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Městské slavnosti přilákaly během soboty několik tisíc návštěvníků; foto Tomáš Secký

Městské slavnosti nabídly vystoupení Monkey Business, 
Bena Cristovao, ohňovou show i program pro děti

Varnsdorf  Třetí červnová 
sobota patřila městským slav-
nostem. Letošním největším 
tahákem bylo vystoupení Bena 
Cristovao a Monkey Business.

Slavit se začalo v pátek
Páteční večer patřil oslavám 

výročí otevření vyhlídky Hrádek. 
Ano, tato varnsdorfská dominan-
ta je tu již 115 let. V prostorách 
pod vyhlídkou byla připravena 
pro děti hra plná úkolů s názvem 
Dobrodružná výprava za pokla-
dem Hrádku, k poslechu zazpívala 
děvčata z pěvecké skupiny Ná-
hodou pod vedením Aleny Sme-
tanové a zahrála dechová kapela 
Pavla Zelenky. Večerem provázel 
Dan Syrovátka a v půlce progra-
mu byla představena Josefem 
Rybánským nová publikace, kte-
rá byla na počest těchto naroze-
nin vydána Městskou knihovnou 
Varnsdorf a městem Varnsdorf. 
Hrádku popřál také místostarosta 
Roland Solloch. „Přeji mu mini-
málně dalších 115 let a doufám, 
že se podaří plánované opravy 
zázemí restaurace.“

Po celou dobu byla vyhlídka 
volně otevřená veřejnosti a ně-
kolik stovek návštěvníků si během 
odpoledne a večera nenechalo 
ujít krásný a prosluněný výhled na 
naše město a sousední Němec-
ko. Na závěr večera si návštěvníci 
mohli upéct buřty a zakončit tak 

první den slavností. Je velmi po-
těšující, že se do jedné z význam-
ných varnsdorfských lokalit opět 
vrací život.

Roztančená sobota
Hlavní část slavností města se 

odehrávala v sobotu na hřišti  
v areálu sportovní haly v Západní 
ulici. Vše začalo úderem druhé 
hodiny odpolední. I když teploty 
dosahovaly ke 30 stupňům a slun-
ce neúprosně pražilo, prostor se 
pomalu začínal plnit návštěvníky. 
Slavnosti zahájila liberecká coun-
try skupina Nonstop, pomyslný 
štafetový kolík převzal folklorní 
soubor Dykyta. Dále vystoupila 
skupina Benjaming‘s Clan z Trut-
nova, která předvedla svůj celtic 
pop-rock. Malé i velké pobavilo 
vystoupení kouzelníka Čáry Kluka 
a po něm se na pódiu předsta-
vila hudební skupina Plujem. Ta 
bohužel v nepřízni počasí stihla 
jen úvodní část svého vystoupe-
ní. Bouřka a přívalový déšť na půl 
hodiny přerušily jejich vystoupe-
ní. Pořadatelé však neplánova-

nou situaci zvládli se ctí a skluz  
v plánovaném programu nenastal. 
Déšť sice přinesl pár komplikací 
(například rychle dát do pořádku 
mokré pódium), ale vzhledem  
k horkému počasí poskytl všem 
vytoužené ochlazení.

S příchodem devatenácté ho-
diny začal počet návštěvníků ra-
pidně stoupat. Svůj taneční um 
ukázala místní skupina Stars a po 
nich už publikum přivítalo první 
hvězdu večera Bena Cristovao. 
Hudbou a zpěvem roztančil své 
příznivce a po vystoupení mohla 
nejedna slečna ulovit společnou 
fotografii. Po Benovi vystoupili 
varnsdorfští parkouristi s akroba-
tickou show. 

Před půl desátou se rozhrnula 
opona, která utajovala přípravy 
na pódiu a skupina Monkey Bu-
siness odstartovala svou hudeb-
ní show. Kapela působí na české 
scéně už 19 let a mezi její členy 
patří např. Roman Holý, Matěj 
Ruppert, Ondřej Brousek a Tereza 
Černochová. Zazpívali své největší 

hity jako Intercooler, Piece Of My 
Life a My Friends a dostali do varu 
celý areál, který si vymohl přída-
vek. Po velkolepém vystoupení 
proběhla ohňová show s názvem 
Shamaniac, kterou předvedla 
skupina Blackout Paradox a celý 
program zakončila rocková kapela 
Dani Robinson Concept. 

Sobotním programem prová-
zel MC Manda, nechyběl stánko-
vý prodej rozličných drobností a 
občerstvení od kvalitní kávy přes 
masné a uzené výrobky až po 
sladkosti všeho druhu. Nejen pro 
děti byl připraven doprovodný 
program v podobě skákacího hra-
du, nafukovací skluzavky, soutěží, 
vyrábění, jízdy na čtyřkolce, eko-
hrátek, střelby, masáží a mnoho 
dalšího.

Na místě je srdečné poděko-
vání všem účinkujícím a orga-
nizátorům, kteří se na tak velké 
akci podíleli a zajistili plynulost 
a pohodovou atmosféru v obou 
dnech.
                     Barbora Hájková
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TFA Plzeň: Dušan Víta okusil nejtvrdší soutěž hasičů

V domě ve Východní ulici vykradl zloděj dva sklepy

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Extrémní počasí, dřina a litry potu. Dušan Víta si okusil podmínky závodu TFA; foto miw.cz

Plzeň        Nejtvrdší hasičské 
disciplíny i výstup na věž ka-
tedrály sv. Bartoloměje s plnou 
výbavou. To čekalo na Dušana 
Vítu, který jel soutěžit do Plzně  
v TFA (Toughest Firefighter Alive)

Tři varnsdorfští hasiči ze směny 
„C“ se pravidelně účastní světo-
vých hasičských a policejních her 
za oceánem. V současné době 
vrcholí s přípravou. Jejich kolega 
Dušan Víta ze směny„B“ to v pá-
tek 14. června neměl do Plzně 
tak daleko. Dušan v den závodu 
brzy ráno vyrazil do Plzně, kde 
se přímo na hlavním náměstí  
Republiky konal další ročník závo-
du v TFA.

Tato disciplína ve „sportovním“ 
módu simuluje hasičské činnosti. 
Na čtyřech stanovištích tak sou-
těžící musí například roztáhnout 
hadice, pak další smotat, přenést 
žebříky, vylézt na věž nebo něko-
lik desítek metrů odtáhnout figu-
rínu.

Zatímco zkušení borci, závod-
níci, mají specializované a odleh-

čené obleky a přilby, varnsdorfský 
hasič vyrazil prostě v tom, v čem 
běžně v práci zasahuje. Podmín-
ky byly v Plzni opravdu extrémní, 
slunce svítilo, stín byl nedostat-

kovým zbožím a pomyslnou od-
měnou za litry vypoceného potu 
mohl být snad jen výstup do věže 
katedrály sv. Bartoloměje, v níž 
bylo docela příjemně.

I když se Dušan Víta umístil až 
v druhé půlce startovního pole, 
rozhodně si získal obdiv všech při-
hlížejících fanoušků.
        Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf       V sobotu 8. červ-
na nahlásili obyvatelé domu ve 
Východní ulici možnou krádež 
věcí ze sklepů.

Obyvatelé domu ve varnsdorf- 
ské Východní ulici kontaktovali 
v sobotu osmého června místní 
strážce zákona. Podle prvotních 
indicií ve sklepních prostorech 
domu zřejmě došlo k vloupání 
do zdejších sklepů. U dvou bylo 

odhaleno násilné vniknutí.  Z jed-
noho se navíc ztratilo pár usklad-
něných věcí. V policejních proto-
kolech se po sečtení všech ztrát 
a poničení objevila částka 4500 
Kč. Mezi chybějícími věcmi byla 
např. vysílačka a stříkací pistole.  
Policisté z místního obvodního 
oddělení šetří zjištěné okolnos-
ti s ohledem na možné přečiny 
krádeže a porušování domovní 

svobody.
Výlet s nepříjemností
Policisté z Varnsdorfu pátrají po 

dámské kabelce a jejím obsahu, 
jelikož v neděli druhého června 
zmizela z odstaveného automo-
bilu. Výletnice z Prahy zavítala  
k hradu Tolštejn. Na místním par-
kovišti odstavila osobní automobil 
a vyrazila za kulturou. Ve vozidle 
zanechala dámskou kabelku s 

osobními věcmi, finanční hoto-
vostí, mobilním telefonem a do-
klady. Když se k vozidlu odpoledne 
vrátila, kabelku už v autě neměla. 
Společně s policisty se dopočítali  
škody ve výši necelých osmnácti 
tisíc českých korun. Nepříjem-
ností se policisté nadále zabývají 
s ohledem i na možný přečin krá-
deže.
            por. Bc. Petra Trypesová

4.5.2019 ve 20:45 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od dispečinku RZS o aktivaci 
automatického defibrilátoru do 
panelového domu v našem měs-
tě, kde se měl nacházet novoro-
zenec v bezvědomí. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka městské po-
licie, která zjistila pětidenní dítě, 
které již přicházelo k vědomí. 
Jeho předešlý stav byl způsoben 
zřejmě nesprávným vdechnutím 

mléka při krmení. Strážníci měst-
ské policie setrvali na místě až do 
příjezdu sanitky a dítě zdravotní-
kům předali k dalšímu vyšetření.

18.5.2019 ve 12:25 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavil občan naše-
ho města, který zde odevzdal ná-
lez černé pánské kožené peněžen-
ky, kterou nalezl na autobusovém 
nádraží. Peněženka obsahovala 
občanský průkaz a kartičku po-

jištěnce zdravotní pojišťovny. Na 
základě tohoto zjištění se stráž-
níkům městské policie podařilo 
kontaktovat majitele peněženky, 
který si svůj majetek vyzvedl a 
převzal na služebně městské poli-
cie. Děkujeme poctivému nálezci.

20.5.2019 v 5:40 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občanem města, že se na 
ulici Plzeňská, u čerpací stanice 

Euro Oil, nachází zřejmě sražená 
liška. Na místo byla vyslána hlíd-
ka městské policie, která zjistila, 
že se nejedná o lišku, nýbrž o je-
zevce. Mrtvý jezevec byl strážníky 
vložen do tří igelitových pytlů na 
kadáver a převezen na služebnu 
městské policie. Následně byl 
vyrozuměn myslivecký hospodář, 
který si mrtvé zvíře převzal.

Martin Špička

velitel městské policie
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Stanislav Horáček: Přeji všem krásné a pohodové léto

Vedení města diskutovalo s občany o budoucí podobě náměstí

Město pokračuje v opravách chodníků a komunikací

Vážení a milí spoluobčané, 

právě v rukou držíte poslední 
číslo Hlasu severu před prázdni-
novou pauzou. Další číslo vyjde 
29. srpna. Je před námi doba 
dovolených a velkých školních 
prázdnin. Čas, kdy mnoho z nás 

načerpá novou energii. Jak je 
již zvykem, slavnosti města od-
startovaly letní čas a já chci  
poděkovat všem, kteří se na orga-
nizování této skvělé akce podíleli. 
Díky. 

Přeji vám, aby se vám  
na vašich letních cestách  

vydařilo počasí a návrat  
z dovolené nebo výletu byl 
vždy šťastný a bez nehod.  
Odpočiňte si a užívejte slunných 
dnů. Krásné léto všem. 

Váš Stanislav Horáček, starosta 
města Varnsdorf.

Varnsdorf    V úterý 11. červ-
na se v sále Městské knihovny 
Varnsdorf uskutečnila beseda 
s občany na téma „Náměstí ve 
Varnsdorfu“. Byla představena 
vizualizace plánované rekon-
strukce náměstí.

Avizované besedy s městským 
architektem Ing. arch. Borisem 
Šonským se zúčastnilo asi 15 ob-
čanů. Za vedení města byl příto-
men starosta Stanislav Horáček 
a místostarosta Roland Solloch, 
za správu majetku a investic dis-
kutoval vedoucí odboru Jaroslav 
Beránek. Své výtvory prezentovali 
také tři studenti fakulty architek-
tury ČVUT, jejichž návrhy byly vy-
brány komisí z celkově devíti do-
šlých. 

„Náměstí je složitá věc, proto-
že je to veřejný prostor,“ řekl na 
úvod starosta Horáček. „Nejprve 
jsme požádali architekta města, 
aby vytvořil určité studie, které 
jsme poté diskutovali na komi-
sích správy majetku a výstavby. 
Diskuse nad třemi návrhy probí-
haly asi rok. Zadání bylo takové, 

že chceme změnit vzhled náměstí 
v nějakých finančních možnos-
tech. Ten prostor chceme vylep-
šit, ale nechceme, aby to stálo 
třeba 100 mil. Druhá věc, která 
limituje vzhled našeho náměstí je 
vlastnictví louky, která přiléhá ke 
kostelu. Tato zelená plocha není 
města, přestože se město snaží 
ho do majetku získat, majitel ho 
prozatím odmítá prodat nebo 
směnit,“ vysvětlil starosta.

Celý prostor musí logicky na-
vazovat na stávající autobusový 
terminál a parkoviště pod ním. 
Občanům byla představena vizua- 
lizace náměstí, jejíž autorem je 
městský architekt pan Šonský, 
a dále byly prezentovány práce 
studentů architektury. Oproti 
městskému architektovi neměli 
studenti žádné finanční, majet-
kové a jiné mantinely, pracovali 
skoro bez omezujících kritérií a 
mohli tak zcela pustit uzdu své 
fantazii. Takže vtipným prvkem  
v prezentovaných vizualizacích 
byla například pivnice s dřevěný-
mi lavicemi jako na beerfestu. To 

vše v kostelní zahradě, která je 
majetkem fary. Některé nápady 
studentů však diskutující zaujaly.

Studenti vzali v úvahu celou his-
torii náměstí, hráli si se symboli-
kou. Cílem všech vizí bylo náměstí 
oživit a zároveň vytvořit prostor 
pro příjemnou relaxaci. Negativně 
náměstí neovlivňuje ani tak ab-
sence budov ze severní a západní 
strany, ovlivňuje ho hlavně dopra-
va se svou velkou křižovatkou. Ale 
lze najít i to, čím je naše náměs-
tí zajímavé. Zajímavostí náměstí 
je svažitý terén, který ke kostelu 
stoupá až asi o pět metrů. V prv-
ním návrhu například studentka 
Pavoučková předvedla studii se 
zajímavě geometricky řešenými 
širokými schodovými stupni, kte-
ré se klikatí prakticky po celé šířce 
náměstí. Tyto dlouhé stupně by 
plochu náměstí výškově rozdělily 
na dvě „patra“. Spodní plocha by 
mohla být využívána pro různé 
prodejní a kulturní akce a horní 
plocha s dominantní budovou 
kostela jako oddechová zóna.

Architekt Šonský konstatoval, že 

myšlenkově se s nápady studen-
tů v mnohém shoduje, on však 
byl oproti studentským pracím 
svázán realitou života. Musel vy-
cházet ze zadávacích kritérií měs-
ta a zároveň z připomínek dot- 
čených orgánů, jako je například 
dopravní policie a správci sítí, se 
kterými už svou studii konzulto-
val. Připustil však, že jeho studie 
je zatím prvotním návrhem. Bude 
se zabývat některými návrhy 
studentů a připomínkami, které  
v diskusi zazněly. Město uvažuje, 
že na vodní prvek, který byl v za-
dávacích podmínkách, a je tedy 
součástí studie, by případně ještě 
vyhlásilo architektonickou soutěž.

Studie prozatím neřeší výstavbu 
budov, přestože s nějakou hmo-
tou v severním i západním pro-
storu počítá a ve studii je nazna-
čena. Bylo zmíněno, že je možné, 
že jedno nakonec přinese druhé. 
První krok – revitalizovaný prostor 
náměstí, přitáhne podnikatele, 
kteří provedou krok druhý – vý-
stavbu budov občanské vybave-
nosti, stavbu hotelu apod.          RH

Varnsdorf         Varnsdorfská 
radnice pokračuje v opravě 
chodníků a komunikací. Dokon-
čuje se chodník v ulici Českoslo-
venských letců a připravují se 
projekty na další akce.

V současné době se dokončuje 
rekonstrukce chodníku v ulici Čes-
koslovenských letců. Ten byl znám 
především díky kaštanové aleji. 
Ta, pro svůj špatný, dožilý stav a 
zásah do průjezdního profilu ko-
munikace, musela být pokácena. 

Špatný stav stromů potvrdil také 
dendrolog. Zprvu to vypadalo, že 
náhradní výsadba nebude mož-
ná z důvodů ochranného pásma 
inženýrských sítí. Místem totiž 
vede plynovod a elektrická síť do 
veřejného osvětlení. To se v rámci 
rekonstrukce vyměnilo za nové. 
Dobrou zprávou je, že se poda-
řilo projekt upravit, chodník po-
sunout více směrem k přilehlým 
zahrádkám a vytvořit tak pruh pro 
náhradní výsadbu zeleně. O typu 

stromů se teprve jedná, neboť 
nesmí zasahovat do profilu ko-
munikace. Plánuje se také oprava 
části chodníku v ulici Bratislavská, 
prozatím jednostranně.

Kromě chodníků se chystá vý-
stavba nových parkovacích míst a 
oprava povrchů komunikací. Do-
končují se projekty na nová par-
koviště v ulici Karolíny Světlé a u 
panelových domů u ulic Východní 
– Kollárova. K rozšíření a rekon-
strukci parkovišť dojde v ulicích 

Kostelní a Lesní. 
S celoplošnou opravou povrchů 

komunikací se počítá na Studán-
ce, dále v ulici Hrnčířská, Raiso-
va, Výpadová, spojnice mezi ulicí  
B. Němcové a Seifertova. Na re-
vitalizace také čeká ulice Jarošo-
va. V ní proběhne rekonstrukce 
chodníku, povrchu komunikace a 
dojde k vykácení dožilých stromů. 
Ty budou v menší míře nahrazeny 
novou zelení.   
             Tomáš Secký
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Varnsdorf      Na ZŠ Edisono-
va Varnsdorf probíhá již třetí 
mezinárodní projekt, tentokrát 
s názvem„The Tower of Expecta-
tions“ (Věž očekávání). Jeho 
partnerské školy jsou z Itálie, 
Španělska, Maďarska, Turecka 
a Chorvatska. Žáci i učitelé mají 
příležitost si vyzkoušet, jak se 
učí jinde ve světě. A opět přišla 
možnost, abychom ukázali, jak 
to šlape u nás.

Zahájení návštěvy, která čítala 
celkem 30 osob (učitelé a žáci), 
proběhlo dne 28. května 2019 
přivítáním, prohlídkou školy a 
workshopy pro děti, na kterých 
vzniklo velké množství výtvorů 
na téma „architektura“. V rámci 
týdenního programu hosté pro-
cházeli městem Varnsdorf, navští-
vili město Rumburk, obec Jiřetín 
pod Jedlovou a jeli se podívat do 
Liberce. Zde realizovali workshop 
na Fakultě umění a architektury 
TUL, obdivovali Ještěd i iQ Landii.

Italové: „Všude okolo máte 
krásnou přírodu. Jsme rádi, že 
jsme navštívili toto malé městeč-
ko. Máte skvělý bazén.“

Španělé: „Musíme uznat, že 
jsme si mysleli, že je vaše škola 
soukromá. Máte tady skvělou at-
mosféru, musí se vám tady dobře 
pracovat.“

Maďaři: „Nám se nejvíce líbil 
Dýmník a Strom života. Ta ener-
gie, která se nachází na tomto 
místě, je nepopsatelná.“

Turkyně: „Varnsdorf je krásné 
město, jsme rády, že se můžeme 
zúčastnit projektu. Zaujal nás 

Ještěd a Loreta v Rumburku. Tyto 
stavby jsou opravdu jedinečné.“

Chorvatky: „Poprvé jsem měla 
možnost vlézt do štoly. Byla tro-
chu zima, ale to mi vůbec neva-
dilo, protože jsem se zahřála při 
výstupu na Křížovou horu. Jsem 
nadšená!“

Vyprávět by mohli i rodiče na-
šich žáků, kteří ubytovávali děti 
z partnerských škol a jimž patří 
velký dík za tuto pomoc a spo-

lupráci. Ukončení projektu bylo 
velkolepé. Poslední akcí byla Za-
hradní slavnost, kde měli hosté 
možnost vidět, jak šikovné děti 
chodí k nám do školy. Přálo nám 
krásné počasí, a tak vše proběhlo 
bez problémů. Program doprová-
zely hry a soutěže, opékání buřtů 
a ochutnávka dobrot. Kdo dorazil, 
určitě neprohloupil a užil si slav-
nost společně s námi.

Andrea Nováková

Poslední akcí v rámci projektu byla Zahradní slavnost; foto ZŠ Edisonova

Varnsdorf           Město pokračuje  
i v letošním roce s výměnou ve-
řejného osvětlení v ulicích. Staré 
lampy se sodíkovou výbojkou 
nahrazují nové, vybavené LED 
technologií.

S výměnou veřejného osvětle-
ní za úspornější světelné zdroje 
začal Varnsdorf již v roce 2015 
a dosud do ní investoval, včetně 
letošního roku,přibližně patnáct 
milionů korun. Dohromady je 
ve městě zhruba dva a půl tisíce 
lamp. Nové LED lampy mají více 
výhod. Tou hlavní je však úspo-
ra elektřiny, tím pádem i finan-
cí. Výměnu veřejného osvětlení 
provádí Technické služby města 
Varnsdorf, které mají zároveň na 
starost i jejich údržbu.

V poslední době došlo k výmě-
ně lamp v ulici Československých 
letců, kde probíhá zároveň rekon-
strukce chodníku. Z nových lamp 

se těší také obyvatelé panelových 
domů v ulici Legií za poliklinikou. 
Dále prošly výměnou lampy v ulici 
Barvířská podél Mandavy. Kon-
cem minulého roku se stihla pro-

vést výměna osvětlení v ulicích 
Ševčíkova či Chmelařská. Několik 
zcela nově vybudovaných lamp 
vzniklo v uličce vedle marketu 
Billa, nebo v části ulice Národní.

V současné době se připravuje 
administrativa k výměně osvětle-
ní v ulicích Tyršova, Žilinská, Sed-
lářská a Střelecká.           

             Tomáš Secký  

S rekonstrukcí chodníku v ulici Československých letců došlo zároveň k výměně osvětlení; foto Tomáš Secký
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Vystoupit ze své komfortní zóny a posunout se dál…
Rusko, USA     Ředitelé dceři-

ných společností TOS VARNS- 
DORF, a.s., Karel Andok a Radim 
Petrák, žijí a pracují každý na 
opačné straně světa. Oba byli 
zaměstnavatelem vysláni na 
dlouhodobý pracovní pobyt. Je-
den je v Rusku, druhý v USA. Jak 
se žije Čechům z našeho severu 
v těchto dvou vzdálených ze-
mích, které jsou rozdílné nejen 
vhledem k Čechám, ale zejména 
oproti sobě navzájem?

Karel Andok již šest let řídí po-
bočku v ruském Jekatěrinburgu, 
městě na Urale, které je čtvrtým 
největším městem Ruska. Radim 
Petrák je třetím rokem ředite-
lem pobočky v americké Atlantě,  
hlavním městě státu Georgie  
v USA. 

Jakou jste prošel praxí a jak 
dlouho jste přemýšlel o výzvě 
stát se ředitelem pobočky v ci-
zině?

Andok: Pro TOS Varnsdorf 
pracuji od roku 1999 a do Jeka-
těrinburgu jsem odcházel z pozi-
ce vedoucího oddělení nákupu. 
O nabídce odejít pracovat do 
zahraničí jsem přemýšlel zhruba 
týden. Z profesního pohledu se 
jednalo o nabídku, která se neda-
la odmítnout.

Petrák: Do TOSu jsem nastou-
pil po ukončení střední školy  
v roce 2007 jako horizontář. Pak 
jsem byl programátorem řídících 
systémů a poté na pozici techno-
loga nabídek. Tato práce mi dala 
příležitost řešit složitější aplikace 
pro zákazníky po celém světě, 
zlepšit si anglický jazyk a ob-
chodní komunikaci. Roky na této 
pozici beru jako největší pracovní 
zkušenost, která mi dala skvělý 
základ na to stát se v roce 2016 
generálním ředitelem pobočky  
v USA. Byla to obrovská výzva, 
ale v hlavě jsem měl okamžitě 
jasno, že tuto výzvu přijímám.

Tušil jste, do čeho jdete? Jaká 
byla vaše očekávání, naplnila 
se?
Andok: Abych řekl pravdu, ne-

tušil jsem do čeho jdu. S Ruskem 
jsem neměl do svého odjezdu nic 
společného v soukromém ani 
profesním životě. V podstatě od-
let do společnosti GRS Ural byla 
moje první cesta do Ruska. Moje 
očekávání se 100% naplnila.

Petrák: Předtím, než jsme se  
s manželkou přestěhovali, mi fir-
ma poskytla možnost se na místo 
podívat a zajistit si tak všechny 
záležitosti potřebné k nastarto-

vání jak osobního, tak i profesní-
ho života. Pro mě to nebyla první 
cesta do Severní Ameriky, měl 
jsem už malou představu o životě 
tady, ale opravdové rozdíly si člo-
věk představit nedokáže.  

Jak dlouho už jste v cizině? 
Jaké byly začátky? Jste tam s ce-
lou rodinou?

Andok: V Jekatěrinburgu žiji od 
roku 2013. Začátky nebyly těžké, 
ale naopak velmi zajímavé, ne-
uměl jsem pořádně mluvit, číst 
ani psát. Pokud dnes na začátky 
vzpomínám, tak se neubráním ši-
rokému úsměvu.

Petrák: V Americe žijeme  
s manželkou a dnes již i s roční 
dcerou od podzimu roku 2016. 
Život se nám tehdy změnil o 180 
stupňů. Najednou jsme byli da-
leko od rodiny, přátel a odkázáni 
pouze na sebe. Svět kolem nás 
byl diametrálně odlišný od toho, 
na co jsme byli zvyklí z Čech. V té 
době nám pomohli zaměstnanci 
firmy Flint Machine Tools, která je 
naším hlavním obchodním part-
nerem v USA. Ochotně odpovídali 
na naše časté dotazy a proaktiv-
ně se snažili řešit naše problé-
my. Výhodou bylo, že manželka 
před naším odjezdem pracovala 
jako učitelka anglického jazyka a 
adaptovala se velice rychle.

Kolik máte pod sebou lidí? Jak 
se vám spolupracuje s partnery?

Andok: Společnost GRS Ural 
má dnes 46 zaměstnanců. S part-
nery, kteří jsou tzv. obchodní, 
ať již to jsou naši spolumajitelé  
v byznysu, banky, zákazníci nebo 
dodavatelé, je spolupráce podob-
ná jako u nás. V Rusku je obchod 
více založen na osobních vztazích, 
déle trvá, než partnery najdete, 
naopak partnerství v obchodu je 
zde trvalejší. Vzhledem k rozloze 
Ruska jsou i rozdíly v hodnotách 
partnerství, podle teritoria, ale to 
je v obchodu podobné po celém 
světě. Složitá spolupráce je se 
státními úřady, administrativní 
náročnost a především nepřed-
vídatelnost. Státní instituce jako 
je daňový úřad, celnice, policie a 
nejen cizinecká, ekologové atd. 
to jsou „partneři“ s kterými zde 
v Rusku jsou jednání komplikova-
ná.

Petrák: Firma TOS Trade North 
America má na starosti trhy 
USA, Kanadě a Mexiku. Pro ka-
ždou oblast máme exkluzivního 
obchodního zástupce. Výhradně 
spolupracujeme s externími za-
městnanci a obchodními partne-

ry, kterých je aktuálně kolem dva-
ceti. Spolupráce funguje skvěle. 
Všichni máme společný cíl a pra-
covní morálka je zde úžasná. Kaž- 
dý očekává, že během pracovní 
doby ze sebe vydáte 100 procent 
svých možností. Reakce na emai-
ly zákazníků musí být okamžitá 
a telefon prakticky nepustíte  
z ruky. Vzdálenosti mezi zákaz-
níky jsou velké, a proto trávíme 
mnoho času na cestách se svými 
byznys partnery. Ve většině přípa-
dů cestujeme autem, při cestách 
na západní pobřeží letadlem.  
V posledním roce jsme získali dva 
pracovníky z naší mateřské TOS 
Varnsdorf, kteří se permanent-
ně starají o servis instalovaných 
strojů.

Jaký je tam život oproti životu 
v severních Čechách? Zvykl jste 
si už na odlišnosti? Jak často jez-
díte do Česka a vnímáte při pří-
jezdu ty rozdíly?

Andok: Život za Uralem je od-
lišný od života v Čechách. Je to 
samozřejmě spojené s rozdílnou 
kulturou, náboženstvím, vliv mají 
i klimatické podmínky. Použiji 
zde mnohokrát obehranou frázi:  
„O životě v Rusku se nedá vyprá-
vět, Rusko se musí zažít, a pokud 
ho zažijete, už o něm nechcete 
vyprávět“, s tímto souvětím se 
100 % ztotožňuji. Často se smě-
jeme na soc. sítích, YouTube atd. 
klipům z ruské dopravy, ruským 
opilcům, ale když to vidíte a za-
žíváte každý den v realitě, směš-
né to již není. Najít motivaci žít  
v ruském sídlišti a např. vychová-
vat v takovém prostředí děti není 
jednoduché.  Na druhou stranu 
v Rusku je krásná příroda, je zde 
mnoho překrásných míst, které 
zcela určitě stojí za to navštívit. 
Do Česka jezdím dvakrát za rok 
na dovolenou a samozřejmě, roz-
díly velmi dobře vnímám.

Petrák: Do České republiky se 
vracíme dvakrát za rok. V počát-
cích jsme spíše vnímali rozdíly po 
příjezdu do USA, ale dnes již nám 
vše přijde normální, a naopak 
začínáme pozorovat rozdíly v Če-
chách. Rozdílů je mnoho a člověk 
si to musí prožít, aby pochopil.  
V USA je na prvním místě rodina 
a však z důvodu extrémního pra-
covního vytížení na ni nemají pa-
radoxně mnoho času. Přes rok tu 
mnoho státních svátků nemají a  
z práce se člověk dostane nejdří-
ve v 6 hodin večer, pokud se vy-
hne dopravní špičce. Proto mno-
ho rodin využívá víkendových dnů 

a tráví je pouze s rodinou. Mateř-
ská dovolená tu neexistuje. Ženy 
se vrací po šesti týdnech zpět do 
práce a o dítě se stará ve většině 
případech chůva. Zdravotnictví 
je na velice vysoké úrovni, avšak 
dostupnost zdravotní péče je zá-
vislá na typu zdravotního pojiště-
ní. Také se tu často doma nevaří. 
Jsme snad jedna z mála rodin, 
která doma využívá kuchyň. Člo-
věk se tu neobejde bez auta už 
jen proto, že tu nejsou chodníky 
a projít se pěšky do obchodu zna-
mená běh přes šestiproudovou 
silnici. Je zde silná česká komuni-
ta, která se sdružuje kolem místní 
české a slovenské školy, jejíž misí 
je vzdělávat děti a dospělé v čes-
kém a slovenském jazyku, kultu-
ře, zeměpisu a historii.

Jací jsou tam lidé?
Andok: Ve srovnání s Českem 

jsou zde za Uralem lidé více drs-
nější, já ještě používám výraz 
„živočišnější“, ale v rodině nebo 
v kruhu svých blízkých kamarádů, 
jsou lidé srdeční a velmi pohos-
tinní.

Petrák: Bydlíme v okrajové 
části Atlanty. Vzhledem k výraz-
né přítomnosti afroameričanů a 
jejich vlivu na kulturu se Atlantě 
přezdívá „černošská Mekka“. Je 
tu hlavní sídlo Coca-Coly a také 
CNN. Letiště patří k nejvytíženěj-
ším na světě. Jedná se o nejrych-
leji rostoucí metropolitní oblast 
s více než 5,52 miliony obyvatel. 
Vztahy mezi lidmi tu vnímám 
pozitivně. Není výjimkou, že se  
s vámi dá do řeči úplně cizí člověk 
na ulici nebo v obchodě. Neustále 
vás někdo chválí za hezké boty či 
oblečení a všichni ochotně pomo-
hou neznámým lidem, a to se stá-
lým úsměvem na tváři.

Doporučil byste podobnou 
zkušenost i dalším mladým li-
dem?

Andok: Nevím, jestli bych život 
v Rusku někomu doporučil, to je 
u každého individuální záležitost. 
Zcela určitě bych doporučil pobyt 
v Rusku každému, kdo je v Če-
chách nespokojený.

Petrák: Přeji každému, kdo do-
stane příležitost, jakou jsme měli 
my, aby se nebál neznámého a 
určitě zkusil život v cizí zemi. Člo-
věk musí občas vystoupit ze své 
komfortní zóny, aby se posunul  
v životě dál. Závěrem děkuji vede-
ní firmy TOS Varnsdorf za podpo-
ru a příležitost a mé manželce a 
dceři, že to tu skvěle zvládají.
           RH
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

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.

Prodám zahradu na Špičáku 2600 m2. Kontakt 607 775 428

Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, 
Mustang, ČZ, aj. Kontakt 728 222 938

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na 
e-mail: hs@varnsdorf.cz,

volejte 417 545 142
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Fotoreport

Slavnosti města Varnsdorf ve fotografiích

Fo
to

 Ja
n 

Lo
uk

a,
 T

om
áš

 S
ec

ký



PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Společnost 14/2018Společnost 13/2019

8

VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA

Dne 7. srpna uplyne 10 let od úmr-
tí pana Antonína Říhy. S láskou vzpo-
mínají manželka Dagmar, syn Antonín 
s manželkou a ostatní členové rodiny. 
Nikdy nezapomeneme.

Dne 5. června uplynulo již 10 let 
od úmrtí našeho milovaného tatínka 
a dědečka Bohuslava Šandy. Kdo jste 
ho znali, věnujte prosím tichou vzpo-
mínku. S láskou synové Petr a Pavel.

Dne 1. července 
by se dožil 95 let 
pan Jaromír Krup-
ka. Stále vzpomíná 
dcera Miluše. Kdo 
jste ho měli rádi, 

vzpomeňte se mnou.

Dne 26. června 
tomu byl rok, co 
navždy odešel pan 
Petr Havelka. Zů-
stal v srdci všech, 
kdo ho měli rádi. 

Stále vzpomínají manželka, děti, 
vnoučata, Olinka, Luboš a přátelé.

Dne 25. června oslavila krásné 
87leté narozeniny naše milovaná ma-
minka, babička a prababička Jozefa 
Šranková. Přejeme hodně zdraví a 
lásky. Dcery Maruška a Alenka s ro-
dinami.

Dne 25. června oslavil 85. naro-
zeniny pan Vladimír Civín. Přejeme 
mu hodně zdraví, štěstí, optimismu a 
pohody do dalších let. Manželka Jana 
a dcera Jana s rodinou.

Dne 26. červen-
ce oslaví krásné  
90. narozeniny naše 
maminka, babička, 
prababička paní 
Justina Slánská. 

Děkujeme za péči, kterou nám dala, 
a přejeme jí hodně zdraví.

Mateřská škola Varnsdorf, Nezva-
lova 2024, p.o., neoficiálně Čtyř-
lístek, děkuje zaměstnancům Billy, 
kteří pořádají dny Dětské radosti. 
Dokázali na naše hendikepované děti 
vybrat neuvěřitelných 10 500 Kč, za 
to jim patří velký respekt. Děkujeme 
všem, kteří přispěli.

Ředitelka školy Mgr. Veronika Strolená

Dne 2. červen-
ce uplyne 18 let 
plných vzpomínek 
na manžela, otce 
a dědečka pana 
Volfganga Horáč-

ka. Stále vzpomínají manželka, děti 
Roman a Michaela, vnoučata Michal 
a Karolína. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 14. červen-
ce by se dožil 50 
let můj drahý syn  
Karel Hofman.  
S velkou láskou 
vzpomínají mamin-

ka, bratr Jaroslav s rodinou a dcera 
Markétka. Nikdy na tebe nezapome-
neme.

Dne 17. července uplyne 25 let, co 
nás navždy opustil pan Prokop Wes-
ley a 18. července uplyne 7 let, co 
nás opustila paní Marie Wesleyová. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Dcery s rodinami.

Dne 18. červ-
na uplynuly 2 
roky, co nás na-
vždy opustil pan  
Jaroslav Levinský. 
Stále vzpomína-

jí manželka Jana, děti s rodinami a 
sourozenci.

Dne 24. června 
uplynuly dva smut-
né roky, co navždy 
utichlo předobré 
srdce naší milované 
maminky, babičky a 

prababičky Anny Hromkové. S boles-
tí v srdcích vzpomínají dcery a bratr  
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
29. - 30.6.2019  
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín   
Tel. 412 531 330

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

Svozy pytlového
tříděného odpadu

11.07.2019
25.07.2019
08.08.2019
22.08.2019

  (od 9.00 hod.) 

Svozy bioodpadu

09.07.2019
23.07.2019
06.08.2019
20.08.2019

  (od 6.00 hod.) 

Sběrný dvůr TS

PO-PÁ    
7.00 – 16.00 hod.

SO          
 7.00 – 11.00 hod.

Varnsdorfské
Prodejní trhy

(parkoviště na 
Národní ul.)

Středa 24.7.2019
Středa 21.8.2019

(8.00 – 16.30 hod)

Provozní doba knihovny  
v červenci a srpnu 2019

Obě oddělení budou uzavře-
na od 1.7.2019 do 12.8.2019
z důvodů čerpání dovolené a 
revize knihovního fondu.

Po celý srpen bude v sobotu 
zavřeno.

Městské informační centrum
bude mít přes léto otevřeno 
bez přerušení včetně sobot.

Evidence jízdních kol

Varnsdorf   Město Varns- 
dorf, v rámci projektu podporo-
vaném Ministerstvem vnitra ČR,  
provádí evidenci jízdních kol, 
koloběžek a dalšího drobného 
majetku.

Značení a evidence se provádí 
v objektu strážnice městské po-
licie. Termín značení bude do-
mluven individuálně s každým 
zájemcem. O značení se infor-
mujte e-mailem martin.spicka@
varnsdorf.cz, nebo telefonicky na 
čísle +420 412 371 620. Evidence 
je zdarma.
       město Varnsdorf

Mimořádná cena zamí-
řila do mateřské školy na 

Kopeček

Naše předškolačky Niko-
la Bezděkovská, Ella Müllero-
vá a Ella Němcová získaly mi-
mořádnou cenu za výtvarné  
dílo v celostátní soutěži Svět oči-
ma dětí pořádané Ministerstvem 
vnitra ČR. Holčičkám gratuluje-
me!
                 Bc. Marie Rejfová, MŠ Národní

Děti z Kopečku na  
návštěvě u Kocoura

Varnsdorf     Čtvrtý červnový 
den podnikla naše školka výlet 
za zvířátky do varnsdorfského 
pivovaru Kocour. 

Cestu tam si děti užily for-
mou šipkované. V samotném 
areálu pivovaru si prohlédly  
domácí zvířata, dozvěděly se, 
jak o ně pečovat a pohladi-
ly si pár týdnů stará kůzlata.  
Sílu nabraly výborným obě-
dem, který pro nás připra-
vil místní personál. Zavr-
šením celé akce byla cesta 
zpátky na Kopeček vozem taže-
ným párem pivovarských běloušů.  
Děkujeme zaměstnancům pivo-
varu Kocour – děti byly z výletu 
nadšené a odnesly si z něj spous-
tu krásných zážitků.
                  Kolektiv MŠ Národní
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Tour de Zeleňák: Registrace v plném proudu

V. Gabriel: Nedopustím, aby byl fotbal ve Varnsdorfu v mínusu

Šlk. výběžek       Každoročně 
první sobotu v září se ve Šluknov-
ském výběžku koná slet všech 
milovníků cyklistiky. V roce 2019 
to bude již 35 let, co se před 
legendární hospodou Zelený  
strom v Rumburku sešlo pár 
nadšenců, aby objeli společně 
výběžek.

Registrace na letošní ročník 
byla spuštěna již 1. června a sys-
tém přihlašování, ozkoušený  
v loňském roce, zůstává formou 
„soutěže“, tedy kdo se dřív přihlá-
sí, ten méně platí. Zároveň z ka-
pacitních důvodů na trati, a pře-

devším na rumburském náměstí 
byl stanoven limit 700 účastníků 
(500 na Classic Zeleňák a 200 na 
Obra). Tradiční triko závodu si lze 
předobjednat do konce červen-
ce, číslo se jménem pak bude 
mít každý předem přihlášený do  
15. srpna na internetových 
stránkách www.zelenak.cz nebo  
osobně v Informačním centru na 
rumburském Lužickém náměstí. 

Trať Obr Zeleňáku je opět sou-
částí dnes již velmi prestižního 
seriálu největších silničních závo-
du v ČR s názvem RoadCup! Ve 
vloženém závodě jsou osvědčené 

kategorie historických a horských 
kol, historických silniček Classico 
a koloběžky. Večerní kulturní pro-
gram, dětské závody, dárek pro 
předem přihlášené, divácká tom-
bola a jiné jsou již řekněme stálicí 
na programu celého dne. Tváří 
letošního jubilejního ročníku Tour 
de Zeleňák je exprofesionál Lubor 
Tesař, kterého rozhodně uslyšíte i 
během komentovaného přímého 
přenosu vysílaného na stránkách 
RoadCycling.cz a na velkoplošné 
obrazovce přímo na Lužickém 
náměstí v Rumburku. O dalších 
atraktivních novinkách, které jsou 

momentálně v jednání, vás infor-
mujeme pár dní před závodem.

Tour de Zeleňák s sebou přiná-
ší samozřejmě i drobná dopravní 
omezení, proto již nyní infor-
mujeme řidiče, že první sobotu  
v září bude zejména centrum Rum- 
burku, ale také významná část 
výběžku zasažena stovkami cyk-
listů, kteří si přijedou užít jeden 
z nejstarších amatérských závodů  
v Čechách. Pevně věříme, že se 
vše obejde bez zásadních kompli-
kací a ohleduplnost všech přítom-
ných zvítězí.

Jan Novota

Varnsdorf       Fotbalový Varns- 
dorf má za sebou devátou dru-
holigovou sezónu v řadě. Skrom-
ný tým z Kotliny to dotáhl na 
šesté místo tabulky, dlouho se 
přitom motal kolem barážových 
příček.

Kluci vám asi udělali šestým 
místem radost. Jak hodnotíte 
uplynulou sezónu?

„Už v zimě jsem říkal, že po 
velmi nadstandardním podzimu 
bude úspěch skončit do sedmé-
ho místa. Všichni okolo mě s tím 
nepočítali, ale já klukům věřil. 
Samozřejmě tolik bodů jsem tedy 
nečekal. Na druhou stranu kluci 
ukázali, že jsou velmi pracovitým 
týmem. Ale také mají ještě jisté 
rezervy. Každopádně jsem spoko-
jený.“

Vy jste se dlouho motali kolem 
barážových pozic. Ale váš sta-
dion stále nesplňuje prvoligové 
parametry.

Tak víme, jaké tady máme a 
nemáme podmínky. Jsme prostě 
vesnický tým, to není žádné ta-
jemství. Velikášství našeho fotba-
lu je v tom, že chceme mít všude 
stadiony pro pět tisíc lidí, už se 
vymýšlí, že v roce 2021 bude ve 
druhé lize povinné umělé osvět-
lení. Tohle je hezké a můžu s tím 
souhlasit. Ale někdo musí vyvi-
nout obrovský tlak na stát, aby 
finančně přispěl. Největší vada 

fotbalu je, že máme 32 profi 
týmů, ale jen 23 splňuje ligové 
parametry. Těch zbylých devět 
je vlastně vyřazeno ze hry o po-
stup. Beru jako velkou chybu to, 
že jsem tehdy nevzal v roce 2015 
ten postup do ligy. Mohli jsme 
to hrát v Jablonci, nebo Liberci.  
A v kronikách mohlo být napsá-
no, že hrál Varnsdorf první ligu. 
Takhle tam nic není. Kdyby se to 
povedlo v poslední sezóně, tak 
bych do toho šel.

Osobně si myslím, že moc ob-
rovských úprav by stadion v Kot-
lině nepotřeboval.

Myslím si, že by stačilo pade-
sát, možná šedesát miliónů, aby 
to tady splňovalo ligové parame-
try. Vždyť sektor hostů by mohl 
být za bránou, kde jsou hodiny. 
Stačilo by pár ostnatých drátů. 
Na druhé straně by byl sektor pro 
naše stojící diváky. Na stranách 
by se rozšířila „ucha“ a bylo by 
to krásné hřiště. Když jsem viděl, 
na jakých stadionech se hrálo ME  
U 17 v Irsku, nebo kde hrály „šest-
náctky“ v Bulharsku, tak to bylo 
horší než u nás.

Přeci jen se vám ale zlepšilo 
herní zázemí. Je to nová umělá 
tráva, staví se tady také nové 
travnaté hřiště.

„Po dlouhých letech se povedlo 
přemluvit vedení radnice, ta za-
investovala celou umělku bez do-

tací. Pak v dobrém slova smyslu 
kladně pojali druhé přírodní hřiš-
tě. Sice to nebude plnohodnotný 
plac a parametry, ale mládež tam 
třeba bude hrát mistráky. Co se 
týče tréninkového procesu, je to 
obrovské zlepšení.“

V jaké finanční kondici je aktuál- 
ně varnsdorfský fotbal?

„My jsme na tom vlastně tak 
nějak pořád stejně. Největší ztrá-
tou pro nás bylo snížení příspěvků 
o padesát procent od generální-
ho sponzora TOS Varnsdorf. To 
nás hodně zasáhlo, přišli jsme 
o dva a půl miliónu. Na druhou 
stranu nám město navýšilo pří-
spěvky o jeden milion, povedlo 
se získat půl milionu od nového 
sponzora. Takže, abychom vyšli, 
musíme prodat ještě jednoho 
hráče. Nikdy nedopustím, aby byl 
fotbal ve Varnsdorfu v mínusu. To 
by pak byla spirála, kterou by ne-
šlo zastavit.“

Na závěr to bude otázka pří-
mo na vás. Kolik ještě máte sil, 
abyste vedl varnsdorfský fotbal? 
Roky nezastavíte, práce je pořád 
hodně.

„Mým největším úkolem je 
sehnat strategického partnera 
pro klub. Je jedno, kdo by to byl. 
No, zase by to neměl být partner, 
jakého mají ve Znojmě (smích). 
Už se pokouším rozjednat určité 
věci na městě, které by mohly 

klubu pomoct. Spousta klubů už 
je vlastně Městským fotbalovým 
klubem. Na Slovensku jich mají 
hodně, u nás jsou to třeba Vítko-
vice, Opava, Karviná, Frýdek Mís-
tek, nebo Chrudim. Je to jedna  
z cest, jak tady fotbal ve Varns- 
dorfu zachránit.“

A není třeba snadnější si „vy-
chovat“ svého nástupce?

„Samozřejmě často slyším, i na 
městě, proč si někoho nevycho-
vám. Klidně bych to udělal, ale 
musím mít na něj peníze. Když 
je nemám, tak to prostě nejde. 
Nikdo vám to nebude dělat za 
třicet tisíc. Kdybych dnes z klu-
bu odešel, nástupce prostě není.  
A najednou by tady nebylo nic – 
dospělý fotbal, mládež, nic, totál-
ně nula. Zarostlo by to tady jako 
třeba na Mělníku. Takže v tomhle 
období je prostě mou prioritou  
to nějak zabezpečit takovým 
způsobem, aby tady byl nějaký  
frajer, nebo frajerka, kteří to bu-
dou řídit. Pak se může pokračovat.  
Nemůžeme si pak říct, že bude-
me hrát dvacet let druhou ligu  
a pak první. To bychom byli  
odvážní. Na druhou stranu, kdy-
by se spadlo do třetí ligy, tak by 
se zase mohlo postoupit. Ale už 
by tady to vedení mělo takové 
aspekty, které by to prostě mělo 
mít.“ 
                     Redakce
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FK Varnsdorf zahájil přípravu na další druholigový ročník

Atleti si ze závodů přivezli zkušenosti i medaile

Tour de Feminin se i letos pojede přes Varnsdorf

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 31

Varnsdorf      Již 22. ročník 
Mezinárodního etapového cyk-
listického závodu žen „Tour 
de Feminin – O cenu České-
ho Švýcarska“ se letos pojede  

11. - 14. července. 
A Varnsdorfu se dotkne 

hned několik etap. Ve čtvrtek  
11. července se pojede I. etapa  
„Okolo Šluknovského výběžku,“ 

povede přes Varnsdorf. Celá 
Tour de Feminin končí v ne-
děli 14. července. Pátá etapa  
„Z Varnsdorfu do Labských pís-
kovců“ bude začínat v 10.20 ho-

din na náměstí Edvarda Beneše 
ve Varnsdorfu. Řidiči musí po celý 
víkend počítat s dopravním ome-
zením. 
                      Redakce

Varnsdorf     Netradičně na 
travnatém hřišti v blízkosti 
sportovní haly odstartovali dru-
holigoví fotbalisté Varnsdor-
fu přípravu na podzimní část 
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. První 
trénink tak měli Severočeši tři 
týdny po posledním utkání proti 
Znojmu.

Trenér David Oulehla počí-
tá ztráty, hned několik členů  
základního kádru z minulé sezo-
ny je pryč. „Odešli Zbrožek, He-
ppner, Ondráček, Dordič, Votava  
a Kodeš. Jde o pět hráčů ze zá-
kladní sestavy, což je citelný zá-
sah. Ale jsou tu zase na zkoušku 
noví kluci,“ prozradil trenér David 
Oulehla.
„Jankele, který tady již byl, je 

po zranění a z dorostu přišel Kři-
vohlavý. Dále to jsou útočníci Ši-
mon z Mladé Boleslavi a Jeziorski 
z Polska. Z Jablonce přišel David 
Breda. Doplnit by nás měl Adam 
Houser, který je po operaci zubu. 
Jinak jsou všichni hráči k dispozi-
ci,“ dodal. „Příprava by nám měla 
ukázat, jak na tom kluci jsou. 
Hlavně je pro nás priorita vyřešit 

obrannou čtveřici, protože nám  
z defenzivy během roku odešli tři 
hráči. Uvidíme, jestli ještě nepři-
jde nabídka na Kouřila. Stavět to 
musíme zase od obrany nahoru. 
Postupně nám zápasy ukáží, co a 
jak. Uvidíme, jak to bude fungo-
vat, je to šance pro další kluky,“ 
zdůraznil Oulehla.

Varnsdorf sehraje v rámci letní 

přípravy šest přátelských zápasů. 
Žádný však neabsolvuje doma. 
Tři jsou s ligovými celky, jeden  
s Hradcem Králové a dva proti cel-
kům z Německa. „Příprava bude 
hodně náročná, kluci to musí 
všechno vstřebat a popasovat 
se s tím. Třetí týden máme herní 
soustředění v Heřmanicích, kde 
to známe a máme tam výborné 

podmínky pro trénink,“ popisuje 
Oulehla plán přípravy. Dovolená 
tak byla pro celý fotbalový Varns- 
dorf krátká. Jak ji využil právě 
trenér Oulehla? „Dovolená byla 
krátká, ale už jsem se těšil. Veš-
kerý čas jsem věnoval rodině, 
práci okolo domu a doladění věcí, 
které jsem během roku nestihl.  
Teď už se soustředíme na práci,“ 
dodal.

Přípravné zápasy FK Varns- 
dorf:  

Bohemians Praha 1905 – FK      
Varnsdorf (Uhříněves – 22. červ-
na, 11.00), FC Slovan Liberec – 
FK Varnsdorf (Raspenava – 25. 
června, 11.00), FC Hradec Králo-
vé – FK Varnsdorf (Poděbrady –  
29. června – 13.00), Bischof-
swerdaer FV 08 – FK  Varnsdorf  
(Oppach – 30. června, 11.00), FK 
Varnsdorf – FK  Dukla Praha  (Mod-
rá – 6. července, 11.00), FC Ober-
lausitz Neugersdorf –  FK Varnsdorf  
(Neugersdorf – 13. července, 
11.00).

Redakce

Fotbalisté FK Varnsdorf zahájili letní přípravu v areálu sportovní haly; foto Tomáš Secký

Zlín     Ve dnech 31. května 
až 2. června se ve Zlíně kona-
lo Mistrovství České republiky 
ve vícebojích všech kategorií.  
Z varnsdorfského atletického 
oddílu nominační limity splnil 
Josef Tomašov – pětiboj a Jakub 
Zajíček – devítiboj. 
Josef Tomašov při své repub-

likové premiéře skončil na  
17. místě s 2069 body a 
téměř ve všech disciplínách pře-
konal svá osobní maxima. Závě-
rečnou disciplínou byl běh na  
800 m. Zde ukázal, jak skvělý bě-

žec je. Svůj osobní rekord na této  
trati posunul z času 2:36 
na 2:18,30. Jakuba Zajíč-
ka čekalo dvoudenní klání.  
Po prvním dni a nezdařené tyči se 
držel na 19. místě. Druhý den již za-
čal lépe, překonal své osobní limity  
v dálce a výšce. Jeho poslední 
disciplínou byl běh na 1000 m. 
A tak jako Josef se rozloučil se 
stadionem ve Zlíně skvělou os-
mistovkou a všem soupeřům 
utekl. Jakub předvedl to samé 
na tisícovce v čase 2:50.47,  
což mu vyneslo vysoké bodové 

ohodnocení. Celkově skončil na 
13. místě s 4176 body.

V sobotu 15. června se 5 star-
ších žáků zúčastnilo Krajských 
přeborů jednotlivců na dráze  
v Jablonci nad Nisou. Dosáh-
li skvělých výsledků, přivezli  
8 medailí a máme 2 přeborní-
ky kraje: Tadeáš Müller, 1500 
m – bronz, Anna Dubovecká,  
vrh koulí – bronz, Zuzana 
Kubrová, dálka – bronz, Eliška  
Mendelová, oštěp - bronz a kla-
divo - zlato, Jakub Zajíček, 300 
m – zlato, 100 m př. - stříbro  

a 150 m – stříbro.
Krajské přebory jednotlivců 

mladšího žactva proběhly v ne-
děli 16. června v Mladé Boleslavi.  
I zde varnsdorfská atletika zazna-
menala úspěchy. Josef Tomašov, 
150 m – bronz, 800 m – zlato, 
skok vysoký – zlato, Ondřej Boc-
zan, 150 m – stříbro. V závodech 
družstev zatím mají na krajské 
finále našlápnuto hoši nejmladší-
ho a mladšího žactva a dívky nej-
mladšího žactva.  

Atletický oddíl
 TJ Slovan Varnsdorf


