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Na Studánce vznikla přes noc obří černá skládka

Na Noc kostelů se ve Varnsdorfu otevřely tři kostely

Varnsdorf       Ve středu 3. červ-
na byla v ranních hodinách ob-
čanem města nahlášena černá 
skládka na Studánce. 

Na místní šetření ihned vyjeli 
zástupci města a Městského úřa-
du Varnsdorf, kteří zjistili, že sklád-
ka je založena v poměrně velkém 
rozsahu a skládá se převážně  
z autodílů, oblečení, ale také do-
mácích, či dílenských spotřebičů, 
sportovního vybavení, hraček a 
dalšího materiálu. Naštěstí se v ní 
nenacházely žádné toxické či jinak 
nebezpečné látky v podobě olejů, 
náplní do vozidel apod. 

Na místo byla také přivolána 
hlídka Policie České republiky a 
zástupce vlastníka pozemku, les-
ní správce podniku Lesy České 
republiky. Černá skládka vznikla 
ve večerních, nebo nočních hodi-
nách z úterý 2. na středu 3. června 
2020, tedy v rozmezí od 17:00 do 
06:00 hod. Po zadokumentování 
byla skládka ještě v dopoledních 

hodinách technickými službami 
města odstraněna. „Pokud by od-
pad vandal odvezl do sběrného 
dvora, zaplatil by přibližně 1 500 
korun. Takto bude muset zaplatit 
jeho odvoz a likvidaci, což vyjde 
na více než pět tisíc korun. K tomu 

je potřeba počítat také s poku-
tou,“ řekl místostarosta města Jiří 
Sucharda.

Vzhledem k tomu, že se sklád-
ka nacházela v poměrně odlehlé 
části obce mezi částí Světliny I. a 
II. díl, kde není až tak velký pohyb 

vozidel, má policie určité poznat-
ky, které ve spolupráci s měst-
ským úřadem prověřují. Město 
Varnsdorf v letošním roce zaplati-
lo už tři sta tisíc korun za likvidace 
černých skládek.

Tomáš Secký

V odlehlé části Studánky vznikla přes noc obří černá skládka; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf       V České republi-
ce se jednalo už o 11. ročník zná-
mé Noci kostelů. Letos se do ní 
zapojilo v celém Česku přes 1100 
kostelů a v pátek 12. června se 
ve Varnsdorfu otevřely kostely 
hned tři. Kvůli situaci ohledně 
koronaviru byla akce o týden po-
sunutá, návštěvníků ale rozhod-
ně neubylo!

První ze třech varnsdorfských 
chrámů, děkanský kostel sv. Pet-
ra a Pavla na náměstí E. Beneše, 
se otevřel zájemcům už ve tři 
hodiny odpoledne a do půl šes-
té byla možná volná prohlídka 
prostorů. Od půl šesté následo-
vala adorace, kterou svým zpě-
vem doplnil dívčí sbor Schola 
Puellarum pod vedením Aleny 

Převorové, který doprovázel i 
následující mši. Tu celebroval  
P. Jacek Kotisz. Návštěvníci také  
mohli zapálit svíčku za své blízké  
u bočního oltáře.

Druhý, hojně vyhledávaný Čer-
vený kostel, byl přístupný od 
pěti hodin odpoledne. Po roce 
mohli příchozí porovnávat, jak 
pokračují rekonstrukční práce. 
Byly dokončeny vnitřní ocho-
zy lodě, opravou prošly vnitřní 
okenice zvonice, zrestaurová-
ny byly dveře a okna balkonu a 
vstupní dveře kostela. Nechyběl 
zde hudební doprovodný pro-
gram, který probíhal celý večer.  
Vystoupil Kvíltet & Jan Kunze, dále 
i přes krátkou dešťovou přeháňku 
proběhla loutková pohádka pro 

děti od Toy Machine a následo-
vala hudební show pianisty Domi-
nika Fajkuse a violoncellisty Jana 
Hanouska. Pro návštěvníky byly 
také připraveny stánky s občerst-
vením.

V kostele Proměnění Páně (sta-
rokatolický kostel u divadla) mohli 
zájemci o divadelní scénu zhléd-
nout hru na motivy skutečných 
událostí před sedmdesáti lety Půl-
noc v pohraničí Hany Strejčkové a 
kol.  FysioART, s hudbou Michala 
Müllera.

Velký dík patří všem pořadate-
lům a účinkujícím, kteří se na akci 
podíleli a připravili tak výjimečný 
kulturní zážitek. Fotoreportáž na 
straně 7.

       Barbora Hájková

Zastupitelé se opět sej- 
dou na zasedání Zastupi-
telstva města Varnsdorf 
ve čtvrtek 25. června 2020  
v sálu Střelnice.
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K požáru neobydleného domu musely vyjet čtyři jednotky

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Za krádež oblečení hrozí ženě až tři roky za mřížemi

13.4.2020 v 10:25 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno občankou našeho 
města, že je ve svém bytě napa-
dána svým manželem. Vyslaní 
strážníci na místě zjistili, že se 
jedná o dlouholeté neshody mezi 
manželi a pojali podezření na do-
mácí násilí. Po dohodě byla žena 
převezena na Obvodní odděle-
ní Policie ČR k podání trestního 

oznámení, kde byla předána služ-
bu konajícímu policistovi.

16.4.2020 ve 21:45 hod.
Dozorčí směny městské po-

licie si na kamerovém systému 
všiml mladíků, kteří kouří na 
autobusovém nádraží přímo  
v místě zastávky. Vyslaní stráž-
níci na místě zajistili dva kouřící 
mladíky. Po provedení zjištění je-

jich totožnosti byl oběma uložen  
příkaz na pokutu, kterou na místě 
zaplatili.

23.4.2020 v 7:47 hod.
Na linku 156 bylo telefonicky 

oznámeno ženou, že na křižo-
vatce u městského divadla měla 
dopravní nehodu, přičemž jí řidič 
nedal přednost v jízdě a došlo ke 
srážce vozidel. Vyslaní strážníci 

na místě zajistili situaci, provedli 
zjištění totožnosti obou účastníků 
dopravní nehody. Jelikož se jedna-
lo o dopravní nehodu bez zranění, 
tak za přítomnosti hlídky městské 
policie došlo mezi účastníky k vzá-
jemné dohodě a vyplnění přísluš-
ných dokumentů k následnému 
předání věci pojišťovně.

Martin Špička

velitel městské policie

Varnsdorf     Krátce po čtvrté 
hodině ranní ve čtvrtek 4. června 
2020 bylo na tísňovou linku ha-
sičů nahlášeno, že někde v oko-
lí ulic Lesní a Karolíny Světlé ve 
Varnsdorfu hoří budova.

Kromě místních profesionálních 
a dobrovolných hasičů k události 
vyjely jednotky z Rumburku a Dol-
ního Podluží.

Hasiči na místě zjistili, že se jed-
ná o požár neobydleného domu, 
který je přístupný z ulice Karolíny 
Světlé. V době příjezdu hasičů 
již hořel celý, plameny zachvátily 
střechu a podkroví. Na lokalizaci 
byly nasazeny dva vodní proudy  
z obou stran domu. 

Několik hodin pak hasiči roze-
bírali zbytky střechy a dohašovali 
skrytá ohniska. Příčinu vzniku po-
žáru na místo přijel zjistit hasičský 
vyšetřovatel.

Z lokomotivy unikly tisíce litrů 
nafty

Varnsdorfští hasiči zasahovali  

Neobydlený dům v ulici Karolíny Světlé zachvátil požár, vyjet musely čtyři jednotky; foto miw.cz

v pondělí 1. června u úniku nafty 
z lokomotivy, která vykolejila  
v Rybništi. Z té vyteklo té-
měř čtyři tisíce litrů nafty.  
Hasiči a odborná firma likvido-

vali následky několik dní. „Za 
třicet let u hasičů jsem u tak 
velkého úniku nafty nebo ben-
zínu nebyl,“ zmínil velitel varns- 
dorfských dobrovolných hasičů a 

místostarosta Varnsdorfu Jiří Su-
charda, který byl v Rybništi jako 
člen krizového štábu obce s rozší-
řenou působností.

                          Hasiči Varnsdorf, redakce

Varnsdorf      Místním policis-
tům se podařilo objasnit případ 
krádeže oblečení z poloviny 
května. Obvinili čtyřiačtyřicetile-
tou ženu.

„V polovině května odcizila ze 
sušárny domu několik riflí, trička, 
teplákové soupravy a dámskou 
bundu. Celková hodnota věcí byla 
vyčíslena na téměř jedenáct tisíc 
korun. V minulosti dvakrát odsou-
zené recidivistce hrozí s ohledem 

na její trestní minulost až tříletý 
trest odnětí svobody,“ uvedl poli-
cejní mluvčí Daniel Vítek. Žena je 
stíhána na svobodě.

Ze sklepa zmizela kola
Ze sklepní kóje v jednom  

z panelových domů zmizela dvě 
horská kola. Jejich hodnota byla 
vyčíslena na deset tisíc korun.  
„Z přečinu krádeže je podezře-
lý neznámý pachatel, který se 
vloupal do suterénu panelového 

domu,“ řekl Vítek a dodal: „V pří-
padě dopadení mu hrozí až dva 
roky vězení.“

Krádež sudů
Plot nebyl překážkou. Nezná-

mý pachatel vnikl na pozemek  
u rodinného domu, ze kterého si 
odnesl tři plastové sudy na vodu. 
„Celková škoda byla vyčíslena na 
šestnáct set korun,“ řekl policejní 
mluvčí. V případě dopadení hrozí 
pachateli až tři roky za mřížemi.

Vloupal se do prodejny
Neznámý pachatel se vloupal 

do prodejny s dětským obleče-
ním ve Varnsdorfu, ze které odci-
zil finanční hotovost. „Jeho cílem 
ale nebyly oděvy, nýbrž peníze.  
Z elektronické pokladny odcizil tři 
a půl tisíc korun, policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže,“ 
uvedl policejní mluvčí Daniel Ví-
tek. Pachateli hrozí až dva roky ve 
vězení.                                Tomáš Secký
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Areál u sportovní haly v Západní ulici zavádí nová opatření

Radnice podporuje zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby

Varnsdorf   Víceúčelový areál 
za sportovní halou v Západní 
ulici prošel v posledních letech 
modernizací za miliony korun. 
Neukáznění návštěvníci jeho vy-
bavení ale neustále ničí, město 
stojí opravy desítky tisíc korun.

Basketbalové hřiště a workout 
hřiště, multifunkční hřiště na růz-
né druhy sportů, udržované trav-
naté hřiště disponující brankami 
či atletický ovál. To je výčet akti-
vit, které se dají v areálu za spor-
tovní halou v Západní ulici dělat.

Větší část návštěvníků však 
využívá areál k trávení volného 
času jinak než sportem. Na rok 
otevřeném multifunkčním hřišti 
už vzalo za své síťové oplocení, 
které využívají místo laviček. Po-
škozena je také umělá plocha, 
ze které si kuřáci dělají popelník 
a vypalují do ní díry, a hliníková 
konstrukce, jenž je zohýbaná. 
Trnem v oku je také neustálý od-
pad, který končí všude možně 
okolo, jen ne v odpadkovém koši. 
Město v letošním roce zaplatilo 
za opravy už padesát tisíc korun.  
Společnost REGIA, a.s., jež má na 
starost správu sportovišť ve Varns- 
dorfu, proto přichází s novými 
opatřeními.

Vstup pouze přes recepci
Vstup do areálu je možný jen 

přes recepci přilehlé sportovní 
haly za účelem sportu, a to pouze 
za použití sportovního oblečení 
a obuvi. Je nutné dodržovat pro-

vozní řád. V případě jeho nedo-
držování nebo porušování bude 
návštěvník z areálu vykázán.

Zpoplatnění sportovišť
Od 1. června 2020 došlo  

k zpoplatnění venkovních spor-
tovišť pro oddíly. Organizované 
sportovní aktivity jsou zároveň 
upřednostňovány před individuál- 
ním využitím sportoviště. Rozpis 
obsazenosti sportovišť, včetně 
možné rezervace, naleznete na 
webových stránkách REGIA, a.s.  

www.regiavdf.cz/sportovni-ha-
la/14.

Travnaté hřiště
250,- Kč/hodina + šatna zdarma
Umělá tráva
200,- Kč/hodina + šatna zdarma
Basketbalové hřiště
200,- Kč/hodina + šatna zdarma
Školy
100,- Kč/hodina + šatna zdarma
Jak je to s veřejností?
Půjde-li si návštěvník zaspor-

tovat individuálně či s kamará-

dem (např. zaběhat, zacvičit na 
workout hřiště, zakopat na brá-
nu) má stále vstup zdarma, ov-
šem musí dodržet veškerá opat-
ření výše – vstup přes recepci  
sportovní haly, sportovní ob-
lečení a obuv – a sportovat.  
V opačném případě bude z areálu 
vykázán.

Výše uvedená opatření mají za 
cíl zkvalitnit sportovní prostředí  
v areálu u sportovní haly.

Tomáš Secký

Varnsdorf      Řada obyvatel 
města usiluje o zřízení výjezdové 
základny záchranné zdravotnic-
ké služby ve Varnsdorfu. Město 
jejich kroky podporuje, samo 
vzneslo dotaz na hejtmana Ús-
teckého kraje.

Šluknovský výběžek disponuje 
třemi základnami záchranné služ-
by – v České Kamenici, Rumburku 
a ve Velkém Šenově. Obyvatelé 
by ji rádi měli i ve Varnsdorfu.  
„V průběhu koronavirové epide-
mie jsme zaznamenali větší počet 
žádostí občanů na prověření mož-
nosti umístění výjezdové posádky 
zdravotní záchranné služby v na-
šem městě,“ řekl místostarosta Jiří 
Sucharda.

Nesportují, ale ničí. Areál u sportovní haly zavádí nová opatření; foto Tomáš Secký

Otázku na možné umístění 
výjezdové posádky záchranné 
zdravotnické služby pokládá měs-
to prakticky na každém jednání 
bezpečnostní rady města, která 
zasedá dvakrát ročně. Ve čtvrtek  
21. května 2020 zaslal místosta-
rosta Jiří Sucharda dopis hejtma-
novi Ústeckého kraje, ve kterém 
ho ujišťuje, že na umístění posád-
ky ve Varnsdorfu má radnice zá-
jem a je připravena spolupracovat. 
Dopis dostali v kopii i náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Stanislav Rybák a vedoucí Odboru 
zdravotnictví Ústeckého kraje Petr 
Severa. „Obracíme se na Vás se 
žádostí o informaci, zda Ústecký 
kraj ve vztahu k aktuálnímu vývo-

ji dostupnosti zdravotních služeb 
ve Šluknovském výběžku a s tím 
souvisejícím zvýšení počtu posá-
dek ZZS v oblasti, zvažuje umístění 
jedné z posádek ZZS ve Varnsdor-
fu. Připomínáme, že město Varns- 
dorf je připraveno na případném 
umístění tohoto stanoviště ZZS  
s Ústeckým krajem spolupraco-
vat,“ stojí v dopise.

„Ústecký kraj v současné době 
neplánuje rozšíření počtu výjezdo-
vých základen na území kraje, ani  
v okrese Děčín. Přesto, že došlo  
v poslední době k posílení výjez-
dových základen zdravotnické 
záchranné služby v Rumburku o 
jednu výjezdovou posádku rychlé 
zdravotnické pomoci (dále také 

„RZP“) s režimem provozování 24 h  
a v České Kamenici byl prodloužen 
12 h režim posádky RZP na 24 h 
provoz, není toto důvodem pro 
rozšíření celkového počtu výjez-
dových základen. Posílení provozu 
ZZS řeší situaci dostupnosti posá-
dek v oblasti Šluknovského výběžku  
z důvodu prodloužení přepravních 
dob v důsledku omezení provozu 
nemocnice v Rumburku,“ zaznělo  
v odpovědi vedoucího Odboru 
zdravotnictví Petra Severy.

I přesto Zastupitelstvo města 
Varnsdorf na svém posledním za-
sedání pověřilo starostu Rolanda 
Sollocha k dalším jednáním ve 
věci zřízení výjezdové stanice ZZS.

Tomáš Secký
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Modelář Václav Chlan, trojnásobný mistr ČR, vystavuje svá díla

Varnsdorf     Ve foyer Měst-
ského divadla Varnsdorf se ve 
čtvrtek 4. června konala ver-
nisáž výstavy Václava Chlana  
s příznačným názvem Papírové 
modely.

„Původně jsme výstavu pláno-
vali na období letních prázdnin, 
kdy se v divadle nekonají žádná 
představení, ale paradoxně nám 
nahrála situace při uvolňování 
opatření po koronaviru. Předsta-
vení v divadle byla přesunuta, tak-
že jsme využili tohoto momentu a 
po vzájemné domluvě s panem 
Chlanem jsme výstavu napláno-
vali na červen,“ upřesňuje Martin 
Musílek, ředitel Městského diva-
dla Varnsdorf.

Teď ale už zpátky k Václavu 
Chlanovi. S modelářstvím za-
čal v útlém mládí, jelikož už jako 
malého chlapce ho velmi bavilo 
něco vytvářet. Začínal létajícími 
modely, vyráběl plastiková le-
tadla a lodě, ale kvůli finanční 
náročnosti přešel na papírové 
modely. Nejdříve se zabýval těmi 
jednoduššími, což doporučuje 
všem začátečníkům. Postupně 
se propracoval ke složitějším. Po 
nezaviněné motoristické nehodě 
v roce 1999 dospěl k názoru, že 
by se svými modely mohl začít 
soutěžit a také je vystavovat. Zís-
kal přes padesát diplomů, mnoho 
cen a medailí. Nejúspěšnějším 
jeho dílem je Ještěd, se kterým 
třikrát získal titul mistra České 
republiky. Soutěžil a vystavoval  
v České Lípě, Praze, Strakonicích, 
Litoměřicích, Hradci Králové a Ne-
ratovicích, kde je členem AVZO 

Neratovice. Stavěl všechny druhy 
papírových modelů mimo figurek 
(jedná se o modelářské katego-
rie – dopravní technika, archi-
tektura, lodě, letecká a kosmická  
technika, pásová technika a dio-
ráma).

Václav Chlan říká, že se vždy vě-
noval sestavování pouze jednoho 
modelu, neměl rozdělané dva či 
více. Prý by se na to nemohl plně 
soustředit, pletlo by se mu jedno 
přes druhé. Mnohdy se musel 
také poprat s cizojazyčnými ná-
vody, které si vlastními silami za 
pomoci přátel překládal. Také po-
dotýká, že každý modelář má svůj 

styl, a pokud jste v tomto oboru 
zběhlí, dá se i poznat, kdo kte-
rý model vytvářel, jelikož každý 
modelář má svůj rukopis. Časová 
náročnost sestavování modelu se 
samozřejmě odvíjí od jeho složi-
tosti, řádově jde tedy o týdny a 
měsíce.

Doma má okolo dvě stě mo-
delů a na výstavě jich můžete 
vidět přes osmdesát. Společně 
s divadelním technikem Petrem 
Tůmou instalovali modely asi de-
set dní. Měla jsem možnost na-
hlédnout, jak vypadají plány na 
papíře, tzn. v rozměru 2D (mnozí 
z vás si určitě představí i ty z ča-

sopisu ABC), a je pro mě osobně 
neuvěřitelné a zároveň i velkou 
záhadou, jak se dají sestavit tak 
věrné kopie staveb, automobilů, 
lodí a dalších. Proto neváhejte, 
navštivte Městské divadlo Varns- 
dorf a prohlédněte si vše na vlast-
ní oči. Výstava trvá do 26. červ-
na a je otevřená od pondělí do 
pátku od 12–18 hodin, vstupné 
je dobrovolné. Neuvidíte pou-
ze výstavu papírových modelů,  
ale také důkaz o trpělivos-
ti, preciznosti a pečlivosti  
jednoho jediného člověka – Vác-
lava Chlana.

       Barbora Hájková

S modelem Ještědu se stal Václav Chlan třikrát mistrem České republiky; foto Ivo Šafus
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Krajští radní představili plánovaný středoškolský kampus

Starosta předal laboratoři v Rumburku nový počítač

Varnsdorf      Připravovaná 
rozsáhlá rekonstrukce Vyšší od-
borné školy, Střední průmyslové 
školy a Střední odborné školy 
služeb a cestovního ruchu dostá-
vá jasnější obrysy. Studie prove-
ditelnosti byla nyní představena 
vedení města.

V současné době vrcholí práce 
na studii proveditelnosti výstavby 
nového středoškolského kampu-
su ve Varnsdorfu, která zahrnu-
je nejen kompletní rekonstrukci 
vnitřních prostor školy a školní 
kuchyně s jídelnou v budově Ma-
riánská 1100, ale i výstavbu nové-
ho moderního domova mládeže a 
sportovní haly. Náročnost celého 
projektu dokresluje i výše pro-
středků v řádech stovek milionů, 
které hodlá zřizovatel školy, Ús-
tecký kraj, do varnsdorfské školy 
investovat. 

Připravovaný projekt přijeli ve-
dení města představit náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Petr 
Šmíd, radní pro oblast investic a 
majetku Ladislav Drlý včetně dal-
ších pracovníků krajského úřadu 
a projekční kanceláře, jež studii 
připravují. Jednání se zúčastnil 
také ředitel školy Petr Kotulič. 
„Představené navržené řešení bylo 
všemi přítomnými hodnoceno po-
zitivně a věříme, že se podaří celý 
projekt dovést ke zdárnému konci. 
Žáci, studenti a zaměstnanci ško-
ly by tak za několik let mohli stu-
dovat a pracovat v podmínkách 

odpovídajícím 21. století. Město 
Varnsdorf by získalo novou oblast, 
která svým pozitivním mladistvým 
vzhledem bude vítat všechny, kteří 
budou do města přijíždět, nově se 
také více odhalí pohled na maje-
státní budovu gymnázia,“ uvedl 
Kotulič.

Návrh studie by měl být veřej-
nosti a zastupitelům představen 
na blížícím se zasedání varnsdorf- 
ského zastupitelstva ve čtvrtek 
25. června. „Určitě s projektem 
souhlasíme a budeme rádi, když 
se podaří jeho realizace. V pří-

padě, že bude potřeba výstavbu 
podpořit, rádi to uděláme,“ řekla 
místostarostka Ladislava Křížová, 
která byla spolu s ostatními před-
staviteli města jednání přítomna. 

„Na základě vlastní zkušenosti 
mohu zodpovědně prohlásit, že 
valná většina škol v Ústeckém kraji 
je pro žáky místem, které splňuje 
všechny požadavky na vzdělání  
v 21. století. V tomto ohledu byla  
v minulých letech škola ve Varn-
sdorfu značně diskriminována. 
Proto je výstavba tohoto kampusu 
pro školu naprosto zásadní a dů-

ležitá. A to jak z pohledu umístě-
ní ve Šluknovském výběžku, který 
se potýká s řadou problémů, tak  
i z hlediska současných nároků na 
vzdělávání. Šluknovský výběžek 
byl dle mého názoru v minulosti 
opomíjen. Až v posledních letech 
se začalo ve větší míře investovat 
do škol a školských zařízení po ce-
lém Děčínsku a věřím, že také ten-
to projekt neskončí v šuplíku, ale 
dojde k jeho realizaci,“ dodal ná-
městek hejtmana Ústeckého kraje  
a radní pro školství Petr Šmíd.

                      Redakce

Vedení města byla představena studie proveditelnosti týkající se nového středoškolského kampusu; foto Tomáš Secký

Rumburk        Starosta města 
Roland Solloch předal ve středu  
10. června nový počítač laborato-
ři klinické biochemie a hematolo-
gie v Lužické nemocnici v Rumbur- 
ku.

Oddělení klinické biochemie a 
hematologie (OKBH) v Rumburku 
spadá spolu s dalšími diagnostic-
kými obory do tzv. nemocniční-
ho komplementu. Tvoří společné 
laboratorní zázemí a vybavení  
v nemocnici, kde provádí vyšet-
ření biologického materiálu za-
jišťující zdravotní péči v oborech 
klinická biochemie, hematologie 
a transfuzní služba, imunologie, 
mikrobiologie, toxikologie a vyšet-
ření spermiogramů z odbornosti 
sexuologie. Jedná se o základní i 

specializovaná vyšetření těchto 
odborností.

Provádí rutinní i speciální vy-

šetření z plné krve, séra, plazmy, 
moče, nejen pro pacienty rumbur-
ské nemocnice, ale i pro pacienty 

soukromých lékařů z Rumburku, 
Varnsdorfu a okolí. Zajišťuje navíc 
nepřetržitý provoz a konzultační 
služby pro lékaře. 

Většina lékařů z Varnsdorfu včet-
ně místní nemocnice posílá vzorky 
krve právě tam. I proto se vedení 
města Varnsdorf, po předchozí žá-
dosti a osobní schůzce s doktorkou 
Marií Pechovou, vedoucí oddělení 
OKBH, rozhodlo podpořit toto od-
dělení novým osobním počítačem 
na zpracování dat v hodnotě 35 
tisíc korun. „Jsme strašně vděční, 
vážíme si toho, děkujeme,“ jásala 
Pechová během předání. Počítač 
osobně předal starosta města Ro-
land Solloch v prostorách laborato-
ře v Lužické nemocnici v Rumbur- 
ku.                                        Tomáš Secký

Oddělení klinické biochemie a hematologie dostalo nový počítač; foto Tomáš Secký
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Centrum Panorama čekají v červnu dvě velké akce

Nové regionální výrobky a zážitky z Českosaského Švýcarska

Varnsdorf     V Centru Pano-
rama se 29. června za účasti 
tvůrců filmu uskuteční projek-
ce hudební komedie Bourák. 
Film byl loni natáčen z velké 
části i ve Varnsdorfu. Jeho pre-
miéra byla kvůli plošným epe-
demiologickým restrikcím od-
ložena právě na toto období.   
Koncem června v kině proběhne 
i několikadenní prestižní akce 
– spolupráce s Národním filmo-
vým archivem.

Koronavirové restrikce v uply-
nulých třech měsících zamá-
valy nejedním plánem. Rušily 
se dlouho připravované velké 
sportovní i kulturní akce. Město 
bylo nuceno zrušit například akci 
Pálení čarodějnic, a to včetně 
do poslední chvíle plánované-
ho ohňostroje, došlo i ke zruše-
ní červnových slavností města. 
Kino Centrum Panorama muselo 
zase zrušit tradiční květnovou  
akci s mezinárodní účastí s ná-
zvem 70 mm Weekend, která se 
každoročně koná v rámci mezi-
národního Nisa Film Festivalu.  
Všechno bylo přesunuto až na 
příští rok.

„Během těch tří měsíců vynu-
ceného pozastavení provozu jsme 
rozhodně nezaháleli,“ říká Pavel 
Nejtek, majitel Centra Panorama. 
„Měli jsme plné ruce práce. Tento 
čas jsme využili k údržbě a úpra-
vám interiéru. Malovalo se, reno-
vací prošla podlaha i bar v restau-
raci, pracovalo se na technické 
přípravě pro výměnu digitálního 
projektoru, probíhaly přípravné 
práce na zprovoznění letní kultur-
ní zahrady.“ Vše je tedy připrave-
no na dvě velké akce, přesunuté 
právě na konec června.

První velkou akcí je projekce 
filmu Bourák, kterého se zúčast-
ní i jeho tvůrci. „Kdo konkrétně  
z představitelů filmu bude na 

promítání přítomen, to se dozvím 
až ten den ráno, takže pro mě to 
také bude překvapení,“ řekl Nej-
tek. Tak uvidíme, třeba se dočká-
me režiséra Ondřeje Trojana i s 
jeho bratrem Ivanem Trojanem. 
Tvůrci ve filmu vykreslili Varnsdorf 
neprávem trochu jako ospalou 
díru na severu Čech. Ale v zájmu 
filmu, budiž jim předem odpuště-
no. Smích by mohl porazit koronu 
a mohl by být vzhledem ke svým 
vtipným scénám nadějí k zno-
vuobnovení návštěvnosti kin. Tak 
se o něm vyjádřila známá filmová 
kritička Mirka Spáčilová. Pro MF 
Dnes Spáčilová zhodnotila: „Jak-
mile na plátno v rytmu rokenrolu 
vtančí zastydlý frajer s růžovým 
cadillacem, který v ospalé díře na 
severu Čech kšeftuje s ojetinami, 
zatímco jeho ženu obletuje míst-

ní gangster a dcera zaměstnaná 
v nonstopu s automaty pro sebe 
marně hledá lepší perspektivu. 
Může odtud buď utéct, nebo způ-
sobit rodinné zemětřesení.“

Další velkou prestižní akcí varns- 
dorfského kina je plánovaná ně-
kolikadenní spolupráce na třídění 
archiválií Národního filmového 
archivu, která odstartuje již 29.6. 
dopoledne. Kino je výjimečné 
tím, že je jediným dochovaným 
kinem v České republice, které 
bylo projektované s panorama-
tickou promítací plochou pro 
70 mm film. Místní kino je díky 
úsilí jeho majitele jedno z mála, 
které je vybaveno projektory na 
70 mm film. Proto si kino vede-
ní Národního filmového archivu 
vybralo ke spolupráci. „V našem 
kině bude probíhat pracovní pro-

jekce, na které budou skoro dvě 
desítky pracovníků NFA s naší 
pomocí třídit své sbírky 70 mm 
kopií. Pravděpodobně to bude 
80–100 filmových kotoučů, tedy 
asi 1 500 filmových kotoučů. Je 
potřeba vše zkontrolovat z hle-
diska kompletnosti, ale bude se 
i identifikovat, protože u někte-
rých filmů se v důsledku času 
odlepily štítky. Předpokládáme, 
že proběhne i projekce veřejná,  
na které veřejnost bude mít mož-
nost shlédnout pár filmů, které 
léta ležely ladem,“ vysvětlil na zá-
věr Nejtek.

A co dalšího je v plánu?  
V červenci se otevře letní zahra-
da, kde se plánují nepravidelné  
kulturní představení i projekce 
filmů.

Renáta Hambálková (RH)

Tvůrci Bouráka plánují v Panoramě projekci s herci na 29. června; foto Bara Lockefeer, Total HelpArt

Sever Čech     V květnu pro-
běhlo již 18. kolo certifikace re-
gionálních výrobků.

Mezi výrobky se značkou „Čes-
kosaské Švýcarsko regionální pro-
dukt“ tak nyní nově patří: Ovocné 
destiláty a likéry z Dolního Podlu-
ží, Paperník – ručně zdobené per-

níčky a sušenky z Kytlic, Chutney, 
džemy, sirupy a pesta z Kytlic, Tex-
tilní dekorační předměty s moti-
vem T. Haenkeho z Chřibské, Pun-
čochové zboží Schindler z Krásné 
Lípy. V kategorii Zážitky pak uspěly 
tyto akce: Tour de Feminin - Me-
zinárodní profesionální cyklistický 

závod žen a Tour de Zeleňák – ve-
řejný cyklistický závod.

Co musí splňovat značené vý-
robky?

Místní původ není jedinou 
podmínkou pro udělení značky. 
Značené výrobky musí přispívat 
k dobrému jménu regionu, proto 

musí být také dostatečně kvalitní, 
šetrné vůči životnímu prostředí, 
jedinečné ve vztahu k regionu – 
vyrobené tradiční technologií, 
ručně nebo ideálně z místních 
surovin, výjimečné svou vysokou 
kvalitou.

         Dana Štěfáčková, MAS Český sever
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VZPOMÍNKA

Dne 22. června 
uplynou 3 smutné 
roky, co nás na-
vždy opustil pan  
Vlastimil Mareš. 
Stále s láskou vzpo-

mínají manželka Jarmila a děti s ro-
dinami.

Dne 18. květ-
na by se dožil pan  
Václav Čerych 80 
let. Dne 24. červ-
na to bude 10 let 
od jeho úmrtí. Moc 

nám chybíš. Vzpomeňte s námi. Celá 
rodina Čerychová.

Dne 25. června by 
se dožil 100 let pan  
František Dvořáček, 
dlouholetý pracov-
ník podniku Velve-
ta Varnsdorf. Stále 

vzpomíná dcera Ivana s rodinou.

Krutý osud nám 
Tě vzal, v našich 
srdcích a vzpomín-
kách však žiješ dál. 
Dne 20. června by 
se dožil 50 let náš 

milovaný Honzík Kříž. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte, prosím, s námi. 
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 16. června 
uplynuly 2 roky, kdy 
odešel náš milova-
ný Roman Škach.  
S láskou vzpomína-
jí manželka, dcery, 

maminka a bratr s rodinou. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. Zůstaneš stále v našich 
srdcích, Románku.

Jsou to již dva 
roky, co nás dne  
20. června navždy 
opustila naše milo-
vaná manželka, ma-
minka a babička paní  

Jitka Přibylová. S láskou stále vzpo-
mínají manžel Jaroslav a dcery Ivana 
a Jaroslava s rodinami.

Dne 26. června 
tomu budou dva 
roky, co nám ode-
šel můj manžel 
Petr Havelka. Stále 
vzpomínají manžel-

ka, děti, vnoučata, ostatní příbuzní 
a přátelé.

Svozy bioodpadu
23.6.2020 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Prodám rodinný dům OKÁL 
v Dolní Poustevně. Infor-
mace na tel.: 736 259 098 

Svozy pytlového tříděného odpadu
25.6.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST

20.- 21.6.2020   
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

27. - 28.6.2020   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

 
 

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích 08:00 - 
12:00 hod.

ČESKÝ ČERVENÝ 
KŘÍŽ

Sběr šatstva začne v úterý 
30. června na poliklinice.

Každé úterý od 14.00 hod. – 
16.00 hod.

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Děti z MŠ Stonožka si vyzkoušely první pomoc

Narodil jsem se sice v Krásné 
Lípě, a to již roku 1870, krátce 
na to jsme se ale přestěhovali 
do Varnsdorfu, kde jsem jako jiní 
kluci rád běhal venku a poznával 
svět, který mě svojí krásou uhra-
nul. Kromě toho mě lákala muzi-
ka. Brzy jsem dostal svoje první 
skřipky a nadšeně na ně cvičil 
stupnice a krátké skladby. Housle 
mi ale nestačily, rád jsem i zpíval a 
hrál na varhany. Vystudoval jsem 
Královskou hudební konzervatoř 
v Drážďanech. Po jejím úspěšném 
dokončení jsem se roku 1891 vrá-
til do Varnsdorfu, kde jsem vy-
učoval hudbu. Kromě hudby mě 
přitahovala i politika. Nejvíce mě 
oslovily myšlenky sociálních de-
mokratů. Věřil jsem, že je možné 
vybudovat spravedlivější svět, ve 
kterém budou lidé spolupracovat 
a ne bojovat. Doufal jsem, že po-
může, když všichni budeme mluvit 
stejným jazykem. Tím jazykem ne-
měla být němčina, ale esperanto. 
Zamiloval jsem se do něj a doslova 
neustále ho propagoval. V časech 
první světové války jsem pracoval 
u České severní dráhy. Můj odpor 
k nacionalismu a válce byl vše-
obecně znám. To jsem již bydlel  
v Horním Podluží. Občas jsem ale 

zašel i do sousední vsi, kde byl 
můj oblíbený hostinec. Již teď 
mohu říct, že ne na dlouho. Při 
večerních rozpravách u piva jsem 
se netajil svým odporem ke svě-
tové válce. Občas jsem řekl i věci, 
které bych neměl, ale nemohl 
jsem si pomoci. Nevím samozřej-
mě přesně kdo, zas tolik nás ale 
do hostince nechodilo, mě udal 
u četníků v Jiřetíně. Udavač cito-
val do policejního spisu má slova: 
„Každý, kdo je v nynější době pa-
triot, je blbec. Vojáci nejsou vůbec 
žádní patrioté, ti se ženou vpřed 
z rozkazu svých velitelů. Je to ale 
svinstvo od Rakouska a za celou 
válku může jen a jen Rakousko, 
protože uzavřelo hranice, zame-
zilo tak obchodu se zbožím a tím 
vyvolalo nepřátelství se Srbskem“. 
Měl jsem ale štěstí. Pro nedosta-
tek důkazů mě brzy zprostili ob-
žaloby. Pak už jsem do hostince  
v Dolním Podluží nechodil.

Po válce jsem zakotvil v Jiřetí-
ně pod Jedlovou. Tou dobou mě 
okouzlovaly staré věci, a protože 
jsem nikdy nedělal nic napůl, stal 
se ze mě jeden z největších sbě-
ratelů starožitností nejméně ve 
Šluknovském výběžku. Nebránil 
jsem se ani obchodování s nimi. 
Peněz jsem měl tolik, že jsem 
mohl na náměstí postavit krásný 
dům i s kavárnou. Dnes tam prý 
sídlí jiřetínský obecní úřad.

Mé jméno je:

a. August Stradal
b. Johann Vincenc Richter
c. Karl Friese

Správná odpověď z minulého 
čísla: b. Johann Gruß (* 1790, 
Pšov u Podbořan - † 8. srpna 
1855, Litoměřice).

Renata Procházková

Varnsdorf      MŠ Stonožka na-
vštívila v rámci projektového dne 
Jana Hozáková ze zdravotnic-
ké záchranné služby Rumburk. 
Projekt Šablony II je financován  
z prostředků EU.
Děti se seznámily se základními 

pojmy, např. co je to první pomoc, 
ve kterých případech si mohou 
pomoc sami a kdy už potřebují 
pomoc odbornou. Živá figurantka, 
Marika Anna Nováková, poslou-
žila k názorné ukázce používání 
náplasti, obvazu a dalším situacím 

v běžném životě. V neposlední 
řadě si děti na umělé figurantce 
vyzkoušely masáž srdce. Naučily 
se také, jak správně volat na tís-
ňovou linku.
„Děti si dopoledne moc užily. Do-

konce se některé rozhodly, že až 
vyrostou, stanou se záchranáři.
Tímto moc děkujeme za příjemné 
a naučné dopoledne Janě Hozá-
kové i mladé záchranářce Anně 
a těšíme se na další setkání,“ shr-
nula na závěr Pavlína Nováková, 
ředitelka mateřské školy.     Redakce

Úmrtí v květnu
 
Wenzel Walter 80 let
Kolevová Kornelie 74 let
Šabata Zdeněk 70 let
Civínová Jana 81 let
Halajčík Michal 52 let
Marenec Vilém 74 let
Czödörová Eva 67 let

ÚMRTÍ



Na Kovárně probíhají šipkové turnaje, přihlásit se může každý

Štěkatlon a Varnsdorfský triatlon: Mašíňák obsadili sportovci

Běžci pozor, blíží se další ročník závodu Kdo uteče, vyhraje
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Varnsdorf     Šipky jsou spor-
tem, který je aktuálně v kurzu. 
Ve varnsdorfské hospodě Kovár-
na se pořádají pravidelné turna-
je v elektronických šipkách. 

„Je těžké někomu radit, každý 
si musí najít to své. Určitě bych 
hned na začátek nekupoval drahé 
šipky. Nejdříve je potřeba najít si 
svůj styl postavení, držení a odho-
du šipky,“ říká organizátor varns- 
dorfských turnajů Lukáš Míka. 

Kovárna ve Varnsdorfu hos-
tí řadu šipkových turnajů. Jak 
dlouho už je vlastně pořádáte?

Šipkové turnaje na Kovárně 
jsem začal pořádat asi před dese-
ti lety. Začínal jsem s jedním šip-
kovým automatem, turnaje byly 
čtyřikrát do roka a sešlo se maxi-
málně 15 hráčů. Časem se přidá-
vali další hráči a já musel přidávat 
další terče, aby se kvalita turnajů 
udržela. V dnešní době se na tur-
naje v průměru schází kolem 27 
hráčů. Hraje se dvakrát měsíčně a 
terčů je pět.

Kdo všechno se může na vaše 
turnaje přihlásit? 

Může se přihlásit kdokoliv, ať už 

registrovaný hráč nebo začáteč-
ník. Všichni jsou vítáni. Začínají-
cím hráčům rádi poradíme a vy-
světlíme pravidla elektronických 
šipek (soft), ale i pravidla na sisa-
lovém terči (steel).

Jaké zázemí vůbec Kovárna 
poskytuje? Je tam dostatek mís-
ta? 

Každý šipkový automat a hrající 
hráč potřebují celkem velký pro-
stor. Na terč se hází ze vzdálenosti 
2,37 m. Takže maximální kapaci-
ta terčů na Kovárně je pět a na 
všechny je vidět z celé místnosti. 
Oproti jiným hracím místům je na 
Kovárně výhoda, že ti, co zrovna 
nehrají, mohou od stolu sledovat 
zápasy ostatních a fandit. Rád 
bych do budoucna rozšířil terče i 
o steel (ostré šipky).

Blíží se série turnajů GIGA 
tour. Můžete čtenářům více při-
blížit, o co přesně půjde? 

Série turnajů GIGA tour je tepr-
ve v začátcích a hledá si své místo 
a hráče. Od června startuje dru-
hý ročník a oproti prvnímu by se 
měl rozehrát na 22 místech v ČR. 
První ročník má 15 hracích míst. 

Tato série turnajů je opravdu pro 
každého. Stačí přijít na turnaj, 
podepsat GDPR a začít bojovat  
v turnajích a získávat body do ta-
bulky (místní a celkové).

Můžete prozradit, co všechno 
se bude letos na Kovárně hrát?  

V půlce června se rozehraje dru-
hý ročník GIGA tour, který se bude 
hrát dvakrát až třikrát do měsíce. 
Dále se do konce roku chystají 
tři větší turnaje, které začnou již 
ráno turnajem dvojic a budou po-
kračovat odpoledne turnajem jed-
notlivců. Ještě nás čeká 4. červen-
ce, z důvodu pandemie COVID-19, 
odložené oblastní finále prvního 
ročníku GIGA tour, kde se očekává 
účast šedesáti hráčů z pěti hracích 
míst, kteří se kvalifikovali a budou 
bojovat o postup na velké finále. 

Musíte na turnaje shánět ně-
jaké sponzory?

Ve většině turnajů rozděluji 
finanční hotovost vybranou na 
startovném. V rámci GIGA tour 
ceny dodává hlavní pořadatel a 
z vybraného startovného se fi-
nancují finálové turnaje jako ob-
lastní a velké finále. Na větších 

turnajích se jako sponzoři podílejí 
obchodní partneři Kovárny – Pl-
zeňský prazdroj, Konrad, fa Bilý, 
Eso drink. Ale jak to tak bývá, 
čím lepší ceny v turnaji, tím více 
to láká lepší hráče a turnaje jsou 
prestižnější.

Veškeré informace k šipkovým 
turnajům hraných na Kovárně lze 
dohledat na www.gigatour.cz, Fa-
cebooku Kovárna Varnsdorf nebo 
je poskytne Lukáš Míka osobně na 
telefonu 777 056 442.

Souhrn prvního ročníku Giga 
tour

Na Kovárně se odehrálo 21 tur-
najů. Ze všech hracích míst byly 
turnaje jedny z největších, zapoji-
lo se 64 hráčů z Varnsdorfu, Rum-
burku, Žitavy, Hrádku nad Nisou a 
Chotyně. Celková účast byla 525 
startujících a průměr na turnaj 
byl 25 hráčů. Nejvyšší účast byla 
42 hráčů a nejnižší 19 hráčů.

„Závěrem všem děkuji za účast 
v prvním ročníku GIGA tour a bu-
deme se na vás těšit ve druhém 
ročníku na Kovárně ve Varnsdor-
fu. Tak ať to u terčů všem dobře 
lítá,“ dodal Lukáš Míka.        Redakce

Varnsdorf       Mašíňák hostil 
sportovní víkend. Natěšení spor-
tovci po koronavirové pauze sou-
těžili v různých kategoriích.

Oblíbené závody přilákaly do 
Varnsdorfu řadu sportovců z celé re-
publiky. Na Mašíňáku proběhl v so-
botu 6. června jubilejní pátý ročník 

Štěkatlonu, tedy závodu, kdy dvou-
nohé závodníky doprovází jejich psi. 
O den později se na místo vrátili tria- 
tlonisté. Patnáctý ročník Varnsdorf- 

ského triatlonu okusilo hned 142 
závodníků. Výsledky obou závodů 
jsou dostupné na www.stekatlon.cz 
a www.mandaone.cz.        Tomáš Secký

Varnsdorf      V neděli 21. červ-
na 2020 se na parkovišti u di-
vadla koná již šestnáctý ročník 
běžeckého závodu Kdo uteče, 
vyhraje.

Oblíbené klání je urče-
né pro velké i malé přízniv-
ce běhu. Závod pořádá oddíl  

atletiky TJ Slovanu Varns- 
dorf ve spolupráci s Měst-
ským divadlem Varnsdorf. Akci 
podpořilo město Varnsdorf  
v rámci dotačního programu.

Prezentace závodníků bude 
probíhat nejpozději 30 minut 
před startem příslušné katego-
rie. První závod začíná již v 10.00 
hodin. Děti mají vstupné zdarma. 
Dorost, junioři a dospělí zaplatí 50 
korun.

                                 Tomáš Secký

10:00 hod. – drobotina dívky I. 
10:05 hod. – drobotina hoši I. 
10:10 hod. – drobotina dívky II. 
10:15 hod. – drobotina hoši II. 
10:20 hod. – elévky 
10:25 hod. – elévové 
10:30 hod. – ml.žákyně 
10:35 hod. – ml.žáci
10:45 hod. – st. žákyně 
10:55 hod. – st. žáci 
                    – mílařky, mílaři 
11:10 hod. – ženy, muži 
                    – veteránky 
                    – veteráni 

(2013 – 2018)   
(2013 – 2018)  
(2011 – 2012) 
(2011 – 2012) 
(2009 – 2010) 
(2009 – 2010)  
(2007–2008) 
(2007 – 2008)  
(2005 – 2006)  
(2005 – 2006)  
„Open“   
„Open“   
(35 – 50let)   
(50 – 60let)   

Časový harmonogram

60 m
60 m
120 m
120 m
420 m (malý okruh)
420 m (malý okruh)
420 m (malý okruh)
840 m (2x malý okruh)
840 m (2x malý okruh)
1 650 m (velký okruh)
1 650 m (velký okruh)
4 200 m (3x velký okruh)
4 200 m (3x velký okruh)
4 200 m (3x velký okruh)
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Fotbalisté sbírají body venku, doma jim to moc nejde

Spolu na startu: Atleti se vrátili na stadion

Tradiční klání fanoušků pražských „S“ se blíží, naposled 
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Varnsdorf  Druhá fotbalová 
liga pokračuje po koronaviro-
vé pauze kvapíkovým tempem. 
Fotbalisté Varnsdorfu sehráli 
během 12 dní hned čtyři zápasy. 
A měli v nich vyrovnanou bilanci 
dvou výher a dvou porážek. 

Po domácí porážce s Hradcem 
Králové přišel nečekaný výsledek 
z Jihlavy. Ještě čtvrt hodiny před 
koncem prohrávali Severočeši 
1:0, pak ale proměnil penaltu 
Kouřil a deset minut před koncem 
rozhodl o výhře 2:1 Daniel Novák. 
„První poločas jsme odehráli dob-
ře, chyběla nám ale větší kvalita 
ve finální fázi. Druhý poločas jsme 
neměli ideální vstup. Inkasovali 
jsme, ale kluci ukázali velké srdce 
a charakter. Zápas jsme dokázali 
otočit. Jihlava má velmi kvalitní 
tým. Myslím, že jsme zápas cel-

kově zvládli velmi dobře. Pro nás 
to jsou důležité body. Je to vítěz-
ství hráčů, šli na hranu možností, 
pracovali a musím jim za výkon 
poděkovat. Zápas nám dodá se-
bevědomí. Jsme spokojeni,“ po-
chvaloval si trenér Varnsdorfu 
David Oulehla. 

Ovšem v domácím utkání proti 
žižkovské Viktorii dostal Varns- 
dorf studenou sprchu. Zkušený 
tým hostí dal týmu z Kotliny lekci  
z produktivity, a nakonec si od-
vezl jasnou výhru 4:0. „Přitom 
jsme měli do utkání dobrý vstup, 
za první poločas toho klukům ne-
mám co vytknout. Splňovali to, 
co jsme chtěli. Měli jsme tam dvě 
velké šance. Pokud chceme pora-
zit tým, jako je Žižkov, tak tohle 
prostě musíme vyřešit,“ kroutil 
hlavou varnsdorfský kouč David 

Oulehla. „Druhá půlka se my už 
tolik nelíbila. Rozhodla kvalita a 
zkušenost středové trojky Viktor-
ky. My tam naopak nebyli tolik 
agresivní a kvalitní. Rozdíl byl  
v chování v šestnáctkách. Zatím-
co hosté z pěti, šesti situacích dali 
čtyři góly, my jsme byli nuloví. 
Proto jsme tam, kde jsme,“ pokrčil 
Oulehla rameny. 

Kruté domácí zaváhání Varns- 
dorfští odčinili za pár dní v rámci 
derby. Ačkoliv na půdě Ústí nad La-
bem byla parta z Kotliny horším tý-
mem, nakonec slavila nad oblíbe-
ným soupeřem výhru 3:2. Pomohl 
k tomu i brankář Miroslav Samoel, 
který zneškodnil penaltu a celkově 
podal dobrý výkon. „Dneska bylo 
Ústí lepším týmem. Lépe kombi-
novalo, mělo lepší pohyb. My jsme 
nehráli dobře. Kluci to dobře vědí. 

Vyšla nám střídání, všichni hráči 
dobře naskočili do hry. Odehráli 
jsme dobré zápasy a body nebrali. 
Dnes jsme nehráli dobře, ale kluci 
to vůlí urvali. Potřebujeme body, 
někdy se nedaří a je potřeba je 
urvat, to se nám dnes podařilo.  
V závěru soutěže se budou počí-
tat,“ ví moc dobře David Oulehla. 

Po 22. kole je Varnsdorf čtrnác-
tý, ovšem na patnáctý Sokolov už 
má desetibodový náskok. Zápa-
sy jdou v rychlém sledu. V úterý  
9. června zajížděl do Kotliny Pro-
stějov. Utkání skončilo 1:3. Ve 
čtvrtek 18. června hraje Varnsdorf 
doma s Vyšehradem, v neděli  
21. června se představí ve Vlašimi. 
Ve středu 24. června hostí Brno,  
v sobotu 27. června jede do Soko-
lova a ve středu 1. července hostí 
Vítkovice.                                  Redakce

Varnsdorf       V pondělí  
1. června znovu odstartovala 
atletická sezóna jedinečnou ce-
lorepublikovou akcí pořádanou 
Českým atletickým svazem – 
Spolu na startu.

Tento den se závodilo na 173 
stadionech napříč republikou.  
I atleti z Varnsdorfu se k této velké 
akci připojili. Po dvou měsících se 
atleti vrátili zpátky na dráhu. Zá-
vodilo se v bězích na 50, 60, 300 
a 400 metrů, ve skoku dalekém a 
výšce.

Na atletickém klání na-
příč věkovými kategorie-
mi se představilo 52 atletů,  
kteří si mohli otestovat svou 
výkonnost, ale především po 
dlouhé době nasát závodní at-
mosféru. Padla řada skvělých 
výkonů, zaběhly se rychlé časy, 
skočilo se vysoko nebo daleko.  
Důležité ale spíše bylo to, že se 

všichni mohli společně potkat a 
věnovat tomu, co mají rádi – at-
letice.

Varnsdorf       Sportovní a spo-
lečenský život se po koronaviro-
vé pauze vrací do normálu. Na 
programu je tak tradiční fanouš-
kovské derby pražských „S“ ve 

V průběhu měsíce června čekají 
atlety dvě kola Krajských přeborů 
družstev všech kategorií, kde po-

stupně prověří výkony v mnoha 
disciplínách.

                             Atletický oddíl Varnsdorf

Varnsdorfu.
V sobotu 27. června 2020 od 

10.00 hodin bude hřiště u ZŠ Vý-
chodní hostit další utkání varns- 
dorfských fandů pražské Slavie a 

Sparty. Poslední derby proběhlo 
začátkem ledna letošního roku.  
V něm byla šťastnější Sparta, kte-
rá fanoušky Slavie přejela vysoko 
5:2. Ta jí má tak co vracet. „Všichni 

odborníci na fotbal jsou srdečně 
zváni, drobné občerstvení je zajiš-
těno přímo na místě konání akce,“ 
zve příznivce organizátor Milan 
Hindrák.                            Tomáš Secký

Atleti se vrátili na stadion v rámci akce Spolu na startu; foto Ema Rosová


