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Varnsdorf  A to nejen o pár 
ozdob, ale téměř o jednu tře�nu. 
Nově tak naleznete vánoční deko-
ry na sloupech veřejného osvětlení 
od doplněného náměs� po ulici 
Legií k bývalé Jednotě, dále po 
ulici Poštovní až k prodejně Prima 
a přes ulici generála Svobody na 
Národní. 

Ulice Národní je osvětlená od 
bývalé restaurace Beseda až zpátky 
k náměs�. Nově byla doplněna vý-
zdoba v ulici Otáhalova od bývalé 
spořitelny ke knihovně. V celé této 
lokalitě najdete opakující se dekory 
v podobě Hvězdiček, Dvojstromku, 
letos doplněné o Zvoneček. Ulici 
Národní doplňují dva převěsy se 
světelnými rampouchy a padajícím 
světlem, na ulici Legií zůstávají pů-
vodní světelné přívěsové dekory. Od 
loňska je sjednocené osvětlení u vě-
žičky. Ulici Pražskou a Západní rozzá-
řily opravené dekory z Národní ulice. 
Do nového kabátu se po vzoru školy 
na náměs� a ZUŠky letos převlékl i 
úřad na náměs�. Vánoční výzdobu 
doplňuje ozdobený strom na kruho-
vém objezdu u Penny a Herrnhutská 
hvězda na budově ZUŠ.

Velkou změnu letos dozná vánoč-
ní strom. Varnsdorf se už před lety 
rozhodl pro zdobení živého stromu 
a pro tyto účely sloužil mnoho let 
stříbrný smrk u knihovny, který ještě 

pro letošní advent zůstane společně 
s knihovnou nazdoben. Nově je oz-
dobený vánoční strom na náměs� 
v prostoru autobusového nádraží, 
který se letos dočká své premiéry 
a bude pro tyto účely sloužit i do 
budoucna. Nově opravené autobu-
sové nádraží čeká vánoční osvětlení 
až po kolaudaci a dokončení, tedy 
příš� rok. 

Pokud to počasí dovolí, nově 
se ještě letos rozsví� Hrádek a 
obnovení osvětlení se dočká i 

V letošním roce se vánoční výzdoba výrazně rozšířila
starokatolický kostel, který svo-
jí věží tradičně září již z daleka. 
O návrhy a realizaci světelné 
výzdoby ve městě se dle zadá-
ní města stará už více jak dvě 
desítky let Jiří Sucharda a víc 
jak deset let jej doplňuje Rudolf 
Javorek v úzké spolupráci s technic-
kými službami, které zajišťují elek-
trické přípojky a klempířstvím Jaro-
slava Nováka, které poskytuje pro 
tyto účely vysokozdvižné plošiny.

Jiří Sucharda

Varnsdorf   Rozsvícení vánoční-
ho stromu ve Varnsdorfu prošlo 
za řadu let mnoha změnami. 
Začínalo se na Národní ulici 
u bývalého hotelu Praha, poté se 
akce přesunula k Městskému cen-
tru kultury a vzdělávání a letos byl 
poprvé advent zahájen na náměs� 
E. Beneše. 

Lidé si mohli projít adventní trhy, 
nakoupit jmelí, popít svařené víno či 
něco ostřejšího. To vše za rytmu žá-
kovského orchestru Žakor, dětského 
folklórního souboru Dykytka, kapely 
Zuzana Lapčíková Band, pěveckého 
sboru Bambule a Worship Bandu 
Varnsdorf. Tradičně byla pořádána
Ježíškova poštovna, kde mohli malí 
účastníci poslat svá přání Ježíškovi, 
slet andělů a dílničky pro dě�. 

„Advent je nesmírně krásný čas 
a já bych si přál, abychom ho pro-
žili ve světle. Proto rozsvěcujeme 
svíčky na adventním věnci a světla 
v našich domovech. Přál bych si, 
aby se také rozhořelo světlo v našich 
srdcích, protože nám ukazuje směr. 
Mějte milí varnsdorfš� přátelé krás-
ný požehnaný advent,“ promluvil 
k občanům místostarosta Roland 
Solloch. Starosta města Stanislav 

Horáček se k přání připojil a s více 
jak �sícovkou přihlížejících odpočítal 
rozsvícení vánočního stromu. „Je 
to strom ekologický, nekáceli jsme 
ho. Je trošku menší, ale on nám 
časem vyroste. Abychom dohonili 

Varnsdorf pojedenácté slavnostně rozsvítil vánoční strom

tu jeho „nedokonalou“ výšku, tak 
máme stromy dva,“ řekl. Jedná se 
tedy o ten, který jsme slavnostně 
rozsví�li v prostorách nového 
autobusového nádraží a stávající 
v parku u Městského centra kultury 

a vzdělávání.
Velký dík patří všem organizáto-

rům a účinkujícím, kteří se na akci 
podíleli a vytvořili tak krásný vstup 
do doby adventní.

Barbora Hájková

I přes nepřízeň počasí dorazilo na rozsvícení vánočního stromu �síce lidí; foto Tomáš Secký
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Hořící kontejner nebo plameny šlehající z balkónu

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

30.10.2018 v 16:55 hod. 
Na základě žádos� Obvodního 

oddělení Policie ČR byla vyslána 
hlídka Městské policie Varnsdorf 
do jednoho z marketů v našem 
městě, kde byl po krádeži zadr-
žen podezřelý z přestupku pro� 

majetku. Strážníci na místě zjis-
�li mladého muže, který nebyl 
schopen prokázat svou totožnost. 
Z tohoto důvodu byl předveden 
na služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR ke zjištění jeho totož-
nos�. Po prokázání totožnos� byl 
tento předán Policii ČR k dalším 
opatřením.

9.11.2018 v 0:35 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf byla dispečinkem 
Krajské zdravotní služby Ústec-
kého kraje oznámena srdeční 

zástava muže v našem městě. 
Vyslaní strážníci městské 
policie byli na místě do 
dvou minut a okamžitě muže 
napojili na automa�cký de-
fibrilátor, který Městská 
policie Varnsdorf vozí ve svém 
služebním vozidle. Tento vý-
boj dvakrát nedoporučil, a tak 
strážníci až do příjezdu sanitky 
rychlé záchranné služby prová-
děli nepřímou masáž srdce. Poté 
byl muž naložen do sanitky a 
převezen do nemocnice.

    9.11.2018 v 16:30 hod.
Hlídkou Městské policie Varns-

dorf byla u plaveckého bazénu 
zjištěna zraněná žena, která jevila 
známky podnapilos� a byla při 
vědomí. Strážníci ženě ošetřili její 
zranění a dozorčí směny na místo 
přivolal sanitku rychlé záchranné 
služby. Po jejím příjezdu byla 
žena naložena do sanitky a převe-
zena do nemocnice k odbornému 
ošetření a vyšetření.

Mar�n Špička

velitel městské policie

Varnsdorfští hasiči měli opět napilno
Varnsdorf    Místní profesionál-

ní hasiči měli i tentokrát napilno. 
Vyjížděli hned k několika přípa-
dům. V tradičním přehledu vám 
přinášíme ty nejzajímavější.

Požár kontejneru na elektro-
spotřebiče, plameny na balkónu 
jednoho z panelových domů či 
únik provozních kapalin. Takový 
byl týden varnsdorfských hasičů.

Hořící kontejner
První sněžení „oslavili“ v neděli 

18. listopadu v noci profesio-
nální hasiči, policisté a strážníci 
výjezdem k hořícímu kontejneru 
na elektroodpad v ulici Karlova. 
Uvnitř hořely vyhozené elektro-
spotřebiče plamenem, na uha-
šení hasiči nasadili vysokotlaký 
vodní proud.

Únik provozních kapalin
V pondělí 19. listopadu vy-

jížděla profesionální jednotka 
z Varnsdorfu na Studánku, kde 
v „esíčku“ došlo k úniku provoz-
ních kapalin a zatáčka byla ná-
sledně velmi kluzká. Hasiči skvrnu 
dlouhou několik desítek metrů 
zasypali sorbentem. Provoz byl 
kyvadlově řízen policisty.

Plameny šlehající z balkónu
Plameny šlehající z balkónu 

v nejvyšším patře budovy v ulici 
Kovářská byly nahlášeny přibližně 
ve čtvrt na jedenáct dopoledne 
v sobotu 24. listopadu. Na místo 
okamžitě vyjeli jak profesionální 
hasiči s cisternou a žebříkem, 

tak i dvě cisterny dobrovolných 
hasičů.
V době příjezdu jednotek na 
místě už nehořelo. Požár kočárku 
byl uhašen nataženou hadicí z, 
možná trošku překvapivě, funkč-
ního nástěnného hydrantu na 
chodbě. Zásah hasičů proto nebyl 
potřeba.

Nezabrzděné vozidlo
V pondělí 26. listopadu vyjela 

profesionální varnsdorfská jed-
notka do Krásné Lípy společně 
s tamní dobrovolnou jednotkou 

k nahlášenému požáru osobního 
vozidla u rodinného domu. Jak 
na místě zjis�ly, jednalo se o do-
pravní nehodu, kdy nezabrzděné 
vozidlo sjelo ze silnice několik 
metrů pod vozovku a zaparkovalo 
v zahrádce u domu. Jako zázra-
kem nedošlo k větším škodám 
na majetku nebo zranění osob. 
Malým svědkům událos� věnovali 
profesionální hasiči na uklidnění 
slona Huga, plyšového maskota 
profesionálních hasičů v Ústec-
kém kraji.

    Pozornost se vyplácí
Profesionální jednotka vyjíž-

děla v pondělí večer na žádost 
městských policistů do ulice 
T. G. Masaryka, kde se rozhořelo 
pravděpodobně špatně uhašené 
ohniště.
Pokud by plameny nebyly 
zpozorovány a uhašeny včas, 
hrozilo rozšíření i na blízkou ga-
ráž. Tomu však rychlým zásahem 
městš� policisté a hasiči zabrá-
nili.

Hasiči Varnsdorf

Varnsdorfská jednotka vyjížděla k požáru kontejneru v ulici Karlova; foto miw.cz
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Červený kostel se dočkal významných oprav
Varnsdorf     Bylo by asi unáh-

lené napsat, že Červený kostel se 
probouzí k životu, pravdivější je 
spíše konstatování, že se městu 
za pomoci získaných finančních 
prostředků podařilo zastavit 
jeho devastaci a začíná se ve vel-
kém pracovat na jeho záchraně. 
V odborných kruzích se tomuto 
stavu říká lokalizace.

O stavu kostela se toho již 
napsalo mnoho. Především 
v  době, kdy zastupitelé  rozhodovali 
o jeho převze� do vlastnictví 
města. Objekt byl v havarijním 
stavu, vybydlený a stával se ter-
čem lidí bez domova, nájezdníků 
pro druhotné suroviny a v nepo-
slední řadě vandalů. Kompletně 
byl zničen interiér včetně varhan, 
v okenních otvorech zůstaly pou-
ze rámy a v klenbách vypadávala 
vyzděná klenební pole. Jen mě-
děná střecha na hlavní stavbě 
z přelomu osmdesátých a deva-
desátých let dávala kostelu urči-
tou naději na další život.

V této situaci byl první krok jas-
ný a logický,  kostel i s přilehlým 
pozemkem co nejdříve zajis�t a 
objekt uzavřít, aby se zabránilo 
jeho další devastaci. Toho se 
podařilo dosáhnout oplocením 
celého pozemku a u objektu osa-
zením nových dveří, zatlučením 
a zabedněním všech ostatních 
vstupů a otvorů. Již v té době se 
začaly shánět finanční prostředky 
na vyklizení kostela a na jeho prv-

ní, skutečně vážné opravy (do té 
doby byly veškeré opravy pouze 
havarijní). Bylo nutné částečně 
demontovat dřevěné ochozy 
napadené hnilobou a ze všech 
prostor odstranit nánosy omít-
ky, zbytky dřeva a odpadky. Jen 
z hlavní lodi kostela a téměř za-
sypané kotelny bylo odvezeno 
12 plných kontejnerů. První sta-
vební práce v celkové výši 1,6 mil. 
Kč (vč. DPH), na které město ob-
drželo z Fondu  Ústeckého kraje 
500 �síc byly využity na pořízení 
a montáž nových vitrážových 
oken (osazených historickým 
čirým mačkaným sklem, které 
bude více vyhovovat budoucí-
mu plánovanému provozu a do 
kostela přivede více světla). Aby 
bylo možné okna osadit, musel 
nejdříve odborný restaurátor 
provést zrestaurování veškerých 
kamenných prvků včetně para-
petů. Nová vitrážová okna byla po 
zabudování opatřena ochrannými 
sítěmi z kvalitního ple�va, které 
nesnižují množství procházejí-
cího světla do interiéru kostela. 
   O účelnos� a v podstatě i nut-
nos� této inves�ce jsme se stačili 
přesvědčit již v průběhu instalace, 
kdy došlo k rozbi� jednoho vitrá-
žového okna kamenem, hozeným 
neznámým vandalem.

Druhá letošní inves�ce byla 
ve výši 804 �s. Kč (s do-
tací ve výši 300 �s. Kč 
z havarijního programu Minister-

stva kultury ČR). Tyto prostředky 
byly využity na opravu havarijní-
ho stavu klenbových polí hlavní 
kostelní lodi, tedy na jejich nové 
vyzdění. 

Vzhledem k tomu, že na před-
chozí opravu bylo nutné postavit 
v hlavní lodi lešení, jehož stavba 
a pronájem tvoří až jednu tře�nu 
ceny stavebního díla, bylo rozhod-
nuto o využi� lešení na poslední, 
prak�cky neplánovanou akci, 
v rámci které došlo ke kompletní 
opravě omítek a štuků hlavní lodi 
kostela. I zde se městu podařilo 
na inves�ci ve výši 978 �s. Kč 
získat dotaci ve výši 500 �s. Kč 
z Fondu  Ústeckého kraje. Celkem 
tedy město do letošních oprav a 
zajištění Červeného kostela inves-
tovalo cca 3,38 mil. Kč, z čehož 
byl vlastní podíl města ve výši 
2,08 mil. Kč a podíl ve výši 1,3 mil. 
Kč byl pokryt z dotací.

Před zahájením stavebních 
prací byla do kostela zřízena nová 
elektrická přípojka, kterou vyu-
žívali nejen řemeslníci po dobu 
stavebních a rekonstrukčních 
prací, ale bude sloužit i k napájení 
zabezpečovacího a monitorova-
cího systému, napojenému na 
pult centrální ochrany. Poslední 
letošní plánovanou činnos� 
je odstranění náletů z fasády 
kostela, které narušují zdivo 
kostela. Této činnos� se v prosinci 
zhos� z výškové techniky místní 
dobrovolní hasiči.

Na příš� rok je naplánované 
dokončení instalace vitrážových 
skel v horních patrech věže kos-
tela, které bude provedeno po 
předchozím zrestaurování osmi 
kusů dřevěných lamelových oken 
v prostoru zvonice, zrestauro-
vání hlavních a dvou bočních 
vchodových dveří, rekonstrukce 
vstupního a bočních schodišť, 
drobné opravy střešní konstruk-
ce v sakris�i (výměna trámů) a 
v neposlední řadě také doplnění 
ozdobných kamenných prvků
v prostoru hlavního vstupu a další 
drobné zednické práce.

Osud kostela, který byl již 
v době svého vzniku osazen 
velmi pokrokovým a moderním 
stavebním řešením (například 
odvětrávané klenby, odvodnění 
okenních skel v hlavní kapli, nebo 
vytápěným interiérem), se tedy po 
113 letech dočkal své záchrany. 
Doufejme tedy, že když celá 
stavba od položení základního 
kamene až do slavnostního 
otevření trvala pouhý rok a 
půl, se v roce 115. výročí jeho 
otevření dočkáme obnovené pre-
miéry. Zvláštní poděkování patří 
Odboru správy majetku a 
inves�c za přípravu, koor-
dinaci a dohled nad prů-
během dosavadních prací. 
Kompletní historii včetně 
fotografií naleznete na stránkách 
kostela www.cerveny-kostel.cz.

Jiří Sucharda

Nad dobovými fotografiemi 
Varnsdorf    Pro mnohé se sta-

lo dobrou tradicí, sejít se dvakrát 
do roka v předsálí divadla a po-
kochat se historickými pohledy 
na naše město. 

Na pozvání Kruhu přátel muzea 
přichází pravidelně desítky na-
těšených posluchačů. Ve středu 
21. listopadu 2018 se jich sešlo 
celých šedesát, aby si vyslechli 
povídání o historii varnsdorfských 
pohos�nských služeb. Jiří Suchar-
da a Josef Rybánský je provedli 

od hospody k hospodě na trase 
z náměs�, přes ulici Poštovní, Ná-
rodní a Žitavskou až k vlakovému 
nádraží.  Další promítání je na-
plánované na jaro příš�ho roku. 
Tématem tentokrát bude živý 
Varnsdorf. Představíme celou 
řadu místních kulturních a spo-
lečenských ak�vit na škále od 
spolkových slavnos� 19. stole� 
až po Spartakiádu či prvomájové 
průvody.

Josef Rybánský

Varnsdorf zpívá koledy
Česko    Po roce se opět při-

blížil čas, kdy celé Česko spojí 
společné zpívání koled.

Osmý ročník akce Česko zpí-
vá koledy proběhne ve středu 
12. prosince úderem 18. hodiny. 
Srdečně zveme všechny občany, 
kteří si chtějí zpříjemnit blížící 
se vánoční shon zpíváním nebo 
jen poslechem známých koled. 

Ve 12. prosince od 18 hodin 
v prostoru u věžičky.           Redakce
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Nastal adventní čas, Varnsdorf rozsvítil vánoční strom
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Foto Ivo Šafus
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První kroky Rumburku k udržení zdravotní péče
Varnsdorf  Čas jsou peníze. 

Pla� to dvojnásob právě v Lu-
žické nemocnici, protože tudy 
městu Rumburk protékají peníze 
jako cedníkem. Samotný provoz 
nemocnice v současné době už 
odebírá nejméně jednu pě�nu 
z městského rozpočtu, proto je 
potřeba jednat skutečně rychle.

„Je to jako rozjetý vlak, kte-
rému zanedlouho končí koleje,” 
uvedl nový rumburský starosta 
Lumír Kus a dodal. „Nemocnici 
jsem začal řešit hned další den 
po uvedení do funkce.” Dnes je 
všem jasné, že jediným možným 
východiskem z celé situace je 
dohoda na částečném nebo úpl-
ném převze� Krajskou zdravotní, 
a.s.(KZ), společnos� stoprocent-
ně vlastněnou Ústeckým krajem. 
Už v roce 2017 projevil kraj zájem 
na převze�, jenže bývalé vedení 
Rumburku vypsalo ve výsledku 
zcela neúspěšný tendr na prodej 
špitálu a ztra�lo �m tak další 
drahocenný čas. V té době se kraj 
začal vážně zajímat o spolupráci s 
nemocnicí ve Varnsdorfu. Dlou-
hodobou nejistotou rumburská 
nemocnice ztrácí jak důvěru 
lékařů a personálu, tak pacientů. 
V současné době jsou vypsána 
výběrová řízení na místo primáře
chirurgie, primáře interny a další 
pozice.

Nové vedení Rumburku udělalo 
nedávno k řešení problema�ky 
nemocnice a jejího dalšího osudu 
první viditelný krok. Tímto kro-
kem byla schůzka s KZ 15. listopa-
du. Delegaci vedenou starostou 
Lumírem Kusem a místostarostou 
Ladislavem Růžičkou doplnil před-
seda představenstva Lužické ne-
mocnice a Polikliniky a.s. (LNaP) 
a radní města Rumburk Karel 
Schäfer. Místem schůzky bylo 
ředitelství KZ v Ús� nad Labem. 
Za vedení KZ byl přítomen gene-
rální ředitel Petr Fiala a předseda 
představenstva Jiří Novák, který k 
výsledku schůzky sdělil. „Dohodli 
jsme se, že budeme jednat o 
zajištění zdravotní péče nejméně 
v oborech interny a chirurgie. 
Možnos� spolupráce v dalších 
oborech vyplynou z hloubkové 

prověrky (due diligence) LNaP. 
Zástupci LNaP deklarovali při-
pravenost prověrku podstoupit. 
Zadání a realizaci prověrky město 
Rumburk projedná s vedením Ús-
teckého kraje.“ Na tuto schůzku 
a další zamýšlené kroky jsme se 
zeptali starosty Kuse. 

Proběhla schůzka podle Vašich 
očekávání?

Předpokládali jsme první schůz-
ku jako seznamovací, abychom se 
obě strany vzájemně poznali. Tak 
se i stalo a dohodli jsme si další 
kroky, za�m bez bližší časové 
specifikace. 

Kdy se uskuteční schůzka s ve-
dením Ústeckého kraje ohledně 
zadání realizace hloubkové pro-
věrky “due diligence”, kterou KZ 
požaduje?

Další schůzku bych rád usku-
tečnil s náměstkem hejtmana pro 
zdravotnictví RSDr. Stanislavem 
Rybákem. Termín předpokládám 
na přelomu listopadu a prosince. 
Ze strany Města Rumburk se usku-
teční ve stejném složení. Předpo-
kládám, že na schůzce nám bude 
oznámeno, jaké podklady budou 
požadovány, abychom mohli vše 
předložit v požadovaném rozsahu 
a čase. 

KZ podle ČTK a MF Dnes sděli-
la, že půjde o převod obchodní-
ho podílu. Dá se předpokládat, 
že půjde o většinový podíl a 
bude se muset vyřešit za�žení 
dosud evidovanými ztrátami 
společnos�. O převodu bude 
muset rozhodnout zastupitel-
stvo, které představuje valnou 
hromadu společnos�. Konání 
schůzí zastupitelstva v Rumbur-
ku nemají pravidelné intervaly. 
V jakém časovém horizontu by 
k předložení zastupitelstvu mělo 
dojít?

O časovém horizontu řešení 
za�m nemohu nic bližšího říci, 
protože to ani jedna jednací stra-
na neví. Ze strany Rumburku je 
požadavek na co nejrychlejší ře-
šení z důvodu stabilizace zdravot-
nického personálu, který za�m 
žije v nejistotě, ale z druhé strany 
vše musí proběhnout důkladně a 
pečlivě, jelikož se jedná o velké 

materiální hodnoty. V případě 
nutnos� bude svoláno zasedání 
ZM dle aktuální potřeby.
V nemocnici v minulých měsících 
proběhla částečná restruktura-
lizace. Byla přestěhována lůžka
akutní péče interny včetně jed-
notky intenzivní péče z pavilonu 
v Podhájí do hlavní nemocniční
budovy. V hlavním pavilonu došlo 
k přesunu chirurgie do prostoru 
bývalé porodnice. „V jednání 
jsou za�m lůžka následné peče, 
která proza�m zůstávají v budo-
vě interny v Podhájí, protože se 
do budovy chirurgie nevejdou,“ 
přiblížil ještě Kus. Ani ve Varns-
dorfu se nezahálí, i když zde byla 
jednání s KZ přerušena a čeká se, 
jaký bude výsledek v Rumburku. 
V nemocnici probíhají inves�ční 
práce za několik desítek milionů 
korun. Buduje se nový gastro pro-

voz, protože doposud se jídla do 
nemocnice musí dovážet. Staré 
výtahy budou vyměněny za nové. 
Řeší se i moderní široký vstup pro 
záchranáře. V dalších letech je 
vizí vybudování heliportu. „My 
jsme tu myšlenku vrácení naší 
nemocnice na výsluní samozřej-
mě neopus�li,“ řekl k tomuto 
tématu místostarosta Josef Ham-
bálek. „Chtěli bychom ji postupně 
navrá�t její dřívější kredit, který 
měla, než v roce 1994 vznikla 
soukromá 1. Zdravotní Rumburk, 
a.s., a všechno se s velkou slávou 
přesunulo tam. Ale není to závod 
s rumburskými. Novým kolegům 
v Rumburku důvěřujeme, ale ne-
můžeme se stále spoléhat jen na 
Rumburk. Je potřeba mít pojistku 
pro případ, že by jednaní s KZ 
opět z nějakého důvodu selhala,“ 
dodal Hambálek.                        

 RH
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Youtuberka Bé Hà z Varnsdorfu vydává Vietnamskou 
kuchařku, spolupracovala na ní s maminkou

Varnsdorf   Celé její jméno 
je Nguyen Thu Ha, česky jí ří-
kají Míša. Slovo „Bé“ znamená 
„malý“, takže ve volném pře-
kladu to znamená malá Míša. 
Během několika let se stala 
hvězdou internetu a my vám 
přinášíme její příběh.

Míša se narodila před jedna-
dvace� lety ve Varnsdorfu. Její ro-
diče sem přijeli kvůli novým pra-
covním příležitostem, pracovali 
u hranic na tržnici, kde zůstali až 
do Míšiných školních let. „Nebylo 
to jednoduché, kvůli práci na trž-
nici mě hned od narození dali na 
hlídání do české rodiny a domů 
jsem se vracela pouze spát.“ Má 
dva sourozence, starší sestru a 
mladšího bratra. Sestra žije již 
čtvrtým rokem v Dánsku a mladší 
bratr studuje 6. ročník na gym-
náziu. Míša chodila na Základní 
školu nám. E. Beneše, poté přešla 
na Gymnázium Rumburk. Nyní 
studuje na Univerzitě Karlově 
obor Marke�ngová komunikace 
a public rela�ons, který by měla 
letos úspěšně dokončit.

Míša dnes patří mezi slavné 
video bloggerky. Jak ji napadlo 
točit videa na YouTube (největší 
internetový server pro sdílení 
videosouborů  pozn. red.)? „Pr-
votní myšlenku mi vnukla moje 
tehdy velmi blízká kamarádka 
(zdravím, Alenko P.), se kterou 
jsme společně sdílely vášeň 
ohledně módy a kosme�ky. Tak 
vznikl název kanálu Stylewithme 
a já v srpnu 2013 vydala své 
úplně první video. Jelikož jsem se 
bála reakce, video jsem nesdílela 
na žádném ze svých osobních 
profilů. S přibývajícím množstvím 
odběratelů si toho však moji spo-
lužáci přeci jenom všimli a já se 
stala terčem kri�ky a výsměchu. 
Bylo těžké se vracet každý den do 
školy, kde se vám spolužáci smějí 
za to, co děláte. Málem jsem svou 
činnost na YouTube skončila, ale 
potřeba sama sobě něco dokázat 
mě popohnala dál. Dosud to beru 
jako jedno z mých nejlepších roz-
hodnu�, které jsem kdy udělala. 
Změnilo mi to život vzhůru noha-
ma  pozi�vně,“ vypráví o svých 

začátcích.
Nápady na videa čerpá primár-

ně na cestách či kdekoliv jinde 
venku. „Inspirace je všude kolem 
nás, je dobré mít oči neustále 
otevřené.“ Prozradila, že aktuálně 
ji natáčení videí živí natolik, že by 
mohla hravě uživit celou svou pě-
�člennou rodinu. „Můj primární 
zdroj příjmu jsou placené spolu-
práce právě na YouTube nebo na 
Instagramu (sociální síť  pozn. 
red.). Své cesty mám často pro-
pojené s firmami, které mě do za-
hraničí posílají, velkou část z nich 
si však pla�m sama. Cestování je 
za mě nejlepší inves�ce, která se 
mi vrací mnohonásobným způ-
sobem a zároveň je dostupnější 
než kdykoliv jindy. Proto by bylo 
škodou, toho nevyužít. Jsem mla-
dá a bez závazků, pokud nebudu 
cestovat nyní, v budoucnu už na 
to čas nebude,“ vysvětluje.

V druhé polovině listopadu vy-
šla Míše a její mamince Vietnam-
ská kuchařka. Kde se vzal tento 

nápad? „Chtěla jsem více pro-
pojit vietnamské kořeny se svou 
tvorbou a vytvořit dílo, které by 
si pořídil i ne-fanoušek Stylewi-
thme. Prostě univerzální knížku, 
která bude bavit bez ohledu, zdali 
mě bude kupující znát, či naopak. 
Knížka trvala skoro rok, nejvíce 
času zabralo psaní textů a admi-
nistra�va kolem, samotné vaření 
bylo jednodušší. Přichystaly jsme 
s maminkou notoricky známé re-
cepty, které se u nás vaří dlouhá 
léta, jenom bylo třeba dát to do 
kupy. Maminka je šikovná, její 
recepty jsou bezkonkurenční, tu-
díž nápad vytvořit s ní kuchařku, 
vznikl úplně přirozeně. Takový 
talent se nesmí zahodit!“

Videím už se v současnos� 
tolik nevěnuje, průměrně vydává 
na YouTube Míša jedno až dvě 
měsíčně. Kvůli zachování stopro-
centní auten�city si vše spravuje 
a řídí sama. Nejvíce času jí zabírá 
vyjednávání podmínek spoluprá-
ce, chození na schůzky a vyřizová-

ní korespondence. Samozřejmě si 
spravuje svůj instagramový profil, 
týdně absolvuje spoustu focení 
na své stránky. K tomu vede work-
shopy, navštěvuje veřejná setkání 
a autogramiády a reklamní akce. 
„Můj pracovní den začíná ráno, 
končím vždy až po půlnoci. Moc 
mě to baví, kdyby ne, nedalo by 
se to dlouhodobě takhle udržet.“

Má vášeň pro cestování a nyní 
plánuje cestu do jihovýchodní 
Asie (Vietnam, Thajsko), na Kubu 
a do Jihoafrické republiky. Rovněž 
ji baví grafické práce a toulání po 
nových podnicích. V současné 
době jí však nejvíce času zabírá 
stěhování do nového bytu, který 
si nedávno pořídila. „Jsem perfek-
cionista a vše musí být vyladěné 
do posledního detailu, v poslední 
době se tedy soustředím i na inte-
riérový design.“ Jaké má Míša cíle 
do budoucna? „Primárně udělat 
státnice! Poté bych chtěla po-
kračovat ve správě sociálních sí� 
a u toho si otevřít vlastní podni-
kání. Díky své početné komunitě 
fanoušků to mám s prorazením 
nových projektů snazší. Začátky 
jsou těžké, ať se jedná o cokoliv, 
kdyby byly jednoduché, nestály 
by za to. Já už jsem si svoje těžké 
začátky prožila. Tím bych chtěla 
na čtenáře apelovat, nevzdávejte 
se, ačkoliv vaše sny zní sebevíc 
bláznivě. Když jsem tehdy začína-
la natáčet v mém dětském pokoji 
ve Varnsdorfu, sama jsem nevě-
řila, že budu mít možnost denně 
inspirovat stovky �síců lidí a žít si 
svůj vlastní sen. Zázraky se dějí, 
ale jen píle Vás k nim přiblíží.“

Míša do svého rodného města 
zavítá často, kdykoliv má volný 
víkend. „Jezdím také kvůli těm 
dobrotám, co mi maminka vždy 
navaří. Ve Varnsdorfu jsem strá-
vila 18 let svého života, dosud 
ho beru jako svůj domov, kam se 
ráda vracím a vydechnu. Mám 
tam pár svých oblíbených míst, 
tak se seberu a sednu si. Cí�m 
vždy, jako kdyby se mi zastavil 
celý svět a před očima se mi mí-
hají vzpomínky z dětství. Tohle mi 
žádné jiné místo na světě nedá.“

Barbora Hájková

Míša je internetovou hvězdou. Sledují ji sta�síce lidí; foto archiv Bé Hà
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ZUBNÍ POHOTOVOST
   
8. - 9.12.2018  
MDDr. Daniela Kadlecová
Teplická 1850/60A, Děčín 
Tel. 412 531 330

15. - 16.12.2018  
MUDr. Bol�ková Renata
Varšavská 1836/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930

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

Společnost, inzerce 21/2018
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Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:  josef.knou-
rek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy 
nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů a keřů.

Prodám byt 2+1 v os. vl. na ul. Legií u červeného kostela. Tel. 723 037 831
Koupím LP gramofonové desky. Větší množství či sbírka vítána. Přijedu. 
Tel. 721 442 860. Stačí prozvonit.

Dne 13. prosince 
uplyne rok od tra-
gické nehody mojí 
maminky Marie 
Šimonové. Stále 
vzpomínají dcera 

Jitka a vnučka Míša.

Dne 13. prosin-
ce uplyne už 10 
let, co nás navždy 
opustila maminka, 
babička a praba-
bička Blažena Svo-

bodová. S láskou v srdcích stále 
vzpomínají dcery Květa a Anna 
s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. Dne 4. prosince 
uplynuly dva roky, kdy nás navždy 
opustila paní Vlasta Fárková. Sou-
časně dne 12. prosince uplyne 6 let, 
kdy nás navždy opustil pan Jaromír 
Fárka. S láskou stále vzpomínají 
synové Jaromír a Pavel a ostatní 
příbuzní. Děkujeme všem, kteří jim 
věnují tichou vzpomínku.   

Dne 24. prosince oslaví manželé 
Hindrákovi diamantovou svatbu  60. 
let. Přejeme jim mnoho zdraví a lás-
ky do dalších společných let. Dcera 
Milada a syn Milan s rodinami.

Dne 30. listopadu 
oslavila paní Elena 
Záhonová 70. na-
rozeniny. Do dalších 
let hodně zdraví a 
štěstí přejí manžel 

a dcery s rodinami.

ADVENT NA HRÁDKU
neděle 9. prosince 2018 od 

14.00 hodin,
v 15.00 hodin hudební 

překvapení.
Prodej perníčků, vánoční de-
korace, keramiky, výrobků ze 
dřeva, bižuterie, patschwor-

ku, hedvábí aj. výrobků.
Na zahřá� „svařák“.

Pořádá Regia a.s.

Vlastivědný sborník Mandava 2018
Varnsdorf    Kruh přátel muzea 

Varnsdorf obohacuje každý rok 
nabídku vlas�vědných publikací 
sborníkem Mandava. Ten letošní 
byl uveden na trh v první půli 
listopadu, a to v rozsahu téměř 
o sto stran větším než v předcho-
zím vydání. Co se v něm lze letos 
dočíst?

Na uvítanou jako obvykle sou-
hrn událos� právě před sto lety, 
jak je zaznamenal tehdejší varns-
dorfský kronikář. V jeho svědectví 
se setkáme s útrapami posledního 
roku Velké války, přičemž lakonic-
ky zachycuje i převratné poli�cké 
událos� onoho podzimu. Jiný úhel 
pohledu na totéž období přináší 
výtah ze vzpomínek Fran�ška Me-
lichara, bývalého vojáka na italské 
frontě a poté v československém 
vojsku v prvních letech republiky, 
jehož vyprávěním se vlas�vědná 
část sborníku symbolicky uzavírá. 
O půlstole� později se posouváme 
v příspěvku Jaroslava B. Melicha-
ra (jinak vnuka výše zmíněného 
vojáka), abychom se seznámili 
s „Poučením z krizového vývoje 
v okrese Děčín 1968-1969“, 
v němž se normalizační garnitura 
vypořádala s místními „revizionis-
ty“ či „pravicovými oportunisty“. 
Tentýž autor ale do Mandavy 
přispěl i významnou sta� o historii 
varnsdorfských klášterů. Své zna-
los� a zkušenos� z tex�lní výroby 
ve Velvetě přenesl Ervín Heinl do 
článku Od plátna k vlasovým tka-
ninám, obohacené o historickou 
fotodokumentaci. K pozůstatkům 
kutacích prací pod Tolštejnem nás 
zavede M. Plekanec.

V bloku biografických sta� se 
setkáme s třemi varnsdorfskými 
osobnostmi  sochařem Vincen-
zem Pilzem, kulturním pracovní-
kem a pozdějším starostou Edou 
Vébrem a předsedkyní Českého 
sta�s�ckého úřadu Ivou Rits-
chelovou. Čtvrtou osobnos� je 
rumburský rodák, motokrosový 
závodník Jaroslav Falta. Poměr-
ně silná je letos přírodovědná 
tema�ka: Lukáš Blažej zde pu-
blikuje další sérii kreseb hmyzu 
vyskytujícího se na Šluknovsku a 
Děčínsku. Z materiálu Moniky 
Suržinové získáme detailní pře-
hled o hnízdících ptácích v našem 
výběžku. Renata Procházková 
radostně hlásí zdomácnění mor-
čáka velkého na Mandavě. S dal-
šími zajímavými postřehy z našich 

„luhů a hájů“ přišel Roman 
Neckář.

Muzejní a památkářskou pro-
blema�ku zahajuje nový ředitel 
děčínského muzea Vlas�mil Pa-
žourek úvahou nad budoucnos� 
obou poboček ve výběžku, tj. 
v Rumburku a Varnsdorfu. Od Re-
naty Procházkové se dozvíme o 
projektu „Vzorkovnice varnsdorf-
ské“ včetně historických ukázek 
z depozitáře i naprosto čerstvých 
návrhů vzešlých z dětské soutěže. 
Rumburská loreta se může poch-
lubit dokončeným restaurováním 
obrazů křížové cesty v ambitu, 
v Mikulášovicích se podařilo ob-
novit kostelní betlém a v Krásné 
Lípě můžeme díky velkoryse pro-
vedené rekonstrukci obdivovat 
podstávkový dům v Masarykově 
ulici.

O své činnos� informuje Spo-
lek přátel Rumburku a Oblastní 
akademie přátel kultury. K pra-
videlným rubrikám patří souhrn 
novinek v regionální literatuře 
a meteorologická zpráva za 
předchozí rok. V oddíle Hosté se 
kromě již zmíněných vojenských 
vzpomínek Fr. Melichara uplat-
nily dva příspěvky z historie že-
lezniční dopravy v nejbližším sas-
kém sousedství. Závěrečná část 
Mandavy patří jako vždy celoroční 
bilanci Kruhu přátel muzea Varns-
dorf. Mandavu 2018 pořídíte 
u místních knihkupců a v infocent-
rech Šluknovského výběžku, nebo 
se můžete obrá�t přímo na vyda-
vatele  Kruh přátel muzea Varns-
dorf, kpmv@quick.cz, tel. 412 
334 107.

KPMV

Varnsdorf    Dne 19. listo-
padu zemřel po těžké nemoci 
člen varnsdorfského basket-
balového oddílu, dlouholetý 
trenér pan Jan Bartl. 
Pokračoval mnoho let 
v práci svého ta�nka pana 
Karla Bartla, který roky vedl 
úspěšný ženský tým ve Varns-
dorfu. Mě osobně začal Jan 
Bartl trénovat v roce 1971. 
Nepamatuji si, zda jsme byly 
jeho první svěřenkyně, ale 
určitě když ne první, tak jedny 
z prvních. Přivedl k basketba-
lu spoustu chlapců i dívek, a 
i díky němu má tento sport 
v našem městě tradici. Mys-
lím, že několik generací na 
něho bude vzpomínat jako na 
obětavého trenéra, který měl 
rád basketbal. Honzo, děku-
jeme Ti.
Za varnsdorfské basketbalisty 

Bára Michalinová

Opus�l nás Jan Bartl

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování přátelům a známým za 

účast na posledním rozloučení s mým 
bratrem Miroslavem Kňourkem. Též 
za květinové dary firmě Noprosu a 
přátelům. Josef Kňourek s rodinou. 
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Volejbalová mládež sbírá důležité body ve všech soutěžích
Varnsdorf  Během letošního 

podzimu se rozeběhlo několik 
soutěží volejbalové mládeže: 
barevný minivolejbal, krajská 
soutěž mladších žákyň čtyřkové-
ho volejbalu a pro varnsdorfský 
oddíl nově také krajská soutěž 
čtyřek mladších žáků.

Mladší žákyně hrají ke krajské 
soutěži ještě i barevný mini, kde 
se jim na krajských soutěžích ve-
lice daří. Ve čtyřkovém volejbale 
stále sbírají zkušenos� a připra-
vují se tak na „velký“ volejbal. 
V sobotu 10. listopadu proběhlo 
ve varnsdorfské sportovní hale 
další krajské kolo. Turnaj je roz-
dělen do několika výkonnostních 
skupin a varnsdorfská děvčata 
drží krásný střed.

Na posledním turnaji si poradila 
s Frýdlantem a již dokázala porazit 
favorizovanější Bižuterii Jablonec 
nad Nisou. Bohužel nestačila na 
družstva zkušenějšího Rychnova a 
Doks. Pro příš� kolo tedy udržela 
výkonnostní ligu a patří jim střed 
tabulky.

Kluci jsou opro� děvčatům na 
úplném začátku. „Letošní sezónu 

považujeme za zkušební a „otr-
kávací“. Kluci doteď hráli pouze 
barevný minivolejbal a s větším 
se teprve seznamují. Ale pokroky 
jsou znát. Na zářijové kvalifikaci 

bohužel neuhráli ani set, což se 
v prvním kole změnilo a už do-
kázali soupeře pozlobit a ukázat, 
že rostou. Výsledek 1:1 s TJ Savia 
Liberec hochy nabudil do další-

ho kola, kde určitě budou ch�t 
opět o kousek poposkočit,“ řekla 
Michaela Damnitzová z volejbalo-
vého oddílu TJ Slovan Varnsdorf. 

Redakce 

Volejbalová mládež hraje několik soutěží; foto archiv TJ Slovan Varnsdorf 

Hokejisté urvali proti 
Lomnici dva body

Varnsdorf    Hokejisté Varns-
dorfu po delší době mohli oslavit 
bodový zisk. Na domácím ledě 
porazili Lomnici nad Popelkou 
4:3 po samostatných nájezdech. 
Přesto zůstávají na posledním 
místě Krajské ligy Libereckého 
kraje. „Lomnice prohrála třikrát 
v řadě, tušili jsme, že bychom se 
na ní mohli chy�t. Začátek byl 
nervózní, pak se to zlepšilo. Za 
stavu 3:1 nám rozhodčí neuznal 
dvě branky, Lomnice snížila. Zá-
věr byl hek�cký, hosté půl minuty 
před koncem srovnali. I když ten 
vyrovnávací gól byl podle mě po-
chybný. V prodloužení jsme byli 
lepší, jsem rád, že jsme zvládli 
nájezdy,“ radoval se vedoucí týmu 
Radek Hron. 

                                                      Redakce

Sálovkářům se druhý turnaj vůbec nepovedl
Varnsdorf  Sálovkáři celku 

Futsal Varnsdorf zažili černou so-
botu. Druhý turnaj se jim vůbec 
nevydařil.

„Při odjezdu na turnaj jsme 
přejeli černou kočku, a ta nám 
to pěkně vrá�la,“ smutně přiznal 
vedoucí klubu Marcel Mikolášek. 
V prvním zápase Varnsdorf prohrál 

se šluknovským nováčkem 1:3, 
jedinou trefu zařídil Beránek. „Vy-
tvořili jsme si šancí na tři zápasy, 
ale to proměňování. Soupeř si pak 
svou agresivitou zápas pohlídal,“ 
podotkl Mikolášek. 

„Druhý zápas dopadl naprosto 
katastrofálně. Děčínské Bumiko 
nás přejelo 10:2. Nepodařený 

turnaj znamená, že jsme v tabulce 
spadli z tře�ho na šesté místo,“ 
řekl Mikolášek. O branky pro� 
Bumiko se postarali Beránek 
s Fialou. 

Sestava Varnsdorfu: Petrásek  
Fiala, Beránek Ji., Skotnica, Beránek 
Ja., Zadina  Relich, Mikolášek. 

Redakce

Basketbalisté dostali od Chomutova lekci
Varnsdorf  Basketbalisté TJ 

Slovanu Varnsdorf mohli doma 
pro� silnému Chomutovu pouze 
překvapit.

A to se vůbec nepodařilo. Varns-
dorf, který nastoupil v sedmi li-
dech, na první tým tabulky vůbec 
nestačil, když mu podlehl vysoko 
58:135. V dresu hostů řádili ex-
-děčínš� basketbalisté. Jakub 

Houška nasázel Slovanu 34 bodů, 
Luboš Stria 30. Varnsdorf je za�m 
v tabulce Severočeské ligy sedmý.

TJ Slovan Varnsdorf 58:135 BK 
Levhar� Chomutov
(6:34, 20:68, 40:104)
Body Slovan: Beran 15 (1x3), Pa-
sovský 15 (1x3), Schilling 10 (1x3), 
Šišulák 6, Zamrzla 6, Vakulenko 4, 
Janoušek 2.                           Redakce

Junioři U19
Žižkov 102:55 Varnsdorf
Vyšehrad 65:63 Varnsdorf 
Starší žáci U15
Varnsdorf 70:41 Slaný 
Varnsdorf 67:70 Vyšehrad
Minižáci U13 
Varnsdorf 18:82 Děčín
Varnsdorf 15:67 Děčín

HC Varnsdorf 

HC Lomnice nad Popelkou

4

3
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Varnsdorfští siláci bodovali na mistrovství republiky
Trutnov   V Trutnově se pod 

záš�tou federace FČST konalo 
mezinárodní mistrovství ČR 
v benchpressu a v mrtvém tahu. 
Této soutěže se zúčastnilo na 
152 závodníků nejen z ČR, ale 
i ze Slovenska, Polska i Slovin-
ska. Město Varnsdorf a místní 
oddíl OST Varnsdorf reprezento-
vala hned čtveřice siláků.

Jako první do soutěže nastoupil 
Matěj Syrovátka již v pozici junio-
ra. Nejdřív si zasoutěžil v bench-
presu RAW ve váhové kategorii 
do 100 kg. Soutěž zakládal na 185 
kg. Druhým pokusem zdolal činku 
o váze 200 kg. Soutěž zakončil 
národním rekordem o váze 210 
kg. Tímto Matěj vyhrál vlastní 
váhovou kategorii, zároveň vyhrál 
absolutní pořadí juniorů a v po-
řadí „vítěz vítězů“ Matěj obsadil 
krásné tře� místo bez rozdílu vah, 
věku a pohlaví.

Po sobotním benchpressu ná-
sledovala disciplína „mrtvý tah“. 
Ve váhové kategorii do 100 kg 

RAW za OST Varnsdorf nastoupil 
Matěj Syrovátka, který po základ-
ním pokusu 290 kg navýšil na 
310 kg a své vystoupení ukončil 
na váze 325 kg. Tento výsledek 
znamenal druhé místo ve vlastní 
váhové kategorii. Stejnou příčku 
obsadil i mezi juniory. 

Závěr mistrovství ČR patřil mrt-

vému tahu v podpůrných dresech 
v kategorii EQ. Varnsdorf měl za-
stoupení tří závodníků. V junior-
ské kategorii nastoupil Richard 
Šos, který začal úspěšně na 245 
kg. Druhý pokus se nezdařil, a tak 
obsadil čtvrté místo mezi juniory 
EQ. Ve váhové kategorii mužů 
67,5 kg OPEN nastoupil Daniel 

Pianka, který soutěž začal na 190 
kg. Poté pokořil činku na 205 kg 
a soutěž ukončil ve světovém re-
kordu na váze 210 kg, čímž vyhrál 
vlastní váhovou kategorii, celou 
kategorii můžu EQ a v pořadí 
„vítěz vítězů“ obsadil Pianka tře� 
příčku. Posledním zástupcem 
v kategorii do 100 kg Masters EQ 
byl Luboš Šos. Soutěž zahájil na 
301 kg, poté přešel na váhu 326 
kg, kterou též úspěšně zvládnul. 
Tře� pokus na 332,5 kg byl již nad 
jeho síly. Šos vyhrál svou váhovou 
kategorii, v pořadí Masters skončil 
absolutně druhý a druhou příčku 
obsadil i v pořadí „vítěz vítězů“.

Soutěž byla výborně připravená 
a domovský oddíl Spartak power-
li�ing Trutnov �mto zaslouží 
velikou pochvalu. „Tradiční podě-
kování patří jak městu Varnsdorf, 
které nás finančně v rámci dotace 
podporuje, tak i Honzovi Pianko-
vi, který pomáhal klukům přímo 
na place,“ řekl na závěr Daniel 
Pianka.                                  Redakce

Varnsdorfš� siláci na MČR v Trutnově; foto archiv OST Varnsdorf

FK Varnsdorf přezimuje na čtvrtém místě tabulky
Tábor   Tohle byl opravdu 

parádní podzim! Fotbalisté 
Varnsdorfu zakončili letošní rok 
výhrou 3:2 na hřiš� předposled-
ního Táborska. Vítězná trefa 
přišla v závěru zápasu. 

Utkání rozsekl v 90. minutě 
chytrou střelou Daniel Kozma, 
tým ze severu Čech tak bude 
překvapivě přezimovat na čtvr-
tém místě FORTUNA: NÁRODNÍ 
LIGY. „Byl to hodně těžký zápas, 
za vítězství jsme samozřejmě 
moc rádi. Sami jsme si to ale 

zkomplikovali,“ připomněl trenér 
Varnsdorfu David Oulehla. 

Jeho svěřenci to�ž ještě v 72. 
minutě vedli 2:0. „Trvalo nám 
trochu déle, než jsme začali 
trhat dobrou obranu domácích. 
Do poločasu jsme dali jednu 
branku, po hodině hry přidal 
stoper Kouřil druhou. Byly 
tam další šance, tam jsme 
to mohli rozhodnout,“ 
moc dobře věděl. Pak ale 
varnsdorfš� fotbalisté ubrali nohu 
z plynu a domácí začali vystr-

kovat růžky. „Přišlo snížení a 
domácí začali tlačit. Měli hro-
madu standardních situací, dvě 
minuty před koncem vyrovnali. 
Musím ale před kluky smek-
nout, našli ještě síly a v poslední 
minutě nám Kozma vystřelil tři 
body,“ radoval se Oulehla.

Skromný tým z Kotliny tak 
uzavřel podzimní část sezony 
na senzačním čtvrté místě. 
To asi před sezonou nikdo neče-
kal. „Abych byl upřímný, trochu 
jsem se obával. Myslel jsem 

si, že budeme spíše v dolní 
polovině tabulky. Ten podzim 
byl nadstandardní, spokojenost je 
určitě na místě,“ přiznal upřímně 
David Oulehla.  „Teď nás ještě 
čeká dvoutýdenní blok mi-
mosportovních ak�vit. Ná-
sledně budou mít kluci dva 
týdny volno. Pak je čeká indivi-
duální plán, k prvnímu tréninku 
v rámci zimní přípravy 
se sejdeme 7. ledna,“ uza-
vřel vše trenér FK Varnsdorf. 

Redakce

1.SC Znojmo FK 1:1 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 1:0 FC MAS Táborsko

FK Pardubice 0:0 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 0:0 FK Baník Sokolov

MFK Vítkovice 2:0 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 1:0 FC Hradec Králové

FK Varnsdorf 1:0 FC Vysočina Jihlava

MFK Chrudim 0:1 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 0:1 FK Fotbal Třinec

FC Zbrojovka Brno 0:0 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 3:1 FK Viktoria Žižkov

FC Vlašim 1:1 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 1:0 FK Ústí nad Labem

1.SK Prostějov 0:2 FK Varnsdorf

FK Varnsdorf 0:1 SK Dynamo ČB

FC MAS Táborsko 2:3 FK Varnsdorf

Podzimní výsledky Varnsdorfu v rámci FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 12


