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Varnsdorf chce vyřešit problém s nedostatkem  
parkovacích míst na sídlištích K. Světlé a Východní

Varnsdorf     Kapacita parko-
vacích míst na největším sídlišti 
ve městě, v ulici Karolíny Světlé, 
je nedostačující. Situaci navíc 
komplikuje fakt, že přilehlý su-
permarket Lidl chystá zpřístup-
nit parkoviště pouze pro své zá-
kazníky. To znamená, že zhruba 
osmdesát až sto aut, které tam 
parkují od odpoledních hodin 
přes noc, nebude mít kde zapar-
kovat.

Na tuto situaci musí radnice rea- 
govat. „Nedostatek parkovacích 
míst řešíme. Dvakrát jsme žádali 
Ústecký kraj o odkup buď části, 
nebo celého pozemku vedle budo-
vy střediska VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, 
který je několik let nevyužívaný. 
Podél hřiště bychom totiž moh-
li vytvořit šikmé stání. Hráli jsme 
si také s myšlenkou parkovacího 
domu. Bohužel, kraj si chce po-
zemek zatím nechat pro možnost 
výstavby školní tělocvičny,“ vy-
světluje starosta města Stanislav 
Horáček.

Na řadu tak přichází plán vybu-
dování dvou parkovišť mezi pa-
nelovými domy č. p. 3023 – 3022 
– 3021. Každé by pojmulo téměř 
třicet aut. První z nich by se moh-
lo začít stavět na jaře nadcháze-

jícího roku. V současné době to-
tiž finišuje projekt pro stavební 
povolení. Druhé by se budovalo 
buď tentýž, nebo následující rok. 
„V projektu se počítá s výsadbou 
zeleně. Víme, že je důležitá. Pro-
to bude mít každé parkoviště tzv. 
zálivy pro výsadbu nových stro-
mů. Kolem chceme vysázet keře, 
doplnit městský mobiliář, vedle 
doplnit nové dětské prvky. Jsme 
otevřeni nápadům obyvatel pa-
nelových domů, co by tam chtě-
li,“ říká Horáček. V plánu je také 
rozšířit stávající parkoviště mezi 
ulicemi Pražská a Kmochova. Ná-
vrh vybudování parkovišť se ale 
nelíbí několika obyvatelům dot- 
čených panelových domů a ani 
představenstvu Stavebního byto-
vého družstva občanů Průkopník, 
v jehož sídle byl starosta města 
společně s referentem pro silniční 
hospodářství ve čtvrtek 16. října 
2019 prezentovat plán nových 
parkovišť. Jiní obyvatelé sídliště 

výstavbu vítají a ptají se, kdy se 
začne. Jestli dojde k uzavření par-
koviště u supermarketu Lidl, na-
stane velký problém.

Problém s místy je také u pa-
nelových domů ve Východní ulici. 
Majitelé vozidel často parkují pří-
mo v křižovatkách, nebo na mís-
tech označených žlutou čarou. 
Často tak brání například vývozu 
komunálního odpadu. Připravo-
vaná projektová dokumentace 
navrhuje vybudování parkoviště 
pro čtyřicet aut ve vnitrobloku pa-
nelových domů s tím, že se opět 
počítá s početnou výsadbou ze-
leně a živým plotem vysokým půl 
druhého metru po celém obvodu 
parkoviště. I tady ale naráží rad-
nice u některých obyvatel, kteří 
jsou proti. Je nutné si uvědomit, 
že aut stále přibývá a vybudová-
ní nových parkovišť je nutností. 
„Bota nás tlačí vlastně jenom  
v těchto dvou místech. Sídliště 
Západní prošlo revitalizací minulý 

rok. Tam se to obyvatelům také 
nelíbilo, nyní jsou spokojeni a dě-
kují nám,“ 

Nových parkovišť přibývá
Během letošního roku vznik-

lo ve Varnsdorfu několik nových 
parkovišť. Vyjma revitalizace ce-
lého vnitrobloku v Západní ulici, 
vzniklo další parkoviště pro 33 
aut v ulici Edisonova a vyšlo na 
půl druhého milionu korun. Dal-
ší parkoviště vyrostlo u zimního 
stadionu místo menšího kluziště. 
Problém zaparkovat byl přede-
vším během hokejových zápasů 
či tréninků. Nově parkoviště na-
bízí desítky míst včetně míst pro 
dodávky a autobus. Nový povrch 
dostala také část parkoviště u fot-
balového stadionu, kde proběhla 
pokládka povrchu celé vozovky. 

Před čtrnácti dny se rozšíření 
parkovacích míst dočkalo také 
parkoviště v Kostelní ulici. I tato 
akce vyšla město na půl druhého 
milionu korun.                 Tomáš Secký

Na sídlišti Karolíny Světlé by mohla vzniknout dvě nová parkoviště; foto mapy.cz
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Hasiči vyjížděli na Šébr, auto tam zůstalo na svodidlech

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

26.9.2019 v 17:35 hod.

Na služebnu Městské policie 
Varnsdorf bylo oznámeno ob-
čankou města, že v ulici Raisova 
u vysílače někdo střílí. Do uvede-
né lokality tak byla vyslána hlídka 
městské policie. Strážníci na místě 
zjistili dva mladíky, kteří zde cvičili 

střelbu z airsoftové pistole, která 
na dálku vypadá jako skutečná 
zbraň. Po tomto zjištění strážníci 
poučili oba mladíky o bezpečném 
zacházení s touto „hračkou“ a vrá-
tili se zpět na služebnu.

29.9.2019 v 7:30 hod.

Bylo přijato telefonické ozná-
mení z Penny marketu, že mají 
v objektu prodejny nález něko-
lika injekčních stříkaček. Vysla-
ní strážníci na místě odborně  
sebrali výše jmenovaný materiál 
a odvezli jej na služebnu Městské  

policie Varnsdorf. Zde byly stří-
kačky umístěny do speciálního 
boxu určeného k likvidaci tohoto 
nebezpečného materiálu.

30.9.2019 ve 12:13 hod.

Na služebnu Městské policie 
Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občanem města, že v uli-
ci Karlova u bývalé knihovny je 
spadlý strom přes silnici, který 
je opřený o protější dům. Dozor-
čí směny na místo vyslal hlídku 
MP, která oznámení potvrdila. 
Dále byli vyrozuměni hasiči, kteří 

ihned vyjeli na místo a začali od-
straňovat následky havárie. Hlídka 
městské policie spolupracovala na 
místě skrze usměrňování dopravy 
a zajištění bezpečnosti osob a ma-
jetku. Dozorčí směny zjistil kon-
takt na majitele domu, se kterým 
se telefonicky spojil. Ten se však 
nacházel na dovolené v zahraničí, 
a tak na místo vyslal svého syna, 
který celou záležitost na místě 
řešil. Po odstranění stromu z po-
zemní komunikace strážníci místo 
opustili.

          Martin Špička,

                 velitel městské policie

Varnsdorf      Varnsdorfští ha-
siči neměli o zásahy nouzi. Vy-
jížděli k dopravním nehodám i  
k planému poplachu.

V neděli večer 27. října 2019 
vyjela profesionální jednotka  
z Varnsdorfu na kopec Šébr, kde 
v jedné ze zatáček skončil osobní 
automobil bokem na svodidlech. 
Ještě před příjezdem hasičů na 
místě zastavil řidič projíždějícího 
autobusu, který pomáhal s ozna-
čením místa nehody a řízením 
dopravy.

Po zjištění situace byl k událos-
ti vyžádán Unimog varnsdorfské 
dobrovolné jednotky, s jehož po-
mocí byl automobil bez dalšího 
poškození vyzvednut na silnici a 
mohl odjet po vlastní ose.

V době zásahu řídila provoz  
policejní hlídka, dokumentaci ne-
hody zajistili dopravní policisté. 
Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

Auto skončilo na střeše
V sobotu 19. října 2019 byla 

povolána varnsdorfská jednotka 
do Zátiší v Rumburku, kde skonči-
lo osobní vozidlo na střeše mimo 
komunikaci. Rumburská jednotka 
mezitím provedla protipožární 
opatření a místo následně pře-
dala varnsdorfským kolegům.  
V době příjezdu byly na místě také 
dva vozy Zdravotnické záchranné 
služby, jež měly v péči tři cestující 
z havarovaného vozu.

Planý poplach
Do rumburského Lidlu vyje-

ly ve středu 16. října 2019 dvě 
cisterny varnsdorfských profe-
sionálních hasičů. Signalizace 
EPS (automatické hlášení požá-
ru) nahlásila možný požár v ob-
jektu. Cestou na místo ale bylo 
zjištěno, že se jedná o planý  
poplach. Jednotka se tak vrátila 

na služebnu.
Vozidlo skončilo mimo vozovku
V neděli 13. října 2019 byla vy-

slána varnsdorfská profesionál-
ní jednotka k dopravní nehodě  
v Rumburku, kde skončilo vozidlo 
mimo vozovku na boku. Posádka 
kolemjedoucího vozidla ZZS Rum-
burk provedla prvotní ošetření a 
vyčkala na příjezd druhé sanitky. 

Na místě se nacházela jedna oso-
ba, která si stěžovala na bolest 
zad a ramene. 

Varnsdorfská profesionální 
jednotka společně s rumburský-
mi kolegy provedla protipožární 
opatření a odpojení autobaterie. 
Dokumentaci nehody zajistili do-
pravní policisté.        

                       Hasiči Varnsdorf, redakce

Hasiči pomocí Unimogu vrátili vozidlo ze svodidel zpět na silnici; foto miw.cz
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SVS zahájila další rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Varnsdorfu

Ve varnsdorfské nemocnici pokračuje rekonstrukce gastroprovozu

Varnsdorf      Severočeská vo-
dárenská společnost (SVS) pro-
vádí další plánovanou investiční 
akci roku 2019. Ve Varnsdorfu, 
v ulicích Vinohradská a Na Hal-
dách, probíhá rekonstrukce do-
žilého vodovodu a popraskané 
kanalizace pro zhruba 80 napo-
jených obyvatel domácností.

V ulici Vinohradská se nachází 
v souběhu s kanalizací vodovod 
z litiny LT DN 100 mm, který byl 
uveden do provozu v roce 1898. 
Vodovod je dožilý s narůstajícím 
počtem poruch. Kanalizaci tvoří 
potrubí z betonu DN 250 mm a 
DN 300 mm z roku 1899. Hloubka 
uložení stoky je od 1,88 do 2,55 
metrů. Kamerová prohlídka pro-
kázala praskliny, kaverny, a chybě-
jící části stěn stoky.

V ulici Na Haldách je kanaliza-
ce tvořena potrubím z kameniny 
DN 300 mm, zčásti také z betonu 
BE DN 300 mm. Stoka pochází  
z roku 1899. I zde je stoka ve špat-
ném technickém stavu, vykazuje 
praskliny, netěsné spoje, defor-
maci, v některých úsecích je stoka 

zcela zborcena.
Z uvedených důvodů rozhodla 

SVS o provedení rekonstrukce. 

Předmětem stavby je rekonstruk-
ce 171,7 metrů kanalizace a 163,5 
metrů vodovodu.

Výměna potrubí bude probí-
hat částečně v samostatném vý-
kopu pro vodovod, částečně ve 
společném výkopu v ulici Vino-
hradská, v ulici Na Haldách bude 
vyměněna kanalizace v samostat-
ném výkopu. V ulici Vinohradská 
bude položena nová kanalizace  
z potrubí z oboustranně glazo-
vané kameniny DN 250 mm a 
DN 300 mm a vodovod z po-
lyetylenu DN 90 mm. V ulici  
Na Haldách bude kanalizace  
z kameninového oboustranně 
glazovaného potrubí DN 300 mm. 
Součástí obnovy kanalizace je i 
výstavba nových kanalizačních 
šachet DN 1000 mm a přepojení 
kanalizačních a vodovodních pří-
pojek. 

Investorem stavby je SVS. Stav-
ba byla zahájena protokolárním 
předáním staveniště 18. září 
2019. Vlastní stavební práce běží 
od začátku října. Stavba má být 
dokončena nejpozději do 15. pro-
since 2019.

Mgr. Jiří Hladík
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Varnsdorf     Město pokraču-
je v rekonstrukci gastroprovozu 
Nemocnice Varnsdorf v hodnotě 
pětatřiceti milionů korun. Per-
sonál kuchyně se již jezdí zaško-
lovat k odborníkům přes nové 
spotřebiče.

Suterénní prostory místní ne-
mocnice po dlouhých letech pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí. Do-
posud je totiž jídlo pacientům a 
zaměstnancům dováženo. Externí 
prostory na druhém konci města 
jsou ale staré, nevyhovující. To se 
změní vybudováním zcela nového 
gastroprovozu s jídelnou a záze-
mím přímo v budově nemocnice.

První etapa 
V první etapě se dokončily 

výkopové práce a s tím spoje-
ná statika budovy, položilo se 
kanalizační potrubí a začalo se  
s betonováním podlah v jídelně a 
kuchyni. Následovalo betonová-
ní podlahy páteřní chodby a do-
končily se sanační omítky, které 
 jsou využívány jako součást kom-
plexního způsobu sanace vlhkého 
zdiva. 

Připravily se výtahové šach-
ty pro osobní a lůžkový výtah.  

V jednotlivých patrech budo-
vy se ještě dodělávaly v místě 
nástupů prahy. Díky stavebním 
zásahům u výtahových šachet 
došlo k úpravě krovu a střešního 
pláště. Práce probíhaly také na 
vstupním schodišti, které se mu-
selo podezdít a znovu vyskládat.  
V současné době je již však scho-
diště přístupné návštěvníkům ne-
mocnice.

Druhá etapa
Práce v rámci druhé etapy po-

kračují v plném proudu. Komple-
tuje se kabina výtahu V1. Instalu-
je se vzduchotechnika a zařízení  
s tím spojené, probíhají obkladač-
ské práce na stěnách kuchyně. 
Dodělávají se detaily a terénní 
práce skrze usazení odlučovače 
tuků (lapol), který vyšel na půl mi-
lionu korun.

Rekonstrukce se týká ulic Vinohradská a Na Haldách; foto SVS

V plánu jsou i další investice
Vedení varnsdorfské radnice 

chce nechat zhotovit projekto-
vou dokumentaci na zateplení a 
výměnu oken u administrativní 
budovy. Další investice budou 
směřovány do nového záložního 
generátoru a rozvodny. O pokra-
čování stavebních prací vás bude-
me informovat.

Tomáš Secký

V prostorách kuchyně varnsdorfské nemocnice probíhají obkladačské práce; foto Tomáš Secký
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Ale Festivale: V pivovaru se prezentovala svrchně kvašená piva
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Varnsdorf      V sobotu 26. říj-
na proběhl ve varnsdorfském 
pivovaru Kocour již jubilejní 
desátý ročník Ale Festivalu.  
Pivovary z celé republiky,  
dokonce ze zahraničí, pre-
zentovaly mimo jiné svrchně  

kvašená piva.
Téměř dvě desítky minipivo-

varů se představily v areálu pi-
vovaru Kocour. Nabídka byla 
velmi pestrá. Návštěvníci mohli 
ochutnat piva pivovaru Frýdlant, 
Trilobit, BORN, Nomád, Ládví 

Cobolis a další. Zároveň probí-
haly soutěže o nejlepší ALE piva. 
O vítězích rozhodovala odbor-
ná porota a hlasy návštěvníků.  
Podle všeho jde navíc  
o největší evropskou, ba  
dokonce světovou soutěž piv 

 typu ALE.
Kromě zlatavého moku byla 

připravena i živá hudba v podání 
Claymore, Tohard a Jazz Bandu 
Erwina Schrodingera.

                                Tomáš Secký, 
            foto Ivo Šafus
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Rozhovor s Šárkou Dubskou, majitelkou penzionu Dvůr Pohody
Varnsdorf       Jak jste si již v 

minulých číslech Hlasu seve-
ru mohli všimnout, snažíme se 
pravidelně přinášet rozhovory s 
místními podnikateli a přiblížit 
vám jejich práci. Tentokrát jsme 
zamířili za paní Šárkou Dubskou, 
která ve Varnsdorfu zrekonstru-
ovala podstávkový dům z roku 
1800. 

Před sedmi lety v něm otevřela 
tříhvězdičkový penzion Dvůr Po-
hody, který nyní i sama provozuje. 
Kromě ubytování nabízí i zázemí 
pro rodinné oslavy, soukromé a fi-
remní akce nebo svatby. Jaká byla 
cesta od hledání vhodné nemovi-
tosti k provozování penzionu?

Slyšela jsem, že jste se nenaro-
dila ve Varnsdorfu, odkud tedy 
pocházíte? A čím vás zaujalo prá-
vě naše město?

Narodila jsem se v Kladně a v té 
době jsem provozovala společně 
s kolegou v centru Prahy Studio 
Pilates. Po určité době fungování 
studia jsme začali hledat prosto-
ry, kde bychom mohli dělat kurzy 
pro naše pražské klienty. Zkoušeli 
jsme různé lokality od Krkonoš 
až po Šumavu. Chtěli jsme, aby 
nemovitost byla něčím charakte-
ristická, ale většina domů nabíze-
ných k prodeji nám z různých dů-
vodů nevyhovovala, nebo se nám 
nelíbila. 

Prostory, které jsou nyní vaším 
penzionem, našla vaše nejstarší 
dcera. Je to pravda?

V době, kdy jsme nemovitost 
hledali, jsme zrovna odjížděli 
na dovolenou a domluvili jsme 
se s mojí nejstarší dcerou, která  
s námi nejela, zda by nám nějaké 
nemovitosti nezkusila vyhledat. 
Co se jí zdálo jako vhodné, nám 
odeslala a my jsme si už na dovo-
lené vybrali ty, které se nám nej-
více líbily. Byli jsme překvapeni, 
že většina krásných a zajímavých 
staveb byla právě tady na severu. 
Ještě na dovolené jsme si sjednali 
schůzky s makléři, a když jsme se 
vrátili zpět do Čech, tak jsme hned 
druhý den vyrazili na prohlídky 
nemovitostí. Dům, který je nyní 
penzionem, se nám líbil nejvíce a 
byl první, který jsme navštívili. Při 
schůzce s makléřem nám bylo ře-
čeno, že nejsme jedinými zájemci, 
a že je potřeba se co nejrychleji 
rozhodnout. Vzhledem k tomu, 
že jsme měli více vytipovaných 
nemovitostí, tak bylo potřeba pro-

hlédnout si ještě ten den i všechny 
ostatní. Po návratu domů, ještě 
týž den, jsme zkonzultovali mož-
nosti výběru se svými partnery a 
potvrdili makléři, že nemovitost 
kupujeme. Dům sice nebyl v nej-
lepším stavu, ale já jsem měla 
od začátku jasnou představu, jak 
bych chtěla, aby vypadal.

Narazila jste po dobu rekon-
strukce na nějaké problémy?

Chtěla jsem nemovitost zre-
konstruovat tak, aby se dostala 
co nejvíce do původního stavu.
Mnohé jsme zrenovovali a u čeho 
nebyla renovace možná, jsme 
se snažili co nejvěrněji nahradit. 
Shánění všech možných věcí bylo 
náročné a zabralo hodně času, ale 
bavilo mě to. Větší problém, který 
jsem řešila, bylo parkoviště, voda 
a kanalizace, ale nakonec se i to 
podařilo vyřešit. Rekonstrukce tr-
vala čtyři roky a v roce 2012 jsem 
penzion otevřela. Začátek podni-
kání mi zkomplikovaly události, 
které probíhaly ve městě. Každý 
nový pobyt začínal otázkou, jaká 
je situace ve Varnsdorfu? Musela 
jsem tedy hosty ujišťovat, že se 
sem nemusí bát přijet.

Jaký byl tedy impulz k přestě-
hování se do našeho města?

Po celou dobu rekonstrukce 
jsem do Varnsdorfu dojížděla  
z Kladna, kde jsem bydlela, stejně 
tak v počátcích provozu. Jezdila 
jsem do penzionu každý víkend 
a trávila jsem zde celé prázdniny 
a všechny svátky. V té době jsem 
tady ale měla dva až tři zaměst-
nance. Po nějaké době jsem po-
chopila, že je to velmi náročné, 
a navíc pokud tu nebudu fyzicky, 
nemůže penzion fungovat tak, jak 
bych si představovala. V té době 
nejmladší dcera končila základní 
školu, tak jsem viděla příležitost 
se sem přestěhovat a dcera zde 
nastoupila na hotelovou školu. 
Zaměstnance jsem tudíž propusti-
la a vše v penzionu si obstarávám 
sama, pouze s pomocí nejmladší 
dcery. Bylo to pro mě nejlepší ře-
šení.

Musí to být velmi časově ná-
ročné. Máte čas i na své koníčky?

Časově náročné, co se týká 
hlavní sezóny, je to velmi a bez 
pomoci dcery bych sama letní se-
zónu nebyla schopná zvládnout. V 
létě mnoho volného času samo-
zřejmě nemám, ale když skončí 
hlavní sezóna, tak se snažím svým 

koníčkům věnovat trochu víc. Jez-
dím ráda na kole, mám ráda tu-
ristiku, běhám, plavu a v zimních 
měsících lyžuji. A na to je zde mož-
ností víc než dost. Zdejší příroda je 
opravdu krásná, a to je také další 
důvod, proč jsem se sem přestě-
hovala a mám to tady ráda.

Je váš penzion něčím netradič-
ní?

Nevím, jestli netradiční, ale 
snažím se, aby se tu hosté necítili 
jako v penzionu, kde pouze přespí, 
ale aby prostředí bylo příjemné a 
útulné. Někteří mi už při příjezdu 
říkají, že je to jako kdyby přijeli na 
návštěvu k babičce. Nikdy jsem 
netoužila mít něco velkého, proto-
že si myslím, že se pak nedá hos-
tům tolik věnovat.

Na jaký typ klientely jste za-
měřeni?

Prioritně jsem se zaměřovala na 
rodiny s dětmi, skupinové pobyto-
vé víkendy, ale mám zde i firem-
ní klientelu, která převážně jezdí 
mimo sezónu. Vzhledem k tomu, 
že sama mám tři děti, tak jsem 
zavzpomínala, co mi na našich 
společných dovolených chybělo. 
Ze zkušenosti vím, že když budou 
spokojené děti, budou spokojení i 
jejich rodiče. Právě proto jsem se 
snažila připravit zázemí pro děti 
v podobě trampolíny, minigolfu, 
dětského hřiště, houpaček, tělo-
cvičny, sauny a bazénu, který je 
u hostů velmi oblíben. Nejdříve 
jsem neplánovala tak velký ba-
zén, ale důvod, proč jsem se tak 
rozhodla, byl můj syn, který v té 
době byl velmi úspěšným závod-
ním plavcem a mé dcery, které 
dělaly synchronizované plavání a 
já jsem chtěla, aby měly kde tré-
novat, když mě přijedou navštívit. 
Později se ukázalo, že rozhodnutí, 
vybudovat tak velký bazén, bylo 
výborné, protože se stalo láka-
dlem i pro mé hosty. 

Jaké je složení klientely?
Určitě je převaha Čechů, hlavně 

o letních prázdninách, víkendo-
vé pobyty jsou oblíbenější spíše  
u Němců. V létě jezdí rodiny s dět-
mi, po sezóně nastává klidnější 
období, kdy penzion navštěvuje 
převážně firemní klientela a se-
nioři. Pro mě je to prostor, kdy dě-
lám různé opravy, údržbu a také 
se mohu věnovat svým koníčkům.

Nenapadlo vás si k penzionu 
otevřít i restauraci?

Od začátku jsem věděla, že re-

stauraci v penzionu mít nechci, 
protože jsem měla kolem sebe 
dost známých, kteří zkušenosti  
s provozem restaurace měli a 
odrazovali mě od ní. Věnovat  
se penzionu a zároveň provozovat 
restauraci jsem u sebe považova-
la za dost nereálné. Jedním z dů-
vodů bylo to, že jsem zde nežila, 
a tak bych nemohla provoz res- 
taurace kontrolovat, ale hlavním 
důvodem bylo to, že neumím va-
řit a nebaví mě to. Raději hostům 
doporučím místní restaurace, kde 
se také dobře najedí. Já nabízím 
v penzionu snídaně a myslím si, 
že je to dostačující. Vzhledem  
k tomu, že většina hostů je celý 
den na výletě, tak se nemusí vázat 
na určitý čas večeře.

Byly u vás ubytované nějaké 
známé osobnosti?

Od začátku spolupracuji s měst-
ským divadlem a mívám zde uby-
tované umělce, kteří tam hostují. 
Také, když se zde točil film Odbor-
ný dohled nad východem Slunce, 
jsem tady měla pana Lábuse, 
pana Brabence a Nikol Fischero-
vou spolu s dalšími herci. Ti zde 
bydleli asi měsíc. Když se kona-
jí městské slavnosti, hosté jsou 
ubytovaní také u mě. Například 
Ewa Farna a hudebníci ze skupiny 
Monkey Business. Letos jsem tu 
měla i část štábu k filmu Bourák.

Jaká zajímavá místa v okolí 
jsou hosty vyhledávaná a co jim 
naopak chybí?

Většina hostů ke mně přijíždí 
s tím, že chtějí vidět Pravčickou 
bránu. To je hlavní lákadlo, proč 
sem spoustu hostů jede. V prů-
běhu pobytu začnou zjišťovat, 
kolik zajímavých a krásných míst 
se ve zdejší krajině nachází a jsou 
tím velmi mile překvapeni. Větši-
na z nich se sem opět ráda vrátí. 
Z mého pohledu chybí určitě ná-
městí nebo centrum, jelikož je to 
při příjezdu první cíl, kam se chtějí 
podívat. 

Chystáte v penzionu něco no-
vého?

Jediné, co jsem letos plánova-
la, bylo zavedení plynu do pen-
zionu, což bylo pro mě největší 
prioritou. Bohužel v Bratislavské 
ulici plyn není, tak musím vybu-
dovat velkou část plynovodu, což 
není bez komplikací. Stále věřím,  
že se to podaří. Kromě toho se 
budu snažit vylepšit to, co už zde 
mám.                         Barbora Hájková
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

30. výročí sametové revoluce – pátrání v nedávné historii

Vítězství v soutěži Med roku 2019 putuje do Varnsdorfu

Varnsdorf        V ročence Kru-
hu přátel muzea Varnsdorf Man-
dava 2019 (Vlastivědné čtení 
z Varnsdorfu a Šluknovského 
výběžku), která právě vychází, 
nalezneme mj. pozoruhodný člá-
nek „Sametová revoluce 1989 ve 
Varnsdorfu v záznamech měst-
ské kroniky, dobových tiskovin a 
ve vzpomínkách přímých účast-
níků“ (Jaroslav Berka Melichar a 
kolektiv pamětníků).

Jsou zde poprvé zveřejněny 
stěžejní záznamy z Kroniky města 
Varnsdorf (listopad 1989 – březen 
1990) týkající se sametové revo-
luce ve Varnsdorfu, ve Šluknov-
ském výběžku a v Praze. Tehdejší 
kronikář, učitel Oldřich Voženílek, 
zapisoval události každého roku 
prozřetelně vždy až po jeho skon-
čení a zápisy jsou proto ucelené, 
přehledné a zapsané s nadhle-
dem. Události sametové revoluce 
zapisoval podrobně, takže jejich 
průběh ve Varnsdorfu máme 
poměrně dobře zmapovaný. Ně-
které události dokonce neodolal 
komentovat či hodnotit, což sice 
kronikáři nepřísluší, ale euforii 
převratné doby prostě nebylo 
možné odolat.

V obsáhlém článku jsou dále 
uveřejněny mnohé dokumen-
ty, které byly považovány už za 
ztracené, např. samizdatové vy-
dání prvního prohlášení Občan-
ského fóra ve Varnsdorfu ze dne  
27.11.1989, samizdatové vydá-
ní akčního programu varnsdorf-
ské odbočky Občanského fóra ze 
dne 27.11.1989, mimořádné (též 
ještě samizdatové) „nulté“ vydá-
ní obnoveného Hlasu severu ze 
dne 4.12.1989, jmenovité sché-
ma struktury Občanského fóra ve 
Varnsdorfu aj. Mezi zajímavosti 
jistě patří i poprvé publikované 
ilustrace z městské kroniky k ro-
kům 1989 a 1990.

Atmosféru doby vhodně, často 
i překvapivě, dokreslují vzpomín-
ky přímých aktérů, příp. jejich 
příbuzných, tehdejšího revoluč-

ního dění, též i bohatá obrazová 
dokumentace z jejich rodinných 
archivů. Samozřejmě nechybí re-
akce dobového tisku, vzpomínky 
pamětníků už dříve v tisku uveřej-
něných, jak to bylo se zadržením 
herce Oldřicha Kaisera a dalších 
na služebně VB ve Varnsdorfu  
v prvních dnech revoluce aj.

Redaktor textu, šéfredaktor 
Vlastivědy Šluknovského výběž-
ku pro školy a veřejnost Jaroslav 
Berka Melichar, nezůstal pouze  
u líčení událostí ve Varnsdorfu, ale 
mapuje vývoj událostí od zrodu 
revoluce v Teplicích až po pražské 
události. Kromě všeobecně zná-

mých faktů poodkrývá na základě 
svědectví tehdejších hlavních ak-
térů i části historie dosud zahale-
né do hávu tajemství. Už samot-
né motto článku, slova studenta 
Václava Bartušky – člena první 
vyšetřovací komise Federálního 
shromáždění pro objasnění udá-
lostí 17. listopadu – z roku 1990, 
ledacos napovídá: „Nevím, jest-
li je to dobře, nebo ne, ale díky 
téhle komisi jsem trochu nahlédl 
pod pokličku dějin a najednou 
mám pocit, že jsme všichni straš-
ně naletěli. Byli jsme nevědomý-
mi pěšáky ve velké hře, kterou 
hrály cizí ruce daleko odsud. 

Byli jsme nadšeným komparsem 
velkolepého dramatu, kterému 
nechyběl napínavý děj ani efekt-
ní zvraty. Jenže začínám mít ne-
příjemný dojem, že tohle drama 
mělo i předem napsaný scénář. … 
opojný listopadový pocit svobody 
mě už dávno opustil…

Pravda o 17. listopadu dříve 
nebo později vyjde najevo. V 
té chvíli bude celá naše komise  
k smíchu. Lidi se budou smát, jak 
jsme mohli být tak naivní a nevi-
dět věci tak zřejmé a do očí bijí-
cí. Novináři se budou potutelně 
chechtat a prošpikovávat své listy 
uštěpačnými poznámkami na ad-
resu parlamentní komise. Bude to 
bezvadná sranda. Budu se smát  
s vámi. A nejenom sobě.“

V Doslovu s podtitulem „U nás 
není nikdy nouze o nějaké ty kle-
py“ se pak dozvídáme mnoho 
zajímavostí o hlavních aktérech 
tehdejších dnů, např. autentické 
(často překvapivé) reakce Jake-
še, Štrougala, Husáka, Štěpána, 
Urbánka, Mohority, Adamce a 
dalších, bez zajímavosti nejsou 
ani jejich oficiální akademické či 
vědecké tituly. Ve druhé části Do-
slovu s podtitulem „... a ještě kle-
py (klepy?) „z druhé strany“ aneb 
Fantazie nezná mezí“ se seznámí-
me se záhadou „mrtvého studen-
ta Šmída“, záhadným účinkováním  
oddílu zvláštního určení (OZU, 
„červené barety“) na Národní tří-
dě 17. listopadu a ještě záhadněj-
ší následnou „sebevraždou“ jeho 
velitele před druhým slyšením u 
první parlamentní vyšetřovací ko-
mise, s další záhadnou „sebevraž-
dou“ doprovázející vydání Cibul-
kových seznamů údajných tajných 
spolupracovníků StB, s tím, že ne-
byla zveřejněna závěrečná zprá-
va první parlamentní vyšetřovací 
komise (zveřejněna byla až zpráva 
druhé parlamentní vyšetřovací 
komise) a dalšími překvapivými 
zajímavostmi. Historickým „kle-
pům“ se samozřejmě nevyhnou 
ani StB či KGB.                            jbm

Varnsdorfský kronikář Oldřich Voženílek zakončoval v městské kronice každý rok ce-
lostránkovou ilustrací (autorkou byla zřejmě Emilie Konrádová). Tato charakterizuje 
revoluční rok 1989.

Varnsdorf     Včelařku Štěpán-
kou Dlouhou a farmičku Včelí ráj 
jsme vám představili v rozsáhlém 
rozhovoru v patnáctém čísle Hlasu 
severu, které vyšlo 12. září. Nyní 
nás opravdu velmi potěšila zpráva 

o krásném úspěchu v celostátní 
soutěži a přehlídce medů s ná-
zvem Med roku 2019! 

Květový panenský pastový med 
ze Včelího ráje zvítězil v jedné ze čtyř 
soutěžních kategorií a stal se tak 

nejlepším ze všech zúčastněných. 
„Podmínky soutěže jsou přitom 
přísné. Med musí především vyho-
vět nárokům laboratorní analýzy. 
Důležité je také správné uvedení 
údajů na etiketě. Pokud med tyto 

požadavky splní, je hodnocen sen-
zoricky. Odborná porota školených 
degustátorů hodnotí čistotu, chuť 
a vůni, ale u pastových medů navíc 
jemnost jejich zpracování,“popsala 
Štěpánka Dlouhá.        Barbora Hájková
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Operátor ve výrobě (m/ž) 
 
 
 

Pracovní zařazení: výroba | Místo výkonu práce: Rumburk 
 Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění s možností rozvoje a odpovídajícím 

platovým ohodnocením. Přihlášky / životopisy prosím posílejte v elektronické 
formě. Přihlášky v papírové formě nevracíme.  
 

 
 
 Náplň práce: 

 
 asistence strojmistrovi při přípravě 

a rozjezdu stroje 
 

 obsluha a práce na lepicích 
strojích  

          (nakládání a vykládání)  
 

 paletizace a třídění  
 

 strojní a ruční dokončovací práce 
na hotových produktech  

 
 

Požadavky: 
 

 vysoká flexibilita a ochota 
pracovat na směny (2-3) v 
podmínkách průmyslové výroby  
 

 vysoký pocit odpovědnosti za 
kvalitu 
 

 rychlé porozumění zadaným 
úkolům a orientace na výkon 
 

 odpovědné a svědomité jednání 
 

 základní znalosti práce na PC 
   

 
 

STI Česko s.r.o.  • Žitná 123/21 • 40801 Rumburk 
Tel. +420 412 354 806 • service.cz@sti-group.com 

 

turnaj pro žáky ZŠ noční výuka

www.bgv.cz

Doprovodný program:

28. 11. - 29. 11. 2019
Gymnázium Varnsdorf 
Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47 

24HODINOVÝ 
MARATON
VE STOLNÍM 
TENISE 

Den i noc otevřených dveří
na Gymnáziu Varnsdorf
... škola na hranici

Otevřený turnaj pro veřejnost - začátek od 17 hod., přihlášky na místě
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VZPOMÍNKA
Dne 2. listopadu 

tomu bylo 8 let, co 
odešel můj syn Pa-
vel Marenec. Stále 
vzpomínají maminka 
a zbytek rodiny.

Dne 19. října to 
byly 4 roky, co ode-
šel manžel Herbert 
Marenec. Vzpomí-
nají manželka, dce-
ra a vnoučata.

Dne 6. listopadu 
uplynulo 5 let, kdy 
nám odešel na ces-
tu, ze které není ná-
vratu, náš milovaný 
syn Dušan Poncer. 

Ale v našich srdcích a vzpomínkách 
budeš žít dál. S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Pája a ostatní členové 
rodiny.

Dne 2. listopadu 
to bylo 6 smutných 
let, co nás po těž-
ké nemoci navždy 
opustila paní Jaro-
slava Valenti, roze-

ná Adámková. Vzpomíná celá rodina.

Dne 9. listopa-
du uplyne jeden 
rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovný 
tatínek a dědeček 
pan Milan Hrdlička. 

S láskou vzpomínají družka Jiřina, 
Dana, děti Lukáš, Žaneta a Martin a 
vnučka Andrea.

Dne 12. července 
uplynulo 31 let, kdy 
nás opustila naše 
babička a tchýně 
paní Karla Hrdlič-
ková. Stále vzpomí-

nají snacha Dana s vnoučaty a sestry 
Blanka a Hana.

Dne 8. listopadu by se naše ma-
minka Růžena Procházková dožila 
100 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Syn Slávek a dcera Zdena.

Svozy bioodpadu
12.11.2019 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
9. - 10.11.2019   
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

16. - 17.11.2019  
MUDr. Rambousková Rita  
Riegrova 773/72, Děčín II  
Tel.412 526 250

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
14.11.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

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

Nabízím vhodnou koupi – Pro-
stenal Control, 2 balení, 180 
tablet, za 988 Kč. Úspora 330 
Kč. Tel.: 739 877 581.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Poslední sběr šatstva proběh-
ne v úterý 12. listopadu na po-
liklinice od 14.00-16.00 hod. 
Příští rok budeme pokračovat.

                            Místní skupina ČČK

Z historie: Plnou parou vpřed, mechanik a parní stroj
Varnsdorf        Tato, na naše 

poměry, unikátní fotografie, ulo-
žená ve fotografické sbírce rum-
burského muzea, nám dovoluje 
nahlédnout přímo do srdce to-
várny druhé poloviny 19. století 
– parní strojovny.

Mechanik s plochým matico-
vým klíčem v ruce stojící vedle 
parního stroje, který sloužil ve 
varnsdorfské firmě Fröhlich a sy-
nové (pozn. redakce – jedná se  
o objekt továrny u věžičky, po vál-
ce Továrna na samety a plyše n. 
p., následně Velveta 6, dnes Billa 
a další obchody).

Můžeme jen spekulovat, proč 
tato fotografie vznikla. Pokud mi 
dovolíte trochu fabulovat, trouf-
nu si tvrdit, že vzhledem k čistotě 

stroje zachytil fotograf moment, 
kdy byla dokončena kompletní 
instalace nového soustrojí, které 
bylo konečně připraveno k výkonu 
své funkce, nebo se možná nechal 
hrdý mechanik zvěčnit na památ-
ku pro své potomstvo. Toť otázka. 

Možná se zeptáte, co na foto-
grafii vlastně vidíme? Za mechani-
kem jsou dvě velká kola. To větší 
je setrvačník, vyrovnávající nepra-
videlnost v chodu během jedné 
obrátky a přenášející kliku přes 
mrtvé polohy. To menší ozubené 
kolo přenáší sílu vyvinutou parním 
strojem dál k transmisnímu poho-
nu mechanických tkalcovských 
stavů. Vpravo nahoře nad hlavou 
mechanika jsou dvě zvláštní kulo-
vitá závaží, která označujeme jako 
Wattův odstředivý regulátor. Jak 
napovídá již název, reguloval stroj 
tak, aby v jistých mezích konal 
vždy stejný počet obrátek a tím 
měly poháněné stavy pravidelný 
chod. Vpravo dole od mechanika 
je na zemi ukotven válec pístu, ze 
kterého vzadu ční ojnice.

První parní stroj si Fröhlichové 
pořídili již v roce 1835. Malý stroj 
o výkonu pěti koňských sil slou-
žil k pohonu apretury (úpravny 
látek). V polovině 19. století se 
firmě nevedlo vůbec zle, nárůst 
výroby si vyžádal pořízení nové-
ho výkonnějšího parostroje. Carl 
Georg Fröhlich senior nechal  
v roce 1850 postavit Maierův 
parní stroj o výkonu 12 koňských 
sil. Další stroj o stejném výkonu 
byl pořízen kvůli růstu produk-
ce již roku 1857. Zároveň došlo  
k úplnému zrušení provozu vod-
ního kola v manufaktuře. Roku 
1859 byl pořízen parní stroj  
o výkonu 40 koňských sil pro 
barevnu, která byla zároveň i 
zvětšena. Konečně roku 1862 si 
Fröhlichové pořídili pro novou 
tkalcovnu parní stroj systému 
Farcot o výkonu 60 koňských sil, 
který poháněl mechanické tkal-
covské stavy. A to je také mezník, 
kdy se definitivně manufaktura 
proměnila na továrnu.

        Josef Rybánský

Mechanik stojící vedle parního stroje, který sloužil ve varnsdorfské firmě Fröhlich  
a synové; foto archiv



Jan Strož: Jak to špatně začalo, tak to výborně dopadlo 

Fotbal: Kotlina zažila nejvyšší vítězství v sezóně

Basketbalisté prožili dobrý start, připsali si tři výhry 
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Varnsdorf        Cyklista Jan Strož 
prožil turbulentní sezónu. Na je-
jím začátku se prakticky nic ne-
dařilo, přišly zdravotní trable a 
v hlavě černé myšlenky. Ovšem 
pak přišel obrat a Strož dokončo-
val sezónu s úsměvem na rtech. 

„Co se výsledků týče, tak pro 
mě sezóna nezačala úplně podle 
představ. Naopak můžu říct, že 
horší vstup do sezóny jsem za svo-
ji kariéru nezažil. K tomu se navíc 
přidaly i zdravotní problémy, což 
vše ještě umocnilo. Když budu 
upřímný, psychiku jsem měl na 
bodu mrazu a přemýšlel, zda vů-

bec pokračovat v kariéře vrcholo-
vého sportovce,“ vzpomíná Strož 
na nehezké období. 

„Naštěstí mě v tomhle směru 
podpořil tým EthicSportCycling a 
udělal jsem úplný restart. Začal 
jsem znovu a lépe. Dostal jsem se 
do skupiny WinPeaks pod vede-
ním Aleše Kroužeckého a specia-
listky na výživu Jany Žídekové. To 
byl zásadní moment, který začal 
pomalu, ale jistě vše otáčet. Jenže 
byl už červen,“ zakroutil hlavou. 

Strož ale víru v sám sebe neztra-
til. A vyplatilo se. „Věřil jsem v naší 
práci a výsledky se pomalu začaly 

dostavovat. Nicméně to bylo ještě 
daleko do optimální pohody. Dal-
ší zásadní impuls přišel v září, kdy 
se mi podařilo prakticky stylem 
start – cíl vyhrát závod Kola pro 
život ve Znojmě, kde navíc ten den 
panovalo velice špatné počasí. To 
nás utvrdilo, že jsem se prakticky  
z nuly za dva měsíce dostal na 
takovou výkonnost, že jsem byl 
schopný vyhrát závod,“ zdůraznil.  

Podzim tedy už prakticky pro-
bíhal dobře. Nakonec se Strožovi 
podařilo dostat i na pódium v cel-
kovém hodnocení seriálu Kolo pro 
život, kde se konkurence každým 

rokem zvyšuje. K tomu jeho tým 
EthicSportCycling Team celý pres-
tižní seriál vyhrál. 

„Teď se už cítím velmi dobře, což 
je pro mě super zpráva směrem  
k zimní přípravě. Víme, kde se sta-
ly dost zásadní chyby a díky tomu 
už nic nebrání, abych na konci 
března nastoupil stoprocentně 
připravený. Těším se na to! Ještě 
musím poděkovat rodině a hlav-
ně manželce, která při mně stála  
v těch nejtěžších situacích a mož-
ná trpěla daleko víc než já (smích). 
To teď vidím s odstupem času,“ 
dodal.                                           Redakce

Varnsdorf       Fotbalový pod-
zim ve druhé nejvyšší soutěži 
pomalu směřuje do svého cíle. 
Fotbalisté Varnsdorfu v něm stá-
le bojují o záchranu. 

Na půdě brněnské Zbrojovky se 
žádné zázraky nečekaly. Svou pre-
miéru ve druhé lize si odbyl mla-
dý brankář Martin Vaňák, porážce 
1:4 ale nemohl zabránit. „Zbro-
jovka vyhrála naprosto zaslou-
ženě, přejela nás v silové složce,  
v soubojích v šestnáctkách,  
kde se rozhoduje. Svými parametry 
je výš než ostatní mužstva ve dru-
hé lize, bude v top trojce bojovat  
o postup,“ pronesl hostující kouč 
David Oulehla.

FC Zbrojovka Brno 
FK Varnsdorf  

O týden později přišel dale-
ko důležitější zápas. De facto se 
hrálo o šest bodů. A Varnsdorf 
ho zvládl. Díky druhému poloča-
su doma porazil poslední Soko-

lov 3:0 a trochu bodově odsko-
čil sestupovým místům. Alfou 
a omegou byl střídající Adam  
Ondráček, který první gól dal 
a druhý připravil Kocourkovi.  

„První poločas byl nervóz-
ní, bylo vidět, že jde o hod-
ně. Bylo jasné, že ten,  
kdo dá gól, bude k vítězství 
blíž. A to se potvrdilo. Dru-
há branka nás hodně uklid-
nila. Kluci si více věřili a na  
hřišti to bylo vidět.  
Výsledek je pro nás krásný, tři 
body nesmírně důležité,“ pochva-
loval si Oulehla. 

FK Varnsdorf  
FK Baník Sokolov 

Utkání po devadesáti minutách 
skončilo bez branek 0:0. Varns- 
dorf zůstává v tabulce třináctý  
s třinácti body. Poslední domácí 
utkání sehrají fotbalisté proti Duk-
le Praha.                                          Redakce
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Varnsdorf      Severočeská liga 
basketbalistů vstoupila do letoš-
ního ročníku v novém kabátě. Je 
rozdělena hned do tří skupin. Ve 
skupině B hraje TJ Slovan Varns- 
dorf, který z prvních čtyř utkání 
vyhrál hned třikrát. Po čtyřech 
kolech tak držel druhé místo  
v tabulce. 

Přitom první zápas se Varnsdor-
fu nepovedl, když doma podlehl 

ústecké Slunetě 66:78. „První tře-
tinu jsme vyhráli a vypadalo to, že 
máme nakročeno k vítězství. Pak 
se nám přestalo dařit střelecky, 
přidala se k tomu nepozornost  
v obraně a pohroma byla na svě-
tě,“ řekl varnsdorfský basketbalis-
ta Jakub Schilling. 

Chuť si Varnsdorf spravil hned  
v další bitvě, kdy doma přehrál 
tým BK Děčín juniorka 87:71. „Při-

tom s Děčínem jsme v přípravě 
dvakrát prohráli. Teď to byl ale 
dobrý výkon,“ usmál se Schilling. 
Slovanu pak vyšly i dva venkov-
ní zápasy. Nejprve to bylo jas-
né vítězství 71:50 na palubovce  
České Lípy. „Výborná střel-
ba a velmi dobrý pohyb míče 
v útočné fázi. To byly klíčové  
faktory našeho úspěchu,“ pochva-
loval si hráč, který Lípě nasázel  

24 bodů! 
Následovala venkovní výhra 

nad týmem BK Děčín Křešice a to 
v poměru 80:67. „Hned na začát-
ku jsme ukázali svou silnou strán-
ku v útočném pohybu a rychlosti 
zakončení,“ dodal Schilling. První 
polovinu základní části zakončil 
Varnsdorf doma proti prvnímu Li-
berci 72:57.

Redakce

FK Varnsdorf porazil na domácí půdě Sokolov; foto Tomáš Secký
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Běžec Karel Valenta zažil podzim ve znamení kopců

Sálovka: Hráči Varnsdorfu předvedli dobrý start
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Varnsdorf      Místní běžec Ka-
rel Valenta nelení, na podzim ab-
solvoval řadu úspěšných závodů.

„To, co většina běžců nevyhle-
dává, jsou běhy do vrchu. Pro mě 
jsou ale nepřekonatelnou zába-
vou. Ať už závodní, nebo jen ty s 
nějakou výzvou,“ řekl na úvod Va-
lenta.

Na některé z nich jezdí napros-
to pravidelně už řadu let a nejinak 
tomu bylo i letos. Koncem září to 
byl běh na Milešovku. Závod o 
délce 17 km, který vede z Teplic 
až na vrchol nejvyššího vrcholu 
Českého Středohoří Milešovky a 
při kterém nastoupáte kolem 800 
výškových metrů, se mu tento-
krát povedl o dost lépe než léta 
minulá. „Jsem nadšený z překoná-
ní osobního rekordu na této trati 
o víc než tři minuty. Obsadil jsem 
třetí místo celkového pořadí, ve 
své kategorii jsem byl druhý. Tře-
tí jsem byl i ve vrchařské prémii 
vypsané na posledních dvou kilo-
metrech. Odjel jsem z Teplic vážně 
spokojený a těšil se, jak bude vy-
padat další závod v mém kalendá-
ři – Mattoni Liberec Nature Run,“ 
podotkl.

Ten se konal přesně za týden, 
a proti Teplicím, v počasí, které 
mnohé fanoušky nechalo jen za 
oknem. Vytrvalý déšť a kolem 7 °C 
je ale něco, co Valentovi na dlou-
hé běhy spíš vyhovuje, než vadí. 
„Rozběhl jsem trať dlouhou 23 
km celkem svižně, bez přehledu o 
tom, jak si mezi soupeři vedu. Na 
trati bylo spolu se mnou dalších 
tisíc borců a všichni jsme měli co 
dělat s náročností. Co do povrchu 
(asfalt), tramvajové koleje, bah-
no, písek, obrovské žulové kame-
ny, šotolina, zkrátka vše, co si do-
kážete představit. A do toho ten 
déšť. Trať závodu vedla z Liberce 

prudce nahoru přes žulový lom 
až do Bedřichova k přehradě, a 
pak po hřebenu až čtyři kilometry 
zpět nad Liberec, kde začala prud-
ce klesat a kde jsem se vážně bál  
o zdraví, tudíž hodně zpomalil. 
Díky tomu mě hodně běžců před-
běhlo, všem do jednoho jsem 
to však na posledních stovkách 
metrů vrátil. Doběhl jsem si pro 
sedmnácté místo a jako první  
v kategorii. To je umístění, kterého 
si hodně vážím, závody RunCzech 
jsou co do soupeřů totiž hodně 
kvalitní,“ pochvaloval si Valenta. 
Trička Běžeckého kroužku Varns- 
dorf si tak bude hodně běžců pa-
matovat, neboť i Valentův kama-
rád Tomáš Polák doběhl skvěle na 
12. místě v kategorii! 

Týden si dal od závodů pauzu, 
v neděli doprovodil kamaráda 
posledních 25 km na trati Winter-
mana až do cíle na Ještědu, aby si 

trochu odpočinul, neboť ho čeka-
la výzva řádná, skoro až životní.

„Rozhodl jsem se a udělal i ve-
řejnou událost pro kamarády. 
Přišlo mi zajímavé a dost náročné 
strávit běháním na Jedlové 24 ho-
dins tím, že kdo vystoupí ze třech 
povinných průchozích bodů, které 
jsem stanovil, minimálně 1,5 km 
od vrcholu k rozhledně nejčastě-
ji, bude odměněn. Protože to byl 
vážně extrém, sešli jsme se v šest 
ráno na startu jen čtyři. Jak se ro-
zednělo přidávala se ale postupně 
spousta běžeckých i cyklistických 
přátel, a tak nuda nebyla ani na 
chvíli. Horší to pak bylo večer a  
v noci, kdy sil výrazně ubývalo a 
na kopci jsme po půlnoci zůstali 
jen dva. Společně s Járou Hriade-
lem jsme však statečně kroužili až 
do třičtvrtě na šest, kdy jsme si 
ve finále každý připsal 45 vrcho-
lů. Dohromady to dalo každému 

z nás 112 km a 7300 metrů výš-
kových. Takový extrém jsem ještě 
neběžel, i když o běhu se mnohdy 
moc mluvit nedalo,“ smál se. 

„Potěšilo mě, kolik kamarádů, 
včetně tatínka, se do výzvy během 
24 hodin zapojilo a přišlo nás pod-
pořit. Při součtu všech výstupů 
jsme se dostali na číslo 219, což 
znamenalo, že bych měl darovat, 
jak jsem předem slíbil, na děti  
v Ústecké nemocnici trojnásobek 
této hodnoty. Trochu jsem to však 
zaokrouhlil na kulatou částku, aby 
se to lépe počítalo, a i díky dob-
rovolným příspěvkům od zúčast-
něných běžců se konečná cifra vy-
šplhala na 1300 Kč. Já si tak mohl 
odškrtnout další z výzev, jichž pár 
ještě v hlavě mám. Tato se však 
bude nejspíš každý rok opakovat, 
ohlasy jsou totiž veliké,“ dodal na 
závěr Karel Valenta.             

                                            Redakce

Karel Valenta si na Milešovce doběhl ve své kategorii pro druhé místo; archiv Karla Valenty

Varnsdorf         Prvním turna-
jem zahájila novou sezónu Au-
tocentrum Jílové liga Ústeckého 
kraje v sálové kopané. Týmy si 
při premiéře daly dostaveníč-
ko ve varnsdorfské sportovní 

hale. Na startovním poli nemohl 
chybět ani domácí celek Futsal 
Varnsdorf. 

A bylo to úspěšné představení. 
Varnsdorf ve třech zápasech ne-
prohrál a získal do tabulky sedm 

bodů. Vše začalo napínavým zá-
pasem a remízou 4:4 s celkem Ve-
teráns Želenice. Pak přišla výhra 
2:0 nad děčínským týmem Hez-
ouni a přestřelka 8:4 s týmem Au-
tocentrum Jílové. Varnsdorf je tak 

po úvodním turnaji na druhém 
místě, první místo drží Bělá, která 
vyhrála všechny tři zápasy. Čtyřmi 
góly se blýskli dva varnsdorfští 
hráči – Doležal se Zadinou. 

Redakce


