program prošpikovaný hudbou, 
tancováním a hrami. O dobré jídlo a 
pití se postarají kulinářské dobroty 
taktéž z doby minulé i současné. Pro 
děti je vstupné zdarma.

Kateřina Hampalová

Hornolužické rodinné slavnosti 
v KiEZ Querxenland, 

spousta legrace pro malé i velké!

A spolu s nimi končí i hlavní mo-
toristická sezóna pro motorkáře. Ev-
ropská rarita, kterou jsou pískovcové 
Pekelné doly u Lindavy, připravily na 
poslední zářijový den tradiční akci 
Usínání netopýrů 2017, v rámci které 
mají motorkáři letos poslední mož-
nost využít prostor dolů. Hodinu po 
poledni se pod taktovkou Motoklubu 
Pekelné doly můžete připojit k tra-

diční spanilé jízdě, která letos měří 
dlouhých 65 km. Odpoledne a večer 
můžete strávit s kamarády při rocko-
vých koncertech skupin Adaptace, 
Artery, Kiss a Kodiak. Ve 21.30 hodin 
se můžete těšit na úžasnou ohnivou 
moto šou. Dveře Pekelných dolů se 
znovu otevřou až na začátku května 
příštího roku. A co vy, vyrazíte?

JS

S blížícím se podzimem 
usínají netopýři

V pondělí 18. září večer odchytila 
hlídka městské policie v Jarošově ulici 
agresivního pitbul teriéra s německou 
identifikační známkou. I když text na 
známce uváděl nepřetržitou telefo-
nickou linku a odkazoval na webové 
stránky s hledanými, nebo nalezenými 
zvířaty, ani druhý den ráno se na uve-
dených kontaktech nepodařilo nikoho 
kontaktovat. I tentokrát se osvědčily 
osobní kontakty a místní znalost. 

Velitel hasičů kontaktoval svého ně-
meckého kolegu z Grossschönau (oba 
totiž pracují na obecních úřadech), 
ten informoval své policejní kolegy 
z Grossschönau a Seifhennersdorfu a 
světe div se, do hodiny si pro svého 
miláčka přijela majitelka ze Seifhen-
nersdorfu. Opět se ukazuje, že spolu-
práce kolegů v rámci našeho čtyřměstí 
je pro občany těchto měst velkým 
přínosem.                                       JS

Pátrání za hranicemi přineslo 
ovoce, přeshraniční spolupráce funguje skvěle
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Ani devátý měsíc letošního roku 
nebyl výjimkou. Tentokrát na slav-
nostní setkání jubilantů dorazila 
celkem čtveřice dam, oslavenkyň a 
čtyři muži. Síly tak byly vyrovnané. 
Právě oni v měsíci září měli své další 
životní jubileum, které přišli oslavit 
předposlední čtvrtek v měsíci do ob-
řadní síně městského úřadu. Srdečné 
přivítání měl nyní na starost pan Sta-
nislav Horáček, starosta města Varns-
dorf a Roland Solloch, místostarosta 
města. U dobrého pohoštění si všich-

Slavnostní setkání zářijových jubilantů

Seznam zářijových jubilantů - Ludmila Úlehová, Jan Fischer, Věra Večer-
níková, Jindřich Winkler, Luděk Rudolf, Johanna Štolbová, Anna Kopičová, 
Karel Matovič

ni přítomní zavzpomínali na prožité 
i současné chvíle svého života, pohovo-
řili o aktuálním dění a sdělili podněty, 
co by se dalo v našem městě zlepšit. 
Příjemné odpoledne bylo zakončeno 
osobní gratulací a předáním daru sta-
rostou města a členy odboru správních 
agend a dopravy, kterým navíc patří 
poděkovaní za přípravu setkání. To 
bylo jako vždy, velmi příjemné a my 
už se těšíme na další partu oslavenců, 
kterou přivítáme v říjnu.

Tomáš Secký; foto Jan Louka
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Svozy pytlového tříděného odpadu
5.10. 2017 
od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
28.9. 2017  
MUDr. Sudová Olga   
Fügnerova 600/12, Děčín 1  
Tel. 412 513 989  

30.9.-1.10. 2017  
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619
  
7.-8.10. 2017  
MUDr. Sudová Olga   
Fügnerova 600/12, Děčín 1  
Tel. 412 513 989  

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.   
    
   

13/2017ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opravy 
vodo, elektro, práce se dřevem, 
drobné zednické opravy, ořez stro-
mů a keřů.

Prodám zděnou řadovou garáž
o výměře 33 m2. Garáž má betono-
vou podlahu a dvoukřídlá plechová 
vrata. Vrata jsou vysoká 240 cm. Ga-
ráž se nachází za panelovým domem 
blízko náměstí. Cena 120.000 Kč. 
Tel. kontakt: 728 663 908

   Nemovitosti

Studio Relax, Edisonova 2914, 
Varnsdorf, vás zve do kadeřnictví 
Dámské, Pánské, Dětské. Oteví-
rací doba PO-ST-PÁ od 8-14 hod., 
ÚT-ČT od 12-16.30 hod. Tel. 606 
672 644. Budu se na vás těšit. 
A. Ponertová

Koupím do sbírky STARŠÍ PIVNÍ 
PŮLLITRY, TŘETINKY A CEDULE. 
VELICE DOBŘE ZAPLATÍM. Tel. 604 
723 161

Zaměstnání
Taxi služba přijme řidiče pro 

Varnsdorf a okolí. Info na tel. 774 
261 207

Vážení spoluobčané, Městská 
organizace KSČM ve Varnsdorfu 
vás zve na předvolební mítink, kde 
se vám představí kandidáti za naši 
stranu pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Mítink 
se bude konat 9. října 2017 v klubu 
důchodců Pohádka od 15.00 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 2. září proběhl ve sportovní 
hale ve Varnsdorfu II. ročník obno-
veného volejbalového turnaje Mládí 
2017 pořádaný volejbalovým oddílem 
TJ Slovan. Dle slov pořadatelů se jej 

Volejbalový turnaj starších žákyň
zúčastnila družstva Slovanu Varnsdorf 
A+B, Jiskry Nový Bor a VK Jirkov-Er-
věnice a byl určen kategorii starších 
žákyň, což už skýtalo pohledný volej-
bal. Domácí děvčata odehrála turnaj 

Krom varnsdorfského Northco tria-
tlonu se začátkem srpna konaly další 
dva tradiční, a to Houmrův v Jiříkově 
a také Kytlický minitriatlon. V Jiříko-
vě si v kategorii Sport (70 účastníků) 
vedl z výběžku nejlépe A. Vohanka na  
19. místě. Mezi jedenácti ženami byla 
4. A. Lhotáková. Ve štafetách Sport (12) 
zvítězila trojice D. Tvrdá, H. Schwarz, 
K. Valenta. V kategorii Klasik (153) 
skončil M. Švorc 5., M. Spurný 11., 
M. Vohnout 22. a štafetu Klasik (13) 
ovládli T. Podrazil, J. Švorc a M. Švorc. 
V Kytlicích skončil v absolutním pořadí 
mezi 66 muži těsně pod stupni vítězů 
F. Srbecký. Klání štafet (31) absolvovali 
i vítězové kategorie Sport v Jiříkově, 
ale nyní se museli spokojit s druhým 
místem. Na čtvrté pozici skončili F. Pe-
šek, M. Marczi, P. Dušek startující pod 
AC Rumburk.                                       ZdS

Triatlony 
v regionu

ve dvou družstvech, a jelikož některé 
z hráček ještě užívaly radovánek kon-
čících prázdnin, tak ta mladší doplňo-
vala děvčata starší (družstvo A) a dívky 
starší byly doplněny hráčkami z Nového 
Boru (družstvo B). Poprvé přijelo 
družstvo Ervěnic, takže byla možnost 
porovnání výkonnosti s týmem hrají-
cím soutěž Ústeckého kraje. Turnaj se 
nakonec hrál systémem každý s každým 
dvakrát. Konečné pořadí: 1. Nový Bor, 
2. Varnsdorf B (starší), 3. Ervěnice, 
4. Varnsdorf A (mladší).                 Ivo Šafus
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Školní prázdniny byly pro modeláře 
LMK Varnsdorf vyplněny soustředěním 
ve Svitavách, kterého se zúčastnil 
talentovaný modelářský dorost závo-
dící v upoutaných i volných kategoriích 
(foto). Proběhlo také několika soutěží.

Na první víkend července zorga-
nizoval LMK soutěže upoutaných 
školních modelů a dále maket F4B a 
SUM, kterých se ve sportovním areálu 
ve Chřibské zúčastnilo 46 závodníků. 
Ti svedli boje nejen mezi sebou, ale 
i s nepřízní počasí vlivem deště a silné-

Nabitý kalendář modelářů 
Letošní seriál PEKLA SEVERU ukon-

čily dva závody v České Kamenici. 
V pořadí čtvrtý byl maratonem a jel 
se pod názvem O pohár starosty města 
Česká Kamenice již v závěru června. 
Cross-country závod Okruhy pod Jeh-
lou se konal druhou zářijovou sobotu 
a  stanovil i konečné pořadí seriálu. 
V nadějích II – chlapci 7—9 let měl vý-
běžek vícero zastoupení. Pod Jehlou byl 
šestý D. Stránský (Active Tour Cycling 
Team, dále jen ATCT), osmý H. Břenek 
a desátý R. Synek (oba Herby servis). 
Mezi třiceti šesti klasifikovanými kluky 
patří celkově Břenkovi 5., Synkovi 8. a 
Stránskému 13. místo. Kategorie na-
děje II - dívky 7—9 let slibovala přední 
pořadí A. Břenkové (Herby servis) nebo 
S. Stránské (ATCT). V posledním závodu 
seriálu si druhá jmenovaná vybojovala 
stříbrný stupínek a její soupeřka tře-
tí. V celkové klasifikaci Pekla 2017 
tak nakonec zvítězila A. Břenková a 
S. Stránské patří nepopulární čtvrté 
místo. Výsledky kategorie mladší 
chlapci 10-12 let zaznamenaly čtvrtou 
příčku V. Šelmeciho (Big Shock Team) a 
stejná mu patří i celkově. Mezi mlad-
šími dívkami 10-12 let nezopakovala 
J. Kovářová ml. (Herby servis) 
předchozí umístění, dojela osmá a 

Osmnácté PEKLO je minulost 

ho větru. Nejlepší z našich byl v kate-
gorii F4B P. Skurčák starší, když získal 
4. místo a v kategorii SUM zvítězil. 
Jako 5. se umístil J. Bartík a 7. skončil 
O. Motl. Nejpočetněji byla opět obsa-
zena kategorie UŠ žáků. První dvě příč-
ky obsadili mladí modeláři ze Sebnitz 
M. Hildebrand a K. Rogal. A. Svoboda si 
zajistil 3. místo, P. Skurčák ml. byl 5. a 
na 12. - 15. pořadí se umístili V. Thie-
me, V. Šulc, J. Thieme a P. Lupoměský. 
V kategorii UŠ juniorů byl M. Řezníček 

První turnaj sezony 2017-2018 ode-
hráli mladí šachisté TJ Slovan Varn-
sdorf ve Sloupu v Čechách, kde hrálo 
celkem 52 vyznavačů šachové hry pře-
devším z Libereckého kraje. Účastníci 
byli dle výkonnosti rozděleni do čtyř 
lig a nejvýrazněji, přímo vítězstvím 
se prosadil ve 3. lize (14 hráčů) Ma-
tyáš Josef Hrazdíra. Navíc všech svých 

7 partií dovedl do vítězného konce. 
Marian Mikuš skončil se ziskem čtyř 
bodů šestý a Ema Rosová se třemi de-
vátá. Ve 2. lize (10 šachistů) ještě ob-
sadil cenné druhé místo Miroslav Hejný 
ziskem 5,5 bodů a Matěj Hejný byl 
čtvrtý se čtyřmi. Dva a půl bodu stačilo 
Karlu Hanouskovi jen na místo osmé. 
Stejné pořadí získal ve 4. lize (19) 
Vojtěch Jan Hrazdíra se 4 body. Trenér 
Václav Halba k turnaji sdělil: „Z našich 
původně třinácti nominovaných hráčů 
odcestovalo na turnaj jen sedm, ostat-

Šachové střípky
ní postihla na poslední chvíli zdravotní 
indispozice včetně tradičních sběratelů 
předních umístění Papouška, Maca, 
Lockera a Rosy. I tak jsou výsledky na 
začátku sezóny více než uspokojivé.“ 

Ve Stráži pod Ralskem se konal 
turnaj Strážský blesk organizovaný 
i jako Krajský přebor Šachového svazu 
Libereckého kraje v bleskovém šachu. 
Určen byl čas na partii 2x 4 min. + 2 
s/tah a hrálo se 17 kol. První dvě místa 
mezi čtyřiceti šachisty obsadili šachisté 
ŠK Zikuda Turnov Z. Maršálek (14,5 
bodu) a V. Vltavský (11,5). Třetí skončil 
J. Liška ml. z 1. Novoborského ŠK. Varns-
dorfský V. Vladyka skončil se ziskem 
9,5 bodu na dvanáctém místě, když 
7 partií vyhrál, pět remízoval a pět 
prohrál. S vítězem i druhým hráčem 
v turnaji uhrál remízy a novoborského 
J. Lišku ml. porazil, naopak se třemi 
šachisty, kteří zaostali v pořadí bodově 
těsně za ním, prohrál.        ZdS

3. a mezi seniory se V. Svoboda musel 
spokojit se 4. místem. Na 6. - 7. po-
řadí se umístili D. Jára a J. Cimpl, na 
12. – 13. pak O. Motl a J. Sádlo. 

Na říjnové MČR mládeže se nomi-
novalo celkem 7 žáků a juniorů varn-
sdorfského LMK. Ti se na vrchol sezony 
připravovali na soustředění talentů 
v Rané u Loun ve druhé polovině srp-
na. Zúčastnilo se jej celkem 30 našich 
členů, kteří se věnovali tréninku ve 
volných kategoriích. 

Dne 9. září pořádal LMK Vilémov 

na letišti v České Lípě tradiční soutěž 
Žuch s účastí 43 závodníků. Výsledky 
zástupců našeho LMK dále uvádíme. 
Kategorie H - Junioři: 1. M. Huk, 
2. M. Řezníček; Senioři: 1. S. Rudínský 
(zvítězil i v kategorii F1H). Kategorie 
P 30 - Senioři: 1. E. Belo, 2. P. Formá-
nek (zvítězil i v kategorii F1G). 

Ve dnech 15. až 16. 9. vyhrál Petr 
Skurčák st. na MČR maket v Hradci 
Králové kategorii SUM a v kategorii F4B 
získal 2. místo.           Ing. Josef Bartík

v konečném pořadí na ní zbylo mezi 
čtrnácti soupeřkami také čtvrté mís-
to. Starší chlapci a kadeti 13-16 let 
měli v závodech jednoho z favoritů 
v M. Veselém (ATCT). V České Kame-
nici si pátým místem zajistil bronzový 
stupínek. Škoda nevydařeného úvod-
ního závodu v Sebnitz. Ve stejné ka-
tegorii dívek byla horkou favoritkou 
N. Boczanová (ATCT). Vyhrála čtyři 
z pěti závodů, a přesto ji celkové vítěz-
ství uniklo, když její největší soupeřka 
A. Kovaříková (beespee.cz) brala 
třikrát druhé a po jednom třetím 
a čtvrtém místu. Kategorii junio-
rek měly „pod palcem“ dívky týmů 
Šluknovského výběžku. Poslední 
závod seriálu ovládla Kateřina Ze-

zulová (ATCT) před Viktorií a Adria-
nou Marschnerovými (Herby servis). 
V konečném pořadí pak bylo pořadí 
Viktoria, Adriana, Kateřina. Pátá 
skončila ještě A. Lhotáková a sedmá 
L. Dospělová (obě ATCT). Celkem 
v juniorkách bodovalo čtrnáct závodnic. 
Mezi ženami vybojovala druhé místo 
D. Divišová (ATCT), čtvrtá dojela 
J. Kovářová (Herby servis) a pátá 
P. Stránská. Celkově zvítězila J. Ko-
vářová, D. Divišová skončila třetí a 
P. Stránská devátá s jediným bodo-
vaným závodem. Nejvíce obsazova-
nými kategoriemi Pekla severu jsou 
mužské. Té společné juniorů + mužů 
dominovali v České Kamenici dva 
němečtí borci, z výběžku se nejlépe 
umístil T. Podrazil jezdící v týmu TJ 
Sokol Holé Vrchy, dokončil závod jako 
šestý. V celkovém pořadí pak skončil 
F. Srbecký (ATCT) šestý, a to bodoval 
jen ve dvou závodech! P. Kaštánek 
(Herby servis) byl osmý se třemi 
bodovanými závody. Ve veteránech 
I byl v cíli první H. Schwarz před 
J. Novotou. Na páté pozici skončil 
J. Stránský (ATCT). V konečné klasifi-
kaci však nejvíce bodů nasbírali vítěz P. 
Scholze před druhým I. Machkem. Tře-
tí příčka patří H. Schwarzovi, čtvrtá 

J. Novotovi a J. Stránský skončil osmý. 
V poli soupeřů veteránů II se prosadil 
M. Nouzák (Big shock team) druhým 
místem a P. Karban (ATCT) šestým. 
Stejná místa jim patří i v konečném 
pořadí seriálu. V této kategorii bylo 
klasifikováno nejvíce účastníků (74). 
Mezi jezdci veteránů III si pro páté 
místo dojel V. Šimonek (CC Varns-
dorf) a stejné mu patří i v konečném 
pořadí „pekla“, šestý byl jiřetínský 
K. Bezchleba. V konečných výsledcích 
je mnoho cyklistů, kteří startovali 
v jednom nebo ve dvou závodech 
Pekla severu. A i když dosáhli na dílčí 
dobrá umístění, do popředí celkové 
klasifikace se neprosadili. To patří 
zejména těm, kteří odjedou alespoň 
tři závody a mají vyrovnané výsledky a 
umístění.             ZdS, foto archiv J.N.



6 
K

č- čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 37. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor 
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování 
Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 27. září 2017. Příští číslo vyjde 12. října 2017. Redakční uzávěrka 2. října 2017.

Časovka z Mařenic k chatě Luž
Za účasti 52 závodníků z Čech 

i zahraničí se jela ve středu 6. září 
posedmé časovka do vrchu Mařenice -
Chata Luž. Závod o délce 5,4 km 
s převýšením 261 m je otevřen všem 

Dobré výkony stačily zatím na remízy
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Seriál zakončila v pořadí čtvrtá 
Slovanka s délkou 5,8 km, převýše-
ním 276 m a startem v Janově n. N. 
Po třech předchozích byl v kategorii 
MC 50-59 let Radko Kamenický z TJ 
Rumburk průběžně třetí. Nyní dojel 

Pohár časovek Liberecka
8. a přišel o medailovou pozici. Na-
opak dobře si vedl Milan Spurný z CC 
Varnsdorf. Ve stejné kategorii dojel 
3. a opakoval umístění ze závodu Kriš-
tofák. Ze čtyř časovek odjel dvě, zís-
kal 140 bodů a 9. místo.                    ZdS

příchozím. V absolutním pořadí 
vyhrál Jakub Svoboda (Kolokrám) 
před Davidem Landou (Kooperativa 
Svijany) a Thomasem Heinzem (Wal-
tersdorf). V ženách (foto) zvítězila 
Ivana Slaměná (Volfartice) před Ivanou 
Schwarzovou (Severní větry) a Janou 
Kovářovou (Herby servis). V ostatních 
kategoriích vyhráli - Junioři: Matouš 
Dubovecký (Dumstav); Juniorky: Jana 
Kovářová ml. (Herby servis); Elite: 
Ondřej Motl (ASK Slavia Praha); 
V1: Thomas Heinze; V2: Jakub Svobo-
da; V3: Vlastislav Holub (Sport Paude-
ra); V4: Miloš Javůrek (CC Varnsdorf); 
Z2: Dana Lánská (CC Varnsdorf). Vý-
sledky cyklistů a cyklistek započítávané 
do Poháru CC byly uvedeny v minulém 
čísle Hlasu severu.   Jirka Fabry/ZdS

Po třítýdenní přestávce bez li-
gového utkání (naposledy 27. 8. 
s Vítkovicemi 0:0) hostil varnsdorfský 
FK jednoho s favoritů FNL, kterým je 
bezesporu FC Hradec Králové. V jeho 
dresu nastoupili i nedávní hráči Varn-
sdorfu Láďa Martan (v závěru zápasu 
viděl ČK za nafilmovaný faul) a Karel 
Knejzlík. Domácí byli i bez zraněných 
Martina Fenina (zlomená ruka) a Pa-
trika Švantnera v první půli lepším 
týmem, v němž si premiéru odbyl na-
rychlo na hostování získaný Stanislav 
Klobása z Mladé Boleslavi.

Podstatné statistiky duelu se začaly 
plnit až po změně stran. Vedení pro 
Varnsdorf zajistil v 55. po úniku od-
chovanec soupeře David Breda. Hosty 
to nakoplo, navíc viděl v 61. domácí 
Jan Král ČK. Šance domácí i v deseti 
ještě měli, avšak po rohovém kopu 
se prosadil soupeř, deset minut před 
koncem pravidly vymezené hrací doby 
upravil stav na konečných 1:1. Bilance 
tří bodů ze sedmi střetnutí byla pro 
FK trpká a čekalo severní derby v Ústí 
nad Labem. To splnilo předpoklady 
v dramatičnosti, počtu udělených 
karet (ŽK 3:5, ČK 1:1) i v pár zraně-
ních, ale potřebné výhry se oba celky 
nedočkaly. Ústí vedlo 1:0 a těsně před 

poločasem srovnala stav na 1:1 ještě 
čerstvá posila hostů Stanislav Klobá-
sa. V „anglickém“ týdnu se dvěma 
zápasy čekalo v závěru měsíce FK 
odložené střetnutí u Olympie Praha a 
domácí utkání se Sokolovem. FNL byla 
zhruba v podzimní polovině, a zda se 
FK Varnsdorf, v tabulce 16., dočkal 
prvního vítězství, se čtenáři dočtou 
v příštím čísle Hlasu severu.

Dorostenci FK hostili v České lize 
Bohemians Praha 1905 B a oba týmy 
utrpěly prohry 1:6, resp. 1:7. V Mla-
dé Boleslavi pak 4:0 a 3:0. Oba celky 
zatím na první ligové úspěchy čekají, 
střetly se však dosud většinou se sou-
peři z prvních polovin tabulek. Důle-
žité pro psychiku hráčů nyní bude, jak 
se vypořádají v nevlídni počasí s těmi 
tabulkově slabšími soupeři, které je 
čekají.

V České divizi žáků U15, U14 zazna-
menal starší výběr v posledním měsíci 
dvě výhry. Porazil Junior Chomutov 
2:1 a zvítězil v Neratovicích 0:1 díky 
střelbě PK, ve kterých byl úspěšnější 
v poměru 2:3. Mladší výběr dosud 
porazil jen Karlovy Vary. K výhře 3:2 
mu rovněž pomohly penalty, které pro 
sebe rozhodl výsledkem 4:3.         ZdS


