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Anketu Sportovec roku ovládli borci z OST Varnsdorf
Varnsdorf • Anketa Sportovec roku 

Varnsdorf 2017, kterou pořádá město 
Varnsdorf ve spolupráci s Komisí pro 
vzdělávání, tělovýchovu a sport, zná 
své vítěze. Slavnostní vyhlášení se 
uskutečnilo již tradičně začátkem 
posledního měsíce letošního roku, 
konkrétně 6. prosince od 18:00 hodin, 
v důstojném prostředí Městského di-
vadla ve Varnsdorfu.

Tělovýchovné jednotky a sportovní 
kluby nominovaly do ankety své zá-
stupce hned v pěti hlavních katego-
riích – mládežnický kolektiv, dospělý 
kolektiv, mládežnický jednotlivec, 
dospělý jednotlivec a trenér, z nichž 
vzešlo na základě hlasování občanů 
města a Komise pro vzdělávání, 
tělovýchovu a sport konečné pořadí 
v jednotlivých kategoriích.

Loňský ročník se nesl ve znamení 
velkého zájmu, stejně tomu bylo 
také letos. Do prostor divadla si na 
slavnostní večer našly cestu tři stovky 
lidí. Ve vstupních prostorách divadla 
tvořila kulisu akrobatickými předsta-
veními mládež Stars Varnsdorf. Také 
letos se mikrofonu ujal sám velký 
sportovec Milan Roudnický. Přestávky 
mezi vyhlášením pořadí pěti kategorií 
vyplnila nádherná pěvecká vystoupe-
ní žákyň ZUŠ Varnsdorf a sboreček 
ZŠ Náměstí pod vedením Jany Tillne-
rové. Letošní novinkou byl přichysta-
ný online textový přenos na webových 
stránkách města Varnsdorf pro ty, 
kteří se nemohli osobně zúčastnit.

V nejsledovanější kategorii – do-
spělý kolektiv – nezůstal kámen na 
kameni. Loňští vítězové, fotbalisté 
FK Varnsdorf, sice byli mezi nomi-
novanými, mezi trojici nejlepších ale 
tentokrát nezasáhli. Pro třetí místo si 

doplaval oddíl TJ Slovan Varnsdorf –
plavání, druhé místo sice obsadili fot-
balisté, ale z JK Trans Varnsdorf, kteří 
se věnují sálové kopané. Absolutními 
vítězi se stali siláci z OST Varnsdorf –
silový trojboj, kteří v minulém roce 
skončili druzí. Svými úspěchy v le-
tošním roce si prvenství jednoznačně 
zasloužili.

Mezi dospělými jednotlivci se 
oproti minulému roku objevilo jedno 
nové jméno. Vítěz minulého roku, 
Michal Malík, který dva roky po sobě 
obhajoval prvenství, skončil tentokrát 
třetí. Druhé místo obsadil Jan Hocko, 
věnující se řeckořímskému zápasu, 
s kterým uspěl na letošních Světových 
hasičských a policejních hrách v Los 
Angeles (USA), kde skončil druhý. 
Vítězem, po loňském druhém místě, 
se stal silák z OST Varnsdorf Daniel 
Pianka.

Největším překvapením letošního 
slavnostního vyhlášení se stal v kate-
gorii mládežnický jednotlivec Michal 
Maco, šestiletý šachista, který skončil 
na druhém místě. Zlatou příčku bral 
další silák z OST Varnsdorf Matěj 
Syrovátka. Třetí příčku obsadila Ště-
pánka Ježková věnující se basketbalu. 
Anketu Sportovec roku Varnsdorf 2017 
hned ve třech kategoriích zaslouženě 
ovládli siláci z OST Varnsdorf. Kdo je 
bude chtít příští rok překonat, měl by 
začít pořádně trénovat.

„Opět se ukázalo, že ve Varnsdorfu 
máme mnoho úspěšných sportovců. 
Sám jsem velký sportovec, proto 
mě to těší,“ kvitoval starosta města 
Ing. Stanislav Horáček, který se mimo 
jiné ujal předávání cen společně s místo-
starostou města Josefem Hambálkem 
a Zbyňkem Šimákem z Komise pro 
vzdělávání, tělovýchovu a sport.

 Hned ve třech kategoriích kralovali siláci z OST Varnsdorf; foto Tomáš Secký

Níže vám přinášíme 
kompletní přehled vítězů 
v jednotlivých kategoriích.

Mládežnický kolektiv
1. TJ Slovan Varnsdorf – atletika
2. Stars Varnsdorf – cheerleading
3. Active Tour Cycling Team – 
    cyklistika

Dospělý kolektiv
1. OST Varnsdorf – silový trojboj
2. JK Trans Varnsdorf – sálová       
    kopaná
3. TJ Slovan Varnsdorf – plavání

Mládežnický jednotlivec
1. Matěj Syrovátka – silový trojboj
2. Michal Maco – šachy
3. Štěpánka Ježková – basketbal

Dospělý jednotlivec
1. Daniel Pianka – silový trojboj
2. Jan Hocko – řeckořímský zápas
3. Michal Malík – MTB, cyklokros

Trenér
1. Jaroslava Skalická – atletika
2. Zbyněk Šimák – plavání
3. Adam Cedrych – basketbal

Tomáš Secký
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Ing. Stanislav Horáček

Vážení čtenáři,

dostává se k Vám poslední vy-
dání Hlasu severu letošního roku, 
před nejhezčími svátky v roce. 
Příchod Ježíška a nadělování dár-
ků je to nejočekávanější nejen 
v dětských myslích. Advent je v plném 
proudu. Období čtyř neděl, doba ro-
zjímání, dobrosrdečnosti a zklidnění, 
ale také doba nakupování vánočních 
dárků, pečení cukroví, úklidu a výz-
doby domovů. Následné bujaré veselí 
provázející loučení se starým a vítáním 
nového roku je už jen pouhé vyvrcho-
lení adventu a vánočních svátků.

Čas Vánoc je také dobou, kdy 
se zamýšlíme nad právě končícím 

rokem. Letošní rok byl z hlediska 
investic velmi bohatý. Vzniklo další 
multifunkční hřiště u ZŠ Karlova, 
dokončili jsme další etapu rekon-
strukce zimního stadionu, kde 
došlo k výměně chlazení, vznikla tři 
stanoviště podzemních kontejnerů, 
velkou proměnou prošel Mašíňák, ob-
novili jsme soustavu rybníků Gerhus. 
Rekonstrukcí také prošla ubytovna 
u sportovní haly. Investovali jsme do 
nového veřejného osvětlení. Byť se 
to nezdá, opravili jsme také několik 
kilometrů chodníků. V nadcházejícím 
roce bude hlavním cílem rekonstrukce 
autobusového nádraží, nový povrch 
v ulici Karlova a další akce. Jsem 
potěšen, že se do dění ve městě za-
pojujete i vy, občané. Právě vy nám 

často dáváte podněty, co změnit a na 
co se zaměřit.

Z hlediska kultury a sportu byl 
letošní rok také velice úspěšný. 
Konaly se třídenní slavnosti města, 
které okořenil Kamil Střihavka nebo 
zápas slavné Amfory. Proběhlo pálení 
čarodějnic, masopust, vyhlášení an-
kety Sportovec roku a v poslední den 
v roce nás čeká tradiční Silvestrovský 
běh, na který Vás srdečně všechny 
zvu.

Vánoční svátky jsou ale především 
svátky klidu a určité naděje, a proto 
mi, prosím, dovolte, abych Vám 
všem popřál příjemné prožití svátků 
vánočních, mnoho pohody, spokojeno-
sti v novém roce a pevné zdraví. 

S pozdravem, váš starosta města 
Varnsdorf.

Josef
Hambálek

„Vážení spoluobčané, 
jsme na stejné lodi. 
Našim společným cílem 

je, aby naše město bylo ještě hezčí a 
příjemnější pro život, aby se nám tu 
lépe žilo. Samo od sebe se to nestane. 
Chce to společné úsilí, nejen neustálou 
kritiku všeho kolem sebe. Dejme si 
společný dárek. Buďme k sobě navzájem 
vstřícní po celý rok, nejen o Vánocích. 
Přeji Vám hodně zdraví a štěstí.“

ThMgr. Roland
Solloch

„Všem lidem dobré
vůle přeji, aby nad-
cházející vánoční svá-
tky byly pro každého 

časem blízkosti toho, který se tehdy 
narodil v Betlémě. Nový Rok 2018 ať 
nám, našim rodinám a blízkým přinese 
radost, pokoj a aspoň kapku štěstí.“ 

Ing. Petr
Jakubec

„Všem občanům měs-
ta Varnsdorf přeji po-
kojné prožití vánočních 

svátků a radostné vykročení do nového 
roku. Doufám, že rok 2018 bude pro 
nás všechny úspěšný jak v profesním, 
tak i osobním životě. Přeji vám také, 
aby se nám společnými silami dařilo 
vytvářet ve Varnsdorfu podmínky pro 
spokojený život.“

MUDr. Václav
Jára

„Vážení spoluobčané, 
přeji vám k nadcháze-

jícím vánočním svátkům pevného 
zdraví, porozumění, lásku a pohodu. 
Přeji Vám z celého srdce, abyste byli 
obdařeni darem štěstí a klidného 
prožití Vánoc. Do roku 2018 přeji nám 
všem, aby byl šťastný a úspěšný.“

Martin
Louka

„Milí Varnsdorfáci, 
přeji vám, aby vaše 
vánoční svátky byly plné 

pohody a radosti, kterou s sebou pone-
sete i do dnů příštího roku. Ať se v roce 
2018 vždy daří to, co dařit se má!“

Mgr. Bc. Ladislava
Ondráčková

„Vážení čtenáři, vánoční 
čas je pro většinu z nás tím 
nejkrásnějším obdobím 

roku. Přeji Vám všem, abyste v tuto 
dobu našli pro sebe, Vaše nejbližší a 
nejdražší alespoň chvíli, kdy prožijete 
skutečnou pohodu, radost i štěstí. 
Zastavte se, zapomeňte na spěch 
a shon, vychutnejte si překrásnou a 
neopakovatelnou atmosféru význam-
ných náboženských svátků a také se 
posilněte pro dny příští pochoutkou 
z „mého“ vánočního receptu: 1 kg lásky, 
30 dkg štěstí, 20 dkg pusinek, 20 dkg 

rodinné pohody, 10 dkg porozumění, 
pár lžic mazlení a pohlazení, špetka 
zlobení, dle chuti trpělivosti, hodně 
zdraví. Vše dobře promíchati, upécti 
a po částech ujídati nejen o Vánocích, 
ale i po celý nový rok!

Zbyněk
Šimák

„Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vám 
svým jménem, jako za-

stupitel města a předseda Komise pro 
tělovýchovu a vzdělávání, popřál hezké 
svátky vánoční a hodně pevného zdraví 
v roce 2018. Přeji vám hodně opti-
mismu a těším se na další spolupráci.“

Lenka
Juricová

„Milý Ježíšku, v zas-
toupení svých spoluobčanů 

bych Tě chtěla poprosit o co nejvíc 
dárků pro všechny, ale zařiď to jed-
nou konečně tak, aby nejvíc dostali 
ti, co mají nejméně – a ti co kradou, 
ať si nakoupí sami. P.S. Moc pozdravuj 
Santu Clause a dědu Mrázovi vyřiď, ať 
už sem znovu neleze. Tvá Lenka J.“

Jiří
Sucharda

„Vážení spoluobčané, 
v příštím roce nás kromě 
běžného života čeká řada 

významných událostí. Oslavy povýšení 

na město, konce první světové války 
a vzniku naší republiky. Rád bych vám 
proto za sebe do nového i Nového roku 
popřál hodně štěstí, lásky, životní po-
hody a šťastnou ruku.“

Jaroslav
Tomášek

„Varnsdorfská kape-
la Malvas přeje svým 
příznivcům krásné svá-

tky a těší se na další hudební setkání 
v roce 2018.“

Redakce Hlasu severu oslovila 
všechny zastupitele města Varnsdorf 
k možnosti využití prostoru k vyjádření 
vánočního přání. Zbylí zastupitelé této 
možnosti nevyužili.

Vážené a milé čtenářky, vážení 
a milí čtenáři, po roce jsou tu 
Vánoce. Nejkrásnější svátky v roce. 
V dnešní uspěchané době je každý 
z nás zaneprázdněn prací a žene se za 
výdělkem, volný čas a chvilka klidu, 
zdá se být nedostatkovým zbožím.  
Proto zpomalte, vydechněte a 
věnujte čas během vánočních 
svátků svým nejbližším. Užijte si 
pohodu, klid a radost v dětských 
očích. Jménem celé redakce Hlasu 
severu vám chci popřát šťastné 
a veselé Vánoce, bohatou nadílku, a 
především mnoho úspěchů a zdraví 
v novém roce.          Tomáš Secký, 

šéfredaktor Hlasu severu
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Upozornění na nezaplacený poplatek za komunální odpad
Varnsdorf • Chtěli bychom vás upo-

zornit, že uplynulo datum splatnosti 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu (dále jen poplatek) 
za rok 2017.

Dále upozorňujeme občany, kteří 
zaplatili poplatek v roce 2017 a měli 
na poplatku nedoplatky z minulých 
let, že tato jejich platba byla použita 
na úhradu nedoplatků postupně dle 
data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
zákonů) a poplatek za rok 2017 nebyl 
uhrazen.

Nebude-li zaplaceno v termínu splat-
nosti dle Obecně závazné vyhlášky, bu-
dou nedoplatky předány na vymáhání 
pohledávek a případně se dále pos-
toupí k vymáhání exekutorovi.

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, poplatek platí:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravu-

jícího pobyt cizinců na území ČR 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území ČR pobývá na 
území ČR přechodně na dobu delší 
3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zá-
kona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně.

Pro poskytnutí informací ohledně 
poplatku za komunální odpad se ob-
racejte na Městský úřad Varnsdorf, 
ekonomický odbor – Jana Matušková, 
e-mail jana.matuskova@varnsdorf.cz, 
tel.: 417 545 114.

Platby
Lze provézt hotově nebo platební 

kartou na pokladně Městského úřadu 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 
v prvním patře, a to ve dnech.

Po – St 08:00 – 17:00
Út 08:00 – 15:00
Čt 08:00 – 12:00 
ve vestibulu MěÚ nám. E. Beneše 470
Pá 08:00 – 14:30

Tomáš Secký

Zimní stadion 
Varnsdorf - veřejnost

21.12.2017 13:30 – 16:00 hod.
22.12.2017 07:00 – 09:00 hod.
12:00 – 16:30 hod.
23.12.2017 07:00 – 09:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.
24.12.2017 10:00 – 13:00 hod.
25.12.2017 09:00 – 11:00 hod.
11:30 – 14:00 hod.
14:30 – 17:00 hod.
26.12.2017 07:00 – 09:00 hod.
27.12.2017 07:00 – 16:30 hod.
28.12.2017 07:00 – 16:00 hod.
29.12.2017 07:00 – 16:30 hod.
30.12.2017 07:00 – 09:00 hod.
15:00 – 19:00 hod.

31.12.2017 07:00 – 09:00 hod.

Aktuální otevírací dobu naleznete na 
stránkách správce sportoviště REGIA 
a.s. www.varnsdorf.cz/regia.

Plavecký bazén 
Varnsdorf - veřejnost

21.12.2017 06:15 – 21:00 hod.
22.12.2017 06:15 – 15:00 hod.
23.12.2017 14:00 – 21:00 hod.
24.12.2017 zavřeno
25.12.2017 zavřeno
26.12.2017 zavřeno
27.12.2017 09:00 – 21:00 hod.
28.12.2017 09:00 – 21:00 hod.
29.12.2017 09:00 – 21:00 hod.
30.12.2017 09:00 – 21:00 hod.
31.12.2017 zavřeno
01.01.2018 zavřeno

Aktuální otevírací dobu naleznete na 
stránkách správce sportoviště REGIA 
a.s. www.varnsdorf.cz/regia.

Varnsdorf • V samotném závěru letošního roku došlo k realizaci další 
investiční akce ve městě. Rekonstrukce lávky v ulici Rybářská. Přes řeku Man-
davu, která protéká Varnsdorfem, je umístěno na dvě desítky mostů a lávek.

Varnsdorfská radnice provádí pravidelné prohlídky všech mostních objektů 
ve správě města. A právě jednou z nich byl zjištěn i již nevyhovující stav lávky 
pro pěší, která mezi sebou propojuje ulice Rybářská a Nemocniční. Na základě 
mostní prohlídky byla z důvodu bezpečnosti omezena také nosnost.

Na řadu tak přišla potřebná rekonstrukce, která město vyšla zhruba na milion 
korun. Práce, na základě výběrového řízení, prováděla společnost SaM silnice a 
mosty Děčín a.s. Nová ocelová lávka s dřevěnou mostovkou (složka nosné kon-
strukce mostu, jejímž účelem je přenášet především účinky zatížení z mostního 
svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci) je laděna do šedé protikorozní barvy 
a splňuje veškeré bezpečnostní normy. Zároveň byly vybudovány nové okolní 
asfaltové přístupy k lávce.

V příštím roce se počítá v rámci rekonstrukce nábřežní zdi, kterou bude reali-
zovat Povodí Ohře, také s opravou další lávky přes Mandavu v ulici Dolní nábřeží 
u rybníku Kočka.

Tomáš Secký

Kompletní rekonstrukce lávky 
přes Mandavu v ulici Rybářská

Nová lávka přes Mandavu v ulici Rybářská; foto Tomáš Secký

Varnsdorf • Město Varnsdorf ve 
spolupráci s regionální televizí rtm+ 
přináší občanům souhrn událostí 
z Varnsdorfu za posledních třicet 
dní. Premiérově se pořad vysílá vždy 
v pondělí po posledním pátku v měsíci. 
Regionální televizi si můžete naladit 
i vy. Pro oblast Varnsdorf pomocí 
antény ve vysílací síti Multiplex 4, 
25. kanál, 506 MHz. Kdo nestihl 
4. prosince již jedenáctý díl Varnsdorf-
ského magazínu, může si ho přehrát na 
webových stránkách města, kde nový 
díl zveřejňujeme, nebo na městském 
YouTube kanále Město Varnsdorf.

Tomáš Secký

Vyšel nový díl 
Varnsdorfského 

magazínu

Do očekávaného Štědrého dne 
zbývá pár dní. Poslední přípravy 
vrcholí, mnozí z nás máme již 
napečeno a uklizeno, teď už se jen 
těšíme na štědrovečerní večeři a 
následné rozbalování dárků.

Očekávání vánočních svátků nám 
zkrátilo již tradiční zpívání koled 
o bronzové a stříbrné adventní neděli 
na „náměstíčku u věžičky.“ To první 
se konalo v neděli 10. prosince, 
kde posluchačům zazpívali známé 
vánoční koledy žáci varnsdorfské 
základní školy. Dá se říci, že to 
byl správný sváteční čas v rytmu 
vánočních koled a sněhových vloček. 
Jen škoda silného větru, který první 
večer sníh doprovázel. Přesto však 
ošklivé počasí vánoční atmosféru 
nepokazilo. 

„Bylo příjemné poslechnout si 
děti, jak zazpívaly moje oblíbené 
vánoční koledy. Loňského zpívání 
jsem se bohužel nezúčastnila, to 
příští si už však ujít nenechám,“ 
uvedla paní Anna.

Následující stříbrnou neděli pak 
účinkovaly děti z mateřských škol, 
které slavnostní náladu jen doladily.

Hana Bučková

Zpívání vánočních 
koled oživilo 

adventní neděle

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142
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Varnsdorf • Když jsem 2. prosince 
2007 profesorce Ivě Ritschelové, 
tehdy rektorce UJEP odesílal dopis 
s otázkami k rozhovoru pro vánoční 
vydání Hlasu severu, nevěřil bych, že 
přesně za deset let budu o této mladé 
a charismatické ženě psát dnešní 
smutné řádky. Byla totiž doslova 
nabitá pozitivní energií. V sobotu 
2. prosince 2017 v pozdních večerních 
hodinách bohužel podlehla těžké ne-
moci. Bylo jí teprve 53 let.

Iva Ritschelová; foto archiv ČSÚ

Varnsdorf • Základní umělecká 
škola Varnsdorf ve spolupráci s městem 
Varnsdorf srdečně zve na Českou mši 
vánoční (Jan Jakub Ryba), ve které 
bude účinkovat Varnsdorfská komorní 
filharmonie, Rumburský komorní 
orchestr, Vilémovský chrámový sbor, 
Mikulášovický sbor, pěvci ze Sebnitz 
a Neustadt, pěvecký sbor Sametky. Na 
varhany doprovodí Miroslava Souku-
pová, dirigent Patrik Engler.

Přijďte ve čtvrtek 21. prosince od 
18:00 hodin do Starokatolického kos-
tela. Vstupné 80 / 40 Kč.

Redakce

Česká mše 
vánoční

Varnsdorf • Pozornosti mnohých 
pamětníků nejspíš uniklo, že letos 
v květnu oslavil své devadesátiny 
někdejší varnsdorfský pedagog Jiří 
Janáček. Připomeňme tedy ve zkrat-
ce alespoň jeho významný příspěvek 
ke kulturnímu životu našeho města 
v letech 1953 až 1966. Rodák 
z jihočeské Blatné (7.5.1927) přišel 
do Varnsdorfu v roce 1953, aby 
zde učil na Jedenáctileté střední 
škole, kde byl později několik let 
ředitelem.

Hned od počátku svého učitelování 
s žáky připravoval recitační vy-
stoupení a brzy vytvořil školní di-
vadelní soubor, s nímž nastudoval 
Kvapilovu Princeznu pampelišku, 
která měla premiéru v roce 1955. 
Později se soutředil na umělecký 
přednes a pořádal desítky literárních 
večerů. Největším úspěchem bylo 
trojí vystoupení školního recitačního 
souboru na vrcholné scéně Wolkerova 
Prostějova. Souběžně se založením 
recitačního souboru navázal Janáček 
kontakt s tehdy vznikajícím Klubem 
přátel poezie, který mu doporučil 
a „vyslal“ řadu spisovatelů na 
připravené večery a besedy. A tak zde 
byli hosty František Hrubín, Vilém 
Závada, Karel Šiktanc, Ivan Diviš a 
další významní čeští básníci. Vlastně 
tak založil místní tradici, na kterou 
později navázaly Študyjo Pan Po-
diva, poetické studio Doteky a dnešní 
studenti našeho gymnázia vedení 
Martinou Janákovou. Letošnímu ju-
bilantovi Jiřímu Janáčkovi posíláme 
do Liberce, kde od roku 1966 žije, 
pozdrav a přání dobrého zdraví.

O Janáčkově varnsdorfském pů-
sobení se zájemci mohou podrobněji 
dočíst ve sborníku Mandava 2014 ve 
vyprávění „Moje cesta Varnsdorfem 

Jubilant Jiří Janáček

Jiří Janáček; foto archiv Jiřího 
Janáčka

Za profesorkou Ivou Ritschelovou

Profesorka Ing. Iva Ritschelová, 
Csc. (roz. Spáčilová) se narodila 
16. července 1964 ve Varnsdorfu, 
kde prožila své dětství a absolvovala 
základní školní docházku. Po maturitě 
na rumburském gymnáziu vystudo-
vala obor Ekonomika spotřebního 
průmyslu na Technické univerzitě 
v Liberci. Po habilitaci na VŠE v Praze 
v roce 1993 se stala docentkou pro 
obor hospodářská politika. Odborné 
vzdělání si doplňovala např. ve Finsku, 
Lucemburku, Francii.

Po skončení studií pracovala mj. 
v n. p. Stap Vilémov, v Ústavu pro 
životní prostředí, v letech 1998 až 
2001 působila ve Statistické divizi 
OSN v Římě. V letech 2001 a 2002 
se zúčastnila misí OSN, mj. také 
v Kosovu. Krátkodobě působila ve Velké 
Británii, Rusku, Německu nebo Polsku. 
Po návratu z Itálie nastoupila na UJEP 
jako prorektorka pro vědu a zahraniční 
vztahy. V letech 2007 až 2011 jako 
druhá žena v ČR zastávala funkci 
rektorky. 27. července 2010 byla prezi-
dentem Václavem Klausem jmenována 

do funkce předsedkyně Českého statis-
tického úřadu. 20. listopadu 2012 byla 
jmenována profesorkou.

Její vědecké aktivity byly orien-
továny především na ekonomické 
aspekty ochrany životního prostředí, 
zejména pak na makroekonomické 
souvislosti realizace. Jako jedna 
z prvních v ČR se začala věnovat 
problematice environmentálního 
účetnictví. Její publikační činnost 
byla rozsáhlá – napsala více než sto 

článků a desítky vysokoškolských skript 
a odborných publikací zaměřených na 
environmentální ekonomii a politiku. 
Byla řešitelkou mnoha vědeckých a 
rozvojových projektů.

Během svého působení na ČSÚ se 
zasadila o modernizaci procesů tvorby 
statistik, včetně elektronizace sběru 
dat a snížení administrativní zátěže 
v oblasti statistických zjišťování 
o více než 35 procent. Zasazovala se 
o zvyšování statistické gramotnosti 
široké veřejnosti. Ještě v říjnovém 
vydání časopisu Statistika&My infor-
movala o přípravě ČSÚ na parlamentní 
volby.

Vedle řízení ČSÚ se angažovala 
i v mezinárodní oblasti. Také letos se 
zúčastnila řady jednání v zahraničí, 
kromě jiného i jednání Statistické 
komise OSN v New Yorku.

Dlouhá léta byla patronkou Dětského 
domova v Ústí nad Labem. Ještě letos 
v srpnu jela s dětmi tohoto domova 
fandit českému reprezentantovi 
Martinu Fuksovi na Mistrovství světa 
v rychlostní kanoistice v Račicích. Děti 

byly jeho výkonem nadšeny a ona sama 
k tomu řekla: „Strávily jsme spolu 
krásný víkend. Takové chvíle mi vždy 
připomenou, co má v životě skutečný 
smysl.“

Do svého rodiště Varnsdorfu se ráda 
vracela za rodiči a přáteli z dětství. 
V listopadu 2007 byla na pozvání 
starosty města Martina Louky hostem 
besedy ve varnsdorfském divadle, 
tehdy čerstvě ve fukci rektorky UJEP. 
Povídala si s občany a studenty nejen 
o školství, ale i o vzpomínkách na Varns-
dorf v dobách svého mládí. Hned poté 
vyšel v Hlasu severu č. 23/2007 její 
portrét. V následujícím předvánočním 
24. vydání HS se v exkluzivním roz-
hovoru mimo jiné vyznala z krásného 
vztahu ke své rodině.

V letošním zářijovém rozhovoru 
s Petrou Báčovou v měsíčníku ČSÚ 
Statistika&My vyjádřila své přání 
do osmého roku svého předsednictví 
ČSÚ: „... abychom se zabývali více 
odbornými než administrativními pro-
blémy. Řešení těch prvních nás posou-
vá dále a výše, kdežto administrativní 
komplikace jsou spíše jen nepotřebné 
překážky na cestě k cíli.“ Splnění to-
hoto profesního přání se už profesorka 
Ritschelová nedočkala. Navždy odešla 
energická a pracovitá žena, která bude 
chybět nejen své rodině a přátelům, 
ale i svým spolupracovníkům a kolegům 
v ČR i zahraničí. Její odborné dílo však 
zůstává, stejně jako vzpomínka na do-
brého člověka. Čest její památce.

Milan Hrabal

s batohem poezie na zádech“. Velice 
zajímavý rozhovor s Jiřím Janáčkem 
také obdsahuje kniha Jana Šebelky 
„Liberecké rozhovory“.

Milan Hrabal
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Varnsdorf • Při besedách s občany 
v Pohádce, ale i při jiných příležitostech 
se obyvatelé města obraceli na vedení 
města a zastupitele s otázkou, co 
to vyrůstá v bývalých polotovarech. 
Když se na budově objevily reklamní 
poutače pivovarské společnosti, měla 
již veřejnost jasno – určitě to bude 
další herna a my herny nemáme rádi! 
Ona ale není herna jako herna a jelikož 
jsme jako národ velmi hraví, něco na 
tom přeci jenom bude. Vlastně o tom 
se můžete od 15. prosince přesvědčit 
sami, neboť v ten den se otevřelo ve 
zkušebním provozu.

Využil jsem osobní známosti 
s majitelem objektu, kterým je Tomáš 
Zajíček s manželkou, a trošku jej 
vyzpovídal. Tomáše si řada z vás bude 
možná pamatovat jako profesionálního 
hasiče a také interventního psychologa 
při mimořádných událostech.

Tomáši, z hasiče majitelem 
zábavního centra není asi úplně 
běžný přestup, jak k tomu došlo?

To určitě ne, ale ona tomu 
předcházela ještě jiná životní etapa 
a tou bylo finanční poradenství, 
zprostředkovávání úvěrů a hypoték, 
provozování taxislužby apod. Do 
určité doby se to dalo dělat v souběhu 
směn u hasičů. V okamžiku, kdy jsme 
začali rekonstruovat objekt bývalých 
polotovarů, už to prostě skloubit nešlo 
a musel jsem si vybrat. A protože 
člověk má být zodpovědný, myslet na 
budoucnost a svoje děti, které máme 
malé tři, rozhodl jsem se pro výstavbu 
něčeho, co budeme moci časem předat 
svým dětem.

Takže zaručené zvěsti o tichých 
partnerech z řad podsvětí, či jiných 
firem jsou fámy?

Samozřejmě. Jediným vlastníkem a 
jednatelem celého projektu jsme my 
dva s manželkou. To však neznamená, 
že bychom na to opravdu byli sami, 
bez pomoci našich rodin, bychom 
takovýto projekt dělat nemohli. Díky 
předchozímu působení ve finančních 
službách se nám také podařilo zajistit 
výhodnější podmínky pro financování 
našeho projektu.

Ono toho asi bude na povídání 
více, ale teď jsem tě zastihl v plném 
vytížení, protože za dva dny chcete 
otevřít (pozn. článek je psán před 
otevřením). Pojďme si tedy ve zkrat-
ce říct, co všechno zde návštěvníci 
najdou a na co se mohou těšit.

Jak už napovídá název nad hlavním 
vchodem, vytvořili jsme zde centrum 
pro zábavu celé rodiny. Míst, kam by 
mohla celá rodina, aniž by se nikdo 
z ní nenudil, a ještě se u toho mohl 
občerstvit, ve městě mnoho nenaj-
dete. Této filozofii jsme vlastně 
podřídili celý provoz. Znamená to 
dostatek atrakcí pro děti od batolat, 
přes větší děti, odpočinek pro jejich 

Bývalé polotovary se mění 
v rodinné centrum

maminky a zábavu i pro starší děti, 
studenty, tatínky i prarodiče.

To zní opravdu zajímavě, co tedy 
konkrétně?

Vstupním prostorám z ulice do-
minuje prosklený fastfood. Od ran-
ních hodin si zde můžete dopřát sní-
dani, svačinu, nebo oběd s tradičními 
produkty (hranolky, burgery, sýr 
apod.). V našem případě doplněnou 
o domácí bageterii pro ty, kteří se chtějí 
stravovat zdravěji. Zbytek celého 
přízemí tvoří herní centrum s pizzerií, 
barem, posezením. Mezi fastfoodem a 
další částí je moderní sociální zařízení 
vybavené přebalováky a toaletou pro 
imobilní návštěvníky. Vlastní centrum 
je ukončeno samostatným uzavřeným 
prostorem, který slouží jako salonek 
pro privátní, narozeninové oslavy a 
další akce. Tento prostor je ozvučený 
a vybavený projektorem a může také 
sloužit jako konferenční salonek či 
školící místnost. Hlavní místnost je 
na jedné straně doplněna o herní 
prostory pro větší návštěvníky. Je zde 
lezecký trenažer, stolní fotbálek a také 
místnost se třemi kulečníkovými stoly. 
Druhou stranu uzavírá terasa posta-
vená ve stylu zimní zahrady, která 
bude dokončená na jaře a bude na ní 
celoročně umístěn skákací hrad.

Využil jsem nabídky prohlídky 
celého objektu. Pojďme ještě odha-
lit, co nabídne patro.

Prostory prvního patra jsou vyhra-
zené pro čtyř dráhový provázkový 
bowling nové generace. Jeho zázemím 
je samozřejmě vlastní bar, sociální 
zázemí a dostatek míst k sezení. Jak 
sám vidíš, vstup do patra je bývalou 
výtahovou šachtou se schodištěm, 
a tak je to jediný prostor, který 
se nám bohužel nepodařilo udělat 
pro imobilní. Bowling také na jaře 
doplní venkovní otevřené posezení 
na terase. Samozřejmě, že do těchto 
prostor budeme zásobovat návštěvníky 
občerstvením z pizzerie, fastfoodu a 
bageterie.

V lokalitě není příliš mnoho par-
kovacích míst, jak jste vyřešili tento 
problém?

Parkování je samozřejmě pod-
mínkou úspěšné kolaudace. Máme 
13 parkovacích míst uvnitř uzavřeného 
dvora. Další parkovací místa jsou 
mezi centrem a budovou REGIA a 
v přilehlých ulicích. Jsme pár minut od 
náměstí, takže parkovat se dá i tam.

Tak teď už nezbývá, Tomáši, nic 
jiného, než popřát hodně úspěchů a 
hodně spokojených zákazníků.

A pro čtenáře jen informace, 
že o centru, jeho historii, koupi a 
přestavbě se dočtete v následujícím 
čísle Hlasu severu, které vyjde v lednu 
příštího roku.                    

 Jiří Sucharda

Varnsdorf • Většina obyvatel si 
určitě všimla, že součástí opravené 
čelní fasády a obnovené výzdoby bu-
dovy Hanischovy vily, ve které sídlí 
banka ČSOB a základní umělecká škola, 
se od začátku prosince stala Herrn-
hutská hvězda. Naše adventní hvězda 
je v tradiční červené barvě a patří 
k těm největším sériově vyráběným. 
Dle dodavatele jsme první město, 
které si v českém e-shopu takto ve-
likou hvězdu objednalo. Herrnhutská, 
ochranovská, adventní, nebo také 
moravská hvězda má v našem okolí 
dlouholetou tradici a od začátku ad-
ventu se s ní hlavně v Sasku setkáváme 
téměř na každém druhém domě.

Co se týká historie, jak napovídá 
jeden z názvů (Moravian Stars/Stern), 
hvězda původně skutečně pochází 
z českých zemí, resp. s jejich výro-
bou začali členové Jednoty bratrské 
(protestanté), kteří začátkem 18. sto-
letí uprchli z Moravy před násilnou 
katolizací českých a moravských zemí 
do exilu a usadili se v Horní Lužici. Zde 
prchajícím krajanům poskytl půdu a 
zázemí saský šlechtic Mikuláš Ludvík 
Hrabě ze Zinzendorfu a z Potten-

Město nově zdobí 
Herrnhutská hvězda

dorfu. V letech 1722 až 1732 byla mezi 
Žitavou a Budyšínem, východně od 
Šluknovského výběžku, založena obec 
Ochranov, německy Herrnhut, který 
se postupně stal centrem celosvětové 
misie. Zde, podle pověsti, jeden 
z učitelů v rámci výuky v bratrské ch-
lapecké škole v roce 1821 spojil výuku 
geometrie a prostorové představivosti 
s výrobou hvězdy z papíru a lepenky.

Hvězda se brzy stala symbolem 
nadcházejících Vánoc, věší se o první 
adventní neděli, neboť odkazuje na 
betlémskou hvězdu, která přivedla 
mudrce z Východu do místa, kde se 
narodil Ježíš Kristus. Nejdříve jí začali 
vyrábět sami žáci, později, na začátku 
20. století byla založena manufaktura, 
ve které se hvězdy vyrábí dodnes. 
Výroba přežila i komunistickou éru a 
nová manufaktura, založená v roce 
1991 církví, dnes vyrábí pod ochran-
nou známkou ručním způsobem přes 
250 tisíc hvězd ročně. Součástí manu-
faktury je i velká prodejna, nad kterou 
září největší, více jak 2,5 metru veliká 
hvězda. Prodejna s ukázkou výroby je 
přístupná celoročně.   

Jiří Sucharda
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Varnsdorf • V pátek 10.11.2017 
jsme měli v naší MŠ Zahrádka vzácnou 
návštěvu. Všem známého kuchaře 
pana Radka Šubrta, který své umění 
prezentuje jako hvězda televizních 
show a jako porotce pořadu Master-
chef. Pan Šubrt se přijel podívat na 
zázemí naší kuchyně a nahlédnout pod 
pokličku, co se u nás vaří.

V tento den měly děti k obědu 
špenátovou polévku s kukuřičnými 
lupínky, pečené kuřecí maso se ze-
leninou (dýně, mrkev, cibule, tuřín), 
brambor a polníček a k odpolední sva-
čině hruškovo-jablečný crambl s bílým 
jogurtem. Pan Šubrt měl tak příleži-
tost i ochutnat a k naší velké radosti 
nešetřil chválou na jídlo i paní ku-
chařky Radku Hůlovou, Evu Královou a 
Jindřišku Andělovou. Řekl, že je mile 
překvapen, jak dobré a kvalitní jídlo 
se u nás ve školce dětem podává.

Naše mateřská škola Zahrádka je 
od roku 2015 zapojena do programu 
Skutečně zdravá škola a získali jsme 

Vzácná návštěva v MŠ Zahrádka
i bronzové ocenění. Stali jsme se tak 
první skutečně zdravou školou Ústec-
kého kraje. Na poli zdravého a chut-
ného stravování se snažíme posouvat 
stále dál.

Spolu s panem Radkem Šubrtem 
přijal pozvání do naší mateřské školy 
i náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
za školství Mgr. Petr Šmíd a místosta-
rosta Varnsdorfu pan Josef Hambálek.

Vzhledem k nárůstu počtu žádostí 
rodičů o umístění dvouletých dětí 
do mateřské školy, má město zájem 
rozšířit kapacitu naší mateřské školy 
o třídu právě těchto malých dětí. S tím 
jde ruku v ruce navýšení kapacity na 
stravování a rozšíření stávajících pro-
stor a zázemí kuchyně. Na toto téma 
jsme diskutovali a možnosti vzájemné 
spolupráce dostaly reálné obrysy.

Těšíme se na další spolupráci s měs-
tem Varnsdorf a dalšími zajímavými 
lidmi, kteří jsou ochotni podpořit naši 
snahu zajistit co možná nejkvalitnější 
podmínky pro naše děti, a to nejenom 
ve vzdělávání.                 MŠ Zahrádka

Kolektiv MŠ Zahrádka s kuchařem Radkem Šubrtem (druhý zprava); foto 
H. Dojčánová

Varnsdorf • Vánoční svátky a 
Silvestr nejsou pouze svátky klidu, 
lásky a pohody. Jsou také spojeny se 
světelnými efekty na obloze v podobě 
ohňostrojů. Mohou být krásné, ale 
zároveň velmi nebezpečné. Dodržujte 
proto při koupi a používání zábavní 
pyrotechniky základní pravidla a 
postupy. Je aktuální připomenout, 
že od června předloňského roku platí 
v našem městě obecně závazná vy-
hláška o regulaci hlučných činností, 
mezi které patří právě zákaz používá-
ní zábavní pyrotechniky a provádění 
pyrotechnických efektů a ohňostrojů 

na veřejných prostranstvích v zastavě-
né části města. Vyhláška se nevztahu-
je na 31. prosince, následně 1. ledna 
a pak na jaře na pálení čarodějnic. 
Varnsdorfští městští strážníci budou 
během svátků dbát větší pozornosti na 
dodržování vyhlášky. Ohledy je nutné 
brát na sousedy i němé tváře. Rány 
z ohňostrojů neškodí pouze lidem, ale 
také domácím mazlíčkům a volně žijí-
cím zvířatům. Lidé by po sobě zároveň 
neměli zapomenout uklidit vzniklý od-
pad, aby kvůli své zábavě nezatěžovali 
okolí a přírodu.

Tomáš Secký

Bujaré oslavy se blíží, 
nepodceňujte pyrotechniku

Varnsdorf • Rok se s rokem sešel, 
blíží se Vánoce. Děti ze všech mateř-
ských škol ve Varnsdorfu se již potřetí 
sešly, tentokrát v pátek 1. prosince, 
aby i ony přivítaly advent. Stromy 
v parku před Městským centrem kul-
tury a vzdělávání Varnsdorf zkrášlily 
krásné vánoční ozdoby z rukou jednot-
livých mateřských škol. Po úvodním 
slově ředitelky MŠ Sluníčko Štefanie 
Plešingerové a místostarosty města 
Rolanda Sollocha následoval společný 

Děti z mateřských škol vítaly advent
zpěv vánočních koled, recitace básni-
ček a přání.

Mezitím andělíčci chodili mezi 
dětmi a rozdávali cukroví, na kte-
rém si všichni pochutnali. Na závěr 
přišlo na řadu pouštění balónků 
s tajným přáním a zpěv vánoční písně 
doprovázený tancem na zahřátí. Celá 
akce, za doprovodu rodičů, babiček a 
dědečků, navodila tu pravou vánoční 
atmosféru.

Tomáš Secký

 Děti recitovaly básničky; foto Tomáš Secký

Varnsdorf • Vánoční svátky, to není 
pouze Štědrý den a ideálně následné 
pracovní volno až do 1. ledna nové-
ho roku. V křesťanském světě končí 
Vánoce dnem, když se tři králové 
přišli poklonit narozenému Ježíškovi. 
Svátek Tří králů připadá na 6. ledna a 
přináší s sebou řadu historických zvy-
ků a českých tradic. Jedním ze zvyků 
v tento den je odstrojování vánočního 
stromečku, sklizení betlému a další 
vánoční výzdoby. Pokud se tímto 

Kam po svátcích s vánočními stromky?
zvykem neřídíte a vánoční stromeček 
si necháváte déle, máte možnost 
odložit ho k odpadovým kontejnerům 
na sídlištích nebo na trase pytlového 
svozu tříděného odpadu v pondělí 
8., 15. a 22. ledna včetně Studánky. 
Mapu sběrové trasy najdete na webo-
vých stránkách města v záložce „Vše 
o odpadech“. Informaci zveřejňujeme 
v prosincovém vydání Hlasu severu, 
neboť další číslo vyjde 11. ledna 
2018.

                                  Tomáš Secký

Varnsdorf • Vážení čtenáři Hlasu 
severu, v pátek 8. prosince proběhlo 
losování výherců v soutěži „Vyhrajte 
poukaz na tónování oken u vozidla 
v hodnotě 2 500 korun“, která proběh-
la ve dvacátém čísle. Účastníci soutě-
že měli správně odpovědět, ve kterém 
varnsdorfském kostele je umístěna 

Vyhlášení soutěže
socha Krista z carrarského mramoru 
od slavného rodáka Vincenze Pilze. 
Správná odpověď byla za c) Starokato-
lický kostel. Z přijatých odpovědí byl 
vylosován jeden výherce. Tím šťast-
ným se stal Martin Švihlík. Děkujeme 
všem čtenářům, kteří se zúčastňují 
našich soutěží.                Redakce
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Ping  pongový
maraton

Varnsdorf • Ve čtvrtek 30.11.2017 
se ve 12 hodin dopoledne otevřely 
brány našeho gymnázia široké veřej-
nosti. Den otevřených dveří? Nejen to! 
Naše škola pořádala „ 24 hodinový ma-
raton v ping pongu & den otevřených 
dveří.“ Celých 24 hodin jste si mohli 
kdykoliv přijít prohlédnout školu, dát 
si něco dobrého v septimě a zahrát si 
ping pong. Dovedete si představit, že 
za 24 hodin všichni dohromady získali 
31 471 bodů? Nebo, že počet všech 
účastníků maratonu vystoupal na číslo 
425 lidí? Ani věk v našem maratonu ne-
byl pro nikoho překážkou, nejmladším 
účastníkům bylo 8 let a nejstaršímu 
71 let. Zkrátka, věk není problém, 
je otevřeno 24 hodin, vybavení vám 
půjčíme. Máte nějaký důvod příště 
nepřijít? Nesmím opomenout zmínit 
naše hrdinky Aničku Hudecovou a 
Domču Fábryovou, které jako první 
holky v historii našeho „24 hodinového 
ping pongového maratonu“ odehrály 
celých 24 hodin! V číslech 278 setů, 
5430 odehraných míčků a spousta 
odhodlání. Víc vám k tomu napsaly 
holky samy.

Domča: Abych řekla pravdu, nijak 
jsem se toho nebála. Ráda přijímám 
výzvy a dělám vše na 110 %. Začátek 
byl však opravdu nudný a já se začala 
obávat, že to bude těžší, než jsem si 
myslela. Tenhle pocit mě však brzo 
opustil, protože za námi začali chodit 
známí a kamarádi, kteří donesli něco 
dobrého a zahráli si s námi. S přáteli 
to utíkalo poměrně rychle. V noci nám 
dělali společnost kluci ze sexty, byla 
jsem tak unavená, že mi jejich vtipy 
přišly vtipné. Jsem na sebe opravdu 
pyšná, hlavně na svá kolena, která mi 
každou chvílí měla upadnout. Nakonec 
bych chtěla moc poděkovat hrozno-
vému cukru a kávě. Tahle dvojka mě 
držela 24 hodin na nohou.

Anička: 31 hodin bez spánku, 24 
hodin zírání na hodiny, 21 hodin pin-
kání, 3 hodiny odpočinku. Takhle jsme 
strávily svůj čtvrteční a páteční den 
s Domčou my. Když dopředu víte, že 
to, co teď děláte, budete dělat dal-
ších několik hodin, tak vás to začne 
štvát už po 5 minutách. Digitální hodi-
ny, které máme ve školní tělocvičně se 
mi už skoro vypálily do očí z toho, jak 
často jsem na ně koukala, ale musím 
říct, že to uteklo rychleji, než jsem 
očekávala. Chtěla bych hrozně moc 
poděkovat všem, kteří nám přinesli 
jídlo, pinkli si s námi do míčku, roze-
smáli nás a donutili zůstat vzhůru až 
do konce. Poslední tři hodiny byly asi 
nejhorší, ale zvládly jsme to! Buďme 
upřímní, říct: „hraju už 17 hodin“ zní 
docela dobře. Co teprve „odehrála 
jsem ping pongový maraton.“ Jsem 
ráda, že jsme do toho šly. Je to jedno 
z hezkých zakončení našeho studia na 
gymplu a oficiálně jsme se zapsaly do 
historie školy. Pro jednou v něčem 
dobrém.            Barbora Krajčovičová, 

Gymnázium Varnsdorf

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.

Koupím garsonku nebo 1+1 
i družstevní. Tel. 704 137 594

Taxi služba přijme řidiče pro 
Varnsdorf a okolí. Info na tel. 774 
261 207

Nemovitosti

Zaměstnání

Koupím staré pivní lahve a 
sklenice s nápisy pivovaru. Sběra-
tel. Tel. 732 170 454

Klenotnictví OPÁL, Národní 
518, Varnsdorf, tel.  412 372 482.
Provádíme opravy zlatých a stří-
brných šperků – levně, rychle a 
kvalitně. Z doneseného zlata za-
jišťujeme výrobu zlatých snubních 
prstenů, dámské a pánské prsteny, 
náušnice, přívěsky dle našich vzo-
rů. Výhodná cena. Velký výběr ře-
mínků a kovových tahů na hodinky. 
Nasazení a úprava zdarma.

KOUPÍM motocykl Simson, Jawa 
250, Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr-
-Mustang a jiné do r. 89, dále auto-
mobily do r. 89. Tel. 736741967, 
altnabytek@seznam.cz

Chomutov, Děčín • Družstvo ma-
lých basketbalistek a basketbalistů 
UTAH JAZZ, které bylo sestavené ze 
žáků IV. a V. třídy ZŠ Východní Varns-
dorf, se zúčastnilo turnajů Divize A -
Severní Čechy Jr. NBA League v Cho-
mutově a Děčíně. Všichni bojovali 
statečně a obětavě pod vedením 
trenéra Mgr. Jana Šišuláka ze Schrö-
dingerova institutu. Skončili jsme na 
čtvrtém místě. Družstvo si v Děčíně 
užilo příjemné basketbalové zážitky 
včetně jmenovitého představení 
každé hráčky a hráče před zápasem a 
gratulací na konci turnaje od samot-
ných ligových hráčů Válečníků. Díky 
spolupráci mezi oddílem basketbalu 
Slovanu Varnsdorf a Basketbalovým 
klubem Děčín, jenž podpořil naše 
družstvo a zajistil nám autobusovou 
dopravu a výborný oběd ve školní 
jídelně, přijel s námi do Děčína plný 
autobus fanoušků, kterým děkujeme 
za jejich účast a fandění.

Ing. Mirka Smrčková

Žáci ZŠ Východní se zúčastnili NBA LEAGUE

Tým UTAH JAZZ; foto Ing. Mirka Smrčková
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BLAHOPŘÁNÍ

Svozy pytlového tříděného odpadu
28.12. 2017 a 11.1. 2018
od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

VZPOMÍNKA

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.-24.12.2017   
MUDr. Křemen Adolf   
Teplická 270, Jílové   
Tel. 412 550 343  

25.12.2017   
MDDr. Kadlecová Daniela   
Bezručova 569, Děčín IV  
Tel. 412 586 361  

26.12.2017   
MUDr. Bolfíková Renata   
Varšavská 1863/7, Děčín VI   
Tel. 412 535 930  

30.12.2017-1.1.2018   
MDDr. Klevetová Magdalena   
J.Š.Baara 692/26, Děčín V   
Tel. 412 507 588 

6.-7.1.2018   
MUDr. Charvát Pavel   
J. Š. Baara 692/26, Děčín V   
Tel. 412 507 588 

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

Připíjíme na zdra-
ví našemu obětavé-
mu taťkovi, dědovi 
panu Jiřímu Doub-
ravovi ke krásným 
80. narozeninám. 

Manželka Líba, dcera Ivana s příte-
lem Pepou a celou rodinou.

Úmrtí v listopadu

Josef Hronek          58 let
Eva Pavlousková      65 let
František Hamerník 78 let
Miloslava Žatečková 75 let
Pavel Čurda            69 let
Jan Gola                 89 let
Eva Dvořáková        69 let
Josefa Mostecká      86 let
Marie Štrbavá         90 let
Marta Kosová          76 let
Zdeněk Sodomka     67 let
Pavel Tůma             51 let
Josef Katona          65 let

ÚMRTÍ

Propozice soutěže FOTOROK 2018
Pořadatel: Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Kategorie: Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm. 
Počet snímků od jednoho účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se považuje 
za 1 kus.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora, přes-
nou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní formulář, 
který získáte na adrese pořadatele a na webových stránkách KPMV.
http://muzeum.varnsdorf.cz; e-mail: kpmv@quick.cz; tel. 412 334 107
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.
Uzávěrka soutěže: Neděle 31.12.2017
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií 
bude instalována výstava, která potrvá od 16. ledna do 16. března 2018.
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem 
pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely. Neoceněné 
fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2018.
Kontaktní adresa pořadatele: Kruh přátel muzea Varnsdorf
Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF, Tel.: 723 206 107

Darujte svým
 blízkým vstupenky 

do divadla
Vánoční svátky jsou jedním z nej-

krásnějších období celého roku, kdy 
člověk zažívá příjemné chvíle pohody 
a rozjímání. Podobnou náladu může 
však člověk prožít i během jedineč-
ného uměleckého vystoupení. Takové 
je připraveno v programu Městského 
divadla Varnsdorf na 29. ledna 2018. 
Tento den se u nás představí Radim 
Vizváry se svým dílem Sólo, za které 
získal letos dokonce jedno z nejvý-
znamnějších divadelních ocenění, 
Thálii. O kvalitě představení svědčí 
také zcela vyprodané sály po celé 
republice i v zahraničí.

Sólo v sobě spojuje to nejlepší 
z Vizváryho pantomimické tvorby, od 
klasické pantomimy k butó, od fyzic-
ké komedie až po současné mimické 
divadlo. Jeho pantomima je moderní, 
čistá a aktuální. A i když se nechává 
ovlivňovat jinými styly, nakonec se 
vždy vydává vlastní cestou. Budete 
se smát i brečet bez jediného Ra-
dimova slova – k jeho umění totiž 
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě 
tělesné a pojí pohybovou virtuozitu 
s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes 
znamená pantomima.

Věnujte svým blízkým (a sobě) 
k Vánocům dárek v podobě vstupenky 
na toto představení!

Městské divadlo Varnsdorf

Budyšín • Ve čtvrtek 7. prosince 
převzali zástupci školy Cenu Eurore-
gionu Neisse-Nisa-Nysa 2016/2017 za 
„Nejlepší přeshraniční spolupráci“. 
Slavnostní ceremoniál se odehrál 
v blízkém Budyšíně v budově Stein-

Program Farní obce 
na čas vánoční

Čtvrtek 21. prosince od 18:00 hod.
Adventní čtvrtek a koncert 
varnsdorfské komorní filharmonie 
„Česká mše vánoční“

Neděle 24. prosince od 14:30 hod.
Štědrý den – živý betlém se zpěvy 
koled

Neděle 24. prosince od 20:30 hod.
Bohoslužba v Naději u Cvikova

Neděle 24. prosince od 24:00 hod.
Půlnoční bohoslužba

Pondělí 25. prosince od 10:00 hod.
Hod Boží – Sváteční bohoslužba

Neděle 31. prosince od 10:00 hod.
Sv. Silvestr –bohoslužba na poděková-
ní za rok 2017

Neděle 07. ledna 2018 od 10:00 hod.
Zjevení Páně – Bohoslužba s žehnáním 
křídy, vody a kadidla

hausu. Cenu předávali zástupci Regio-
nu: Bernd Lange za německou stranu, 
Martin Půta za českou a Piotr Roman 
za polskou stranu. Toto ocenění je 
vyústěním spolupráce školy s dalšími 
subjekty na německé straně. Vše 

začalo v roce 2010, kdy se nám po-
dařilo navázat kontakt s partnerskou 
školou. V rámci projektů „Intenzivní 
týden sportu“ a „Česko-německá 
akademie, aneb jsme sousedé“ to 
bylo Gymnázium Nossen. V součas-
né době je naší partnerskou školou 
Schkola Oberland Ebersbach-Neuger-
sdorf. A právě projekty „Společně na 
horách“ a „Jezdím bezpečně“ byly 
tím impulsem, který vedl k tak vy-
sokému ocenění. Za projekty je však 
schována spousta práce. Poděkování 
patří pedagogům, vedoucím, žákům, 
administrativním pracovníkům. Bez 
nich by uskutečnění projektu s tak 
velkým obsahem a náplní nebylo 
možné. 

Václav Zemler, 
koordinátor projektů 

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Výjimečná cena pro ZŠ Náměstí

Předávání cen; foto ZŠ Náměstí

Dne 25. prosin-
ce by se dožil pan 
Jaroslav Levinský 
66 let. 

Stále s láskou vzpo-
mínáme. 

Manželka Jana, děti a sourozenci.

Dne 31. prosince 
by se dožila 91 
let moje milovaná 
maminka Věruška 
Škachova. 

S láskou vzpo-
mínají dcera, syn, 

sestra a vnoučata s rodinami. 
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TOI TOI CUP 2017 zná vítěze
Futsalový supervíkend čekal mnohé 

hráče a obětavce kolem tohoto sportu 
ve dnech 2. - 3. prosince. Hrály se dva 
turnaje, nejdříve Extraliga ÚK, v ne-
děli pak Veteráns liga.

Třetí turnajové pokračování nej-
vyšší krajské soutěže přineslo ve 
varnsdorfské SH překvapivé výsledky. 
Žádný z týmů neodjížděl bez bodů, 
ale stoprocentní byl jen domácí JK 
Trans (výhry s Vilémovem 4:0, s Jílo-

Varnsdorfští futsalisté válí

Florbalový turnaj zakončil v úte-
rý 12. listopadu seriál soutěží pod 
názvem Podzimní hry 2017 a nabídl 
strhující podívanou. Všechny zápasy 
se nesly v duchu obrovské snahy po 
vítězství. V chlapecké kategorii v bra-
trovražedném souboji dvou gymnázií 
vedlo ještě 30 vteřin před koncem to 
rumburské. Konečná remíza rozhodla 
o prvenství varnsdorfského gymnázia. 
U dívek potvrdilo roli favorita Gym-
názium Rumburk. O druhém a třetím 
místě rozhodly při vzájemné shodě 
bodů i skóre Gymnázia Varnsdorf a 
ZŠ náměstí nájezdy. Po první trojici 
nájezdů byl stav 2:2. Rozhodující ná-

jezd proměnila ve prospěch Gymnázia 
Varnsdorf Simona Čurdová. Umístění 
ve florbalu rozhodlo o konečném 
pořadí Podzimních her. Loňská a 
předloňská hegemonie Gymnázia 
Varnsdorf byla narušena, celkovým ví-
tězem se stalo Gymnázium Rumburk. 
Další pořadí patří varnsdorfským ško-
lám: 2. Gymnázium, 3. ZŠ nám. E. Be-
neše, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ Východní. 
Podzimní hry byly uskutečněny za 
finanční podpory Města Varnsdorf. 
Ceny a poháry pro všechny týmy pře-
dával místostarosta města pan Josef 
Hambálek.        ZŠ náměstí E. Beneše – 

organizátor PH

Podzimní hry jsou již minulostí

vým A 4:1, s Bělou 5:4). Ziskem devíti 
bodů se tak dotáhl na lídra extraligy 
FC Želenice a navíc měl jeden zápas 
k dobru. Želenice dvě utkání s Jílovým 
a Bumikem vyhrály (6:0 a 4:1), ale 
nečekané výpadky s DeCe Computers 
(4:6) a Turbem (1:2) pomohly Varns-
dorfu. SC Stap Vilémov uhrál čtyři 
body a ty mu stačily k udržení čtvrté 
pozice. Obhájce titulu Autocentrum 
Jílové A získal jen tři, což znamenalo 
propad až na šesté místo. Hráčem 
kola byl vyhodnocen T. Hadar z SC 
Stap a pocta nejlepšího střelce při-
padla J. Šimkovi z DeCe Computers za 
7 přesných zásahů. Letošní poslední 
turnaj 17. 12. měl pro Varnsdorf 
šťastné rozuzlení. Vyhrál s Turbem 
A 4:2, ale neuspěl se Želenicemi 
2:3, pak přejel DeCe Computers 9:3 a 
Bumiko 5:1. No a k prvnímu místu a 
vedení o tři body mu nakonec pomohl 
Vilémov, když porazil Želenice. 

Svůj poslední, v pořadí čtvrtý tur-
naj v tomto kalendářním roce má za 
sebou VETERANS LIGA (ilustrativní 
foto z utkání domácích veteránů na 
jednom z minulých turnajů ve varn-
sdorfské SH). Nejlepší formu před-
vedly týmy z vrchních pater tabulky. 
JK Trans Varnsdorf i SK Jílové ve 
svých třech zápasech plně bodovaly, 
a protože si Varnsdorf vyparádil skóre 
rekordní výhrou 13:2 nad Dumbem, 

usadil se průběžně na 
prvním místě. Krom 
toho porazil Probošov 
2:1 a Ludvíkovice 5:1. 
Bělá byla bodově taky 
stoprocentní, ale odehrá-
la jen dvě utkání, takže 
na vedoucí duo ztrácí tři 
body a má tedy odehrá-
no o jeden zápas méně. 
Hráčem turnaje byl určen 
Andreas Mrijaj z JK Trans 
Varnsdorf a jeho týmový 
kolega Jaroslav Beránek 
se stal za šest vstřelených 
branek nejlepším střel-

cem turnaje. A jak vypadá pořadí ve 
vrchních patrech tabulky? 1. JK TRANS 
Varnsdorf 25 bodů (skóre 43:24), 2. SK 
Jílové 25 (39:22), 3. SOKOL Bělá 22, 
4. EUROSPORT Teplice 17 b. atd.

Čtvrtý turnaj OKRESNÍ LIGY v Libou-
chci a výsledky tam odehraných utká-
ní nevedly ke změnám pořadí. Přesto 
vedoucí Jílové B za dvě výhry a jednu 
porážku odskočilo pronásledovatelům 
a získalo náskok už 8 bodů. Šluknovská 
SLŠ totiž překvapivě rupla s Hezouny, 
jednou vyhrála a dále plichtila s Ben-
telerem Rumburk, což ji vyneslo čtyři 
body. Stejně tolik získal Benteler. Slo-
vanka Děčín si vybojovala bodů šest, 
což znamená, že ztrácí na týmy z vý-
běžku dva, resp. jeden bod. Hráčem 
turnaje byl vyhodnocen F. Holubek 
z Benteleru, střelecký primát si za-
jistil L. Michalec z Jílového B za šest 
přesných tref.                        VV, ZdS

V posledních dvou měsících tohoto 
roku se odjely závěrečné tři závody 
cyklokrosového TOI TOI CUPu 2017. 
Začátkem listopadu vyhrál v Uničově 
Belgičan D. Soete před J. Nesvadbou 
a T. Paprstkou, M. Malík skončil až na 
začátku třetí desítky startovního pole 
a klesnul v průběžném pořadí seriálu 
na 9. místo. Závod v Milovicích ovládl 
Paprstka před Polákem Konwou a Ne-
svatbou, Malík zde dojel osmý a vrátil 
se celkově na 7. příčku. Závěrečný 
závod seriálu v Kolíně měl vítěze v Ni-
zozemci D. Van der Poelovi, druhý do-

jel belgický cyklokrosař D. Sweeck a 
třetí T. Paprstka, který si tak připsal 
již čtvrté vítězství v TOI TOI Cupu. 
M. Malík skončil v Kolíně jedenáctý. 
Konečné pořadí na předních místech 
seriálu: 1. Paprstka (201 bodů), 
2. Nesvadba (191), 3. Konwa (165), 
4. Bína (144), 5. Hekele (143), 6. Glaj-
za (140), 7. Malík (128) 8. J. Šulc (119), 
9. M. Haring (96) atd. Celkem v závo-
dech seriálu bodovalo 72 cyklokrosařů. 
Vrchol domácí sezony, MČR se jede 
v SO 13. ledna 2018 v Mladé Bole-
slavi.                                        ZdS

Mikulášský turnaj v minivolejbale

Na neděli 3. prosince připravil volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf 
opět Mikulášský turnaj v barevném mini-volejbale. Dějištěm byla SH, kde 
si základy volejbalu osvojovalo či rozšiřovalo více jak třicet dětí. Elán ně-
kterých poněkud ochabl s příchodem čertů, ale „na nohy“ je opět postavily 
dárky od Mikuláše a anděla. A vše už bylo v normálu při společném focení, 
jen čerti raději pózovali poněkud stranou….             ZdS, foto Ivo Šafus

Ve sportovní hale ve Varnsdorfu 
proběhl další z turnajů chlapeckých 
družstev, jehož výsledek se započítá-
val do Středoškolské ligy a zároveň 
Ligy severu. Družstva škol uvedena 
v rozpisu utkání zkráceně či zkratkou 
jako K. Světlé, BGV, Lesárna, Polygraf-
ka, GRBK, Mariánská a Bratislavská se 
utkala ve dvou skupinách v herním čase 
na 15 minut a po litých soubojích se do 
semifinále klasifikovalo Gymnázium 

Varnsdorf, VOŠ K. Světlé (ze skupiny 
A), VOŠ Bratislavská a Gymnázimum 
Rumburk (ze skupiny B). V semifinále 
nejdříve varnsdorfský gympl vyřadil 
ten rumburský 4:2 a poté VOŠ Brati-
slavská porazila nejtěsnějším rozdílem 
VOŠ K. Světlé 1:0. V utkání poražených 
semifinalistů o třetí místo byl po vý-
sledku 3:2 šťastnější tým VOŠ K. Světlé 
a finále pro sebe rozhodlo Gymnázium 
Varnsdorf výhrou 1:0 nad VOŠ Brati-
slavská.                                   ZdS, MV

Finále futsalové Ligy severu 2017
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Basketbalový tým mužů po domácí 
výhře s Mostem (na fotu z utkání hráči 
Slovanu v bílém) zajížděl k dalšímu 
střetnutí s BK Levharti Chomutov, kte-
rý se netají touhou na postup do druhé 
ligy. Slovan do páté minuty vedl, avšak 
soupeř se rychle zkonsolidoval a v po-
ločase vedl o 17 bodů. Proti mladému, 
ale fyzicky lépe vybavenému soupeři 
pak už neměli varnsdorfští basketba-

Z výhry se radovali také mladší žáci

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 22

listé v posledním utkání letošního roku 
šanci a prohráli 86:57 (17:16, 29:13, 
21:17, 19:11). Body Slovan: Beran 15 
(2x3), Šišulák 10 (1x3), Lehroch 7 (1x3), 
Houngbedji 6, Novák 6 (2x3), Pasovský 
a Relich po 4, Janoušek 3 (1x3) a Su-
charda 2. 

Junioři U19 zajížděli k poslednímu 
letošnímu duelu na palubovku Soko-
lova, s nímž doma jen v sedmi hráči 
podlehli o jedenáct bodů. Okolnosti 
zapříčinily, že nyní museli nastoupit 
také v sedmi, ale i tak věřili, že dokáží 
zvítězit. A mnoho tomu nechybělo, 
i když Slovan v průběhu duelu prohrá-
val i o 14 bodů. Do poslední čtvrtiny 
však šel s vedením o dva body. Příliš 
mnoho nevynucených chyb, troje kroky, 
neproměněné podkošové příležitosti 
a tři ztráty během závěrečné čtvrtiny 
však znamenaly těsnou prohru, která 
tým hodně mrzí. BK Sokolov - TJ Slovan 

75:73 (25:24, 19:23, 14:13, 17:13). 
Body: Polák 22, Strnad 20 (2x3), Ko-
dytek 14 (1x3), Kabát 6, Pondělíček 5, 
Lehroch 4 a T. Petrla 2.

Kadeti U17 zvládli na jedničku 
střetnutí u BK Roudnice n. L. Nad tře-
tím týmem soutěže vyhráli přesvědčivě 
49:100 (7:25, 15:24, 9:21, 18:30) a bez 
ztráty bodu vedou nadregionální soutěž 
skupiny A. Body vítězů: Jeřabek 31 

KRAJSKÁ LIGA LK MUŽŮ: HC 
Lomnice n. P. - HC TS Varnsdorf 7:2. 
V utkání druhého a pátého celku KL LK 
k překvapení na úkor domácího favori-
ta nedošlo. HC TS - HC Česká Lípa 3:4. 
Tým mužů HC TS měl po tomto utkání 
bilanci 4 výher, 9 porážek a držel páté 
místo s čtyřbodovým náskokem před 
HC Frýdlant. Lídrem ligy je HC Turnov 
(bilance 10/4).  

KRAJSKÁ LIGA LK STARŠÍCH ŽÁKŮ: 
HC TS Varnsdorf – HC Frýdlant 6:12, 
HC TS - HC Jičín 2:2, HC TS - HC Česká 
Lípa 3:12, HC TS - HC Nová Paka/Jičín 
8:2. Starší žáci se zatím mohli radovat 
ze dvou výher a dvou remíz, za což jim 
patří sedmé místo s dvěma body ná-
skoku na HC Jablonec n. N. V soutěži 

vede tým Bílí Tygři Liberec (13/1/0) 
a na druhém místě je HC Česká Lípa 
(10/2/2).

KRAJSKÁ LIGA LK MLADŠÍCH ŽÁKŮ: 
HC TS Varnsdorf – HC Frýdlant 5:11, 
HC TS - HC Jičín 7:5, HC TS - HC Česká 
Lípa 2:8, HC TS - HC Nová Paka/Jičín 
7:10. Mladší žáci vykročí do nového 
roku a další části KL ze sedmé pozice, 
když pětkrát zvítězili a v jedenácti 
zápasech odešli z ledu poraženi. 
Téměř shodnou bilanci mají další tři 
týmy soupeřů, a to 5. Jablonec n. N. 
(7/0/9), 6. Nová Paka/Jičín (6/0/10) a 
8. HC Jičín (4/1/11). Také u mladších 
žáků jsou na čele Bílí Tygři Liberec 
(14/0/2) a HC Česká Lípa (14/0/2).

ZdS

HOKEJOVÉ VÝSLEDKY

(4x3), Pondělíček 29, Nechanický 15 
(1x3), Strnad 12, Maščuch 5, T. Petrla 4 
(1x3), Sembdner a Berger po 2 bodech. 

Starší žákyně U15 porazily v do-
mácím prostředí TJ Loko Liberec 
79:47 (19:9, 21:11, 21:19, 18:8) a do 
další fáze soutěže vykročí z 2. místa 
skupiny C nadregionální soutěže. 
O bod více získal Hradec Králové B.

Mladší žáci U14 odehráli poslední 
utkání základní skupiny ligové soutěže 
v Roudnici nad Labem. To bylo vyrov-
nané až do začátku poslední čtvrtiny. 
Pak převládla odhodlanost týmu žáků 
Slovanu k prvnímu letošnímu vítězství 
a díky obrannému tlaku dokázal lacino 
zakončovat. Konec utkání tak proběhl 
v klidu a tým se mohl radovat z vítězství 
51:70 (15:20, 19:11, 13:17, 4:22). Body: 
Steško 26, Petrla 15, Ježek 13, Záleský, 
Černý a Zdražil 4, Brož 3 a Buben 1.            

TJ Slovan – basket, foto I. Šafus

FK Varnsdorf má za sebou ve FNL 
náročnou podzimní část sezony 2017-
2018 nejen po fyzické stránce. Notnou 
dobu usiloval o odražení se ze samého 
dna tabulky, což na psychice jistě 
nepřidávalo nejen hráčům. Ti nepo-
dávali špatné výkony, al e chybělo 
častější gólové zakončení a až příchod 
Wesley da Silvy a Stanislava Klobásy 
přinesl zlepšení, tým se chytil, od 
11. kola začas vyhrávat a výsledkem 
je nyní průběžné 12. místo tabulky. 
A to byl v závěru podzimu problém 
třeba na brankařském postu, neboť 
jak Miroslav Samoel, tak Radek Por-
cal se potýkali se zraněními a Radka 
nejspíše čeká operace kolene. Na 
sklonku listopadu hráči opět navštívili 
a pobavili se s dětmi v MŠ Čtyřlístek, 
navíc jim předali šek v hodnotě 6 000 
Kč. Nechybělo ani již tradiční hokejo-
vé utkání proti gardě (podrobnosti na 
jiném místě). V kádru celku prozatím 
skončili Švantner (návrat do Českých 
Budějovic), Klobása (Mladá Boleslav) 
a Breda (Jablonec). Pro jaro se naopak 
nadále počítá s Martinem Feninem, 
jenž je hráčem klubu. První trénink 
zimní přípravy je v programu stanoven 
na 4. ledna, tým čeká Tipsport liga, 
dále několik zatím utajených soupeřů 
a rovněž soustředění v Heřmanicích.

V pořadí 21. ročník Tipsport ligy, 
vítaný zimní fotbalový turnaj v ČR se 
rozjede v lednu nového roku za účasti 
pěti klubů české nejvyšší soutěže, 

Zimní pauza je opět krátká
osmi celku z FNL, dále dvou předních 
ze slovenské 2. ligy (Skalica, Poprad) a 
třetiligového polského Widziewu Lodž. 
První utkání se hrají 6. ledna ve 4 sku-
pinách, a to v Praze na Vyšehradě, Xa-
verově – Horních Počernicích, Brně a 
ve Frýdku – Místku. FK Varnsdorf bude 

Tým se na podzim radoval takto 
z gólu 22x. Přejme, aby hráči tuto cif-
ru na jaře co nejdříve zopakovali.

Již pošesté se naši hráči dali dosta-
veníčko s gardou FK Varnsdorf, aby 
poměřili síly na ledě. Utkání probíhalo 
ve sportovním duchu a na některých 
hráčích A-mužstva bylo vidět, že brus-
le nejsou kopačky. Ale touha po vítěz-
ství byla veliká, a tak A - tým zvítězil 
8:4 po třetinách 3:0, 0:1, 5:3. Utkání 
po první třetině vypadalo na jasnou 
výhru áčka, ale pak garda začala 
kousat a korigovala stav na 4:3 a 5:4. 
Ovšem stálice mladšího z týmů Pavlo 
Rudnytskyy a Radek Porcal pomohly ke 
konečné výhře. Nutno také pochválit 
výkon gólmana Libora Macháčka, kte-
rý svými zákroky gardu doslova ničil. 
Výkon všech hráčů byl excelentní a 
pochvala za jejich výkon je zcela na 
místě. Branky: Kučera 2, Bláha (TS), 
Queseer, Rudnytskyy, Porcal, Klobása, 
Zieris - Hovanycz, Fojtíček, L. Holu-
bec, Jirsak.

Sestavy - A tým: Macháček - Kučera, 
Rudnytskyy, Kozma - Zieris, Zbrožek; 
Porcal, Bláha, Kocourek - Breda, 
Quaiser; Vańak, Bílek, Chlumecký 
- Klobása, Švantner, trenér Milan Taj-
nert. Garda: V. Hambálek - Hovanycz, 
L. Holubec, V. Kotiš - Jirsak, Fojtíček; 
Swadosch, Mrtka, J. Holubec - Novák, 
Račuk; Císař, Uhlíř, Šimek. 

Milan Tajnert

Fotbalové áčko se bavilo hokejem

ŠACHOVÉ STŘÍPKY
  

Družstvo šachistů TJ Slovan hrálo 
v 5. kole Krajské soutěže I. – západ 
Šachového svazu Libereckého kra-
je na šachovnicích druhého týmu 
průběžného pořadí TJ Lokomotiva 
Liberec B. Slovan jako družstvo za-
tím uhrál jen jednu remízu, a tak 
domácí byli favoritem a to potvrdili 
výsledkem 7:1. Remízy pro Slovan zís-
kali jen zkušení šachisté K. Sládek a 
V. Halba. Další domácí duel čeká 
Slovan 14. ledna 2018 v domácím pro-
středí proti vedoucímu týmu soutěže 
1. Novoborský ŠK C.                       

VH

hrát na Vyšehradě se svými soupeři 
skupiny A v těchto termínech: v SO 
13. 1. od 13.00 hod. s FC Olympia Pra-
ha, v ÚT 16. 1. od 11.00 hod. s Bohe-
mians 1905 a v SO 20. 1. od 13.00 hod. 
s FC MAS Táborsko. Turnaj vyvrcholí 
utkáními play – off ve dnech 24. - 25. 
ledna na hřišti Vyšehradu. 

ZdS, foto web FK


