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Bývalá ubytovna v Lounské ulici šla k zemi
Varnsdorf  Pouhé tři dny 

trvala demolice bývalé ubytovny 
v Lounské ulici. V současné době 
probíhá likvidace materiálu.

Den po státním svátku začala 
likvidace bývalé ubytovny v Loun-
ské ulici ve Varnsdorfu. Těžká 
technika se do objektu pus�la 
hned brzy ráno, o tři dny později 
není po ubytovně ani vidu, ani 
slechu. Odstranění objektu vyjde 
na necelé dva miliony korun. Rad-
nici se navíc podařilo získat dotač-
ní �tul z Ministerstva pro místní 
rozvoj určený k demolici budov, 
ten by měl pokrýt pětaosmdesát 
procent výdajů.

Po demoličních pracích a odvo-
zu su� dojde ke srovnání terénu. 
V budoucnos� by na tomto mís-
tě mohl vzniknout park, hřiště, 
zkrátka oddychová zóna. Právě to 
je jednou z podmínek získaného 
dotačního �tulu. „Pro budovu 
jsme nenašli vhodné využi�, ani 
o ni nikdo neprojevil zájem,“ 
dodal starosta města Ing. Stani-
slav Horáček. Navíc obyvatelé 

blízkých panelových domů jistě 
ocení, když budou mít prostor 
k odpočinku a posezení.

Radnice v současné době 

řeší detaily smlouvy pro od-
kup dvou chátrajících objektů 
v centru města. Také na jejich 
zbourání by chtěl Varnsdorf 

získat dotaci. O tom 
jsme vás ale informovali 
v minulém čísle Hlasu severu. 

Redakce

Bývalá ubytovna šla k zemi během několika dní; foto Tomáš Secký

Komise Rady města Varnsdorf zřizo-
vané pro volební období 2018 - 2022

Varnsdorf    Také pro nad-
cházející volební období budou 
zřízeny komise Rady města 
Varnsdorf.

Zájemci z řad veřejnos�, jež 
by se chtěli zapojit do některé 
ze zřízených komisí: Komise 
pro vzdělávání, tělovýchovu 
a sport, Komise pro kulturu a 
cestovní ruch, Bytová a sociální 

komise, Komise správy majetku 
a výstavby, Komise pro posuzo-
vání veřejných zakázek, Komise 
prevence kriminality a bezpeč-
nostní a sociální situace (BESOS), 
se mohou přihlásit 
nejpozději do 18. listopadu 
2018 na e-mailovou adresu 
varnsdorf@varnsdorf.cz.

Redakce 

Varnsdorf povede Ing. Stanislav Horáček
Varnsdorf  Město Varnsdorf 

již zná jméno starosty pro další 
volební období. Tím byl zvolen 
Stanislav Horáček, který kan-
didoval za hnu� ANO 2011. Na 
ustavujícím zasedání Zastupi-
telstva města byli zvoleni také 
místostarostové a sedmičlenná 
Rada města.

Ustavující zasedání zastupitel-
stva netáhlo. Do sálu restaurace 
Střelnice přišlo pouze devět lidí. 
Po složení slibu navíc zasedání 
opus�la opoziční zastupitelka 
Lenka Lanková (Juricová) a volby 
starosty a dalších členů do vedení 
města se nezúčastnila. 

Stanislav Horáček povede 
Varnsdorf také v následujícím 
volebním období. Důvěru mu 
při volbách projevili jak občané, 
když obdržel nejvyšší počet hlasů 
(2 059), tak přítomní zastupitelé a 
starostou byl zvolen devatenác� 
hlasy. Stejným počtem hlasů byli 
zvoleni také první místostarosta 
Josef Hambálek a druhý mís-
tostarosta Roland Solloch. Zastu-
pitelé volili také radní. Starostu a 
místostarosty tak v radě doplní 
Josef Šusta, Jindřich Šmíd, Václav 
Jára a Marian Čapek.

Tomáš Secký
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 První záchvěv zimy ochromil dopravu ve výběžku

Varnsdorf     Místní profesio- 
nální a dobrovolní hasiči se 
během posledních čtrnác� dnů 
rozhodně nenudili. Přinášíme 
vám přehled několika zásahů.

I tentokrát byly zásahy hasičů 
různorodé. Od zaseknutého vý-
tahu, přes sundávání prstýnku 
z prstu, po cvičení.

Cvičení na Tolštejně
Ve čtvrtek 18. října bylo na 

Tolštějně naplánované tak�cké 
cvičení, kterého se zúčastnili 
profesionální hasiči z Varnsdorfu 
a dobrovolné jednotky z Horního 
a Dolního Podluží.

Námětem byl požár trávy, pla-
meny ohrožovaly objekt restau-
race. Hasiči provedli průzkum, na-
táhli vodní proudy až k restauraci 
a zřídili dálkovou dopravu vody od 
rybníčku u spodního parkoviště.

Zaseknutý výtah s pacientem
Sanitka záchranné služby 

přijela v neděli 21. října večer 
k pacientovi v ulici Kmochova. Po-
sádka pacienta ošetřila a všichni 
nastoupili do výtahu, ten se však 
zasekl a všechny uvěznil ve tře�m 
patře panelového domu. Na mís-
to proto vyjeli profesionální hasi-
či, kteří si po několika minutách 
boje s dveřmi poradili a kolegy 
osvobodili. 

Uvolněné plechy
Na středu 24. října byl hlášený 

silný vítr s deštěm. Profesionální 
jednotka společně s městskými 
policisty už den předem vyjížděla 
k bývalé ubytovně v Západní uli-
ci, kde odvážní hasiči z rozpadlé 
střechy odstraňovali nebezpečně 
vlající plech.

Prstýnek nešel sundat
Do varnsdorfské nemocnice 

vyjížděla ve čtvrtek 25. října do-
poledne profesionální jednotka 
k dalšímu odstranění prstýnku 

z chirurgické oceli, který nešel 
sundat normálně. Každý přilo-
žil ruku k dílu, a za�mco jeden 
z hasičů řezal, jeho kolega společně 
s doktorem chladili. Během ně-
kolika minut pak byl prst osvo-
bozen.

První záchvěv zimy ochromil 
dopravu ve výběžku

Konec října přinesl výraznou 
změnu počasí. Kromě ochlazení 
se dostavily i mimořádně větrné 
dny, na jejichž výskyt upozorňova-
ly výstrahy meteorologů. Napros-
to nečekaně a bez výstrahy však 
přišel podvečer státního svátku 
v neděli 28. října. Jak se již stává 
zvykem, první letošní sníh zcela 
překvapil nepřipravené řidiče na 
Šébru. Zejména ty, kteří ještě 
nestačili přezout na zimní pneu-
ma�ky. Kromě úplného ochrome-
ní dopravy klouzajícími vozidly, 
z nichž část skončila v příkopech, 
došlo i k menší nehodě, na jejíž 

místo museli vyrazit i profesionál-
ní hasiči následováni dobrovol-
nou jednotkou s vyprošťovacím 
Mercedesem. Společnými silami 
pak několik automobilů vypros�li 
a několika pomohli s rozjezdem. 
O zprůjezdnění silnice se nakonec 
postarali silničáři s posypovým 
vozem.

Náročná noc
V noci 30. října se Šluknovským 

výběžkem prohnal další silný vítr, 
který zaměstnal hasiče. Ti během 
noci vyjížděli několikrát. Šňůru 
nočních zásahů kvůli foukající-
mu větru profesionální jednotka 
zahájila v půl čtvrté, kdy vyjela 
k prvním dvěma stromům na 
Studánku. Jeden spadl do jízdního 
pruhu ve směru na Varnsdorf, 
druhý pak na Podluží.
Další, tentokrát velký, strom pak 
spadl v ulici Karlova před pátou 
hodinou ráno. Jen o fous minul 
zaparkované vozidlo. Během ně-

kolika minut ho hasiči rozřezali 
a silnici zprůjezdnili. K dalšímu 
zásahu vyjížděla jednotka do Dol-
ního Podluží, kde ještě větší strom 
spadl na dráty. Po dohodě s ener-
ge�ky však hasiči neměli jak za-
sáhnout, situaci tak řešil ČEZ svou 
cestou v následujících hodinách. 
Cestou zpět profesionální hasiči 
odstranili strom na křižovatce ulic 
Lesní a Svatopluka Čecha.

Zaseknuté vchodové dveře
Když ráno spěcháte do práce, 

jistě vás v panelovém domě na 
ulici Edisonova nepotěší, že ne-
můžete ven. Přesně to se stalo 
přibližně třice� lidem v úterý 
30. října ráno. Kvůli rekonstrukci 
není „v provozu“ hlavní vchod do 
domu a dveře vzadu se zasekly ve 
spodní čás�. Hasiči museli cestou 
od pořezaných stromů odšroubo-
vat panelákové dveře z pantů a 
všechny tak osvobodit.

Hasiči Varnsdorf, redakce

Hasiči měli napilno i v dalších dnech

Varnsdorf    Město Varnsdorf 
vás srdečně zve na Svatomar-
�nskou oslavu, která proběhne 
10. a 11. listopadu.

Ke svátku sv. Mar�na neod-
myslitelně patří dobře vykrmená 
a upečená tzv. „Mar�nská husa“. 

Zima o sobě dala poprvé vědět na Šébru; foto miw.cz

Letošní Svatomartinská oslava bude dvoudenní
Původ spojitos� mezi svatým 
Mar�nem a husou můžeme 
nalézt ve dvou legendách. Prvá 
praví, že husy svatého Mar�na při 
kázání tolik rušily, že skončily na 
pekáči. Druhá legenda praví, že 
se svatý Mar�n před svou volbou 

biskupem ze skromnos� schová-
val v husníku, ale husy ho svým 
kdákáním prozradily.

Přijďte na Svatomar�nskou 
oslavu, která startuje 10. listo-
padu v sále Lidové zahrady, kde 
se od 20 hodin odehraje koncert 

Cimballica. Následující den pro-
běhne od 17 hodin lampionový 
průvod od věžičky (Otáhalova 
ulice) do kostela u divadla. Více 
informací naleznete na přilože-
ném plakátu na straně 7 a na 
webových stránkách města.                             
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Na Studánce vyschly studny, voda se musí dovážet
Studánka    Letošní mimořádně 

suchý a teplý rok si již v průběhu 
léta začínal vybírat svoji daň 
v podobě nedostatku pitné vody 
ve vlastních studních. Ta jim 
musí být dovážena.

Pro občany s trvalým bydlištěm 
na Studánce zajišťuje Městský 
úřad Varnsdorf zásobování pitné 
vody pomocí zavážek velkoobje-
movými cisternami vodárenské 
společnos�. V září začala být 
situace kri�cká, neboť hladina 
spodních vod klesla tak nízko, že 
voda napuštěná do studen v nich 
nezůstávala, ale odtékala příto-
kem do jiných lokalit. S ohledem 
na tyto skutečnos� využilo město 
nabídky státních hmotných rezerv 
a ve středu 26. září dovezli dob-
rovolní hasiči ze skladů za Mla-
dou Boleslaví cisternu - přívěs na 

2400 litrů pitné vody. Cisterna 
byla původně určena pouze pro 
studánecké žadatele z čás� smě-
rem k mlýnu Světlík, nedostatek 
vody však postupně pos�huje i 
obyvatele dalších čás� Studánky. 

Vzhledem k této situaci 
město požádalo o nájem dru-

hé cisterny, pro kterou hasiči 
v nejbližších dnech opět pojedou. 
Hasiči se také starají o stav vody 
v cisternách. V případě potřeby 
vodu doplňují z varnsdorfského 
hydrantu. Nedostatek vody a 
nutnost jejího zavážení se 
projevuje také v roz-

počtu města, kdy město 
pla� vodárenské společnos� 
nejen za dovoz vody, ale 
také státu měsíční pronájem 
zmiňovaných cisteren. Od začát-
ku roku již město investovalo do 
nouzového zásobování pitnou 
vodou částku převyšující desítky 
�síc korun. 

Pokud nebude podzim a začá-
tek zimy nadprůměrně bohatý 
na srážky, bude se nedostatek 
vody projevovat i nadále. Jak-
mile udeří silné mrazy, nebude 
však možné vodu distribuovat 
pomocí cisteren. V současné 
době se tak hledá jiné 
řešení. Například společná 
inves�ce několika majitelů ob-
jektů do podzemních vrtů, na 
kterou již stát připravuje vhodné 
dotační �tuly.                 Jiří Sucharda

Mimořádně teplý rok si vybírá svoji daň; foto Jiří Sucharda

Policisté kontrolovali přetížení nákladních vozidel
Dolní Podluží  Celorepubliko-

vá akce zaměřená zejména na 
kontrolu nákladní a autobusové 
dopravy se dotkla také řidičů 
projíždějících přes železniční 
přejezd v nedalekém Dolním 
Podluží.

V druhé polovině října pro-
běhla na celém území České 
republiky dopravně bezpečnost-

ní akce zaměřená na kontrolu 
nákladní a autobusové dopravy. 
Policisté kontrolovali dobu řízení, 
dodržování bezpečnostní pře-
stávky, doklady, technický stav 
vozidel, zajištění nákladu a další. 
V Ústeckém kraji prošlo kontrolou 
292 vozidel, z nichž bylo zjištěno 
celkem 117 dopravních přestup-
ků.

Kontroly probíhaly také na 
železničním přejezdu v Dolním 
Podluží. Policisté se zaměřili 
zejména na hmotnost vozidel. 
Z jedenác� kontrolovaných ná-
kladních vozidel bylo jedno pře-
�žené. Bezpečnostní akce pro-
bíhala ve spolupráci se Správou 
železniční dopravní cesty.

Redakce

V Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesa

České Švýcarsko  Správa 
Národního parku České Švýcar-
sko opět zažádala o vyloučení 
vstupu do lesa. Zákaz by měl 
pla�t do konce listopadu, nebu-
de-li výrazně pršet.

Za poslední rok je to již čtvrté 
omezení. První bylo vydáno loni 

v říjnu po vichřici Herwart. Ná-
sledovalo prodloužení zákazu po 
lednové vichřici Friederike. Letos 
v létě byl vydán poslední zákaz 
z důvodu nepřetržitých horkých 
týdnů. Znovu Správa Národního 
parku České Švýcarsko požádala 
pověřené obce Děčín, Rumburk 
a Varnsdorf o vyloučení vstupu 
do lesů v souvislos� s vysokým 
požárním nebezpečím. Omezení 
vstupu má trvat do konce listo-
padu, pokud nezačne významněji 
pršet. 

„Navzdory chladnějšímu počasí 
je v lesích stále sucho a i přes 
občasné srážky proschlá lesní 
hrabanka může snadno zahořet. 

Paradoxem je, že pouze 3 z do-
savadních deví� letošních zaho-
ření na území národního parku 
vznikla během letních veder. Ke 
zbývajícím šes� událostem došlo 
právě ve druhé polovině září a bě-
hem října,“ vysvětlil situaci mluvčí 
parku Tomáš Salov.

Žádos� parku vyhověl jak 
Děčín, tak Rumburk. Varnsdorf 
s žádos� vyhověl 5. listopadu, 
na zasedání nové Rady města 
Varnsdorf. Vyloučení vstupu do 
lesa se nedotkne značených turis-
�ckých cest. Ty mohou návštěv-
níci nadále využívat k návštěvám 
území národního parku.

Tomáš Secký 

ZŠ Východní oslavila 100 let 
od vzniku republiky

Varnsdorf    V rámci projek-
tových dnů se ZŠ Východní 
zaměřila na oslavy 100 let 
od vzniku Československé 
republiky. 

V pondělní 22. října žáci 
s učiteli zasadili národní strom, 
lípu. Slavnostní akt doprovázel 
společný zpěv písně Za 100 
let a Ach synku, synku. Poté 
se žáci odebrali do tělocvičny, 
kde si zkusili volbu do školního 
parlamentu. 

Redakce

Anketní lístek ke Sportovci 
roku znovu

Varnsdorf  Vážení čtenáři, 
z důvodu chybějících jmen 
na původním anketním lístku 
chybou �sku vám oznamuje-
me, že v aktuálním čísle Hlasu 
severu naleznete anketní líst-
ky nové, správné.

Původní vyplněné anketní 
lístky jsou neplatné a nebu-
dou zařazeny do hodnocení. 
Žádáme vás o vyplnění an-
ketního lístku znovu a o jeho 
doručení na podatelnu Měst-
ského úřadu Varnsdorf, nám. 
E. Beneše 470, nejpozději dne 
20. listopadu. Možnost hlaso-
vat je také přes webové strán-
ky města. Anketní lístky jsou 
brány pro komisi jako pomoc-
né při rozhodování o pořadí. 
Slavnostní vyhlášení proběh-
ne 11. prosince v 18 hodin 
v Městském divadle Varnsdorf.                      

Redakce
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Varnsdorf  V sobotu 27. říj-
na proběhl ve varnsdorfském 
pivovaru Kocour již devátý roč-
ník Ale Fes�valu. Pivovary z celé 
republiky prezentovaly mimo 
jiné svrchně kvašená piva.

Téměř dvě desítky minipivovarů 
se představily v areálu pivovaru 
Kocour. Nabídka byla velmi pes-
trá. Návštěvníci mohli ochutnat 
piva pivovaru Frýdlant, Krušno-
hor, Skalický Budulínek, Nomád 
a další. K dobré náladě zahrály 
kapely City Music, Claymore a 
Tohard. Jaký byl devátý ročník tra-
dičního fes�valu? Podívejte se.

Tomáš Secký; foto Ivo Šafus

V pivovaru se prezentovala svrchně kvašená piva 

Proběhl jubilejní dvacátý ročník Festivalu Free Tibet
Varnsdorf  Jubilejní dvacátý 

ročník fes�valu proběhl v sobo-
tu 20. října v Lidové zahradě ve 
Varnsdorfu.

Kultovní fes�val za dobu své 
existence zavítal do Mikulášovic, 
Rumburku, Dolní Poustevny a 
nyní již podruhé do Varnsdorfu. 
Letos se fes�valu zúčastnily kapely 
SKLAP, Maniac, Fast Food Orches-
tra, Totální nasazení, IMODIUM, 
Toxic People a DWTK. V rámci 
akce mohli návštěvníci zhlédnout 
výstavu fotografií z Tibetu. Roz-
hovor s hlavním organizátorem 
o nadcházejícím ročníku nalezne-
te na straně 6 tohoto čísla.

Tomáš Secký; foto Ivo Šafus
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Pavel Vodička z Varnsdorfu běží Evropou svůj Run for Life
Francie  Je to už Pavlova 

druhá výprava. Poprvé běžel loni 
z Varnsdorfu do Budapeš�, kdy 
svou cestou chtěl upozornit na 
plýtvání jídlem. V Praze to�ž 
založil tamní první veřejnou led-
nici. Současná výprava je jiná, 
delší a s novým cílem.

Třiatřice�letý Pavel vyběhl 
z Varnsdorfu 20. května, 
tentokrát na západ, s cílem na-
vš�vit Francii a Španělsko. Nemů-
že cestovat jen tak nalehko, takže 
před sebou tlačí dětský sportovní 
vozík se vším potřebným (potra-
viny, stan, spacák, elektronika, 
oblečení a další), který váží okolo 
65 kg. 

Nyní má v nohách už přes tři 
�síce kilometrů a nachází se na 
jihu Francie. Zas�hli jsme ho po-
blíž Středozemního moře. Na co 
svým projektem Run for Life upo-
zorňuje tentokrát? „Cílem cesty je 
mo�vovat ostatní k tomu, že lze 
překonat překážky v životě a na 
cestě k našim snům. Spojil jsem 
sport, cestování a dobročinnost 
v akci, která je v českém měřítku 
poměrně unikátní. Po Česku jsem 
také dělal osvětu první pomoci a 
věnuji se možnostem rozšíření sys-
tému firstresponder. V minulos� 
jsem inicioval spolupráci Městské 
policie Varnsdorf se zdravotnic-
kou záchrannou službou, díky 
které jezdí zachraňovat životy 
s AED (automa�zovaný externí 
defibrilátor  pozn. red.). Založil 

jsem webový registr a faceboo-
kovou skupinu firstresponderů. 
Snažíme se přimět záchranky, 
aby využily potenciál responderů 
např. spuštěním aplikace, která 
povolá k člověku se zástavou srd-
ce školeného zachránce a dá mu 
šanci přežít,” vysvětluje Pavel.

Svůj původní plán, vydat se do 
San�aga de Compostela, změnil a 
cílem je Barcelona. Tam by chtěl 
dorazit během pár týdnů. Po 
cestě bojoval například s velkými 
vedry, kdy teplota dosahovala 
37 °C. „Na cestě se setkávám 
s ochotou místních, pohos�n-
nos�, zájmem, ale často i s ig-
norancí, posměchem a hrubos�. 
Nega�vní odezva je asi reakcí 
na únavu a cestovní stres,  nové 
prostředí, lidi, starost o zajištění 

věcí nezbytných k přeži�, které 
nejsou samozřejmos�. Snažím 
se uchovat vzpomínky na dobré 
chvilky. Musím se obracet na 
místní kvůli vodě a omy�, někdy i 
pořízení jídla nebo jiných nutnos-
�,” popisuje. 

Většinu nocí tráví ve stanu. 
Občasné ubytování hledá přes 
cestovatelské portály, výjimečně 
ho místní nechají přespat u sebe 
doma. Když byl na území České 
republiky, přednášel ve spolu-
práci se Záchranným kruhem. 
Tématem byla ochrana zdraví a 
první pomoc. Besedoval ve ško-
lách a charitách, kde ho nechávali 
přenocovat. Zastavil se také v Ús� 
nad Labem na centrále krajské zá-
chranné služby a krajském úřadě, 
kde se přeptal na situaci ohledně 

zřízení stanoviště zdravotnické 
záchranné služby ve Varnsdorfu. 
Dozvěděl se, že pokud by se změ-
nily zákonem stanovené minuto-
vé limity dojezdu sanitek, mohlo 
by se o stanoviš� uvažovat. 

Na cestě se potýká i se svou 
psychikou. Přišlo už pár situa-
cí, kdy to chtěl vzdát, ale vždy 
našel sílu a mo�vaci běžet dál. 
„Jednou mi přestal fungovat 
solární panel, dával asi 1/3 
výkonu, pro udržení telefonu 
s navigací a USB světla do-
cela zásadní po�ž. Řešil 
jsem to nouzovým dobíjením 
powerbanek a svícením z dyna-
ma, které mi za 5 € prodal jeden 
cykloservis,” líčí Pavel jeden ze 
svých problémů, který se mu po 
cestě přihodil.

Akce je lowcost (nízko-
nákladová  pozn. red.). 
Vše financuje z úspor, pomocí 
drobných sponzorů, které si sám 
sháněl, finančně ho podporuje 
i jeho rodina. Při putování se 
domlouvá převážně anglicky, 
ale použil i němčinu a fran-
couzš�nu. Z konečné stanice  
Barcelony se do své vlas-
� vrá� letecky. O zakon-
čení a návratu zpátky do 
Varnsdorfu budeme informovat 
v jednom z následujících čísel 
Hlasu severu. Sledovat Pavlovu 
cestu můžete na Facebooku: Run 
for Life  Pavel Vodička. 

Barbora Hájková

Ve Fitness Intense Varnsdorf se cvičilo pro Matyáška
Varnsdorf  Sobotní dopoled-

ne 20. října bylo plné pohybu. 
Tým trenérů z Fitness Intense 
Varnsdorf se rozhodl, že uspo-
řádá charita�vní maraton pro 
handicapovaného Matyáška 
z Horního Benešova. 

Kde se nápad zrodil? „Renča, 
se kterou trénuji, se mi jednou 
zmínila, že jede na Moravu za 
kamarádkou. Má prý chlapečka 
s pos�žením, tak jí veze oblečení 
a peníze na rehabilitace. Chtěla 

jsem také nějakým způsobem po-
moci, tak nás napadlo uspořádat 
charita�vní cvičební maraton. 
Vybranými penězi bychom rádi 
přispěli na Matyáškovu potřeb-
nou rehabilitaci. Postupně se 
přidalo hodně lidí i �, kteří necvi-
čí,“ popisuje myšlenku maratonu 
instruktorka Petra.

V rámci maratonu mohli 
účastníci absolvovat až čtyři 
lekce cvičení. Vybírali z kruháče, 
fitboxu, kangoo, K2 hiking, ta-

baty a zumby. Každý, kdo přišel, 
přinesl občerstvení a dopoledne 
si všichni maximálně užili. Tím 
to ale nekončí. Ve fitku nechali 
pořadatelé akce připravenou 
kasičku do 8. listopadu, aby se 
vybralo co nejvíce peněz, které 
hned následující den poputují za 
Matyáškem a jeho rodiči. Fitness 
Intense Varnsdorf ještě přispělo 
na pomyslnou hromádku peněz 
jednou denní tržbou. 

Z darované částky budou 

Pavel Vodička nedávno doběhl do francouzského Toulouse; foto archiv Pavla Vodičky

financované speciální neurore-
habilitace, které nehradí zdra-
votní pojišťovna. Rehabilitace 
Matyáškovi viditelně pomáhají, 
ale vyjdou zhruba na tři �síce 
korun týdně. O tom, jaká částka 
se vybrala a jak probíhalo předání 
peněz, budeme informovat poz-
ději. Podrobnos� o Matyáškovi a 
možnostech pomoci naleznete na 
webové stránce Nadačního fondu 
Helpínek.

Barbora Hájková
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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.

Ekologická likvidace vozidel. Výkup AUTO/MOTO. Tel. 723 158 958.

Prodám vyloupané vlašské ořechy. Cena 250 Kč/kg. Tel. 607 852 620
Hledám byt 1+1 ve Varnsdorfu. Máme malého pejska. Tel. 702 349 104
Hledám levné, skromné bydlení pro 1 osobu. Tel. 728 316 119

Lidovku zaplnili příznivci Festivalu Free Tibet, příští ročník čekají velké změny
Varnsdorf  Sobotní večer 

20. října zaplnili sál Lidové za-
hrady příznivci Fes�valu Free 
Tibet. Jubilejní 20. ročník se 
konal již podruhé ve Varnsdor-
fu. Cílem Fes�valu Free Tibet 
nebyla akce benefiční, ale spíše 
osvětová. Jedná se o přiblížení 
toho, že taková země vůbec 
existuje, upozornění na tamější 
situaci a nesouhlas s útlakem 
a porušováním lidských práv. 
Vystoupení kapel se realizovalo 
za velké podpory sponzorů a za 
ochoty účinkujících, kteří hráli za 
snížený honorář. 

V prostorách „lidovky“ se na-
cházely celkem tři stage - hlavní 
stage na sále, kde vystupovaly 
hudební skupiny, klidnější na bal-
kóně, kde byla ústecká čajovna U 
vysmátý žáby spolu s posezením a 
informačním stánkem s dárkový-
mi předměty z Tibetu. Tře� scéna 
byla otevřena později v restaura-
ci, kde svůj drum‘n‘bassový um 
předvedla ústecká grupa Basscof-
fee, v čele vystoupil DJ FeFe, DJ 
Massta spolu s živým bubeníkem 
Alíkem. 

Na hlavním sále se v průběhu 
večera vystřídalo sedm kapel. 
Fes�val zahájila děčínská heavy-
rocková skupina Sklap, následo-
vali pražš� punkoví Maniaci, po 
nich roztančila všechny přítomné 
v rytmu reggae a ska kapela Fast 
Food Orchestra, také z hlavního 
města. Dále zaválelo punkové 
Totální nasazení ze Slaného, 
broumovské rockové uskupení 

Imodium, místní Toxic People a 
akci zakončila skupina DWTK ze 
Železného Brodu.

Od příš�ho roku se ale fes�val 
dost zásadně promění. Co příz-
nivce čeká? „Po dvace� ročnících 
jsme se po delším přemýšlení 
rozhodli koncept fes�valu změnit. 
Příš� rok chceme uspořádat fes�-
val pod novým názvem  Výběžek 
free Live. Půjde vlastně o 21. roč-
ník. Pod�tulem bude: A�ack from 
North, z.s. uvádí hudební fes�val 
k oživení kulturního dění Šluknov-
ského výběžku. Akce bude volně 
navazovat na Fes�val Free Tibet, 
který pořádal spolek ve Šluknov-
ském výběžku vždy v polovině 
října a v roce 2018 se konal 20. 
ročník,“ vysvětluje Vladimír Ma-
yer, který je jedním z pořadatelů. 
Co je hlavním důvodem změny? 
„Dvacet ročníků fes�valu jsme 
věnovali Tibetu, nyní chceme 
zaměřit pozornost přímo na náš 
region. My jsme se tu narodili, 
máme zde kořeny a máme výbě-
žek stále v srdci. I proto nejsme 
rádi, že se nejsevernější výběžek 
republiky postupně vylidňuje a 
místní lidé zde mají málo vyži�. 
Na výběžek se „kašle“  ruší se 
rychlíky, nemocnice pustnou atd. 
Naším fes�valem chceme na to 
upozornit, a hlavně pro to něco 
udělat. Budeme se řídit �betským 
příslovím: Slova jsou jen bubliny, 
činy jsou kapky zlata,“ dodává.

Celá koncepce fes�valu se ra-
dikálně měnit nebude. V příš�m 
roce zůstanou tři scény jako do-

posud, na hlavním sále zahraje 
šest kapel, které se žánrově 
budou pohybovat v rocku, ska 
a punku. Menší sál opět napl-
ní muzikou dýdžejové. Změna 
nastane u poslední, informační 
scény. „Tře� scénu věnujeme 
právě informacím o Šluknovském 
výběžku,  historii, představíme 
známé rodáky atd. Každý rok by 
zde ještě dostala prostor jedna 
obec z výběžku, aby se před-
stavila. Měla by nad fes�valem 
takovou záš�tu, propagovala by 
například své turis�cké atrak-
ce. Také bychom chtěli na této 
scéně podporovat lokální výrob-
ce potravin,  takže by se tam 
například prodávala čokoláda 
z Krásné Lípy, kozí sýr z Lobenda-
vy a podobně,“ popisuje Vladimír 
Mayer. Zmizí tedy tradiční výzdo-
ba sálu? „To chceme zachovat, 
myslíme si, že to vypadá pěkně a 
dodá to fes�valu atmosféru. Pra-
porky připomenou návštěvníkům 
historii fes�valu. Akci, z které 
nový fes�val vzešel.“

Vypadá to, že pořadatelé 
akce, spolek A�ack from North, 
z.s., konečně našli téměř ideální 
prostory. „Lidová zahrada je su-
per prostor, kde řešíme jen tře� 
scénu, protože ta je v baru na 

balkoně, který je jinak uzavřený. 
Varnsdorf je společně s Rum-
burkem centrem Šluknovského 
výběžku, takže tato města jsou 
pro nás ideální. Fes�val sice vzni-
kl v Mikulášovicích a byl i v Dolní 
Poustevně, ale to už přeci jen není 
centrum výběžku. Ve Šluknově 
zase není vhodný prostor pro náš 
fes�val,“ vysvětluje.

A jak by pořadatelé zhodno-
�li kulatý 20. ročník? „Byli jsme 
spokojení s vystoupením kapel, 
kdy od Fast Food Orchestra tančil 
celý sál. Dýdžejové z Basscoffee 
to také suprově rozjeli a lidi se 
skvěle bavili. Na druhou stranu, 
jsme do organizace vložili spous-
tu sil a peněz a z tohoto pohledu 
nás návštěvnost trochu zklamala. 
Čekali jsme více lidí. I proto jsme 
se po dvace� letech rozhodli 
změnit koncept fes�valu a chce-
me, aby si lidé ve výběžku užívali 
života a zvolili jsme název Výbě-
žek free Live. Náš spolek pořádá 
v Teplicích na náměs� fes�val 
pod názvem Teplice free Live, tak-
že navážeme na naši druhou akci, 
kterou úspěšně děláme,“ dodává 
Vladimír Mayer. Na 21. ročník 
staronového fes�valu Výběžek 
free Live se můžeme těšit opět 
v sobotu 19. října 2019. 

Barbora Hájková
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BLAHOPŘÁNÍ

ÚMRTÍ
Úmrtí v říjnu
Antonín Jägerman  
Zdeňka Storczerová 
Jiří Sobotka            
Otilie Kálecká    
Miluše Hambálková          
Josef Polák      
Josef Kučera   
Pavel Ferenc   
Hermína Tiefenbacherová 
Helena Jedličková            

Společnost 14/2018

VZPOMÍNKA

8

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
10. - 11.11.2018  
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX 
412 544 539

17. - 18.11.2018  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
Tel. 412 519 622

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích:
08:00  - 11:00 hod. 
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za projevenou 

soustrast, lékařům, sestřičkám a pra-
covníkům na LDN za láskyplnou péči o 
pana Josefa Kučeru.  Za rodinu družka 
Eva Vojtová

Dne 9. listopadu tomu bude ne-
uvěřitelných 50 let, kdy si manželé 
Miluše a Heřman Zabelovi  řekli své 
ANO     Máme Tě rádi tati 

Dne 2. listopadu 
to bylo pět smut-
ných let, co nás 
navždy opustila paní 
Jaroslava Valenti, 
rozená Adámková. 

Vzpomíná celá rodina. 

Dne 28. října by 
oslavil pan Josef 
Radoň 70. narozeni-
ny. S bolestí v srdci 
vzpomínají manželka 
Věra, Josef a Věra 

s rodinou, Vašík, Kristýnka se Samem, 
Karel s Marií.

Žádný čas není 
tak dlouhý, aby nám 
dal zapomenout. Dne 
6. listopadu uply-
nuly 4 roky, kdy nás 
opustil náš milovaný 

syn Dušan Poncer. S láskou na Tebe 
stále vzpomínají rodiče, sestra Pája, 
babička s dědou a všichni ti, kteří 
Tě mají rádi. 

Dne 11. listopadu 
to bude 5 let, co 
nás po těžké nemoci 
navždy opustila paní 
Jarmilka Vokounová. 
Za celou rodinu 
dcera Ivana Nau-

šová. Vzpomíná celá rodina. Nikdy 
nezapomeneme.

Dne 13. listopadu 
tomu bude 40 let, 
kdy nás ve věku 37 
let navždy opustil 
pan Horst Prokoph. 
S úctou vzpomíná jeho 

velká rodina.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 14. 11.2018
od 8.00 do 16.30 hod.

Před 70 lety se 
6. listopadu narodil 
náš drahý tatínek 
a dědeček pan 
Heřman Zabel. Do 
dalších let pevné 

zdraví a pohodu přejí dcera Monika a 
synové Heřman a Martin s rodinami 

Marek Relich, finalista Hlasu Česko
Slovenska, vystoupí v Rumburku

Rumburk  Marka Relicha, 
jenž se narodil ve Varnsdorfu 
a vyrůstal v Rumburku, mů-
žete znát z televizní soutěže 
Hlas Česko Slovenska anebo 
z divadla Hybernia. Právě on vás 
zve na svůj první velký koncert 
v DK Střelnice Rumburk, který 
se uskuteční 20. prosince od 
19:00 hodin.

V průběhu večera uslyšíte nej-
známější písně české i zahraniční 
popové scény, melodie z muzikálů 

a neopomeneme také čas vánoční. 
Během celého koncertu bude Mar-
ka doprovázet klavíristka Moniky 
Absolonové Nikol Davídková. Na je-
viš� se vystřídá spousta osobnos�, 
které Marek na své hudební cestě 
potkal, ať už v muzikálech nebo 
v televizní soutěži jako třeba Hanka 
Křížková, Andrea Holá, Patrik Malý 
a nebude chybět ani rumburský, 
dětský pěvecký sbor, Tyršovské 
zvonky.
“Chtěl bych moc pozvat všechny 

čtenáře Hlasu severu, aby 
si našli chvíli klidu pro sebe 
v předvánočním čase a dorazili 
na koncert, užít si pohodovou 
atmosféru, přišli se pobavit a 
zazpívat si s námi,“ zve osobně 
Marek všechny čtenáře.

Vstupenky je možné zakoupit 
v DK Střelnice nebo v Infor-
mačním centru ve Varnsdorfu, 
Šluknově, Krásné Lípě a Jiře�ně 
pod Jedlovou.

Redakce

Mateřská škola Zahrádka slaví 40 let
Varnsdorf  V listopadu letoš-

ního roku oslaví MŠ Zahrádka 
v Pražské ulici výročí čtyřice� let 
od svého otevření. 

V rámci oslav proběhne v úterý 
20. listopadu od 15:30 hodin od-
polední akce pro rodiče s dětmi, 

kteří mateřskou školu navštěvují, 
s názvem Všechno nejlepší, Za-
hrádko! „Bývalé zaměstnance, 
žáky, zástupce města a širokou 
veřejnost srdečně zveme na „Den 
otevřených dveří“ ve čtvrtek 
22. listopadu od 8:00 do 11:00 ho-

din, kdy si můžete prohlédnout 
prostory školy a její provoz. Na-
hlédnout do starých fotografií a 
poslechnout si náš sboreček 
Zahrádka,“ zve na akci ředitelka 
školy.

MŠ Zahrádka

Děti z Kopečku na návštěvě 
u seniorů

Varnsdorf   Mateřská škola 
Národní se v tomto školním roce 
zapojila do programu obecně 
prospěšné společnos� Mezi námi, 
která zprostředkovává mezige-
nerační setkávání nejmladších a 
nejstarších občanů. 

Dě� z Kopečku navš�vily babičky 
a dědečky v Domě s pečovatelskou 
službou v Lesní ulici. Společně tvo-

řili podzimní zápichy z krepové-
ho papíru, malovali, vyprávěli si 
a zpívali písničky. Díky přirozené 
spontaneitě dě� a srdečnému 
přístupu seniorů vládla na se-
tkání úžasná atmosféra plná 
rados� a smíchu. Aneb jak zní 
mo�o Mezi námi: Když se po-
tkají generace, dějí se zázraky!

Marie Rejfová, MŠ Národní

Také letos se koná večer 
pro ženy

Varnsdorf    AC Varnsdorf pořá-
dá druhý ročník večeru pro ženy! 

Tak jako minulý rok, i tentokrát si 
budou moci ženy vyzkoušet vlaso-
vou diagnos�ku, para�nové zábaly, 
Mary Kay make up, vyrobit domácí 
kosme�ku, poslechnout si živou 
hudbu a další. Téma je tentokrát 

jasné: Zůstat nad věcí! Akce 
se koná 30. listopadu od 16:00 
do 21:00 hodin v ulici Národní 
2826 v prostorách nad Hosa-
na Café. Vstupné 120 korun. 
Rezervace nutná na telefonním 
čísle 734 369 064.

Kristýna Svobodová 

72 let
72 let
43 let
89 let
87 let
74 let
87 let
41 let
87 let
70 let
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Mladý silák Matěj Syrovátka 
 řádil na Slovensku

Varnsdorf  Fotbalisté Varns-
dorfu pokračují ve druhé lize 
v dobrém podzimním tažení a 
sbírají důležité body. 

Od desátého do třináctého 
kola neprohráli, začátek listopadu 
začínali na čtvrtém místě tabulky 
se stejným bodovým ziskem jako 
tře� Hradec Králové!

Ve dvanáctém mistrovském 
zápase zajížděli svěřenci Davi-
da Oulehly do Vlašimi. Remíza 
1:1 nakonec byla pro hosty, tedy 
Varnsdorf, velkým úspěchem. 
„První poločas byl z naší strany 
solidní. Dali jsme branku, domácí 
jsme do velkých šancí nepouštěli. 
Druhá půle byla přesně naopak. 
Hráli jsme špatně, pasivně, 
domácí nás tlačili a zaslouženě 
vyrovnali. Nakonec jsme mohli 
být rádi, že nám Vlašim nedala 
vítěznou branku. Bod bereme 
všemi dese�,“ jasně přiznal po 
utkání David Oulehla. 

FC Vlašim - FK Varnsdorf 1:1
Branky: 69. minuta Janda,  26. 

minuta Rudnytskyy. Utkání sle-
dovalo 485 diváků. Sestava Varn-

sdorfu: Porcal - Zbrožek, Kozma, 
Kouřil, M. Richter - Bláha, Dordić, 
Kocourek (84. minuta Kubista), 
Kodeš, Rudnytskyy (65. minuta 
Barac) - Ondráček (73. minuta 
Schön). 

Za týden, 28. října, pak Kotlina 
viděla Severočeské derby. A po 

něm se radovala varnsdorfská 
kabina. Varnsdorf to�ž udolal 
Ús� nad Labem výsledkem 1:0. 
O výsledku rozhodl první poločas, 
ve kterém si dal ústecký Strada 
vlastní branku. „Utkání jsme 
zvládli velice dobře. Opět nás 
zdobila velmi kvalitní obranná 

hra, ale zase jsme měli problémy 
v přechodové fázi. Pokud tohle 
vyladíme, budeme efek�vnější. 
Mužstvo derby perfektně odpra-
covalo, kluci dali do hry srdíčko,“ 
liboval si domácí trenér David 
Oulehla. Ústecká Arma si v druhé 
půli dala další vlastní gól. Po auto-
vém vhazování míč doputoval až 
za brankovou čáru. Dle hlavního 
sudího však míč nikdo netečoval 
a nemohl branku uznat. To Varns-
dorf nakonec mrzet nemuselo. 
FK Varnsdorf  FK - Ústí nad Labem 1:0

Branky: 23. minuta Strada 
(vlastní). Utkání sledovalo 450 
diváků. Sestava Varnsdorfu: 
Porcal  -  Zbrožek, Kozma, Kouřil, 
Heppner - Rudnytskyy, Bláha, Ko-
courek (74. minuta Barac), Kodeš, 
Dordič (79. minuta Schön) - On-
dráček (87. minuta Kubista).

Do konce podzimní čás� se-
hraje Varnsdorf ještě dva zápasy. 
V neděli 11. listopadu hos� od 
14 hodin České Budějovice, 
letošní rok zakončí 25. listopadu 
na hřiš� Táborska.

Redakce

Trnava  Silový trojbojař 
Matěj Syrovátka z OST Varnsdorf 
si do své sbírky úspěchu přidal 
další cenný skalp. 

Na Slovensku se představil 
na Mistrovství světa v silovém 
trojboji. „Tentokrát se jednalo o 
jinou federaci,“ doplnil. Syrovátka 
ovládl kategorii 18  - 19 let do 100 

kg. Navíc vyhrál i absolutně ze 
všech dorostenců, ale i absolut-
ně ze všech juniorů (20 - 23let). 
„Pocity? Super. Díky výkonům, 
které jsem předvedl. Byly to vlast-
ně poslední závody za dorost. 
Jakožto dvace�letý budu nastu-
povat za juniory,“ dodal na závěr 
Matěj Syrovátka.                  Redakce 

Hokejisté zvládli důležitý 
zápas s Českou Lípou

Varnsdorf    Hokejisté   Varns- 
dorfu mají druhou výhru 
v sezóně. 

V rámci Krajské ligy Liberecké-
ho kraje doma porazili poslední 
Českou Lípu jasně a zaslouženě 
7:2. Domácí vyhráli všechny tři 
tře�ny a měli zápas plně pod 

kontrolou. V tabulce jsou po 
šes� kolech na předposledním 
místě s jednobodovou ztrátou 
na pátý Turnov. V sobotu 3. listo-
padu hrál Varnsdorf se Slavojem 
Liberec. Zápas skončil z pohledu 
Varnsdorfu 3:4.

                                                      Redakce

Výborný fotbalový podzim ve Varnsdorfu nekončí

Dospělová na mistrovství 
světa v triatlonu nezklamala

Havaj  Varnsdorfská Lucie 
Dospělová má za sebou účast 
na triatlonovém světovém 
šampionátu na Havaji. 

Lucka v nejpres�žnějším 
závodu, kde se spojuje pla-
vání, cyklis�ka a běh, ostudu 
neudělala. Ve své kategorii do-
běhla do cíle na devátém místě, 
celkově brala 88. místo ze 
198 žen. „Byl to opravdu 

úžasný zážitek. Podmínky 
v závodě byly fakt těž-
ké, člověk ze sebe 
musel vydat maximum. 
Nakonec vyhrál ten, 
kdo zachoval klidnou hla-
vu. Jsem zavázaná a vděč-
ná všem, kteří mě na 
Havaj poslali,“ uvedla Dospělová 
na svém Facebookovém profilu. 

Redakce

Turnaj ve stolním tenisu
k výročí vzniku republiky

Varnsdorf  Stolní tenisté 
uspořádali turnaj ke 100. výročí 
vzniku Československé repub-
liky. 

Turnaj se konal v sobotu 
27. října v místní varnsdorfské 
hale stolních tenistů. Turnaje 
k výročí sto let od vzniku republiky 
se zúčastnilo celkem dvacet jedna 
hráčů. Vítězem se nakonec stal 
Jiří Peleška, druhý skončil Ladislav 

Žítek mladší, tře� pozici obsadil 
Mar�n Charouzek.

Hrála se také útěcha turnaje, 
kterou vyhrál Jiří Somič, násle-
dovaný Antonínem Krejčím a 
Alešem Ondráčkem. Umístění 
obdrželi diplomy, poháry a věcné 
ceny. Poděkování patří vedení od-
dílu, městu Varnsdorf a Rumburk, 
firmě Dárečky od Ivet.

Miroslav Exnar

Varnsdorf bodoval počtvrté v řadě; foto Václav Černý
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Jan Strož hodnotí sezónu, lepší výsledky mu zhatila viróza

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 91

Nově bude oblékat dres EthicSport Cycling Teamu
Varnsdorf  Jen škoda těch 

zdravotních lapálií! Varnsdorf-
ský cyklista Jan Strož prožil za-
jímavou sezónu. V ní nastoupil 
v dresu jiného týmu, několikrát 
navíc bojoval s virózou. 

Přesto s�hl hodně závodů, ve 
kterých v dr�vé čás� nezklamal. 
„Letošní sezóna pro mě zname-
nala změnu v podobě týmu, kdy 
jsem od 1. ledna přestoupil do 
České Spořitelny  Accolade. Byl 
jsem plný očekávání, i když jsem 
se s kluky a manažerem teamu 
Radimem Kořínkem znal,“ při-
znal. 

Sezónu začal Jan Strož celkem 
brzy, a to na únorovém šes�den-
ním etapovém závodě Andalusia 
Bike Race, který byl zařazen do 
nejvyšší maratónské kategorie 
UCI  S1 a podle toho vypadala 
i startovní lis�na, která byla velice 
slušně nabitá. „Pro mě to byla 
hlavně zkušenost, jelikož jsem ni-
kdy takhle brzy v takovém tempu 
nezávodil,“ připomněl. 

Po březnové viróze a vracení se 
zpět do tréninku na to v dubnu 
navazoval další etapový závod 
dvojic 4Islands v Chorvatsku, ten-
tokrát zařazen do kategorie UCI  
S2. „Vypadalo to na dvoudenní 
vítězný double, nicméně hned 
v první etapě nás o vítězství při-
pravil deset kilometrů před cílem 
defekt. Ve druhé etapě už to ale 
vyšlo a bylo z toho vítězství. Naše 
plány ale zha�l návrat virózy a já 
se potýkal s velkými problémy. 

Byl jsem rád, že jsme závod vůbec 
dokončili. To mě mrzí opravdu 
hodně, jelikož závod byl opravdu 
moc pěkný,“ smutně konstatoval.

Dalším cílem bylo v první řadě 
dát se zdravotně do pořádku a 
získat medaili z MČR v Maratonu. 
To se nakonec o osm sekund ne-
povedlo. „Na tom, v jakém stavu 
a formě jsem na závod odjížděl, 
jsem vůbec nečekal v takový vý-
sledek a musím říct, že jsem si to 

doslova vytrpěl, ale stálo to za to! 
Pak se mi vůbec nepovedl prak-
�cky domácí závod na Malevilu, 
nicméně velká mo�vace na příš� 
rok,“ zdůraznil.

V seriálu Kolo pro život, který 
je pro tým velice důležitý, pak 
v celkovém hodnocení udržel po-
zici na pódiu. „Když to ale shrnu 
v číslech, tak to za sezónu dalo 
46 závodních dní a musím říct, že 
jsem byl na konci sezóny opravdu 

velmi unavený. S manželkou jsme 
si prodloužili léto a odjeli na týden 
k moři, což bylo opravdu super. 
Teď po návratu si sice ještě vol-
na užívám dál, ale už ak�vního, 
jelikož už mi sport chybí a taky mi 
začíná být malé oblečení a nové 
si kupovat nechci,“ zasmál se. 

Do konce roku tak Strože čeká 
hlavně trénink a v prosinci první 
soustředění na Mallorce. „Opět 
měním tým a příš� sezónu budu 
jezdit v EthicSport Cycling Tea-
mu. V týmu budu jezdit s mým 
dosavadním týmovým kolegou 
Pavlem Boudným a s manažerem 
Jirkou Křivánkem se již několik let 
znám velmi dobře,“ konstatoval.

„Změn bude hodně, hlavně co 
se materiálu týče. Jinak kalendář 
bude nastavený tak, abych uspěl 
na MČR v maratonu a celkově si 
udržel vysoký standard po celou 
sezónu na závodech v České re-
publice. V dnešní době to není 
vůbec jednoduché, ale zároveň je 
to pro mě velká výzva. Vše by pak 
mělo vrcholit v říjnu na MS v ma-
ratonu, které se jede ve Švýcar-
sku. Dále to vypadá, že se v břez-
nu postavím na start největšího 
etapového závodu dvojic Cape 
Epic, což by pro mě byla opravdu 
velká zkušenost hlavně do dalších 
let. Kalendář se ale bude ladit 
v nejbližších dnech, a to na prv-
ním týmovém soustředění ve 
Znojmě, kde má můj nový tým 
zázemí,“ dodal na závěr.

Redakce

Jan Strož po roce oblékne nový dres; foto Facebook Jan Strož

Sálovkáři vstoupili do sezóny pod novým názvem
Varnsdorf Klub sálové 

kopané z Varnsdorfu vlétl po 
minulém úspěšném ročníku do 
nové sezóny. 

Tým změnil název na FUTSAL 
Varnsdorf. „Pan Kňourek s námi 
ukončil spolupráci. Tímto mu dě-
kujeme za dlouhodobou podpo-
ru,“ zdůraznil vedoucí týmu Mar-
cel Mikolášek. Jako první odehráli 
svůj turnaj veteráni. „Domácí“ 
ve varnsdorfské sportovní hale 
uhráli šest bodů a jsou po prvním 
turnaji na čtvrtém místě. Všechny 
zápasy stručně okomentoval prá-

vě Mikolášek.
První zápas pro� Děčínu zvládli 

futsalisté na výbornou. Zvítězili 
3:0. „Dodržení tak�ky přineslo 
hladké vítězství.“ V druhém zápa-
se ale podlehli Proboštovu vysoko 
0:4. „Soupeř nám ukázal svou 
produk�vitu v proměňování šan-
cí. Na co sáhl, to mu tam spadlo.“ 
V dalším zápase dokázali porazit 
dalšího soupeře z Děčína pomě-
rem 3:0. „Odčinili jsme zaváhání 
pro� Proboštovu a v pohodovém 
tempu dokráčeli k druhému ví-
tězství.“

Sestava: Langer, Petrásek,  
Mikolášek, Hoš�čka, Damnitz, 
Loos (2 branky),  Beránek (2 bran-
ky), Skotnica, Fišer (1 branka), 
Kolka (1 branka),  Relich.

Na první extraligový turnaj 
odjíždělo varnsdorfské „áčko“ 
do Libouchce v hodně okleš-
těné sestavě. „Spousta hráčů 
má ještě povinnos� v klubech 
velkého fotbalu. Přesto jsme zís-
kali šest bodů a po prvním turnaji 
jsme tře�,“ podotkl Mikolášek. 
Úvodní zápas pro� Vilémovu 
nakonec zvládlo 3:2. „Vyrovnané 

utkání, ale rozhodlo naše promě-
ňování šancí.“ Zápas s Jílovým při-
nesl prohru 2:4. „Zápas loňského 
mistra a vícemistra rozhodly dvě 
naše hrubé chyby.“ Chuť si spravi-
lo pro� Bělé, kterou porazilo 3:1. 
„Soupeře jsme přehráli fyzicky, 
skvěle zachytal náš brankář 
Langer.“

Sestava: Langer,  Fiala, Pe-
leška (1 branka), Ji. Beránek (4 
branky),  Damnitz, Skotnica, 
Ja. Beránek (1 branka), Zadina (2 
branky),  Mikolášek. 

Redakce


