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Prestižní ocenění Manažer čtvrtstoletí putuje do Varnsdorfu

Praha • Ve čtvrtek 19. dubna se 
dostalo majiteli společnos� TOS 
Varnsdorf Ing. Janu Rýdlovi star-
šímu dalšího velmi cenného uzná-
ní. Na slavnostním galavečeru ve 
Španělském sálu Pražského hradu 
byl jedním z dese� manažerských 
osobnos� České republiky, které 
obdržely speciální cenu u příle-
žitos� čtvrtstole� konání ankety 
Manažer roku.

Slavnostní galavečer pořádala 
Česká manažerská asociace (ČMA), 
zúčastnily se ho více než dvě stovky 
manažerů, premiér, členové vlády 
a další významní hosté, včetně 
prezidenta Evropské asociace ma-
nažerů. Pan Ing. Jan Rýdl se zde 
zařadil mezi deset Manažerů čtvrt-
stole�. Tuto desítku vybrala Česká 
manažerská asociace u příležitos� 
jubilejních 25 let pres�žní soutěže 
MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje 
a organizuje, a 100 let vzniku Čes-
koslovenska.

Titulem Manažer čtvrtstole� byli 
vedle Ing. Jana Rýdla st. jmenováni 
Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix 
(Karlovarský porcelán), Zdeněk Pelc 
(GZ Media, dříve Gramofonové zá-
vody v Loděnicích), Bořivoj Kačena 
(Eurovia CS, dříve Stavby silnic a že-
leznic), Štěpán Popovič (Glaverbel, 
dříve Sklounion Teplice), Lubomír 
Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), 
Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala 
(Třinecké železárny, ministr, vládní 

Ocenění získal Ing. Jan Rýdl ze společnosti TOS Varnsdorf

zmocněnec pro tři kraje). Mezi 
nejlepšími je také Manažerka 
čtvrtstole� Jaroslava Valová (SIKO 
koupelny).

Oceněné manažery pozdravil a 
ceny předal premiér Andrej Babiš 
a členové jeho vlády ministryně 
financí Alena Schillerová, ministr 
průmyslu a obchodu Tomáš Hüner 
a ministryně práce a sociálních věcí 
Jaroslava Němcová. Na galavečer 
zavítal z Bruselu na pozvání ČMA 
prezident Evropské asociace ma-
nažerů Ludger Ramme. Záš�tu nad 
oceněním Manažerů čtvrtstole� 
převzal prezident republiky Miloš 
Zeman.

Soutěž Manažer roku je v České 
republice jedinečná, žádná jiná 
neoceňuje manažery napříč odvět-
vími, profesemi a regiony. Právem 
je považována za měřítko v této 
profesi. Soutěž soustavně 25 let 
vyhledává nejlepší manažerské 
osobnos� a příklady řídící praxe. 
V soutěži se do finále dostalo 
1 487 finalistů, vyhlášeno bylo 

59 Manažerů a Manažerek roku. 
Soutěž v průběhu času doznala 
změny, vznikla Hodno�cí komise 
a Národní komise, vypilovávala se 
kritéria hodnocení. Založena byla 
na tajném hlasování, propojilo se 
kvan�ta�vní a kvalita�vní hodnoce-
ní. Součás� procesu výběru mana-
žerů byla návštěva jejich působiště, 
zejména firem, a reporty. Další 
úpravou bylo, že desítka nejlepších 
se přestala hodno�t podle pořadí a 
v roce 2003 byl vedle �tulu Mana-
žer roku zaveden i Manažerka roku. 

Záměrem bylo zviditelnit i ženy 
v manažerských funkcích. Novin-
kou je zavedení ceny za Inovace pro 
udržitelný rozvoj, která byla poprvé 
udělena v roce 2017.

Ocenění pro Ing. Jana Rýdla st. je 
o to cennější, když uvážíme, z kolika 
vynikajících manažerů byl vybrán. 
Je to uznání za dlouhodobý přínos 
českému strojírenství a současně 
je to velmi významné ocenění i pro 
společnost TOS Varnsdorf.

Ing. Ladislav Plaňanský, 
redakce

 Ing. Jan Rýdl během slavnostního galavečeru; foto Česká manažerská asociace
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorfská železniční trať prochází modernizací
Rekonstrukce vyjde na sto osm milionů korun

• 16.5.2018 v 15:00 hod.
Při provádění preven�vní kont-

roly ve středu města byla hlídkou 
Městské policie Varnsdorf zjištěna 
žena (cizinka) nabízející své tělo, 
jako výdělečnou činnost. Spolu s ní 
byl na místě přis�žen i její zákazník 
ze Spolkové republiky Německo. 
Strážníky byli oba legi�mováni a jak 
ženě, tak i muži byl uložen příkaz na 
blokovou pokutu, kterou oba na 
místě strážníkům uhradili.

Varnsdorf • Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC) začala 
s modernizací kolejiště, hotovo 
má být v září letošního roku.

Správa železniční dopravní 
cesty navazuje na kolegy ze 
Spolkové republiky Německo a 
zahájila modernizaci kolejiště ve 
Varnsdorfu. Správce železnice DB 
Netz v únoru letošního roku to�ž 
dokončil rozsáhlou modernizaci 
železniční stanice v Žitavě. Cestují-
cí na přeshraniční tra� mezi Liber-
cem a Varnsdorfem musí počítat 
s omezením provozu a přestupo-
váním mezi vlakem a autobusem. 
V současné době cestující auto-
bus doveze na železniční stanici 
Großschönau, kde přestoupí na 
vlak, který je doveze do Liberce. 
„Koordinace s výlukou DB Netz 
v Žitavě se sice nabízela, avšak 
do termínu této výluky akce ve 
Varnsdorfu nebyla připravena,“ 
vysvětlil situaci Marek Illiaš z �s-
kového oddělení SŽDC. Cestující 
tak musí vydržet do září, kdy má 
být hotovo.

V rámci celé akce dojde k na-
hrazení původního mechanického 
zabezpečovacího zařízení se závis-
lými stavědly zabezpečovacím za-
řízením III. kategorie – hybridním 
stavědlem s jednotným obslužným 
pracovištěm. Správa železniční do-
pravní cesty si tak slibuje zvýšení 
bezpečnos� a zrychlené přesta-
vování výhybek, které se do dnes 
musely dělat ručně. Zároveň dojde 

• 20.5.2018 v 5:58 hod.
Dozorčí směny Městské poli-

cie Varnsdorf přijal na linku 156 
telefonické oznámení od občana 
města, že v jejich panelovém 
domě se pohybuje silně podnapilá 
žena, která rozbila skleněnou výplň 
vchodových dveří. Vyslaní strážníci 
na místě zjis�li ženu pod vlivem 
alkoholu, která si z důvodu svého 
stavu spletla dům, ve kterém má 
trvalé bydliště. Na místě byla za 
přítomnos� hlídky městské policie 

provedena dohoda mezi ženou 
a domovníkem, že druhého dne 
budou dveře opraveny na náklady 
výše jmenované ženy. Po odchodu 
ženy z prostoru událos� strážníci 
místo opus�li.

• 20.5.2018 v 15:01 hod.
Na služebnu městské policie 

oznámeno ostrahou jednoho 
z marketů zadržení ženy, která se 
snažila přes pokladnu pronést zboží 
z prodejny v úmyslu toto nezapla�t. 

Vyslaná hlídka městské policie na 
místě zjis�la ženu, která nebyla 
schopna prokázat svou totožnost a 
z tohoto důvodu byla předvedena 
na služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR k prokázání totožnos�. 
Na základě všech zjištění byl se že-
nou sepsán úřední záznam a tento 
byl předán na přestupkovou komisi 
Městského úřadu Varnsdorf k další-
mu opatření.

Mar�n Špička
velitel městské policie

k personální úspoře, neboť ve smě-
ně budou ušetřeni dva signalisté. 
„V kolejiš� dojde k op�malizaci 
rozsahu tak, aby všechny funkce 
dopravny zůstaly zachovány včetně 
všeobecně nakládkového a vyklád-
kového místa,“ dodal Marek Illiaš.

Bude také řešeno celkové 
odvodnění budovy. Počítá se 
s opravou silnoproudé technologie, 
která má za cíl ušetřit náklady při 
osvětlení dopravny. Dále dojde 
k opravě nástupištních hran, což 
umožní bezpečnější nástup a vý-
stup cestujících. Celá akce vyjde 
zhruba na sto osm milionů korun. 
Hotovo by mělo být v září letošního 
roku.

Co bude s nádražní budovou?
Zpustlá nádražní budova, která je 

již několik let zavřená, v cestujících 
nevzbuzuje zrovna pozi�vní dojmy. 
O tom ví i vedení města Varnsdorf, 
které několikrát osobně jednalo 
na generálním ředitelství Správy 
železnic a dopravních cest o tom, 
aby se s rekonstrukcí budovy začalo 
co nejdříve. Budova v současné 
době svou velikos� neodpovídá 
potřebám dnešního provozu. „Pro 
účely nádraží je hlavní budova 
příliš veliká, takže dojde k rekon-
strukci zhruba tře�ny budovy, zbylé 
čás� budou za�m zakonzervovány. 
Samozřejmě by bylo dobré zacho-
vat celou budovu, ale je to otázka 
případného využi� a provozních 

nákladů,“ řekl starosta Varnsdorfu 
Ing. Stanislav Horáček.

„V současné době došlo k demo-
lici přilehlého přístřešku a pro umís-
tění technologií zabezpečovacího 
zařízení budeme upravovat i první 
patro budovy. V letošním roce zde 
plánujeme uskutečnit rozsáhlé 
opravy infrastrukturní čás�, na 
které naváží i opravy výpravní bu-
dovy, které vytvoří podmínky pro 
zachování přítomnos� výpravčího. 
Oprava budovy ale bude zahájena 
až v roce 2020 za zhruba 35 milio-
nů korun,“ doplnil na závěr Marek 
Illiaš. V minulos� se spekulovalo 
o demolici čás� budovy, o tom 
se ale již neuvažuje a SŽDC hledá 
vhodné využi� budovy.   Tomáš Secký

Železniční trať prochází modernizací; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf • Kvalita a dostupnost 
zdravotnické péče pro občany 
města Varnsdorf i celého regionu 
patří k jedné ze základních oblas�, 
která má být standardní součás� 
života občanů.

Jednou ze stěžejních priorit 
představitelů města Varnsdorf 
je proto i zajištění dostupnos� a 
kvality zdravotní péče ve městě a 
přilehlém okolí. Vedení města se 
tak snaží najít způsob, který i v bu-
doucnu zajis� zdravotní služby, 
jež budou schopny adekvátně 
pokrýt potřebu obyvatel z tohoto 
hlediska.

Koncepce udržení dostupnos� 
zdravotní péče ve Varnsdorfu 
představuje základní podklad 
pro další podrobnější strategie 
v předmětné problema�ce. Měla 
by určit základní směr, kterým se 
bude snaha o uspokojení potřeby 
dostupnos� zdravotnictví ve 
městě ubírat a který povede ke 
zkvalitnění péče o pacienty. Prio-
ritou je tedy především kvalitně 
léčený pacient. K dosažení tohoto 
cíle je nutné podpořit rozvoj 
poskytování zdravotní péče vhod-
nou inves�ční poli�kou.

Město a celý zdejší region má 
problém s nedostatkem per-
sonálních kapacit na zajištění 
dostatečné lékařské péče. Proto 
je zásadní prioritou představitelů 
města snaha zajis�t jejich příchod 
sem, a to pomocí následujících 
nástrojů, kterými jsou zejména 
benefity pro nově příchozí lékaře 

Vedení města představilo koncepci udržení zdravotní péče 
ve Varnsdorfu, zastupitelstvo ji schválilo

vybraných oborů, resp. finanční 
pomoc pro studenty medicíny.

S�pendijní program pro stu-
denty medicíny

Zavedeným nástrojem na území 
krajů, resp. již i některých obcí 
(např. Teplice, Aš) je s�pendijní pro-
gram pro studenty, který by město 
Varnsdorf vypsalo pro studenty 
lékařské fakulty. Za�m uvažovanou 
možnos� je s�pendijní program ve 
výši 25 �s. Kč/semestr s povinnos� 
budoucího profesního působení ve 
Varnsdorfu či v blízkém okolí po 
dobu min. 5 let (maximální částka 
pro 1 studenta 250 �s. Kč za studi-
um). Student se v rámci uzavřené 
smlouvy o poskytnu� s�pendia 
zaváže pracovat/podnikat na území 
města právě tolik let, na kolik aka-
demických roků mu bylo poskyt-
nuto s�pendium. Pokud svému 
závazku následně nedostojí, bude 

povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši souhrnu všech s�pendií, 
které obdržel v rámci s�pendijního 
programu.

Benefity pro nově nastupující 
prak�cké lékaře, ambulantní 
lékaře, zubaře

Jednou z možnos�, jak mo�vo-
vat lékaře k výkonu jejich praxe na 
našem území, je vytvoření systému 
benefitů, jako např. přednostní 
přidělení městského bytu, poskyt-
nu� slevy při nákupu městského 
stavebního pozemku, pomoc při vy-
bavení ordinace, poskytnu� účelové 
dotace při vybavování nové ordinace 
s podmínkou udržitelnos� ordinace 
5 let, stavební úpravy zvyšující kul-
turní úroveň stávajících zdravotních 
zařízení nebo např. individuální 
řešení nájemného v nebytových 
prostorách ve vlastnictví města.

Řešení krizové situace nedo-
statečného počtu stomatologů

Speciální pozornost věnuje 
vedení města Varnsdorf zcela 
nedostatečnému počtu stomatologů 
v regionu. Plánuje proto ve spo-
lupráci s některými již fungujícími 
lékaři zřídit zubní ordinaci v pros-
torách polikliniky se 2 pracovními 
místy pro praxi mediků a případný 
nástup nových zubařů.

Možnos� je i finanční mo�vace 
stomatologů, kdy město Varnsdorf 
vypíše finanční příspěvek (např. 100 
�s. Kč) jako účelovou inves�ci do 
pořízení nezbytného vybavení or-
dinace (tedy zubařské křeslo, rent-
gen nebo počítač) pro stávajícího 
stomatologa ve Varnsdorfu, který 
zřídí nové pracovní místo pro nově 
příchozího stomatologa v úvazku 
1,0 s udržitelnos� ordinace např. 
5 let. Za předpokladu, kdy budou 
mít oba smlouvu přinejmenším 
se třemi/čtyřmi pojišťovnami 
s nejvyšším počtem pojištěnců v naší 
oblas�, budou ordinovat minimálně 
x hodin rozložených během všech 
pě� dní v týdnu a do dvou let od 
poskytnu� financí se budou starat 
alespoň o 1000 pacientů.

Představitelé města si jsou 
vědomi, že zdravotnictví a lékařská 
péče představují pro občany 
klíčovou oblast jejich života. S �m 
souvisí i fakt, že by klíčovými inves-
�cemi měly být právě inves�ce do 
zajištění kvalitní zdravotní péče a 
podmínek pro vzdělávání. Jedině 
vhodnými inves�cemi bude možno 
dostupnost lékařské péče zlepšit 
a v tomto stavu pak do budoucna 
ponechat.                                  Redakce

Ilustrační foto; foto Pexels

Varnsdorf • Šluknovský výběžek 
se nachází v krizové situaci ohledně 
dostupnos� a zachování zdravotní 
péče pro jeho obyvatele. Finanční 
situace Lužické nemocnice a po-
likliniky, a.s. je špatná už několik 
let. Její ztráty se dále prohlubují a 
dosahují několika desítek milionů 
ročně. Město Rumburk neúspěšně 
hledalo privátní subjekt, který by 
nemocnici převzal. Oslovena byla 
také Krajská zdravotní, a.s., která 
však dle �skové zprávy ze dne 
7. června odmítá jednat o převze� 
nemocnice.

Reakce města ke zdravotní péči ve Šluknovském výběžku
Před několika lety se nemocnice 

v Rumburku zřejmě i vinou špatné 
platební morálky a změny pravidel ze 
strany pojišťoven začala zadlužovat. 
Nezbývalo na inves�ce a město bylo 
nuceno doplácet stále více ze své 
kapsy. Rumburk je od roku 2004 
majoritním vlastníkem nemocnice 
a �m, jak do ní naléval peníze, se 
postupně stal vlastníkem 99,9 % 
akcií. Jedna akcie chyběla, majitel 
neznámý, jen pravděpodobný, 
ale neřešilo se to. Tu novodobější 
historii už známe všichni. Rušila se 
některá oddělení, město bylo nu-
ceno doplácet další miliony korun 

ročně, nikoli však již na inves�ce, ale 
hlavně na provoz.

Představenstvo a valná hromada 
vzešlá z komunálních voleb před 
čtyřmi roky se rozhodly začít jednat. 
Nejprve v roce 2015 oslovily soused-
ní města ve výběžku s prosbou 
o finanční výpomoc. Většina měst 
toto odmítla s poukazem na to, že 
se jedná o soukromou společnost, 
navíc jim nebyla nabídnuta žádná 
možnost spolurozhodování o ne-
mocnici. Přestože v nemocnici jsou 
nastaveny nadstandardní platové 
podmínky pro lékaře, panující neji-
stota byla příčinou odchodu mno-

hých lékařů a personálu. V dubnu 
2017 byla uzavřena porodnice, 
protože se nepodařilo sehnat ve-
doucího lékaře ani za nabízených 
150–200 �síc korun měsíčně a 
vedení nemocnice ohlásilo daleko 
vyšší plánovanou ztrátu než v mi-
nulém roce.

V létě loňského roku nabídlo 
město Rumburk Ústeckému 
kraji možnost odkupu nemoc-
nice. Ústecký kraj v té době ještě 
nevěděl, že Rumburk není 100 % 
vlastníkem a projevil předběžný 
zájem za určitých podmínek ne-
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Varnsdorf • Vzácná návštěva 
zavítala do našeho města v úterý 
29. května. Na radnici je přivítal 
starosta města Ing. Stanislav 
Horáček.

Delegace e�ckého výboru 
města Shanghai, jenž přiletěla 
do České republiky, v čele s Song 

Jak se zbavit závislosti, radí ve Varnsdorfu 
lidem poradna pro závislé

Delegace etického výboru města Shanghai navštívila Varnsdorf
Hui z Výboru pro rozvoj civilizace 
v Číně zavítala na své pracovní 
cestě také do Varnsdorfu, aby 
se seznámila s problema�kou 
menšin, s ochranou mládeže, 
se spoluprací s dobrovolnickými 
organizacemi, se začleňováním 

občanů z vyloučených lokalit do 
běžného života, apod. Za město 
Varnsdorf byl přítomný starosta 
města Ing. Stanislav Horáček, dále 
místostarosta Josef Hambálek a 
z odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Mgr. Josef Fibiger a 

Varnsdorf • V budově bývalé 
dětské polikliniky je nově 
otevřena Poradna pro závislos�. 
Poradna vznikla za finanční pod-
pory Evropské unie a je určena 
pro osoby závislé na návykových 
látkách, alkoholu a pro osoby 
s problémem gamblerství. 
S touto nelehkou problema�kou 
bojuje několik desítek let nejed-
na vyspělá země. Česká republika 
nevyjímaje.

 Připravili jsme si pro vás 
rozhovor, během kterého se 
dozvíme, co je záměrem po-
radny, jakým způsobem probíhá 
schůzka se závislým člověkem a 
také například, jaká je úspěšnost 
navrá�t lidi zpět do běžného 
života. Na otázky odpověděla Mgr. 
Ilona Šulcová, vedoucí Poradny 
pro závislos� Varnsdorf.

Jak dlouho se věnujete této 
oblas�?

Naše organizace pracuje se 
závislými osobami již od roku 
1995, od té doby se nám podařilo 
založit řadu fungujících služeb 
pomáhající stovkám lidí (kon-
taktní centrum, terénní program, 
adiktologické ambulance pro dě� 
i pro dospělé v Ús� nad Labem). 
A naší nejnovější službou je právě 
Poradna pro závislos� ve městě 
Varnsdorf, kde jsme sice nováčky, 
ale věříme, že se nám podaří 
vybudovat další odbornou profe-
sionální službu, která přispěje ke 
zlepšení života dalším klientům.

Co bylo důvodem otevřít ve 
Varnsdorfu poradnu pro závislé? 
Proč právě tady?

Důvodů bylo několik.Hlavním 
samozřejmě byl fakt, že ve městě 
Varnsdorf služba takového typu 
naprosto chybí, přestože se 
město s problema�kou závislos� 
dlouhodobě potýká. Ke vzniku 

poradny přispělo také to, že jsme 
získali velkou podporu ze strany 
vedení města Varnsdorf, které 
o službu stálo.

Pro koho je poradna určena?
Osoby blízké (zejména rodiče) 

uživatelů návykových látek a osob 
ohrožených závislostním cho-
váním. Osoby nad 15 let ohrožené 
závislos� nebo osoby závislé na 
návykových látkách. Jedná se 
zejména o uživatele nelegálních 
návykových látek (THC, pervi�nu 
i opioidů), dále také uživatele 
alkoholu a osoby s problémem 
patologického hráčství.

Jaký je záměr s lidmi, kteří po-
radnu navš�ví?

Naším cílem je poskytnout 
bezpečný prostor osobám, kte-
rým komplikuje život užívání 
návykových látek, buďto jich 
samotných nebo jejich blízkých. 
Jsme místem, kam se mohou přijít 
poradit, zjis�t míru závažnos� 
závislostního chování a podle 
potřeby zprostředkovat vhodnou 
léčbu.

Boj se závislos�, ale přináší 
také změny ve všech oblastech 
života, proto nabízíme klientům 
pomoc se sociální stabilizací 
(jako například pomoc a podpora 
při vyřízení osobních dokladů, 
volnočasových ak�vit, doučování, 
hledání zaměstnání apod.), 
můžeme s nimi také docházet jako 
doprovod. Dále nesmíme zapome-
nout na zdravotní stabilizaci. Lidé 
bojující se závislos� se často mimo 
jiné potýkají se zdravotními pro-
blémy (např. pozi�vní hepa��da 
C, pohlavně přenosné choroby, 
cirhóza jater, ale také poškození 
chrupu). I v těchto případech 
nabízíme zprostředkování vhodné 
zdravotní péče.

Významnou cílovou skupinou 
jsou také mladiství uživatelé 

návykových látek, kteří se mimo 
jiné často potýkají s problémy 
ve škole, dochází ke konfliktům 
s rodiči, k výchovným problémům. 
Zde je cílem navázat spolupráci 
s mladistvým i jeho rodiči a pra-
covat na změně vzorců chování, 
řešíme školní docházku, trávení 
volného času, kontakty s vrste-
vníky, fungování v rodině a řadu 
dalších aspektů, které ovlivňují 
chování mladistvého.

Jakým způsobem probíhá 
taková schůzka se závislým 
člověkem?

Na první schůzku není potřeba 
nosit žádná doporučení, ani nic 
podobného, všechny naše služby 
poskytujeme zdarma. Vždy se 
vám bude věnovat jedna z pra-
covnic, která s vámi probere to, co 
vás k nám přivádí, zmapuje vaší 
situaci, vyslechne si váš příběh. 
Na konci sezení se domlouvá další 
forma spolupráce, obvykle klien� 
dochází jedenkrát týdně na indi-
viduální sezení. Je žádoucí, aby do 
zařízení přišel také někdo blízký, 
kdo je pro vás důležitý a kdo ve 
vašem příběhu hraje významnou 
roli a koho se budoucí změna 
vašeho chování bude také týkat.

Co následuje po absolvování 
docházky do poradny? Jedná se 
o léčení nebo je to právě součás� 
poradny?

Toto je velmi individuální, 
každý náš klient má jinou historii 
užívání, jiné pokusy o změnu (ve 
smyslu abs�nence). Klien� mohou 
docházet ambulantně do poradny 
a snažit se řešit své problémy 
s naší podporou. Pokud se to 
nedaří, doporučíme např. po-
bytovou léčbu v adiktologickém 
zařízení a po jejím absolvování 
nabízíme znovu podporu v ab-
s�nenci formou ambulantního 
docházení k nám do poradny. 

Zároveň nesmíme zapomenout na 
rodinné příslušníky a blízké oso-
by samotných uživatelů, kterým 
jsou naše služby také určeny, a 
doporučujeme, aby je co nejvíce 
využívali, protože víme, že jejich 
situace není vůbec lehká.

Jaká je úspěšnost navrá�t lidi 
zpět do běžného života?

Toto je velmi ob�žná otázka, 
protože výsledky naší práce jsou 
individuální, každý jedinec je jiný. 
Ale úspěšnost zde samozřejmě je. 
Nedokážeme však zaručit, že se 
klient, který například abs�nuje 
půl roku od pi� alkoholu, už nikdy 
neopije. Úspěch je pro nás každá 
pozi�vní změna v životě klienta, 
každý den, když dokázal být střízlivý, 
dokázal jít do zaměstnání, do 
školy… Ale za úspěch považujeme 
také to, že se klient rozhodne pro 
změnu, přizná si, že má opravdu 
problém a rozhodne se například 
nastoupit do léčebny.

Plánujete vedle poradenství 
pro závislé osoby další služby?

Mimo poradenské služby po-
radny budeme v rámci projektu 
pořádat vzdělávací akce pro 
veřejnost – pro osoby, které jsou 
bezprostředně ohroženy užíváním 
návykových látek a s ním spo-
jenými důsledky (trestná činnost, 
sociální vyloučení atd.) – mládež 
i dospělí jedinci. 

 

 
 

Pondělí  9:00 – 18:00
Úterý      9:00 – 16:30
Středa    9:00 – 18:00
Čtvrtek   9:00 – 16:30
Pátek      9:00 – 16:00
Poštovní 1254, 407 47, 
Varnsdorf
web: www.drugout.cz/node/34; 
tel.: +420 778 506 392

Hana Bučková

Mgr. Jana Křížová, kteří celou 
problema�ku vysvětlovali a dávali 
příklady z praxe. Zajímavos� bylo, 
jak velký problém má Čína s evi-
dencí dě�, kteří se přestěhují do 
Shanghaie a nenavštěvují školské 
zařízení, byť by měly.      Tomáš Secký         
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Reakce města ke zdravotní péči ve Šluknovském výběžku
 

mocnici převzít do června letošního 
roku. Nabízel převod za korunu 
s plánovanými inves�cemi 80 mil. 
korun, ovšem za podmínek určité 
restrukturalizace. Rumburk prvotní 
nabídku odmítl a stanovil si velmi 
tvrdé podmínky, ve kterých vyloučil 
omezování zdravotní péče, žádal 
i obnovení porodnice. Rumburš� si 
nechali určit hodnotu nemocnice 
na nejméně 30–50 mil. korun. 
V září 2017 Rumburk neúměrně 
tlačil na Ústecký kraj, aby si 
zadluženou nemocnici převzal do 
konce kalendářního roku. Ústecký 
kraj tento tlak odmítl i s poukazem 
na komplikace s nevyřešenou jed-
nou akcií neznámého majitele a 
s potřebou udělat „dued illigence“, 
tedy speciální finanční audit. 
Nicméně se Ústecký kraj usnesl 
na tom, že je nutné lékařskou péči 
ve Šluknovském výběžku určitým 
způsobem zabezpečit a začal se 
porozhlížet po dalších možnostech.

Krizová situace vyžaduje krizové 
řešení, proto Ústecký kraj oslovil 
Varnsdorf. Na jaře minulého roku 
přijeli poprvé do varnsdorfské ne-
mocnice zástupci Ústeckého kraje 
a Krajské zdravotní, a.s. a byli velmi 
mile překvapeni jejím stavem a 
milým přije�m od ředitele nemoc-
nice pana MUDr. Járy. Byl jsem 
zastupitelstvem města pověřen 
k dalším jednáním s Ústeckým 
krajem a Krajskou zdravotní, a.s. 
Při následných setkáních s Kraj-
skou zdravotní, a.s. byly možnos� 
spolupráce dále op�malizovány 
a upřesňovány. Zároveň však byla 
učiněna na návrh našich partnerů 
dohoda nekomentovat závěry 
jednotlivých schůzek v médiích a 
poskytnout až konečné společné 
prohlášení, pokud by došlo k pod-
pisu smlouvy. U všech jednání 
byl přítomen i ředitel Nemocnice 
Varnsdorf pan MUDr. Jára. O to 
víc mě překvapuje jeho současný 
postoj. Mezi�m Rumburk vyp-
sal otevřený tendr na prodej 
nemocnice, kterého se však kraj 
odmítl zúčastnit. Protože nejsme 
soupeřem rumburské nemocnice, 
byla jednání o naší nemocnici 
s Ústeckým krajem přerušena do 
doby výsledku tendru v Rumburku. 
Dopadlo to bohužel pro Rumburk 
špatně, všichni zájemci nakonec 
odstoupili. Krize tedy pokračovala a 
my za situace, kdy Ústecký kraj od-
mítl s Rumburkem dál jednat, jsme 
opět přistoupili k vyjednávání.

Po krachu veškerých jednání 
v Rumburku se o Varnsdorfu 

začaly šířit různé fámy a bohužel 
ani ředitel Nemocnice Varnsdorf 
MUDr. Jára neinformoval zdra-
votníky zcela úplně. Svolal jsem 
proto dne 20. dubna schůzku se 
zaměstnanci místní nemocnice, 
abych je informoval, v jaké fázi jsme 
v jednáních s Krajskou zdravotní, 
a.s. Schůzky se zúčastnilo zhruba 
třicet zaměstnanců včetně zástupce 
ředitele MUDr. Suchardy. Ten po 
shrnu� všech informací souhlasil 
s �mto krizovým řešením a řekl, že 
by to mohlo fungovat. Byl určen 
plán postupného náběhu od jedné 
proza�m sdílené ordinace s indikační 
poradnou za�m na 4 hodiny týdně, 
která by měla naplánovat budoucí 
operační zákroky přes postupné 
zprovoznění jednodenní chirurgie 
a následně gynekologie. Ambu-
lantní ordinace by fungovaly jako 
doposud.  V žádném případě se 
nejedná o přebírání pacientů nebo 
činnos�, které vykonává v současné 
době Nemocnice Varnsdorf. Byla by 
zabezpečena akutní lůžková péče, jen 
v omezenějším rozsahu zhruba 20 
lůžek, protože závažnější a složitější 
případy by byly směřovány na spe-
cializovaná oddělení do nemocnice 
v Děčíně nebo v Ús� nad Labem.

Tyto nemocnice jsou spravovány 
právě Krajskou zdravotní, a.s. Dom-
nívám se, že tato skutečnost by 
pro pacienty ve výběžku byla spíše 
výhodou, protože dosud se stávalo, 
že krajská i okresní nemocnice naše 
pacienty odmítaly z důvodu spádo-
vos� s Rumburkem. A po pravdě, 
tam se zdravotní péče nemohla 
ani přes veškerou snahu vyrovnat 
úrovni péče v jakékoli nemocnici 
spravované Krajskou zdravotní, a.s. 
Tato akciová společnost má zhruba 
7 �síc zaměstnanců, hospodaří 
s několika miliardovým obratem, 
zároveň není nucena doplácet 
za provoz a každoročně investuje 
do svých zařízení stovky milionů 
korun. Co se týče počtu akutních 
lůžek, je pravděpodobné, že 
k restrukturalizaci bude muset dojít 
i v rumburské nemocnici, ať už do 
ní Ústecký kraj vstoupí, nebo ne.

V současné době je připraven 
koncept nájemní smlouvy mezi 
Nemocnicí Varnsdorf a Krajskou 
zdravotní, a.s. na nevyužité pros-
tory v areálu nemocnice, který 
se připomínkuje z obou stran. 
V případě, že nedojde k dohodě 
mezi Krajskou zdravotní, a.s. a 
městem Rumburk, jsme připraveni 
zintenzivnit jednání s Krajskou 
zdravotní, a.s. o udržení dostupné 
zdravotní péče a nabídnout více 

prostor k výkonu práce. Jsme 
připraveni jednat i se starosty obcí 
Šluknovského výběžku ohledně 
krizové situace a hledat společně 
řešení.

V nejbližších dnech plánuji setkání 
s veřejnos�, kde bych ji rád seznámil 
s novými informacemi a odpověděl 
na případné dotazy.

Ing. Stanislav Horáček,
starosta města Varnsdorf

Pár slov od ředitele
Nemocnice Děčín

 „V úvodní fázi, nejsnadněji reali-
zovatelné, jsme zamýšleli indikační 
poradnu pro obory chirurgie a 
gynekologie. Cílem nebylo přebírat 
pacienty z odborných ambulancí, 
ale na místě pacienty připravit 
k operačním zákrokům. Další etapa 
by navazovala a je již složitější, zna-
menala by nasmlouvání nových ka-
pacit s pojišťovnou pro jednodenní 
chirurgii s využi�m operačního sálu 
a lůžkové kapacity. Rozsah výkonů 
by se postupně stanovil podle 
smlouvy s pojišťovnami a našimi 
schopnostmi.

Tře� etapa by zahrnovala 
otevření detašovaných pracovišť ve 
Varnsdorfu. Jako první by patrně 
přicházela možnost dialyzačního 
oddělení. To vše kromě dobré vůle, 
kterou jsme od vedení vašeho 
města cí�li, je potřeba ještě vůle 
lékařů v místě a ta je nulová. Já 
osobně mám pocit, že zdravotnic-
tví ve Šluknovském výběžku musí 
naprosto kleknout, aby byla oprav-
dová vůle ji řešit,“ uvedl MUDr. 
Michal Hanauer, MBA z Nemocnice 
Děčín.

Vyjádření náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje

Radě Ústeckého kraje není 
situace, která v zabezpečení zdra-

votní péče ve Šluknovském výběžku 
nastala, rozhodně lhostejná. A to 
i přesto, že zákonnou povinnost 
zabezpečit zdravotní péči mají 
zdravotní pojišťovny, nikoli kraj. 
Není vinou krajské reprezentace, 
že se soukromý subjekt, kterým 
rumburská nemocnice je, dostal do 
těžko řešitelných problémů. Bylo by 
krajně nezodpovědné od každého 
člena Rady nebo Zastupitelstva 
Ústeckého kraje (ZÚK), pokud by 
bez důkladného prověření stavu, 
ve kterém se tento nachází, pro 
převod do majetku kraje hlasoval. 
Zde by hrozila i trestně právní 
odpovědnost každého z nás.

Přesně podle této logiky 
proběhlo hlasování ZÚK. Pro byl 
pan starosta Rumburku a jeho mís-
tostarosta. Ostatních padesát tři 
bylo pro�. Napříč poli�ckým spe-
ktrem. Ale zpět do reality dnešních 
dnů. Kvalita zdravotní péče a její 
dostupnost pravděpodobně prudce 
klesá. Ústecký kraj si rumburskou 
nemocnici jako takovou jen těžko 
bude moci bez bezodkladné reor-
ganizace převzít.

Máme čekat na zázrak nebo 
se pokusit najít řešení? Myslím, 
že B je správně. Jednou z variant
je postupné rozvíjení život za-
chraňující zdravotní péče ve varns-
dorfské nemocnici, kdy možným 
cílovým stavem by mohlo být 
Krajskou zdravotní a zařazení do 
sítě krajských nemocnic. To ovšem 
pouze za předpokladu, že to bude 
přání obyvatel města Varnsdorf a 
jejich zastupitelstva.

Velice si vážím pana hejtmana a 
kolegů radních, že si tento problém 
stanovili jako jednu ze svých priorit. 
Výjezdní zasedání Rady Ústeckého 
kraje konané 5. a 6. června ve 
Varnsdorfu je toho důkazem,“ 
dodal Mgr. Bc. Petr Šmíd.
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Varnsdorf • V pátek 1. června 
se kromě Zahradní slavnos� 
konal slavnostní akt – sázení 
stromu pro Olgu Havlovou.

V letošním roce by se Olga 
Havlová, zakladatelka nadace 
Výbor dobré vůle, dožila 85 let. 
Na její počest se vedení nadace 
rozhodlo nazvat tento rok Rokem 
Olgy Havlové a připomenout 
si tuto mimořádnou osobnost 
řadou akcí. Jednou z nich je také 
sázení stromů.

Strom pro Olgu Havlovou 
najdete před ZŠ Edisonova

Slavnostní zasazení stromu Olgy Havlové; foto Ivo Šafus

To se ve Varnsdorfu konalo 
v areálu ZŠ Edisonova na Mezi-
národní den dě�. Strom byl sym-
bolicky zasazen za přítomnos� 
ředitelky školky Mgr. Bc. Ladislavy 
Křížové, místostarosty města 
ThMgr. Rolanda Sollocha a 
předsedkyně správní rady Výboru 
dobé vůle – Nadace Olgy Havlové 
Mileny Černé. Po slavnostním aktu 
následovala Zahradní slavnost, 
na kterou dorazily stovky rodičů 
s dětmi a byl připraven bohatý 
program.                              Tomáš Secký

Varnsdorf • Po úspěšné de-
tek�vce Kdo jinému jámu kopá, 
kterou jsme v Hlasu severu vítali 
v dubnu loňského roku je tady 
další přírůstek z dílny varnsdorf-
ské spisovatelky Marie Rejfové: 
pokračování případů učitelky Jo-
se�ny Divíškové nazvaný Komu 
straší ve věži. Knihu vydalo 
v květnu pražské nakladatelství 
Mystery Press s ilustracemi Da-
niela Špačka.

V jednom středočeském 
městečku (ale mohlo by to být 
i kdekoli na severu i jihu) se schy-
luje k obecním volbám a zdá se, 

že proběhnou v poklidu. Příjezd 
nového učitele Jakuba Stehlíka 
ale odkryje s�ny z minulos�. Kdo 
zavinil smrt jeho matky? Co s ní 
má společného starosta Jaroslav 
Jiroušek? Co znamená králičí 
tlapka v pouzdře na trumpetu? 
Jose�na Divíšková se snaží přijít na 
kloub událostem, které se tu staly 
před více než třice� lety. Spoléhá 
jako vždy na svůj dův�p, současně 
musí spolupracovat se svérázným 
komisařem Tvrdíkem.

Rejfová má skvěle odpozo-
rované lidské povahy, (nejen) 
učitelskou profesi a prostředí 
malého města. Stačí se jen začíst 
do úvodních stránek, kde popi-
suje prostředí brodské umělecké 
školy a zdá se, že jsme se ocitli 
v naší ZUŠce. Je v její nové knize 
podobnos� „čistě náhodných“ 
víc? Zřejmě ano, ale pokud by se 
přece jen někdo poznal, způsobí 
to pouze jeho představivost. 
V knihách Marie Rejfové je sice 
všechno uvěřitelné, ale nikoli 
reálné. V každém případě se nový 
příběh „české slečny Marplové“ 
dobře čte, a čtenář na poslední 
stránce lituje, že už je konec.

Milan Hrabal

Nová detektivka Marie Rejfové

Varnsdorf • Mateřské školy 
z Varnsdorfu opět vystavují 
v prostorách městského divadla 
obrázky tvořené různými tech-
nikami. Námětem je oslavenec 
– město Varnsdorf, které letos 
slaví 150 let výročí od povýšení.

V úterý 22. května 2018 byla 
na vernisáži v Městském divadle 
Varnsdorf slavnostně výstava 
zahájena. Všichni kreslíři a malíři 
dostali malé ocenění. Na pro-
gramu bylo přivítání od ředitele 

Všechno nejlepší k narozeninám 
aneb Varnsdorf slaví 150 let

divadla pana PhDr. Mar�na Mu-
sílka, místostarosty města ThMgr. 
Rolanda Sollocha a vystoupil 
sboreček Zahrádka z MŠ Pražská, 
která výstavu za finanční podpory 
města každoročně připravuje.

Přátelé a kamarádi dě�, umění 
a krásných obrázků, výstavu máte 
možnost shlédnout do konce září 
letošního roku. Našemu městu 
Varnsdorf přejeme hezkou oslavu 
narozenin, ať je celé krásné a plné 
veselých lidí. 

MŠ Zahrádka

Kolek�v MŠ Zahrádka před městským divadlem; foto Lenka Křížová

Marie Rejfová se svou novou knihou; 
foto Milan Hrabal

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142
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Inzerce

Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opravy 
vodo, elektro, práce se dřevem, 
montáž a opravy nábytku, drob-
né zednické práce, ořez stromů 
a keřů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Hledám pronájem ve Varns-
dorfu, Rumburku a okolí na léto 
od 14. 7. -25. 8. 2018. Zařízený 
pokoj s příslušenstvím. Tel.: 777 
969 924, e-mail: isabela.santu-
sova@seznam.cz.
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VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 20. 6.2018
od 8.00 do 16.30 hod.

BLAHOPŘÁNÍ

Úmrtí v květnu
Jindra Rais                84 let
Rudolf Hájek            89 let
Ladislav Artyszko     70 let
Jiřina Machová        66 let
Jan Rigó                    77 let
Sieglinda Kučerová  85 let
Marta Josí�ová        72 let
Karel Profous            95 let
Marie Králová           81 let
Jozef Mego               65 let
Marie Křížová           91 let
Helena Kosibová      78 let

ÚMRTÍ

VZPOMÍNKA

ZUBNÍ POHOTOVOST

16. - 17.6.2018  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056  

23.-24.6.2018  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298    
  
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích:
08:00  - 11:00 hod.   
    

Dne 26.6.2018 
od 6.00 hod. 

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
28.6.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Dne 20. června 
vzpomeneme ne-
dožité 48 naroze-
niny Honzíka Kříže. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Za-
rmoucená rodina.

Dne 13. června 
uplynulo 25 let od 
úmr� pana Ladisla-
va Salfického. 

Stále vzpomíná 
syn s rodinou.

Dne 22. června 
uplyne jeden smut-
ný rok, co navždy 
odešel náš milova-
ný manžel, ta�nek 

a dědeček pan Vlas�mil Mareš. 
S láskou vzpomínají manželka a 

dě� s rodinami.

 Dne 18. června 
uplyne smutný 
rok, kdy nás navždy 
opus�l pan Jaro-
slav Levinský. 

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka 
Jana, dě� s rodinami a sourozenci.

Dne 23. června 
uplyne 10 let, 
kdy nás opus�l 
náš milovaný syn 
Jaroslav Budina. 
5. července by se 

dožil 63 let. 
S láskou vzpomínají rodiče, bratr 

a synové s rodinami.

Dne 14. června 2018 oslavili 
diamantovou svatbu manželé 
Dresslerovi. 

Vše nejlepší na další společné ces-
tě životem přejí rodiny Dresslerova, 
Říhova, Větrovcova, Svobodova, 
Talova, Zavadilova a Stehlíkova. 

V červenci oslaví 
naše manželka, ma-
minka a babič-
ka paní Zdeňka 
Ku�nová své 70. 

narozeniny. 
Za lásku a trpělivost děkují, a do 

dalších let pevné zdraví, štěs� a 
pohodu přejí manžel, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 16. června oslaví naše 
milovaná manželka, maminka a 
babička Alena Vöröšová krásné 70. 
narozeniny. 

Přejeme jí mnoho zdraví, lásky, 
štěs� a pohody do dalších let. 
Máme Tě rádi.

Manžel Jaroslav, dě� a vnoučata 
s rodinami.

 V těchto dnech se dožívají svých 
významných životních jubileí man-
želé Jana a Ladislav Klocperkovi. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a du-
ševní pohody přejí Milan a Pavel se 
Štěpánkou.

Ohlédnutí se zpět aneb 
ztracené budovy města VII. díl

Varnsdorf • Na závěr našeho 
pololetního seriálu, kterým jsme 
se snažili, při příležitos� 150. 
výročí povýšení Varnsdorfu na 
město, si připomenut několik bu-
dov, které ve městě něco zname-
naly a již nejsou mezi námi, jsme 
nechali jeden objekt, ke kterému 
momentální počasí přímo vybízí.

Je to místo, jehož jméno místní 
často zmiňují a občas také roz-
tomile komolí (Elegrunt). Tím 
místem byla výletní restaurace 
na rozhraní Varnsdorfu a Dolního 
Podluží, ležící téměř na státní 
hranici v dosahu německých obcí 
Großschönau a Waltersdorfu. Pod 
číslem popisným 1468 na tehdejší 
Edelgrunstraße se od roku 1893 
poprvé v adresáři Warnsdorfer Bote 
objevuje restaurace Gasthauszum
Edelgrund v majetku pana Josefa 
Swobody. V roce 1904 je u stejnoj-
menné restaurace poznámka Brau-
erei Schluckenau (pivovar Šluknov) 
s již novým majitelem Josefem 
Vogelem. O významu této restau-
race svědčí skutečnost, že Liechten-
steinská cesta, tedy okružní cesta 
kolem Varnsdorfu, jejíž vznik v září 
roku 1910 podní�l vrchní učitel Karl 
Hanel,vedla z Hrádku, přes Špičák, 
Galgenberg, Edelgrund, Volkspark, 
Hraniční buk, Kostelní les, hos�nec 
U města Varnsdorf a Stříbrnou 
haldu (Sieberhalde) zpět na 
Hrádek. Cesta, nakonec označená 
jako Bürgerweg, byla otevřena 
1. května 1913. To jsou patrně 
všechny dostupné informace 
z historie rozlehlého objektu, který 
nás dodnes na fotografiích udivuje 
svojí velikos� a krásou nabízených 
služeb. Když jsem před několika 
lety zakládal na počest tohoto 
krásného kousku našeho města 
jeden z pokladů hry Geocaching 
napsal jsem – „když si prohléd-

Neslavný konec místní legendy 
Edelgrund…

nete přiložené dobové fotografie 
interiéru a zejména okolí, musíme 
našim předkům docela závidět. 
Malá zoologická zahrada, nád-
herné jezírko s ostrůvkem ob-
klopeným lodičkami s výletníky 
(gondoly), taneční sál, prosklená 
terasa a vynikající občerstvení 
bylo rozhodně místem, které i pro 
další generace stojí za zmínku.“ 
O úspěšnos� a zajímavos� tohoto 
místa svědčí i velké množství 
pohlednic a fotografií z období 
největší slávy, tedy třicátých let.

Malá zoo u lesní restaurace 
Edelgrund (Waldrestaurant Edel-
grund) je popisovaná i v seznamu 
oficiálních zoologických zahrad, 
kde je zmíněno, že u restaurace 
se nacházel rybníček s ostrůvkem 
a vodními ptáky, voliéra, domácí 
zvířata, údajně medvědi a několik 
dalších zvířat. Podle dobové fotky 
z kalendáře i nějací jelenovi�. Zoo 
zanikla možná během války nebo 
krátce po ní (v druhé polovině 
40. nebo nejpozději začátkem 
50. let). Na začátku padesátých let 
pos�hl Edelgrund stejný osud, jako 
u většiny obdobných zařízení – blíz-
kost hranice a závist úspěchu ve-
dly k odsunu původních majitelů, 
následovalo vydrancování národ-
ními správci a nakonec zánik. Na 
začátku osmdesátých let došlo 
k plošnému vykácení staletých 
stromů a následné vytvoření od-
kalovacích nádrží (kaliště) popílku 
z teplárny Velveta. Dnes není po 
této restauraci ani památky.

A tak si na závěr můžeme ocito-
vat z místních novin (Abwehr) z ro-
ku 1925, co všechno se v res-
tauraci v průběhu roku odeh-
rávalo: „Střelecký spolek Gut 
Ziel uspořádal posvícení jako již 
v mnoha letech před�m v hospodě 
Edelgrund. Dopoledne byl obno-
ven starý zvyk na Finkenhübel 
(Pěnkavák). Muzikan� v originál-
ních krojích táhli od domu k domu. 
Medvědář byl vzkříšen a nesměl 
chybět ani starý brusič. Odpoledne 
v půl druhé se průvod pohnul od 
Zabels Gasthof (Zábelova restau-
race) k Edelgrundu. V Edelgrundu 
se pak bavili kohou�mi zápasy, 
lovem divokého muže a kuželkami. 
Slavnost byla završena tanečním 
večerem.“ Věříme, že se vám his-
torický seriál líbil a že jsme mohli 
alespoň malým střípkem přispět 
do mozaiky oslav města.     

         Jiří Sucharda, Mgr. Josef Rybánský
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Basketbaloví veteráni vezou z MČR bronz
Klatovy • Ve dnech 18. – 20. 

května se konalo v Klatovech již 
12. Mistrovství České republiky 
veteránů v basketbalu, kterého 
se ve všech kategoriích zúčastnilo 
celkem 48 týmů. Pod hlavičkou TJ 
Slovan Varnsdorf z.s. se v katego-
rii 50+ turnaje potře� zúčastnilo 
i družstvo mužů z Varnsdorfu. 
V této kategorii bylo přihlášeno 
celkem 5 týmů a o pořadí rozho-
dovaly vzájemné zápasy.

 Los turnaje nám jako prvního 
soupeře určil silný celek CBC Pra-
ha, který měl ve své sestavě něko-
lik bývalých ligových hráčů, a tak 
porážka 67:32 příliš nepřekvapila. 
Body zaznamenal Unger 12, Prchal 
L. 6, Šiška a Hrazdíra po 4, Barák, 
Beckel a Vinklárek po 2. Ve dru-
hém utkání jsme měli za soupeře 
Pražskou směsku. S �mto celkem 
jsme se potkali již v loňském roce, 

a i když se v sestavě soupeře obje-
vilo několik nových hráčů, dokázali 
jsme zvítězit i letos. K výhře 36:20 
přispěl bodově Unger 21 body, 
dále Prchal Z. 8, Šiška 4, Hrazdíra 2, 
Prchal L. 1 bod.  

Naším dalším soupeřem byl 
silný výběr Slovinska – Stajerska, 
který měl ve svém středu námi 

nebranitelného vysokého pivota 
a několik excelentních střelců 
z dlouhé vzdálenos�. Opět celek, 
který jsme již znali z loňska, ale le-
tos byl výrazně silnější. Porážku 72:
32 lze považovat, po zlepšeném 
výkonu ve druhém poločase, za 
úspěch. Body zaznamenal Unger 
9, Beckel 6, Prchal L. 5, Prchal Z. 4,

 Úspěch varnsdorfských veteránů; foto TJ Slovan Varnsdorf

Hrazdíra, Ježek, Novotný a Vinklá-
rek po 2.

V posledním zápase jsme měli za 
soupeře celek Bižuterie Jablonec 
nad Nisou „B“ a v případě úspě-
chu, jsme v turnaji mohli skončit 
na 3. místě, což s ohledem na 
umístění v předchozích dvou roč-
nících, kdy bylo naším maximem 
6. a 4. místo, by bylo opět 
zlepšení. Po přesvědčivé výhře 
53:21 bylo cíle dosaženo.  Body 
zaznamenal Unger 19, Šiška 11, 
Prchal Z. 9, Ježek 6, Hrazdíra 4, 
Barák a Prchal L. po 2. 

 Tře� místo v turnaji veteránů 
v kategorii 50+ vybojovalo družstvo 
ve složení Beckel Jiří, Barák Miloš, 
Hrazdíra Milan, Ježek Miroslav, 
Novotný Miroslav, Prchal Luboš, 
Prchal Zdeněk, Šiška Pavel, Unger 
Miloslav a Vinklárek Jaroslav.

Miroslav Novotný,
trenér družstva   

 

Děčín • Mladí házenkáři TJ 
Slovan Varnsdorf mají za se-
bou poslední turnaj Ústeckého 
krajského svazu skupiny divize. 
„Hrálo se v Děčíně a naši kluci 
byli trochu nervózní, jelikož chtěli 
udržet tře� místo,“ pravil trenér 
Oldřich Rybář.

V úvodním utkání Slovan narazil 
na dosud neporažený Chomutov. 
„Chtěli jsme hrát vyrovnaný zá-
pas, ale to se nepovedlo,“ smutnil 
po porážce 14:20 trenér Varnsdor-
fu. Následovala bitva pro� Děčínu, 
kterou Slovan vyhrál 16:13. „Bylo 
znát, že Děčín hraje doma. Ale ne-
připus�li jsme žádné překvapení,“ 
radoval se Rybář. Ve tře�m duelu 

Historický úspěch mladých 
házenkářů

neměl Varnsdorf nárok, Lovosi-
ce ho porazily jasně 24:12. „Na 
poslední zápas pro� Jablonci se 
ale kluci dobře připravili a vyhráli 
17:13. Cesta k poháru za tře� mís-
to tak byla volná,“ usmíval se Rybář.

Házenkářské naděje Varnsdorfu 
tak skončily v celkovém pořadí na 
skvělém tře�m místě. „Chtěl bych 
poděkovat všem hráčům týmu 
mladších žáků, trenérskému a 
realizačnímu týmu. Dále oddílu 
házené, rodičům a sponzorům 
v čele s městem Varnsdorf,“ dodal 
Rybář.

Konečné pořadí: 1. HK Chomu-
tov, 2. HK FCC Lovosice II, 3. TJ Slo-
van Varnsdorf, 4. TJ Slavoj Děčín,
5. TJ ELP Jablonec nad Nisou

Redakce

 

Česká Lípa • Koncem dubna 
se konal šestý ročník turnaje 
O pohár města České Lípy.

 Turnaje se zúčastnilo přes 420 
dě� z Čech, Německa a Polska. 
Oddíl juda Schrödingerova ins�-
tutu reprezentovalo celkem sedm 
závodníků. Nejlepší boje předvedl 
Přemek Steinbach v kategorii Ko-
ťat, který žádným soupeřům, ani 
těm ze zahraničí, nedal šanci a 
vybojoval zlatou medaili. Bronzové 
medaile vybojovala Eliška Salayová 
a Péťa Kepka.

Výborně si vedl Čenda Stein-
bach, který postoupil přes vyřazo-
vací boje až do semifinále, kde už 
se mu nepovedlo postoupit dál a 

Judisté bodovali na turnaji 
v České Lípě

nakonec mu medaile těsně unikla. 
Velkou pochvalu také zaslouží Ni-
colas Fritzsche, který sice na stup-
ně vítězů nedosáhl, ale předvedl 
skvělý výkon. 

 Poslední květnovou neděli se 
konal tradiční závod pro judisty 
-  Děčínská kotva.  Zde jsme měli 
zastoupení pouze dvou závodní-
ků, kteří nám udělali obrovskou 
radost, protože oba dva přivezli 
zlaté medaile! Bořek Steinbach 
v kategorii mladších žáků a Čeněk 
Steinbach v kategorii mláďat před-
vedli skvělé zápasy a ani jeden 
nebyl ve své kategorii poražen. 
Velká pochvala a gratulace!Děku-
jeme městu Varnsdorf za finanční 
podporu.                    

Schrödingerův ins�tut

 

Varnsdorf • Tahle zpráva 
leckteré fanoušky Varnsdorfu 
zaskočila. Trenér Zdenko Frťala 
odchází od druholigového týmu, 
který letos dovedl k jedenáctému 
místu. Rodák ze Slovenska své 
rozhodnu� včas oznámil ředi-
teli klubu Vlas�milu Gabrielovi. 
Kam povedou jeho další kroky? 
„Sice ještě nemám smlouvu, ale 
s Hradcem Králové jsme ústně 
domluveni,“ prozradil v rozhovo-
ru pro týdeník Děčínsko.

Frťala: Tenhle odchod byl pro mě rozhodně nejtěžší
 Nepřemlouval vás Vlas�mil 

Gabriel, abyste zůstal?
To určitě ne (smích). Pan Gabriel 

nikoho nepřemlouvá, to je jeho 
zásada. Pla� to pro trenéry, ale 
i hráče. Nikdy jsme nikomu nebrá-
nili, aby odešel. Jsou s �m spojené 
určité věci, není potřeba bránit 
osobnímu štěs�. Takový je někdy 
fotbalový život. Bylo to moje vlast-
ní rozhodnu�, svou roli sehrál i čas 
s rodinou. Osobně se mi těžce od-
chází. Dostal jsem novou výzvu, na 

Varnsdorf budu vzpomínat pouze 
v dobrém. Pro nega�vní vzpomín-
ky není důvod.

Kdy jste vedení klubu oznámil 
své rozhodnu�?

S panem Gabrielem jsem o tom 
mluvil zhruba na začátku května. 
Chtěl jsem, aby měl dost času na 
to, najít nového trenéra.

Můžete tedy prozradit, kam 
povedou vaše kroky?

Teď už to říct můžu. Před třemi 
týdny jsem měl konkrétní sezení 

s Hradcem Králové. Smlouvu po-
depsanou nemám, ta stávající mi 
běží ve Varnsdorfu. Takže asi tak.

Sezónu jste zakončili na jede-
náctém místě. Jaká podle vás 
byla?

Rozhodně bych jí nehodno�l 
nega�vně. Nebudu řešit co by 
kdyby, realita je jasně daná. Ale 
kdybychom měli o čtyři body více, 
tak jsme osmí. Ten bodový rozdíl 
v tabulce byl nepatrný. Bavíme 

Pokračování na str. 10
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Frťala: Tenhle odchod byl pro mě rozhodně nejtěžší
se stále o tom samém, příležitost 
dostávali hráči, kteří před sezónou 
přišli. A opět to byli mladí hráči 
na hostování z prvoligových klu-
bů. Novému týmu trvalo, než se 
sehrál. Byl to takový turbulentní 
ročník.

Jak to myslíte?
Úvod sezóny nebyl dobrý, konec 

podzimu naopak výborný. Jaro 
bylo prak�cky totožné. Největším 
problémy pro nás v jarní čás� byly 
terény. Na kvalitním přírodním 
trávníku jsme začali trénovat kon-
cem dubna. Ten tréninkový proces 
je pak hodně složitý. Před hráči 
musím smeknout, podmínky pro 
trénování byly prostě složité. To 
byl nejzásadnější problém. Zápasy 
pak vypadaly tak, jak vypadaly.

Na druhou stranu jste poslední 
čtyři zápasy neprohráli a vyválčili 
osm bodů.

Myslím si, že vše se zlomilo 
v utkání pro� Ús� nad Labem. To 

se nám povedlo zvládnout a na 
hráčích jsem viděl daleko větší 
sebevědomí. Tady se vytvořila nej-
silnější víra v to, že se zachráníme.

Během dubna jste museli se-
hrát osm zápasů. Nebyl to pro 
hráče problém?

Nejsem zastánce toho, když 
někdo řekne, že má hodně nabitý 
program a je to náročnější. Pro mě 
je to jen alibi. Profesionálně tré-
novaný hráč by měl být schopen 
sehrát každý tře�, nebo čtvrtý den 
mistrovské utkání. Svou roli hraje 
také šířka kádru. My jsme to zvládli 
nadstandardně, únava se projevi-
la snad jen při domácím zápase 
pro� Opavě. Já osobně v tom ale 
neviděl problém, to samé jsem 
se snažil hráčům vtlouct do hlavy. 
Pro nás to navíc nebyla novinka, 
jednou se nám to už stalo.

Z Varnsdorfu odcházíte už 
potře�. Byly všechny odchody 
stejné?

Určitě ne, každý odchod byl jiný. 

Poprvé to bylo, když jsme vykopali 
postup do první ligy, podruhé to 
bylo absolutně nečekané, když se 
v zimě ozval Jablonec. Během týd-
ne se všechno změnilo. A tentokrát 
se vše seběhlo po důkladném vy-
hodnocení. Mohl jsem jít pracovat 
do mládežnické akademie, krom 
Hradce byl ve hře ještě jeden tým. 
Pro mě bylo nejtěžší rozhodnu� to, 
pro jakou cestu se rozhodnout. Ne-
bylo to nic jednoduchého. Věřím, 
že jsem se všemi jednal otevřeně 
a upřímně. Nechtěl jsem chodit 
okolo horké kaše.

V další sezóně přijedete s Hrad-
cem do Varnsdorfu jako soupeř. 
Jak těžké bude sedět na lavičce 
hos�?

Pár lidí mě řeklo, že budu stejně 
trénovat opět ve druhé lize. Budu 
se opakovat, že Hradec Králové je 
klub s velkou historií a tradicí. Až bu-
deme hrát ve Varnsdorfu, tak v tom 
nevidím žádné nega�vní věci. S fa-
noušky jsem nikdy neměl problém.

I když už to není otázka pro 
vás, přesto se zeptám. Myslíte si, 
že by měl Varnsdorf posílit?

Máte pravdu, není to otázka 
pro mě (smích). Posílit musí kaž-
dý tým, třeba i Real Madrid. Ta 
letní obměna bude asi letos jedna 
z nejtěžších. Ti kluci, kteří už jsou 
starší, budou jednat o prodloužení 
smlouvy. Zhruba 70 % hráčů je 
tu na hostování, to už je takový 
klasický koloběh. Otázkou je, ja-
kého trenéra pan Gabriel vybere, 
jaké typy hráčů mu budou sedět. 
Naštěs� má pan Gabriel na hráče 
výborné oko. O jejich budoucnost 
strach nemám.

Slovenský trenér však není jedi-
ný, kdo v klubu končí. Dalším, kdo 
odchází na vlastní žádost, je Petr 
Zieris. Devětadvace�letý stoper, 
jenž často nosil kapitánskou pás-
ku, odchází z klubu po dlouhých 
šes� letech. Varnsdorfu dal vše, 
co mohl a jeho další kroky jsou ve 
hvězdách.                               Redakce

 


