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Vodicí psi poměřili svou zdatnost v centru města již potřetí
Na start se postavilo čtrnáct soutěžících
Varnsdorf • Život jde dál za
podpory města Varnsdorf a ve
spolupráci se Spolkem Vodících
psů srdcem a Lenička pořádalo již
tře� ročník Závodu vodících psů.
Sobota 19. května 2018 se tak
nesla ve znamení závodů pro zrakově výjimečné lidi a jejich vodicí
psy. Akce se konala v areálu městské knihovny a přilehlého parku
za účas� čtrnác� závodníků, kteří
na závody přijeli ze všech koutů
republiky.
Událost zahájila lehce po deváté
hodině ranní moderátorka Lucie
Fürstová. Úvodního slova se ujali
také předseda pořádajícího spolku
Roman Vaněk a místostarosta města Roland Solloch. Roman Vaněk
využil chvíle při zahajovací řeči a
pozval si k sobě Milana Hrabala,
kterému udělil čestné uznání za
pě�letou spolupráci. Hrabal Vaňkovi to�ž pravidelně pomáhá s korekturami knih a s přípravami besed.
Po přivítání všech přítomných
soutěžících, pejsků i diváků, moderátorka představila všechny
závodníky, včetně jejich čtyřnohých
miláčků, krátkým medailonkem.
Během seznámení obdrželi soutěžící svá startovací čísla, která si
vylosovala v předvečer závodu.
O něco později hlavní organizátor
odstartoval závody a popřál všem
závodníkům mnoho štěs�. Celkem
čtrnáct soutěžících si na startu
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Upálení čarodějnice si nenechaly ujít �síce lidí; foto Jan Louka

Absolutní vítězové tře�ho ročníku Závodu vodicích psů; foto Život jde dál

nejprve nasadili na oči klapky, aby
byl závod pro všechny, kteří mají
různý stupeň pos�žení, vyrovnaný.
Poté se jich ujali již rozhodčí, kteří
hodno�li vodicí psi, jak se dokážou
postarat o svého majitele a za plného provozu ho bezpečně provézt
neznámým prostředím. Během
závodu měli pejsci za úkol překonat několikrát překážkovou dráhu,
najít dveře, schody nebo přechod
pro chodce. Svou poslušnost pak
předvedli rozhodčímu v parku před
městskou knihovnou.
Během závodu měli diváci
možnost využít doprovodného
programu, v jehož rámci si mohli
například vyzkoušet únik z labyrintu
se slepeckou holí a páskou přes oči.
Po celý den si mohli ve vstupní hale
městské knihovny prohlédnout výstavu nevidomé Kateřiny Vosykové
„Nevidím, ale fo�m!“ nebo se v pohodlí objektu nechat namasírovat
od nevidomého maséra Jiřího Pikeše. V parku si také mohli již tradičně
vyzkoušet výrobu náušnic z korálků,
nebo si zakoupit háčkované výrobky v rámci programu Leničky dílnič-

ka. Po celou dobu také návštěvníky
bavili masko�, kteří měli na sobě
přirozeně masku psa. O živou hudbu se postaral Láďa Málek.

13. místo: Alice Červinková
a Cid z Mostu
14. místo: Andrea Klozová
a Elysia z Frýdlantu

Výsledková lis�na
1. místo: Stanislav Poloprutský
a Jimmy ze Semechnic
2. místo: Blanka Slabochová
a Nero z Rado�na
3. místo: Zuzana Duchoňová
a Kaya z České Lípy
4. místo: Miroslav Kaiser
a Nelson z Varnsdorfu
5. místo: Helena Kynzlová
a Anny z Prahy
6. místo: Jiří Pikeš
a Endy z Furtněkde
7. místo: Andrea Hlaváčková
a Kanto z Prahy a Příbrami
8. místo: Blanka Janečková
a Mína z Loun
9. místo: Pavel Diblík a Kodyz Holic
10. místo: Kateřina Vosyková
a Aron z Lovosic
11. místo: Nikola Voňavková
a Ruf z Prahy
12. místo: Veronika Kaprálková
a Lucky z Liberce

Dalo by se říci, že to byl závod
vskutku vyrovnaný. Paní Blanka
Pokračování na str. 2

Přednáška o firmě
Neef&Stolle
Středa 6. června 2018
od 18 hodin

V přednášce o továrně na kočáry a automobilové karoserie
Neef&Stolle se prostřednictvím
známého regionálního historika
Mgr. Jana Němce ze Státního
okresního archivu v Děčíně seznámíte s překvapivou a zajímavou rodinnou historií producentů pro Varnsdorf netypického
sor�mentu. Přednáška se koná
v Městském divadle Varnsdorf.
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Vodicí psi poměřili svou zdatnost v centru města již potřetí
Na start se postavilo čtrnáct soutěžících
Dokončení ze str. 1

Slabochová s Nerem to�ž své loňské první místo neobhájila, jelikož
ji porazil pan Stanislav Poloprutský
a jeho psí kamarád Jimmy o jeden
jediný bod. Ten minulý rok skončil
na tře�m místě.
Po vyhlášení výsledků následovalo pěvecké vystoupení Blanky
Janečkové, která se proslavila v televizní soutěži Hlas Československa
v roce 2014. Velkým překvapením
také byla návštěva herečky Evy
Horké, která spolu s Pavlem Diblíkem předvedla krásné vystoupení.
S touto dvojicí pravidelně vystupuje
také Pavlův pejsek Kody, který na
pódiu všem ukázal taneček.

„Rád bych všem poděkoval za
podporu,“ uvedl Roman Vaněk.
„Jednalo se o tře� ročník Závodu
vodicích psů a musím konstatovat,
že je tato akce rok od roku lepší.
Lidé sem rádi jezdí, líbí se jim prostředí a naše výlety. Celí nadšení
pak na tuto akci dlouho vzpomínají,“ dodal.
Závody vodicích psů nebyly zdaleka to jediné, co si spolek Život jde
dál připravil. Ve čtvrtek 17. května
se od půl osmé večer konal koncert nevidomých umělců. Hudební
podívaná se uskutečnila v kostele
sv. Fran�ška z Assisi na Studánce.
Zazpívala tu nevidomá finalistka

televizní soutěže Blanka Janečková, na varhany zahrál Pavel Diblík,
kterého objal papež Fran�šek a na
klarinet zahrál Vít Vaněk, který je
studentem Konzervatoře Jana Deyla. Kostel byl zaplněný, krásný večer
v rytmu melodie si přišlo užít více
než sto návštěvníků.
V pátek 18. května si pak ve sportovní hale ve Varnsdorfu nevidomí
zahráli „Laser game“. Hra, která
využívá moderních technologií a
laseru, je určena zpravidla pro dva
a více hráčů. Spočívá v tom, že se
hráči při ní snaží získat co nejvíce
bodů a používají k tomu speciální
laserové zbraně. Jak již napovídá
charakteris�ka hry, jednalo se

o velmi složitý experiment, k němuž došlo poprvé na světě. „Výjimeční lidé se hry účastnili spolu
s průvodci, kteří jim napovídali, kdy
se mají otočit na kterou stranu,
kdy se mají skrčit, kdy nabít a kdy
a kam vystřelit. Ze začátku to bylo
náročné, nakonec se přidali i starší
jedinci a velmi si laser game užili,“
vysvětlil předseda spolku Život jde
dál, Roman Vaněk. Na závěr dne se
závodníci vydali na výstup na Křížovou horu v Jiře�ně pod Jedlovou
spolu s průvodci Milanem Hrabalem a Mar�nem Loukou.
Hana Bučková

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
na místě spojila s přivolanou hlídkou Policie ČR a společně zjis�li,
že mladík je ve velice špatném psychickém stavu. Společnými silami
se hlídkám podařilo mladíka uklidnit. Z důvodu možného zhoršení
jeho stavu byla přivolána sanitka
RZS. Přivolaným lékařem bylo rozhodnuto o převozu do zdravotnic• 30.4.2018 v 23:55 hod.
Na krizovou linku 156 Městské kého zařízení. Za asistence policistů
policie bylo občanem města ozná- byl tento převezen do psychiatrické
meno, že před restaurací „Sloupák“ léčebny v Beřkovicích.
se pohybuje mladík, který kope do
všeho v okolí a vypadá nepříčetně. • 3.5.2018 ve 13:10 hod.
Vyslaná hlídka městské policie se Dozorčí směny městské policie

přijal telefonické oznámení od občana města, že v prostoru před
restaurací Prish�na se pohybuje
pes, který pobíhá zmateně mezi
projíždějícími vozidly a obsluha
restaurace ho zadržela na předzahrádce. Tohoto vyslaní strážníci
odchy�li a převezli do záchytného
kotce Městské policie Varnsdorf.
Pomocí čtečky bylo zjištěno, že
pes není označen mikročipem a
tudíž nelze zjis�t jeho majitele.
V následujících dnech byl tento
převezen do záchytné stanice pro
opuštěná zvířata v Děčíně.

• 13.5.2018 v 05:10 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf se dostavil svědomitý
občan našeho města a odevzdal
zde dámskou kabelku a dámské
boty, které nalezl při cestě do práce. Při prohlídce nalezené kabelky
bylo krom dokladů, menší finanční
hotovos� a několika zákaznických
karet zjištěn i mobilní telefon.
Strážníky byla kontaktována majitelka odevzdaného nálezu a tato si
kabelku a obuv převzala téhož dne
v dopoledních hodinách. Poc�vému
nálezci tak patří velké poděkování.
Mar�n Špička; velitel městské policie

Varnsdorfští strážníci převzali nové služební auto
Varnsdorf • Strážníci Městské
policie Varnsdorf mají po dese�
letech nový služební automobil.
Původní automobil značky Ford
Fusion už bohužel dosloužil. Byl
v nasazení zhruba šest let, na tachometru měl přes dvě stě čtyřicet �síc kilometrů a jeho nejlepší
léta měl za sebou.
Městský úřad Varnsdorf pořídil
druhé vozidlo v rozmezí necelých
tří let. V roce 2016 získali strážníci služební vůz Dacia Dokker,
který především slouží k převozu
odchycených zvířat a nálezů větších rozměrů. V letošním roce
vozový park doplní zcela nový
Fiat Tipo1.6, 74 kW. Služební vůz
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Nový služební vůz předal starosta města Ing. Stanislav Horáček; foto Tomáš Secký

má nově polepy v barvách městské policie, je osazen světelným
výstražným zařízením v moderní úpravě LED. Automobil byl
pořízen z rozpočtu schváleným
Zastupitelstvem města Varnsdorf
ve výši čtyři sta �síc korun. „Stav
původního vozidla nebyl ideální.
Jsem rád, že se nám koupě nového služebního vozu povedla
dotáhnout a obměnili jsme tak
další část vozového parku,“ řekl
velitel městské policie.
Redakci Hlasu severu nezbývá
nic jiného, než popřát strážníkům
mnoho šťastných kilometrů při
pomoci varnsdorfským občanům.
Tomáš Secký
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Město chystá rozšíření sportovního areálu v ulici Západní
Vzniknou kurty na plážový volejbal a multifunkční hřiště
Varnsdorf • Radnice se každoročně snaží podporovat sportovní ak�vity ve městě, i letos
proto nechá vybudovat nové
víceúčelové hřiště.
Nové sportovní možnos� budou
mít občané v areálu u sportovní
haly. Jednou z chystaných akcí
je rozšíření volejbalových kurtů,
jenž jsou vidět od ulice Západní.
Ke stávajícím dvěma antukovým
přibydou ještě dva kurty na plážový
volejbal. „Dále bychom v areálu
chtěli vybudovat víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, které
by zejména využívali házenkáři a
nohejbalisté, případně volejbalisté. Hřiště by se dalo využívat
i v nepřízni počasí v rámci letních příprav např. sportovními
oddíly jako je fotbalový klub,
hokej a další,“ vysvětlil Ing. Jaroslav
Beránek, vedoucí odboru správy
majetku a inves�c.
Obě nová hřiště budou realizována již během letních prázdnin. Areál u sportovní haly je
postupně modernizován. Vzniklo
zde například basketbalové a
workout hřiště, jenž je určeno ke

Vedle stávajících kurtů vzniknou kurty pro plážový volejbal; foto Tomáš Secký

sportovní ak�vitě s vlastní vahou
těla. Travnaté hřiště disponuje
moderními brankami a došlo
k oplocení celého areálu. Rozšíření
sportovního vyži� v okolí sportovní
haly vyjde zhruba na čtyři a půl milionu korun. Dva kurty na plážový
volejbal vyjdou zhruba na milion

� � �� � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �

korun, mul�funkční hřiště na tři a
půl milion korun.
Město v budoucnu plánuje
i rekonstrukci třicet let staré sportovní haly. To je ale za�m ve fázi
vypracování studie. Minulý rok
však byla rekonstruována přilehlá
ubytovna.
Vedení radnice již několik let
sport ve městě ak�vně pod-

Proběhly zápisy do mateřských škol
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Varnsdorf • Zápis do varnsdorfských
mateřských
škol
pro školní rok 2018/2019 se
uskutečnil ve čtvrtek 10. května
od 13 do 16 hodin.
Zápisy se letos povinně týkaly
dě�, které do 31. srpna letošního
roku dosáhnou pě� let věku a
dosud žádnou mateřskou školu

��������������
�����������������������

����������������������������
���������������������������
�������������������
��������������������������

������
������

�������������������������������������
�����������������������������������

�����
������
������

���������������������������������
���������������������������������������������������

�����
�����
�
������

����������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������

����������������������
�����������������������
� � ��������������

���������������������

�����
������
�����
������

����������������

���������������

EKO servis
Varnsdorf a.s.
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nenavštěvují. U zápisu rodiče
předložili vyplněnou žádost o přije�
dítěte k docházce do mateřské
školy, jejíž nedílnou součás� je
i vyjádření dětského lékaře. Dále
rodný list dítěte a svůj doklad
o trvalém bydliš�. Od prvního září
by mělo místní mateřské školy
navštěvovat zhruba 490 dě�.
Tomáš Secký

Poděkování městské policii za organizaci
akce Mladý cyklista
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poruje. „Záleží nám na tom, aby
dě�, mládež a dospělí sportovali.
Hlavně, aby k tomu měli podmínky.
Jsem rád, že se nám během tří let
povedlo postavit tři mul�funkční
hřiště u základních škol Východní,
Bra�slavská a Karlova. Ty může
využít i široká veřejnost,“ doplnil
místostarosta města ThMgr. Roland
Solloch.
Tomáš Secký
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Varnsdorf • Ráda bych poděkovala jménem všech učitelů,
kteří se pravidelně zúčastňujeme
tzv. BESIPU (ZŠ Karlova, Edisonova, Náměs�, Bra�slavská, Dolní
Podluží a Gymnázium Varnsdorf)
za zajímavou a užitečnou soutěž,
kterou zajišťuje varnsdorfská
městská policie ve spolupráci
s hasiči.
Dě� absolvují dopravní testy,
jízdu zručnos� a jízdu na dopravním hřiš�. Je to jeden z nejpohodovějších a nejštědřejších
závodů, který s dětmi absolvuji.
Díky sponzorům žádný cyklista
neodjede s prázdnou. Vítězové

si odnáší bohatě naplněné tašky
odměnami a překrásné dorty (jsem
ráda, že to bylo i letos Gymnázium
Varnsdorf). Zároveň všichni odchází
s perníkovým srdcem na krku.
O dě� je v průběhu akce postaráno
nejen hmotně, v podobě velkého
svačinového balíčku, ale je zajištěna
i pomoc strážníků s dohledem nad
dětmi. Takže pane Špičko, moc vám
a všem vašim kolegům děkujeme
za výbornou organizaci a příjemnou
atmosféru. Už teď se těšíme na
další ročník. Na krajském přeboru
se budeme snažit neudělat okresu
ostudu.
Radka Holubářová
Gymnázium Varnsdorf
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Jubilejní ročník filmového festivalu Nisa s překvapením
Varnsdorf • Mezi 15. a 20.
květnem se již po patnácté
konal mezinárodní Filmový
Fes�val Nisa, na kterém se nemalou měrou podílelo i město
Varnsdorf. Fes�val probíhá
v příhraničí tří zemí – České republiky, Německa a Polska, a to
na devatenác� různých místech
po celém regionu povodí řeky
Nisy. Diváci měli možnost výběru
z celkového počtu 120 filmů jak
hraných celovečerních, tak i dokumentárních nebo krátkých.
Městské divadlo Varnsdorf se
jako spoluorganizátor podílelo na
pořádání Odborné konference
s názvem „Nepřítomní: středo a
východoevropské filmy v kinech“,
která se zabývala problema�kou
distribuce a propagace filmů
hlavně z České republiky a Polska,
a které se zúčastnilo celkem patnáct odborníků z Německa, Polska
a Čech.
Dále se divadlo podílelo na organizaci sekce s názvem „Fokus
1968“, jenž měla připomenout
padesáté výročí pro evropské a
celosvětové dějiny historicky významných událos�. V rámci této
sekce se pak v sále Lidové zahrady
ve Varnsdorfu konal i koncert legendární skupiny Plas�c People of
the Universe. Koncert sklidil velký
ohlas.
Překvapením
pro
mnoho
varnsdorfských občanů byla
předpremiéra nového filmu Pavla
Göbla „Odborný dohled nad výkladem snu“, který se téměř celý
natáčel ve Varnsdorfu. Projekce se
zúčastnila řada jeho tvůrců včetně
režiséra nebo debutující herečky
z Varnsdorfu, Anny Langerové.
Účast na předpremiéře přijal i další z jeho protagonistů, Vra�slav
Brabenec, hudebník a člen Plas�c
People of the Universe. Tento
snímek je volným pokračování
filmu Odborný dohled nad východem slunce, který byl také natočen
v našem městě a měl v kině Panorama premiéru v roce 2014.
Kromě zmíněné předpremiéry
se v Centru Panorama v rámci
fes�valu konala Přehlídka 70mm
filmů. Diváci měli možnost vidět
celkem dvanáct filmů v dnes již
raritním formátu. Kino Panorama
bylo již od počátku vybaveno
technologií pro promítání v tom-
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Koncert legendární skupiny Plas�c People of the Universe; foto Ivo Šafus

to formátu a dodnes je jedním
z mála kin v naší republice, které
je schopno v tomto formátu stále
promítat. Přehlídky se zúčastnila
i řada zahraničních hostů, a to
zdaleka nejen z Německa nebo
Polska.
V sobotu 19. května se konal
slavnostní
ceremoniál
udílení „ryb z Nisy“, tedy cen za
nejlepší filmové snímky fes�valu.
Vítězným snímkem v hlavní kategorii hraných filmů se stal film
„Nina“ od slovenského režiséra
Juraje Lehockého. Cenu za dokument si odnesl film „Familienleben“ režisérky Rosa Hannah
Ziegler, za krátký film snímek
s názvem „Him & Her“ režisérky
Natalie Lamb, za scénografii pak
„Cicha noc“ režiséra Piotra Domalewskiho a za nejlepší herecký
výkon získala cenu Barbara Auer
za hlavní roli ve filmu Vakuum.
Cenu diváků za celovečerní film
získal snímek „Muhi – Generally
Temporary“ režisérů Riny Castelnuovo-Hollander a Tamira Eltermana. Za krátký film pak snímek
„Wolka“ režiséra Radosława
Dąbrowskiho. Dále byla také
udělena „čestná cena“, a to

německému režiséru Thomasi
Petzoldovi.
Poslední udělenou cenou
byla „Zvláštní cena“, která bývá
každoročně udělována filmu,
jež pomáhá podpořit toleranci,
vzájemný respekt a dialog mezi
kulturami různých národů a
jež si všímá především vztahů
mezi národy v Čechách, Polsku a Německu. Porota, jejíž
členem je i autor tohoto článku,
vybrala snímek „Najbrzydszy
samochódświata“ (Nejošklivější

auto na světě) polského režiséra
Grzegorze Szczepaniaka.
Fes�valu se zúčastnilo přes
7000 diváků a o hladký chod celé
akce se staralo 260 dobrovolných
organizátorů. Filmový fes�val Nisa
se pyšní jedinečnou, dalo by se říci
„rodinnou“ atmosférou a jedná
se jistě o jednu z nejzajímavějších
a nejvýznamnějších kulturních
událos� v našem městě a širším
regionu. Už se těšíme na další
ročník!
PhDr. Mar�n Musílek
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Vietnamská komunita ve Varnsdorfu je cílem vyšetřování …
Do kin míří česká filmová novinka Miss Hanoi
Česká republika, Varnsdorf •
Vietnamská komunita ve Varnsdorfu je cílem vyšetřování
neurvalého detek�va v podání
herce Davida Novotného. K vyřešení případu dostal do party
první vietnamskou policistku,
již ve filmu ztvárňuje Ha Thanh
Špetlíková, kterou diváci mohou
znát jako sestřičku ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Kriminální drama Miss Hanoi vstoupí
do kin 9. srpna.
Velmi
originální
námět
nabízí česká filmová novinka
Miss Hanoi. První vietnamská
policistka a neurvalý, vyhořelý,

trochu rasis�cký detek�v spolu
mají vyšetřovat vraždu. Scénář
k filmové detek�vce, který napsal
Zdeněk Viktora s Adélou Kabelkovou a Markem Grajciarem, je
zasazen do prostředí vietnamské komunity v příhraničním
Varnsdorfu. Právě sem zavedou
kapitána Kříže (David Novotný)
stopy po pachateli vraždy, kterou
se kdosi pokoušel zamaskovat.
Otevřenými dveřmi do světa,
v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií
a který přehrazuje i jazyková
bariéra, se mu stává mladá
policistka (Ha Thanh Špetlíková).

Část filmu se natáčela v ulici Karlova; foto archiv Miss Hanoi

Žena, jenž se rozhodla žít podle
vlastního rozhodnu� a stárnoucí
sarkas�cký vyšetřovatel, pro nějž
práce zůstala jediným opěrným
bodem v životě, rozkrývají nejen
tajemství zločinu, kde jedna
vražda odkazuje k druhé. Oba
čeká osudové rozhodování, zda se
přiklonit na stranu pevných rodinných tradic nebo spravedlnos�.
„Při tom, jak jsem Ha Thanh
v průběhu příprav a natáčení
poznával, zjišťoval jsem, jak
mnoho má společného s filmovou
hrdinkou, která je jiná a chce jít
v životě vlastní cestou, navzdory

rodinným tradicím. A Ha Thanh
je jí v tom velmi blízká, také jde
velmi cílevědomě svou vlastní
cestou,“ řekl Zdeněk Viktora.
Zajímavos�
Natáčení
filmu
probíhalo
například v opuštěné továrně
(bývalé slévárně) v ulici Mladoboleslavská. Úžasná scéna se
natáčela také v budhis�ckém
chrámu ve Varnsdorfu. Do filmu
byly zapojeny i některé místní
prodejny. V roli se představí také
místní obyvatelé.
Tomáš Secký

Filmaři využili prostory bývalé slévárny; foto archiv Miss Hanoi

Gymnázium Varnsdorf postoupilo na republikové finále
Chomutov • Po vítězství
gymnazistů na okresním přeboru
v Odznaku všestrannos� olympijských vítězů (OVOV), který
zaš�ťují olympionici Robert
Změlík a Roman Šebrle, se náš
tým překvapivě prosadil i na krajském přeboru v Chomutově.
Družstvo ve složení Čepeláková,
Čurdová, Dubovecká, Kubrová,
Bartl, Svačinka, Kamenický a Slavík

absolvovalo dalších šest disciplín
(leh-sedy, skok daleký, shyby,
běh na 60 m, běh na 1000 m
nebo driblink a hod míčkem) a
vybojovalo vynikající druhé místo.
Tím se poprvé v historii OVOV
nominovalo na přebor republiky
v Brně. V jednotlivcích musím vyzvednout výkony Míši Čepelákové,
která se stala přebornicí kraje
a Olivera Svačinky, který získal

stříbro. Z naší okresní výpravy si
zlatou medaili odvezla i Maruška
Šulcová a Matěj Janda, oba
z Gymnázia Rumburk.
Všem dětem děkuji za bojovnost a nasazení, se kterým vždy
nastupují do tohoto náročného
závodu. Celoročně se dětem
věnuje v rámci kroužku OVOV na
gymnáziu ve Varnsdorfu Anička
Vápeníková, takže poděkování

patří i jí. Standovi Hockovi díky
za záš�tu nad touto zajímavou a
atrak�vní soutěží. Dalšími sportovními úspěchy varnsdorfských
gymnazistů jsou vítězství na
okresních přeborech a postupy
na krajská kola v BESIPU (mladší
i starší kategorie) a Poháru rozhlasu (starší dívky).
Radka Holubářová
Gymnázium Varnsdorf
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Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města VII. díl
Vídeň ve Varnsdorfu…
Varnsdorf • Předposledním zaniklým objektem, o kterém
se v našem krátkém seriálu
věnovaném 150. výročí našeho
města zmíníme, byla restaurace
Město Vídeň. Velká a významnější
evropská města se v názvech
restaurací objevovala poměrně
často. V téměř každé větší vesnici, nebo městě jste určitě nalezli
alespoň Vídeň (dnes nejblíže Staré
Křečany). Berlín, Zhořelec, Lipsko a
další. Stejně tak tomu bylo i v našem městě a přilehlé Studánce.
Varnsdorfský hotel a restaurace „Město Vídeň“ byl údajně
nejstarším (patrně zájezdním)
hos�ncem ve Varnsdorfu. Připomínaný byl prý už v 16. stole�. Ze
začátku byl objekt zřejmě součás�
ry�řského statku a sloužil jako
sýpka na obilí, později byl přestavěn
na hos�nec. V roce 1784, po vzniku
vsi Neufranzenthal, dostal hos�nec
ležící na jejím katastru č.p. 3.
V roce 1870 došlo v souvislos�
s povýšením Varnsdorfu na město
k přečíslování domů. Hos�nec
„zur Stadt Wien“ dostal po přečíslování č.p. 416 a vzhledem ke
své poloze a hlavnímu vchodu

Hotel po úderu bleskem v roce 1908 vyhořel; foto archiv autora a Oblastní muzeum
Děčín, pobočka Varnsdorf

byl zařazen do fronty Poštovní
ulice (Poststrasse). V té době byl
jeho majitelem a provozovatelem
Samuel Dörfel speditér a hos�nský.
V letech 1882 a1887 provozoval
hotel Samuel Dörfel. Kromě hos�nské a ubytovací kapacity objekt
disponoval velkým sálem, kde
se konaly zábavy, ale i divadelní
představení. V noci 13. května roku
1908 hotel po úderu blesku vyhořel
a již nebyl obnoven. Bohaté zdobení
a nástěnné malby (kulisy) jsou vidět

i na dobových fotografiích krátce
po požáru.
Na místě hotelu byla v letech
1925-1926 postavena na základě
plánů libereckého architekta, Heinricha Ziegera, Okresní zdravotní
pojišťovna (nemocenská pokladna). Nový dům dostal číslo popisné
2060, které nese dodnes. Součás�
honosné budovy, která sloužila
jako správní budova pokladny, byl
i domov pro šes�nedělky.
Po druhé světové válce, budova

sloužila jako zdravotnické zařízení
se specializovaným oddělením
fyzioterapie a radiologie. V roce
1960 v době, kdy byl předsedou
městského národního výboru Josef
Mašín, zde byla zřízena moderní
poliklinika. Při modernizaci došlo
také k odstranění decentní výzdoby původní fasády a k výměně
dělených okenních výplní.
Budova prošla v nedávné době
kompletní rekonstrukcí a dnes
patři ke zlatému stavebnímu fondu
našeho města. Svojí velikos� patří
k největším stavbám pro služby ve
městě.
Na dobových fotografiích jste
mohli zaznamenat pomník. V době hotelu Vídeň se jednalo
o postavu císaře Josefa II., který
byl odhalený v roce 1881. Ten byl
v roce 1923 odstraněn a nahrazen
bystou zpodobňující významného
místního rodáka, sochaře Vincenze
Pilze. Ten byl odhalen v roce 1924,
kdy se kreslily plány nové budovy
pojišťovny. Odstraněn byl po druhé
světové válce. Dodnes můžeme na
místě nalézt pozůstatky kamenů
ohraničující místo pomníku.
Jiří Sucharda, Josef Rybánský

Úspěch studentů na finále Regaty 100 let Česko vesluje
Račice • Ve čtvrtek 10. 5.
2018 se žáci druhého a tře�ho
ročníku oboru Bezpečnostně
právní činnost zúčastnili finále
celostátní Regaty 100 let ČESKO
VESLUJE. Po předchozích kolech,
která se během školního roku
odehrávala v prostorách školy,
se finále uskutečnilo v Labe
aréně v Račicích za účas� 15 škol,
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většinou z Ústeckého kraje, ale
zastoupení měla i jižní Morava.
Soutěžila
osmičlenná
chlapecká, dívčí a smíšená družstva
rozdělená podle tříd a ročníků.
Nad akcí převzal záš�tu pan
Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje, který
vlastní závod slavnostně zahájil.

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
velice úspěšně reprezentovali
Marek Kulhavý, Daniel Brož, Josef
Plíhal, Lukáš Svoboda, Filip Leitner,
Ondřej Rusín a Pavel Okénka, kteří
byli vylosováni do tře� ze sedmi
rozjížděk. Časem 6:10,4 min se
v prvním kole dostali na první místo,
ale v šesté rozjížďce jim silně konkurovali žáci zeSPŠ Resslova Ús� nad
Labem, kteří zajeli čas 6:10,9 min.
Po náročných prvních rozjížďkách
vyplnil pár minut pauzy rozhovor
s mistrem republiky v trenažérovém
veslování Jakubem Helešicem.
Pět odvážlivců z řad učitelů si pak
s Jakubem, účastníkem LOH 2016
v Rio de Janeiru, poměřilo síly na
veslařském trenažéru. I když se
všichni snažili, seč jim síly stačily,
nerozcvičený Kuba v džínových
šortkách zvítězil. S úsměvem se
fo�l a rozdával podpisy svým
fanouškům a hlavně fanynkám.
Vzhledem k náročnos� veslování
a únavě některých účastníků se
některá družstva již druhého kola
nezúčastnila, ale žáci naší školy
nechtěli nic ponechat náhodě a
bojovně naladěni absolvovali kolo

druhé. Jejich jízda a nasazení bylo
obdivuhodné a čas neuvěřitelný
– těsně pod 6minut! Ať se soupeři
snažili sebevíc, tak tento vynikající
čas již nikdo nepřekonal a žáci VOŠ,
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf se stali
zaslouženými vítězi, za což jim patří
velká gratulace. V závěru soutěže se
přihnala bouřka s lijákem, ale ani to
neodradilo závodníky, kteří statečně
bojovali s nástrahami trenažéru, ale
i rozmary počasí.
Slavnos� vyhlášení vítězů, kdy
si první tři družstva z každé kategorie odnesla medaile, diplom,
trička, kšiltovky, tak ukončilo
velice příjemný den plný sportu,
zajímavých okamžiků, vstřícných a
usměvavých lidí. Velké uznání patří
samozřejmě všem organizátorům,
díky kterým vše probíhalo plynule
a bez problémů, ale i všem, kteří
se ať už ak�vně (sportovci, žáci),
nebo pasivně (pedagogický dozor,
řidiči) této akce zúčastnili. Všem
moc děkujeme za skvělé zážitky a
doufáme, že nejpozději příš� rok
se opět sejdeme v co největším
počtu.
Mgr. Gabriela Synková
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
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Navštivte na Hrádku výstavu 150 let městem

Varnsdorf • Naše muzeum připravilo výstavu ke stopadesátému výročí povýšení Varnsdorfu
na město.
Vernisáž se uskuteční v sobotu
2. června 2018 od 16:30 hodin

na Hrádku. Návštěvníci městské
dominanty si ji budou moci prohlédnout až do 30. září 2018.
Na výstavě se v pestré mozaice
prolínají životní osudy výrazných
osobnos� na postu starosty
s osudy města samotného. Seznamte se ve zkratce s vývojem
a proměnou Varnsdorfu od povýšení v roce 1868 až do konce
70. let dvacátého stole�. Porovnejte tvář města v minulos� a
dnes.
Josef Rybánský

Osmileté Gymnázium Varnsdorf hledá

KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA
pro výuku NĚMECKÉHO JAZYKA.
V případě zájmu nás kontaktujte
na jakoubek@bgv.cz nebo na adrese školy.
Gymnázium Varnsdorf,
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
www.bgv.cz, telefon: 412 371 423

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
.Hledám pronájem ve Varnsdorfu, Rumburku a okolí na léto
od 14. 7. -25. 8. 2018. Zařízený
pokoj s příslušenstvím. Tel.: 777
969 924, e-mail: isabela.santusova@seznam.cz.
Prodáme pozemek na klidném a slunném místě ve VDF.
Výměra 2972 m2. prodejní cena
120 Kč/m2. Tel.: 732 380 433,
606 285 125.

Různé
Josef Zbihlej zve všechny své
spolužáky na tradiční sraz v restauraci U Rudolfa III. v sobotu
9. června v 17.00 hodin.

vchodech domů panelového
typu. Úklid musí probíhat 1x
až 2x týdně. Zajištění technických a cenových podmínek
dle smluvní dohody. Nabídky
zasílejte mailem na adresu:
cs12@sbdoprukopnik.cz.
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů
a keřů.

Poptávka úklidových služeb
Členská samospráva SBDO
průkopník č. 12 hledá seriózního
dodavatele úklidových služeb.
Jedná se o úklid chodeb, schodišť
a suterénů v deví� čtyřpodlažních
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VZPOMÍNKA
Dne 2. června by
se dožil 75 let pan
Antonín Novotný –
�skař. Dne 13. června uplyne 3/4 roku
od jeho nečekaného tragického úmr�.
Vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Dne 27. května to bylo 20 let, co
nás navždy opus�l pan Jan Šeps.
Stále vzpomínají manželka a dě�
s rodinami.
Dne 3. června
to bude 16 let,
kdy nás opus�l
náš milovaný pan
Vladimír Janoušek.
Stále vzpomínají
manželka Dáša a dcery Renáta a
Romana s rodinami.
Děkujeme za �chou vzpomínku
všem přátelům a známým.
Dne 4. června
uplyne 20 smutných let, co nás navždy opus�la naše
drahá manželka,
maminka, babička
a prababička Jiřina Hrobníková.
S láskou a boles� v srdci stále
vzpomínají manžel Josef a synové
s rodinami.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 12. června od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ZUBNÍ POHOTOVOST
2. - 3.6.2018
MUDr. Bol�ková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930
9.-10.6.2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.
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Je za námi třetí ročník Vím,
co jím, maminko, tatínku!
Varnsdorf • V Mateřské škole
Zahrádka se konal za podpory
Města Varnsdorf již tře�m rokem
projektový týden „Vím, co jím,
maminko, ta�nku!“
V týdnu od 14. do 18. května
nás navš�vili předškoláci z ostatních varnsdorfských mateřských
škol. Formou dílniček se v prostoru ovocno-zeleninové zahrady
a prosklené chodby seznámili
s naší skutečně zdravou školou,
s bylinkami z naší zahrádky a
ochutnali zdravé dobroty, které
si sami připravili pod vedením
naší koordinátorky a paní učitelky
Čihákové.
Součás� tohoto týdne byla
ve středu 16. května odpolední
akce pro rodiče s dětmi a širokou
veřejnost. Kdo přišel, mohl ochutnat tříbarevný koláč s tvarohem
a meruňkami, kořeněný koláč
s hruškami, bylinkové pesto a tvarohovou pomazánku. K pi� se podávala ochucená voda bylinkami nebo
s ovocem. V prostoru celé školní
zahrady v přírodním stylu se plnily
úkoly k tématu a všichni si to určitě
užili. Třídili jsme obrázky zdravých a
nezdravých jídel, seznamovali jsme
se se včelami, včelími produkty a jejich významem pro přírodu a zdraví,
pomocí makety jsme poznávali
svůj jazyk a chutě, zdolávali jsme
překážkovou dráhu a přitom se
snažili zapamatovat si obrázky
ovoce a zeleniny (Kimova hra) a na
závěr si mohl každý ozdobně nakrájet zeleninu nebo vykrojit kuličky
z melounu a ochu�t si s nimi vodu.
To to pak chutnalo!
Naše dě� v rámci tohoto projektu navš�vily ve čtvrtek 17. května farmu varnsdorfského pivovaru
Kocour, kde poznávaly hospodářská
zvířata a jejich mláďata a prodejnu Milko Mléčný bar – Polabské mlékárny, kde se seznámily
s výrobky z mléka a čekala na ně
malá ochutnávka. Projektový týden
jsme zakončili v pátek 18. 5. celkovým shrnu�m dojmů a zážitků
a již nyní se těšíme na další ročník.
Děkujeme za podporu Městu
Varnsdorf, pivovaru Kocour, Milko
Mléčnému baru a autodopravě
J. Hambálek.
MŠ Zahrádka

SVOZ BIOODPADU
Dne 12.6.2018
od 6.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
14.6.2018 od 9.00 hod.

Plachetničky ve Varnsdorfu
Kde: Mašíňák
Kdy: 9.6.2018
od 11. hod. do 15. hod.

Pro koho: pro malé budoucí
jachtaře kluky i holky z Varnsdorfu
6-15 let v doprovodu rodičů
S kým: s instruktory Jachetního
námořního klubu Libštát
Za kolik: zdarma pro zážitek
Proč: k výročí 60� let městského
koupaliště

Vážení rodiče, malí jachtaři, rádi
bychom Vás pozvali na sportovní
akci kormidlování malých plachetnic při příležitos� 60�letého výročí
zprovoznění našeho Mašíňáku.
Připravili jsme pro Vás netradiční
zážitek, který může být prvním
krůčkem k jach�ngu a možnos�
poznat nové kamarády.
Přejeme Vám „dobrý vítr do
plachet“.
Volba pro město Varnsdorf a
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.

Fotbalisté mohou vydechnout, dosáhli na záchranu
Ve třech zápasech nasbírali důležitých sedm bodů
Varnsdorf • Fotbalisté Varnsdorfu na závěr sezóny zabrali. Od
porážky s Příbramí v dalších třech
zápasech nasbírali sedm bodů a
dali tak na svou záchranu ve druhé lize defini�vní razítko.
Varnsdorf doma po dobrém
výkonu a dvěma brankám Klobásy
porazil Pardubice 4:2. „Zlepšili
jsme defenzivní část, pomohlo
střídání Chlumeckého. Navíc jsme
byli efek�vní v koncovce,“ řekl po
zápase trenér Zdenko Frťala. „Ta
tře� branka nás zlomila. Pak jsme
si vlastně žádnou velkou příležitost
nevypracovali. Mohli jsme poskočit
na tře� místo, nepovedlo se. Je to
zklamání,“ krou�l hlavou kouč Pardubic Jaroslav Novotný. Varnsdorf
byl v zápase ak�vnější a vyhrál
zaslouženě. Hru domácího celku
navíc oživil odchovanec Ondráček.
FK Varnsdorf – FK Pardubice
4:2 (2:1)
Branky: 2. a 57. Klobása, 30. Kouřil, 47. Durděvič. R: Matějček – Ratajová, Novák. Diváci: 522. Sestava
Varnsdorfu: Samoel – Rudnytskyy,
Zieris, Kouřil, Chlumecký (29. Bílek)
– Bláha, Kozma, Zbrožek, Ondráček
(74. Dordić) – Durděvič, Klobása
(72. Šup).
Ve vloženém 28. kole, které se
odehrálo ve středu 16. května,
Varnsdorf zajížděl do dalekého
Znojma. A díky dobře zvolené tak�ce nakonec vyhrál 2:0. „Každé ví-

Adam Ondráček (uprostřed) pro� Táborsku; foto Karolína Kabičková

tězství se rodí těžce a pro� Znojmu
to bylo obzvlášť těžké. Nemyslím
si, že jsme Znojmo ubránili, hráči
hráli účelově. Některá utkání jsme
prohráli zbytečně, ale myslím si, že
dnes neměli domácí šanci,“ hodno�l vše Zdenko Frťala, který do
zápasu zvolil netradiční soupisku,
což překvapilo nejednoho fanouška
FK Varnsdorf. Ale jak se ukázalo,
byla to sestava vítězná a Varnsdorfu chyběl krůček k defini�vní
záchraně.
1. SC Znojmo – FK Varnsdorf
0:2 (0:0)

Varnsdorfští házenkáři nenavázali
na předešlé turnaje
Varnsdorf • Sportovní hala ve
Varnsdorfu hos�la ligu Ústeckého
kraje mladších žáků v házené.
Divizní turnaj tedy pořádal oddíl
házené TJ Slovan Varnsdorf. „Přivítali jsme soupeře z Chomutova,
Jablonce, Děčína a Lovosic,“ řekl
varnsdorfský asistent trenéra
Marek Dumor. Hrálo se systémem
každý s každým. Hrací doba byla třicet minut a byla rozdělena do dvou
čás�. V té první (10 minut) to byla
osobní obrana, ve druhé (20 minut)
pak házená 6+1.
„Výsledkově se našim hráčům
nevedlo tak dobře, jako v předchozích turnajích,“ přiznal Dumor.
První zápas Varnsdorf zvládl, když
porazil Slavoj Děčín 15:12. „V tom
druhém kluci prospali začátek a

v polovině zápasu prohrávali
s Jabloncem o tři branky. Pak ale
chytli druhý dech, rvali se o výhru,
nakonec vybojovali zaslouženou
remízu 13:13,“ zdůraznil asistent
trenéra Oldřicha Rybáře.
Pro� Chomutovu neměl Slovan
šanci a prohrál jasně 7:18. „V posledním zápase před domácím publikem naši malí házenkáři ukázali,
jako v sobě mají sílu, bojovnost a
touhu vyhrát. Po poločase jsme dokonce vedli nad Lovosicemi o jednu
branku. Ale v závěru soupeř proměnil důležitý sedmimetrový hod
a vyhrál 16:15. Všem, co se zúčastnili, bojovali, ale i podporovali na
tribuně, patří velké díky a pochvala,“ dodal na závěr Marek Dumor.
Redakce

Branky: 61. Ondráček, 89. Klobása. R: Pechanec – Vlček, Lakomý.
ŽK: Šamánek, Helísek – Bláha, Durděvič, Klobása. Sestava Varnsdorfu: Samoel – Bílek, Zieris, Kouřil,
Chlumecký – Dordić (55. Klobása),
Ondráček (85. Kozma), Bláha,
Kocourek, Barac (88. Rudnytskyy)
– Durdević.
Defini�vní jistotu záchrany získal
Varnsdorf v předposledním zápase
sezóny. Bez ohledu na ostatní výsledky Severočechům stačil doma
pro� Táborsku bod. A stalo se,
Varnsdorf remizoval 1:1, když o

výhru přišel minutu před koncem.
A to ještě brankář Samoel zneškodnil pokutový kop. „Závěr byl hek�cký. Bohužel jsme opět dopla�li na
naši jarní bolest. Dostáváme branky po individuálních chybách. Sice
jsme defini�vně zachránění, ale
doma jsme se chtěli loučit vítězně,“
litoval trenér domácích Zdenko Frťala. Za soupeře se prosadil Zdeněk
Musiol, jenž je nejlepším střelcem
týmu s třinác� brankami. Svou
formu předvedl také ve Varnsdorfu.
Nejdříve sice nastřelil tyč, poté neproměnil penaltu, ale své zaváhání
napravil v 89. minutě zápasu, když
prostřelil Samoela.
FK Varnsdorf – MAS Táborsko
1:1 (0:0)
Branky: 65. Ondráček – 89. Musiol. R: Orel – Koval, Vodrážka. ŽK:
Zbrožek, Ondráček, Zieris, Bláha
– Šandera, Mršič, M. Kučera. Diváci: 530. Sestava Varnsdorfu: Samoel
– Rudnytskyy, Kozma, Kouřil, Chlumecký – Durdević, Zbrožek, Ondráček, Kocourek (66. Bláha), Dordić
(57. Barac) – Klobása (80. Zieris).
FK Varnsdorf tak slaví defini�vní
záchranu v druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Letošní sezóna byla
navíc extrémně vyrovnaná. Ještě
dvě kola před koncem ligy neměl
jistotu záchrany ani tým na desáté
příčce tabulky. Místním fotbalistům
gratulujeme!
Redakce

Michal Maco obhájil titul krajského přeborníka

Michal Maco (vlevo) se raduje z dalšího úspěchu; foto TJ Slovan Varnsdorf – oddíl šachy

Stráž pod Ralskem • Ve Stráži
pod Ralskem se konal tradiční
šachový turnaj mládeže, který byl
zároveň krajským přeborem dě�
do osmi let.
Oddíl DDM Varnsdorf a TJ Slovan
Varnsdorf z technických, rodinných
a osobních důvodů neobsadili žá-

kovský turnaj. Varnsdorfské šachy
tak zastupoval pouze Michal Maco,
který obhajoval �tul z roku 2017.
Michal se obhajoby zhos�l skvěle a
stal se opět krajským přeborníkem.
Svým soupeřům povolil jedinou
remízu a turnaj vyhrál se ziskem 7,5
z osmi možných bodů.
Redakce
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Vždycky jsem měl sklon zvedat „větší“ váhy, přiznal Matěj Syrovátka
Rozhovor se silákem z OST Varnsdorf
Varnsdorf • Letos oslaví dvacet
let, silovému trojboji se věnuje
dva roky. Oddíl OST Varnsdorf
v něm má velký talent do budoucna.

Varnsdorfský silák se aktuálně připravuje na nadcházející turnaje; foto archiv Matěj Syrovátka

Dorostencem budu do dvace�
let. Úspěchy? Vybojoval jsem první
a druhé místo na mistrovství světa, vyhrál jsem mistrovství Evropy.
Pětkrát jsem byl na republikovém
mistrovství a pokaždé jsem ho vyhrál. Navíc jsem stanovil světové
rekordy na dřepu, benchpressu
i mrtvém tahu. A také v součtu
v celém trojboji.
Co tréninky? Jak vypadají u silového trojbojaře?
Mé tréninky nevypadají ani jako
trojbojařské, spíše je to takový
split. Vždy začínám základním cvikem. Pokud cvičím nohy, tak jedu
dřepy. Samozřejmě si na tento
cvik nejvíce rozděluji sílu. Pak si na
dané váhy cviky rozděluji. Cvičím
jak na maximální váhu na jedno
opakování, tak na silovou vytrvalost. Různě to střídám.
Kolik času vám silový trojboj
zabere?
Silový trojboj mi zabere v podstatě každý den. Chodím cvičit
pětkrát až šestkrát týdně, většinou dvě hodiny.

Vy stále studujete, můžete prozradit jaký obor?
Ano, jsem na střední škole na
strojárně. A tento rok zrovna dělám maturitu.
Klub OST Varnsdorf má na
svém kontě několik významných
úspěchů. Jak se vám líbí chod
celého oddílu?
V OST Varnsdorf všichni spolupracujeme, nebo se o to každý
snaží. Všichni tu odvádí dobrou
práci. Zejména Daniel a Jan
Pianka, kteří se vlastně starají
o veškerou práci, co se týče oddílu.
Mají v popisu práce vyjednávání
závodů a pečují o zázemí oddílu.
Potom je tu ještě Luboš a Richard
Šos, kteří vlastní fitko, ve kterém
vlastně vznikají naše výsledky a
výkony. Je nás tam více co závodí
nebo závodili, včetně mě. Myslím,
že naše spolupráce se odráží na
klubových výsledcích.
Máte nějaký sportovní vzor?
Abych řekl pravdu, tak sportovní vzor nemám. Vždy se snažím
překonávat hlavně sám sebe, chci
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postupně své výkony zlepšovat.
Co vaše sportovní budoucnost,
jaké máte cíle?
Mé sportovní cíle jsou vlastně
jednoduché. Chtěl bych plynule přejít do juniorů a být jeden
z nejlepších. Chci vylepšovat své
výkony, překonávat další světové
rekordy a vyhrávat další závody.
Už na letošním mistrovství republiky, které se koná v červnu, bych
chtěl zapsat závodních 800 až
820 kg total. V září se pak koná mistrovství světa v Maďarsku, tam
budu ještě jako dorostenec. Proza�m mám tréninkově zvednuto
800 kg total (dřep 295 kg, bench
200 kg, mrtvý tah 305 kg).
Matějovi samozřejmě přejeme
hodně štěs� a síly do nadcházejících turnajů. O výsledcích celého
oddílu OST Varnsdorf vás budeme
postupně informovat. Víte o sportovci, který si zaslouží pozornost a
rádi byste si s ním přečetli v Hlasu
severu rozhovor? V tom případě
nám napište na e-mailovou adresu
hs@varnsdorf.cz.
Redakce
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6 Kč

„Nějaký jídelníček dodržuji, ale
není to extrém. Občas tam mám
špatné jídlo, které si dávám, kdy
chci,“ přiznal s úsměvem Matěj
Syrovátka. Pro čtenáře Hlasu severu jsme si připravili rozhovor
s místním silákem, jenž zvedá „větší“ váhy. Mistr světa, mistr Evropy,
pě�násobný mistr České republiky
a řada rekordů! To je varnsdorfský
silák! Syrovátka mimo jiné obsadil
první příčku v kategorii mládežnický jednotlivec v anketě Sportovec
roku 2017 ve Varnsdorfu.
Matěji, pojďme vzpomenout
na to, jak jste se vůbec dostal
k silovému trojboji?
K silovému trojboji jsem se
dostal díky kamarádům z oddílu,
kteří mě k tomu přivedli. Kamarádi mi také pomáhali na začátku
s různými záležitostmi. Například
s přípravou na závody.
Co vás na tomto sportovním
odvětví zaujalo?
Na tomto sportu mě zaujal fakt,
že zvedáme váhu vůči váze, kterou
mám já. Taky jsem měl vždycky
sklon k tomu zvedat „větší“ váhy.
Letos vám bude dvacet let.
Jak dlouho se silovému trojboji
věnujete?
Když tak přemýšlím, tak se
silovému trojboji vlastně věnuji
přesně dva roky.
Musíte si hlídat jídelníček?
Jídelníček nějaký mám, ale není
to žádný extrém. Dodržuji si určitý
počet bílkovin. Nepočítám to přesně, ale je potřeba, abych za ten
den snědl značný počet bílkovin.
K tomu samozřejmě různé sacharidy a tuky. Ale častokrát mám
v jídelníčku zahrnuté i to „špatné“
jídlo, které si prostě dávám, když
mám na něj chuť. Životosprávu si
hlídám hlavně pomocí nějakých
suplementů. Snažím se, aby tělo
mělo co nejrychlejší regeneraci.
Také se lépe starám o klouby,
nebo šlachy.
Věkem jste ještě dorostenec.
Jaké největší úspěchy máte ve
vitríně?

