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Vedení města jednalo na krajském úřadě ohledně 
možnosti zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu

Neznámý vandal poškrábal zaparkovaný vůz

Ústí nad Labem   Snahu ob-
čanů města o zřízení stanoviště 
zdravotnické záchranné služby 
(ZZS) ve Varnsdorfu podporuje 
také vedení města Varnsdorf. 
Starosta Roland Solloch a mís-
tostarostka Ladislava Křížová 
jednali na krajském úřadě v Ústí 
nad Labem.

Jednání se zúčastnili náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví 
Stanislav Rybák, vedoucí odboru 
zdravotnictví Petr Severa, ředitel 
ZZS pro Ústecký kraj Ilja Deyl a 
náměstek ředitele ZZS Petr Bureš.

Důvodem návštěvy bylo pře-
dání a projednání petice obča-
nů města Varnsdorf, kteří usilují  
o zřízení výjezdové stanice ZZS ve 
Varnsdorfu. Vedení města záro-
veň vyjádřilo podporu a nabídlo 
pomocnou ruku při případném 
zřízení stanoviště – ať vhodnými 
prostory např. v Nemocnici Varns- 
dorf, nebo spolufinancováním. 

Zároveň bylo všem přítomným 
vysvětleno, že k zřízení jednoho 
výjezdového stanoviště, jenž má 
fungovat dvacet čtyři hodin den-
ně, sedm dní v týdnu, je potřeba 
ideálně deset osob (minimálně 
osm). Z toho pět řidičů a pět zá-
chranářů, kteří jsou pro práci ZZS 
plně kvalifikováni. „Pro zřízení 

varnsdorfského stanoviště je po-
třeba sehnat alespoň osm kvalifi-
kovaných lidí, a to při nedostatku 
zdravotnického personálu v celé 
republice bude největší problém,“ 
řekl starosta Roland Solloch.

Ve Šluknovském výběžku jsou 
aktuálně dvě výjezdové stanice 
ZZS. Jedna v Rumburku, druhá 
ve Velkém Šenově. „V našem 
kraji jsou místa pro zřízení ZZS 
nezbytně nutná a místa tzv. vhod-
ná. Varnsdorf, díky výjezdovému 
místu v Rumburku a dojezdovým 
časům do 20 minut bez obtíží, 
patří do kategorie „vhodné“ mís-

to. Nicméně rozšiřování stanovišť  
i v místech „vhodných“ jsou k dis-
kuzi a projednávání,“ vysvětlil ře-
ditel ZZS Ústeckého kraje Ilja Deyl.

V průběhu jednání se přítomní 
domluvili na následujících kro-
cích:

1. Petice občanů Varnsdorfu 
bude v kopii odeslána spolu se 
žádostí o řešení možného zajiš-
tění stanoviště ZZS ve Varnsdorfu 
k rukám náměstka hejtmana pro 
zdravotnictví Stanislava Rybáka. 

2. Odbor zdravotnictví KÚ ÚK 
bude žádost řešit standardními 
postupy ve spolupráci se ZZS ÚK. 

3. Požadavek o zřízení výjez-
dové stanice bude promítnut do 
tzv. plánu plošného pokrytí ÚK 
zdravotní záchrannou službou. 
V případě, že krajští zastupitelé 
odhlasují aktualizaci plánu, bude 
možné stanoviště ve Varnsdorfu  
v budoucnosti zřídit. 

4. V případě odsouhlasení poža-
davku bude nutné vyřešit několik 
bodů: místo umístění stanoviště, 
financování a personální zajištění. 
Na všech těchto krocích se chce 
město Varnsdorf aktivně podílet, 
nabízí proto pomocnou ruku.

               Tomáš Secký

Vedení města podporuje zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu; foto Ústecký kraj

Varnsdorf        Policisté pát-
rají po neznámém pachateli,  
který ve Varnsdorfu poškodil cizí 
auto. 

Vandal poškrábal lak dveří a 
okna zaparkovaného vozidla, ma-
jitel předběžně vyčíslil škodu na 
dvanáct tisíc korun. Pokud se pa-

chatele podaří vypátrat a usvěd-
čit, hrozí mu za přečin poškození 
cizí věci až dvouleté vězení.

                     por. Bc. Daniel Vítek
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Mladík se zaměřil na alkohol, kradl několik dní po sobě

Čtyři hasičské jednotky vyjely k požáru garáže v Rybništi

Slovo šéfredaktora: První půl rok byl náročný pro všechny
Vážení čtenáři, 
rok 2020 je ve své polovině a vy 

právě držíte poslední číslo Hlasu 
severu před prázdninovou pau-
zou. V letních měsících červenci a 
srpnu náš čtrnáctideník nevychází, 
neboť i my potřebujeme čas od 

28.4.2020 ve 14:38 hod.
Na služebně městské policie 

byla přijata žádost Obvodního 
oddělení Policie ČR o spolupráci  
v ulici Pražská, kde se měl nachá-
zet ležící muž. Do uvedené lokality 
byla vyslána hlídka městské poli-
cie, která na parkovišti u marketu 
Lidl nalezla ležícího muže v silně 
podnapilém stavu, který hlídce 
sdělil, že se několikrát udeřil do 
hlavy a má bolesti v nohách. Přes 
dozorčího směny byla na místo 
přivolána sanitka zdravotnické 

záchranné služby, jejíž zdravotníci 
muže ošetřili. Za spolupráce Poli-
cie ČR byl muž převezen do místa 
svého bydliště (Rumburk) a pře-
dán své rodině.

3.5.2020 ve 22:40 hod.
Hlídka městské policie při pro-

vádění běžné preventivní kontro-
ly města zjistila dopravní nehodu 
– srážka osobního vozu se zvěří 
(kanec) v nepřehledném úseku 
silnice na Studánku. Účastník 
dopravní nehody v tu dobu již 

vyrozuměl dopravní policii. Hlíd-
ka Městské policie Varnsdorf na 
místě usměrňovala dopravu až 
do příjezdu skupiny dopravních 
nehod Policie ČR a vyřešení neho-
dy. Dále byl vyrozuměn hospodář 
mysliveckého svazu, který se po-
staral o sraženého kance.

4.5.2020 v 19:40 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo telefonicky oznámeno os-
trahou marketu Kaufland, že zde 
mají zadrženého neplatícího zá-

kazníka. Vyslaní strážníci na místě 
zajistili muže, který byl podezřelý 
z přestupku proti majetku, když 
pronesl zboží přes pokladní čáru 
bez zaplacení. Strážníci proved-
li zjištění totožnosti muže, jeho 
lustraci přes Obvodní oddělení 
Policie ČR a lustraci přes centrál-
ní evidenci přestupků. Z důvodu 
jeho již třetího obdobného pře-
stupku byl strážníky potrestán 
uložením příkazu na pokutu ve 
výši 5000 korun.            Martin Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf      Z přečinu krá-
deže se bude zodpovídat 22letý 
recidivista, který ve Varnsdorfu 
odcizil v polovině června lahev 

alkoholu. 
V supermarketu vzal skot-

skou whisky v hodnotě 270 
korun, o dva dny později od-

cizil ve stejné prodejně další 
dvě lahve s whisky a bourbo-
nem. Celkem způsobil škodu  
přes osm set korun, vzhledem  

k předchozímu odsouzení mu 
hrozí v krajním případě až tři roky 
za mřížemi.

                  por. Bc. Daniel Vítek

Rybniště      V půl jedné ráno 
v úterý 23. června 2020 byli vy-
sláni hasiči ze čtyř jednotek do 
Rybniště na Děčínsku k nahláše-
nému požáru garáže u domu.

Operační důstojník vyhlásil 
poplach profesionální jednotce  
z Varnsdorfu a dobrovolným hasi-
čům z Rybniště, Horního Podluží a 
Krásné Lípy.

Jako první dorazila míst-
ní jednotka, hořelo jen něko-
lik desítek metrů od zbrojnice. 
Bleskovým zásahem hasiči za-
bránili plamenům v rozšíření na 
dům, po příjezdu dalších jednotek  
byla dřevěná garáž dohašována a 
uhašena.

Proč k požáru došlo, to na místo 
přijel zjistit hasičský vyšetřovatel.                               
Hasiči Varnsdorf Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na přilehlý dům; foto miw.cz

času vydechnout, abychom načer-
pali sílu a inspiraci do tvorby dal-
ších čísel. První půl rok letošního 
roku byl náročný, ale i přes pan-
demii koronaviru se nám podařilo 
vydávat, byť v omezeném rozsahu, 
všechna čísla dle harmonogramu.

Dění ve městě můžete i nadále 
sledovat na webových stránkách 
města www.varnsdorf.cz, případ-
ně na Facebooku – Město Varn-
sdorf. Na prodejní místa se Hlas se-
veru s pořadovým číslem 14 vrátí  
27. srpna. Jeho uzávěrka je 17. 

srpna. Své náměty na články či re-
portáže můžete posílat na e-mail:  
hs@varnsdorf.cz. Uvítáme i zpět-
nou vazbu, co vám v Hlasu seve-
ru chybí, případně co vylepšit. Za 
celou redakci vám přeji příjemné 
prožití letních dnů.          Tomáš Secký
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Revitalizací za dva miliony prošel úsek ve Východní ulici

Rozbíhá se rekonstrukce budovy školy ZŠ Karlova

Varnsdorf       Snahu zrekon-
struovat základní školu v Karlo-
vě ulici má vedení města zhruba 
dva roky. 

Hlavním problémem ale bylo 
sehnat stavební firmu, což se na-
konec podařilo až ve třetím vý-
běrovém řízení. Budovu školy tak 
čeká rozsáhlá rekonstrukce fasády 
a střechy. „Chceme zachovat pů-

vodní podobu budovy, to zname-
ná zanechat veškeré architekto-
nické prvky zdobení fasády,“ řekl 
místostarosta Jiří Sucharda.

V rámci stavebních prací dojde 
také k výměně stávajících krovů, 
které jsou již nevyhovující, nebo 
dokonce napadané dřevokaznou 
houbou. Nová bude také střešní 
krytina v břidlicové barvě. Největ-

ší zajímavostí a překvapením je 
obnova původní věžičky z přední 
strany budovy, která tam v minu-
losti byla. Stávající stanová stříš-
ka bude odstraněná a nová část 
věžičky, jenž bude smontována 
mimo staveniště, bude na své 
místo osazena jeřábem. 

Stavební práce by měly být 
dokončeny do 210 dnů od pře-

dání stavby. Hotovo by tak 
mělo být do konce letošního 
roku. Celá akce vyjde na téměř  
patnáct milionů korun z městské-
ho rozpočtu. 

ZŠ Karlova s kapacitou až 228 
dětí byla postavena roku 1903  
v neoklacisisním architektonic-
kém slohu.

Tomáš Secký

Varnsdorf     Město dokon-
čilo další investiční akci za 
bezmála dva miliony korun.  
Revitalizací prošla část ulice 
Východní, před místní základní 
školou.

Práce probíhaly na úseku od 
křižovatky ulic Východní x Poštov-
ní směrem k řadovým garážím.  
V uvedeném místě vznikly au-
tobusové zastávky, které byly 
přesunuty z ulice Pohraniční 
stráže. Žáci, kteří jezdí do školy 
veřejnou dopravou, tak nebu-
dou muset přecházet nebezpeč-

nou křižovatku. Vybudovala se  
také čtyři podélná stání pro krát-

kodobé stání vozidel. Bezpečnost 
dětí zvýší také nový přechod pro 

chodce. 
Slavnostní předání revitalizo-

vaného úseku za bezmála dva 
miliony korun proběhlo v pondělí  
22. června za přítomnosti starosty 
Rolanda Sollocha a zástupců zho-
tovitelské společnosti SaM Silnice 
a mosty Děčín a.s. Povrch v úseku 
od řadových garáží ke křižovatce  
s ulicí Kollárova se bude dodělávat 
ještě v letošním roce. V současné 
době v těchto místech probíhají 
stavební práce na inženýrských 
sítích.

               Tomáš Secký

Slavnostní přestřižení pásky revitalizovaného úseku; foto Tomáš Secký
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Na Luži roste nová rozhledna, otevřít by se měla v srpnu

Letní zahrada kina Centrum Panorama se otevírá veřejnosti

Varnsdorf     Z německé stra-
ny Luže se začala budovat nová 
rozhledna. Věž turistům nabídne 
rozhled z výšky 800 metrů nad 
mořem. Dokončení je napláno-
váno na druhou polovinu srpna. 
Dne 21. srpna se má uskutečnit 
slavnostní otevření.

Z Varnsdorfu na ni každý den 
dohlédneme. Přestože Luž územ-
ně patří do jiného kraje, vizuálně 
je prostě součástí Varnsdorfu. 
Více než dvanáctileté úsilí vedení 
města Grosschönau, v čele se sta-
rostou Frankem Peukerem, se blí-
ží ke zdárnému konci. Na vrcho-
lu kopce bude letos dokončena 
nová rozhledna. „Byla to dlouhá 
a nesnadná cesta, protože musely 
být sladěny zcela odlišné zájmy. 
Vedli jsme časově velmi nároč-
ná jednání,“ říká starosta Peuker.  
K časovému prodlení přispělo  
i to, že prvotní návrhy z roku 2008, 
vzešlé z architektonické soutěže, 
doslova odplavila v roce 2010 
povodeň.  Vzhledem k tomu, že 
rozhledna se nachází v chráněné 
krajinné oblasti, do konečné po-
doby stavby významně zasáhla 
náročná kritéria úřadů, ochranářů 
a ekologické předpisy. K zajištění 
finančních prostředků přispěla 
jak veřejná sbírka, tak nakonec i 
spolková vláda prostřednictvím 
dotace. Připraveno je 750 tisíc 
eur, tedy v přepočtu asi 20 mil. Kč.  
Významnou nákladovou položkou 
je doprava materiálu, kterou bylo 
nutné vzhledem k nepřístupnosti 
terénu zabezpečit vrtulníkem.

Na vrcholu Luže se toho na prv-
ní pohled moc nezmění. Devět 
metrů vysoká kovová rozhledna s 
pohodlnou horní plošinou, kterou 
bude krýt dřevěná střecha, vzniká 
obestavěním stávajícího kovové-
ho stožáru převaděče. Do součas-
ného vzhledu kopce tak rozhled-

na zasáhne jen minimálně.
V roce 2018 byly vybetonovány 

základy a v minulém roce došlo 
ke kamennému zpevnění terénu 
a renovaci opěrných zdí. V bez-
prostřední blízkosti stavby byly 
vybudovány nové žulové schody. 
Dopravu betonu na vrchol zabez-
pečoval vrtulník. Letos v květnu 
byly za pomoci vrtulníku na Luž 
dopraveny kovové stavební díly a 
začala se další etapa výstavby.  

Vyhlídka směrem na Liberec  
z vrcholu ve výšce 793 m byla 
do této doby víceméně znemož-
něna. Přes vzrostlé stromy totiž 
nejsou vidět Krkonoše ani Ještěd. 
Je možné, že ani 9 m vysoká roz-

hledna stromy nepřevýší a stromy 
tak budou dál částečně bránit ve 
výhledu. Podle představ Němců 
by se bukové porosty měly pro-
řezat. Správa CHKO Lužické hory 
však o nějakém výraznějším ká-
cení nechce slyšet. „Vrchol Luže 
je rezervace. Problém je, že jsme 
nebyli přizváni k předpojektovým 
přípravám, abychom tam sdělili 
svůj postoj. K jednání s německou 
stranou jsme připraveni, ale musí 
počítat s tím, že žádné zásadní 
kácení tam nepřipadá v úvahu.  
V dnešní době se potýkáme  
s kůrovcovou kalamitou, každý ze-
lený strom je cenný. I ořez je pro-
blematický. Buk je velmi náchylný 

k tomu, aby se do něj daly houbo-
vé choroby,“ uvedl vedoucí správy 
CHKO Tomáš Besta.  

Vrchol Luže byl turistickým lá-
kadlem už začátkem 19. století. 
Již v roce 1823 zde byl vybudo-
ván hostinec. Před první světovou 
válkou tu byl k dispozici Saský sál, 
Společenský sál a Český sál. Hra-
nice obou států probíhala přímo 
chodbou restaurace. V roce 1946 
všechno shořelo. Postavením vy-
hlídky by mohlo dojít k turistické-
mu oživení oblasti Lužických a Ži-
tavských hor. „Rozhledna přispěje 
k lepší turistické nabídce regionu,“ 
dodal starosta Peuker.

           Renáta Hambálková (RH)

Varnsdorf       V těsném sou-
sedství kina se otevírá prostor 
pro občasné filmové projekce a 
další nepravidelné kulturní akce. 
Celý prostor prošel rekultivací 
a letní zahrada se právě otevírá 
pro veřejnost.

Jistě si vzpomenete na desítky 
let neudržovanou proluku mezi 
kinem Panorama a budovou ha-
sičské zbrojnice. Majitel kina pan 
Nejtek se asi před třemi lety do-

hodl na odkupu pozemku od měs-
ta s tím, že prostor zrekultivuje a 
že tu vznikne místo pro veřejné 
akce. Svůj slib městu opět plní. 
Pro zajímavost, vize letní zahrady 
vychází z původní projektové do-
kumentace Hotelu Panorama ze 
60. let, kdy podobná letní zahrada 
byla součástí tohoto projektu.

Dva roky práce započaly výře-
zem přerostlých křovin a vyčiš-
těním prostoru od stavební suti. 

Zahrada dostala nové oplocení, 
prozatím z pletiva. Na části plochy 
došlo k obnovení zpevnění zám-
kovou dlažbou, aby bylo možné 
stabilně umístit lavice se stoly. 
O dobrý zvuk a obraz se postará 
moderní promítací technika. Plát-
no má plochu asi 40 čtverečních 
metrů.

Na vylepšování prostoru se 
stále pracuje. Technické zázemí 
počítá v budoucnu s umístěním 

klasických filmových projektorů 
pro speciální projekce. Plánuje 
se montáž velkoplošné markýzy, 
která zastřeší prostor až pro 200 
lidí. Přibude i možnost občerstve-
ní. Na místo současného oplocení 
budou instalovány gabiony.

S promítáním filmů se počítá 
vždy až od 21. hodiny, aby byl do-
statečně tmavý kontrast. Startuje 
se 3. července projekcí filmu Bo-
bule 3.                 Renáta Hambálková 

Na konci srpna by mělo dojít ke slavnostnímu otevření rozhledny na Luži; foto Renáta Hambálková
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Třikrát Josefína Divíšková spisovatelky Marie Rejfové
Varnsdorf        Spisovatel-

ka Marie Rejfová se narodila  
v Praze Podolí, vyrůstala v Žatci, 
v Plzni studovala na Fakultě hu-
manitních studií. Od roku 2004 
žije ve Varnsdorfu, kde dodnes 
žije s manželem a dvěma dětmi. 
Pracuje jako učitelka v mateřské 
škole Na Kopečku. Psaní beletrie 
se věnuje od mládí. Zúčastnila 
se úspěšně několika literárních 
soutěží a v roce 2015 debuto-
vala románem pro mládež Ča-
rověník, na který o rok později 
navázala volným pokračováním 
Sestra smrt. 

Svou schopnost pozorovat a  
s humorem popsat vztahy mezi 
lidmi, vytvořit napínavou záplet-
ku, a to vše uložit do čtivého pří-
běhu naplno zúročila v detektiv-
kách s hlavní hrdinkou Josefínou 
Divíškovou přezdívanou čtenáři 
a kritikou českou slečnou Marp-
lovou. V poslední době Rejfová 
vydala tři čtenářsky úspěšná díla.

Kdo maže, ten jede (audiokni-
ha)

Čtenářsky úspěšný román Ma-
rie Rejfové Kdo maže, ten jede 
se dočkal své zvukové podoby. 
Jako audioknihu jej ke stažení 
vydala Audiotéka ve spoluprá-
ci s pražským nakladatelstvím 
MysteryPress. Obsah knihy jsem 
přiblížil v loňském 14. čísle Hlasu 
severu, připomeňme tedy jen, že 
se jedná o třetí román svérázné 
učitelky Josefíny Divíškové, která  
v něm pátrá po pachateli vraždy 
ve mlýně odříznutém od světa 
sněhovou vánicí. 

Knihu načetla herečka Zdeň-
ka Žádníková-Volencová známá  
z televizního seriálu Velmi křehké 
vztahy a z Dejvického divadla. Za-
hrála si také v řadě filmů (mj. De-
ník Anne Frankové). Její způsob 
interpretace vystihuje recenzent 
Tomáš Macháček: „V hereččině 
podání ještě více vynikne fakt, že 
Rejfová chce ve svých příbězích 
hlavně bavit. Samotná detektivní 
zápletka je sice propracovaná a 
řádně komplikovaná, přesto však 
nejde o nijak náročné čtení…“ Styl 
vyprávění Marie Rejfové herec-
kému typu Žádníkové vyhovuje, 
proto audiokniha nabízí poslu-
chačům příjemně strávených šest 
a půl hodiny s napínavou i zábav-
nou četbou. Nahrávka vznikla ve 
studiu 5Guests v režii Jakuba Ta-

beryho a v péči zvukového mistra 
Jana Kaciána. 

Kdo má za ušima (e-kniha)
Novelku Kdo má za ušima  

s hlavní hrdinkou Josefínou Divíš-
kovou napsala Rejfová pro čtená-
ře, jimž by snad pauza mezi na-
psáním a vydáním dalšího románu  
o české slečně Marplové byla pří-
liš dlouhá. Nakladatelství Mystery 
Press ji vydalo, obdobně jako prv-
ní Josefínin příběh Kdo má pod 
čepicí z roku 2017, pouze v elek-
tronické podobě ve formátech 
EPUB, MOBI, PDF. 

O co vlastně na pětapadesáti 
stránkách vyprávění jde? V brod-
ském čalounictví je sklep plný sta-
rožitného nábytku. Učitelce Jose-
fíně to připadá podezřelé, a tak se 
rozhodne vše pořádně prozkou-
mat. Křeslo – konkrétně takzvaný 
ušák – je důležitý předmět, který 
nakonec pomůže při odhalení pa-
chatele zločinu. Na scéně se vedle 
Josefíny znovu objevují další dva 
známí protagonisté – učitelský 
kolega Jakub Stehlík a komisař 
Tvrdík.

Z ohlasů čtenářů na portálu 
Databazeknih.cz: uživatel babys-
tar: „…je to příběh o tom, že vydí-
rat a krást se nemá, zvláště když  
v okolí žije nějaká ta „praštěná“ 
Josefína.“ Uživatel saez: „Malé, 
milé, české. Josefína nemá chy-
bu. Kniha je jednohubka na jedno 
kafe po obědě. Kéž by byla delší.“ 
Uživatel Mia.com: „Ráda jsem se 
zase „potkala“ s mou oblíbenou 
Josefínou alespoň v kratičkém 
příběhu, kde ale opět nezklamala.  
Těším se na další díl, snad brzo 
vyjde.“

Kočka myši nenechá
Domovské nakladatelství Marie 

Rejfové Mystery Press vydalo letos 
v květnu čtvrtý románový příběh 
učitelky Josefíny Divíškové, který 
se odehrává v jarním období. Do 
Josefínina optimistického plánu 
věnovat se své malířské zálibě 
neomaleně vstoupí syn Vincent. 
Náhle se objeví v Brodu, a ještě si 
přivede podivínského kamaráda 
Kamila Čtvrtka. A jako kdyby toho 
zmatku bylo málo, v místním pi-
vovaru se stane zločin, jehož pro-
duktem je, jak jinak, vražda. Nu 
a lehce potrhlá a notně zvědavá 
Josefína se jako obvykle musí za-
pojit do vyšetřování. A to i přesto, 
že se případu ujímá policejní vy-

šetřovatel komisař Tomáš Tvrdík. 
Před oběma stojí několik otázek. 
Proč se mrtvé tělo našlo právě ve 
spilce pivovaru? Pokouší se snad 
někdo sabotovat výrobu piva 
v brodském pivovaru Klempíř? 
Co dělá ve městě vzteklý zubař? 
Souvisí s tím vším také krádeže  
v hotelu U Křepelků? Proč musela 
zemřít právě krásná paní sládko-
vá? Navíc to mezi Josefínou a Tvr-
díkem zase jiskří! 

Čtenáři, jimž se líbily předcho-
zí detektivky Rejfové, nejsou ani 
tentokrát zklamáni. Na stránkách 
internetové Databazeknih.cz se 
téměř okamžitě po vydání knihy 
objevily reakce spokojených čte-
nářů. Uživatel Rami: „Je výborná 
jako všechny knížky s Josefínou 
Divíškovou. Včera odpoledne kou-
pena, dnes již přečtena.“ Uživatel 
Avila: „Knihy s Josefínou a komisa-
řem Tvrdíkem od prvního dílu pro-
stě miluju... Příběh je opět čtivý, 
vtipný a správně ironický. Za mě 
naprostá spokojenost a těším se 
na další pokračování.“ Knihu ilu-

stroval osvědčený Daniel Špaček. 
Vedle tištěné podoby kniha vyšla 
souběžně elektronicky ve formá-
tech EPUB, MOBI, PDF. 

Josefína na facebooku
Všem, kdo snad ještě nevědí  

o facebookovém blogu nazvaném 
Svět podle Josefíny, nabízím na 
ochutnávku několik hlášek z Jo-
sefínina blogového brku. „Dneska 
jsem viděla reklamu na chleba, po 
kterém se ve spánku hubne. Prý je 
to fantasticky energeticky vyváže-
ná věc, která se má jíst večer. Kou-
pila jsem si rovnou dva bochníky 
a ráno uvidíme!“ Důkazem, že 
brodecká učitelka prožívá těžkou 
dobu s námi, obyčejnými smr-
telníky, je zpráva, že: „Komisař si 
bere roušku i při sexu. Prý aby mě 
nepoprskal. Je tak ohleduplný – i 
když při tom vypadá jako blbec.“-
Nu a takto Josefína reagovala na 
čtenářskou chválu jedné z knih  
o sobě: „Pepina se dme, až jí táh-
ne podprda. Díky!“ Myslím, že se 
může dmout i po vydání nejnověj-
ší knížky.                          Milan Hrabal                          
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Rozhovor s Lenkou Richterovou, majitelkou Studia Lenka

Role Peer mediátorů na Gymnáziu ve Varnsdorfu

Varnsdorf         Lenka Richterová 
nabízí ve Varnsdorfu prostory na 
obchodní setkání, školení či se-
mináře, dále pořádá Workshop-
koktejly pro seznámení se mezi 
podnikateli a také se věnuje pre-
venci civilizačních chorob.

Nabízíte prostory pro pracov-
ní jednání, semináře a kurzy. 
Můžete popsat, kde se prostory 
nachází?

Prostory se nachází v centru 
Varnsdorfu v ulici Střední 1087 
ve stejné budově jako prodejna 
Levná krmiva. Rozhodla jsem se 
realizovat tento prostor, neboť 
jsem cítila potřebu vytvořit místo 
vhodné pro různá obchodní jed-
nání, školení či semináře. Ne vždy 
se pro tyto účely hodí restaurační 
prostory či kavárny, které mohou 
za určitých okolností působit ru-
šivě.

Jak jsou prostory vybavené a 
pro koho tedy jsou určeny?

Studio Lenka poskytne neruše-
né zázemí pro obchodní partne-
ry nebo semináře až pro dvacet 
osob. Je tu možná projekce na vel-
ké plátno i se zázemím pro drobné 

občerstvení.
Ráda bych zde pořádala také 

akce pro drobné podnikatele a živ-
nostníky pro představení jejich ak-
tivit. Již se zde workshopy konaly 
a myslím, že to bylo pro všechny 
velmi zajímavé a obohacující. Když 
o sobě vzájemně nevíme, nemůže-
me se pak s důvěrou obrátit na 
jejich nabízené služby a tím i pod-
pořit jejich podnikání.

Plánujete takovéto setkání  
v dohledné době?

Po delší odmlce se nyní chystám 
21. července od 18:00 uspořádat 
Workshopkoktejl. Jen je nutné se 
včas přihlásit a rezervovat místo 
na tel. 732 111 494, kde vysvětlím 
i podrobné informace o průběhu 
konání. Dále si mne i pro další in-
formace mohou lidé přidat na FB 
stránkách – Workshop studio LEN-
KA.

To ale není jediné, co nabízíte. 
Jste regionální ředitelkou Systé-
mu pro zdraví. Jak dlouho tuto 
práci děláte a co si pod tím mů-
žeme představit?

Před pěti lety jsem dostala na-
bídku spolupráce s týmem lékařů 

a odborných specialistů zabývají-
cí se celostní medicínou a preven-
cí před civilizačními chorobami. 
Komplexní přístup ke zdraví mě 
velmi oslovil, protože jsem cítila, 
že toto je neprávem opomíjená 
oblast. Se zápalem sobě vlastním 
jsem se vrhla do velmi zajímavé 
a prospěšné práce, která mi dá-
vala jasný cíl, a ten byl pomáhat 
lidem. Časem jsem se vypracova-
la na pozici regionální ředitelky. 
Pracuji všude tam, kde mne lidi 
potřebují a není žádnou výjimkou 
práce s lidmi i na Slovensku.

Zabýváte se tedy prevencí 
chorob. Jaké typy onemocnění 
nejčastěji s klienty řešíte?

Běžné civilizační choroby, které 
vyplývají jak z psychické zátěže, 
tak i z vlivu životního prostředí na 
člověka. Může se například jed-
nat o poruchy trávení, nadváha, 
kožní onemocnění a problémy po-
hybového aparátu. Mohla bych 
zde asi vyjmenovat skoro vše,  
s čím se setkáváme v každoden-
ním životě.

Jak taková první konzultace a 
další práce s klientem probíhá?

Setkání s klientem je vždy zalo-
ženo na osobní konzultaci a zá-
kladní diagnostice zdravotního 
stavu. Veškeré informace jsou vel-
mi diskrétní a bez souhlasu klienta 
nejsou nikomu sdělovány. Pokud 
klient souhlasí s námi navrženými 
postupy, je mu sestaven ozdravný 
program včetně plánu kontrolních 
setkání s průběžným vyhodnoco-
váním dosažených výsledků.

Mimo konkrétní pohovory  
s klientem je k dispozici systém 
přednášek a vzdělávání, který pra-
videlně pořádáme v Systému pro 
zdraví.

Chystáte v blízké době něco na 
způsob „dne otevřených dveří“?

Nejen to. 9. července proběhne 
den otevřených dveří od 13:00 
do 19:00, diagnostika tělesných 
hodnot bude zdarma (je nutné si 
s sebou přinést první ranní moč)
a bude vyhlášena soutěž Studio 
Lenka o 5 voucherů, každý v hod-
notě 1000 Kč. Pro více informací 
proto mohou zájemci sledovat na 
facebookové stránky – Workshop 
studio LENKA.

                    Barbora Hájková

Varnsdorf      Je to pět let, co 
se studenti Gymnázia Varnsdorf 
zapojili do peer-mediačního vý-
cviku. Jaká je jejich role?

Počtem čtrnácti aktivních stu-
dentů tvoříme partu, jež dob-
rovolně věnuje čas ku pomoci 
nalezení společného řešení nepří-
jemné situace vzniklé mezi dvě-
ma stranami. 

Také s chutí harmonizujeme 
prostředí třídních kolektivů a 
dbáme na zdravé vztahy se vzá-
jemným respektem mezi žáky a 
kantory.

Mezi naše přednosti patří em-
patie, aktivní naslouchání a pří-
padná nestrannost v podobě 
nesoudící třetí strany ve smluve-
ných mediacích. Víme, že impul-
zivní emoční reakce mnohdy za-

stírají pravou podstatu neshody. 
Emoční výlevy odvádí pozornost 
obou stran od fokusu řešené si-
tuace a zapříčiňují ještě vetší 
vzájemná nedorozumění. Naším 
velkým úkolem je proto emo-
ce filtrovat a zneutralizované  
zrcadlit protější straně mediační 
kauzy.

Společně se posouváme zna-
telně dopředu. Bouráme bariéry 
přílišného komfortu a rozvíjíme 
svůj osobnostní potenciál. Skrze 
získané zkušenosti posouváme 
své komunikační schopnosti, kte-
ré se stávají užitečné i v našich 
soukromých životech. Pomoc 
našim spolužákům, studentům 
varnsdorfského gymnázia, je pro 
nás příjemnou saturací.

                                         Karolína KřížováČást týmu peer mediátorů na místním gymnáziu; foto Gymnázium Varnsdorf
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ZŠ Edisonova skončila druhá v Mezinárodní olympiádě Accelium

V ZŠ Východní proběhl projektový týden zaměřený na dopravu

Varnsdorf       Olympiáda Acce-
lium je online vzdělávací soutěž, 
která spojuje žáky ze všech zemí 
světa. Program Accelium zahr-
nuje logické a strategické hry, 
které rozvíjejí myšlení, učební 
kompetence a emoční inteligen-
ci.

Základem je inovativní peda-
gogická metodika, jenž je roz-
víjena od roku 1994, rozšířena 
po celém světě a podílely se na 
ní přední akademické instituce. 
Hlavním prvkem tohoto vzdělá-
vacího systému je „hra“ (pono-
ření se do hry či vzrušení z ní), 
která simuluje komplex profes-
ních a osobních zkušeností a tr-
vale rozvíjí efektivní strategie, 
hodnocení vlastních schopností  
a vede k celkovému rozvoji osob-
nosti. 

V září roku 2018 se ZŠ Ediso-
nova stala první a zároveň pi-
lotní školou pro oblast Česka a 
Slovenska, kdy pár měsíců před 
tím poslala ředitelka školy dotaz 
na ústředí do Tel Avivu (Acceli-
um Group Izrael), že by chtěla 
do jejich vzdělávacího programu 
přihlásit školu. Za Česko a Sloven-
sko se tohoto projektu ujala firma 
Excellent Partners s.r.o., jejíž zá-
stupci z Prešova a Prahy uspíšili 
překlady a přípravy pracovních 
listů pro výuku právě kvůli zájmu  
z varnsdorfské školy. Do pro-
gramu Accelium byly v loňském 
školním roce zapojeny dvě druhé 
třídy, v letošním školním roce, již 
jako třeťáčci, přibrali mezi sebe 
pár čtvrťáků.

„Když jsme v čase „koronavi-

ru“ dostali nabídku zapojit se do 
otevřeného celosvětového online 
turnaje logických her výukové-
ho programu Accelium EDU, ne-
váhali jsme a přihlásili skupinu 
deseti děvčat a chlapců právě ze  
3. a 4. tříd. Olympiáda probíhala 
od 25.5. do 7.6.2020 a celkem se 
zapojilo 110 škol z celého světa.  
Když organizátoři zveřejnili po 4 
dnech první průběžné výsledky, 
tak nám spadla brada, protože 
jsme byli na 1. místě. Během dal-
ších dnů soutěže jsme „spadli“ na 
místo 4. a tak jsme pro naše děti-
soutěžící vyhlásili cílovou prémii 

za umístění „na bedně“ v podobě 
výletu do zábavního parku dle 
vlastního výběru. To zabralo a ve 
finále, kdy jsme jeden celý týden 
čekali na výsledky olympiády, na-
konec skončili na úžasném 2. mís-
tě,“ radovala se Ladislava Křížová, 
ředitelka školy.

V pondělí 22.6.2020 přijeli 
předat našim žákům-soutěžícím 
ceny a certifikát zástupci firmy 
Excellent Partners, kteří ocenili 
především vysoké nasazení do 
hry, podané výkony, usilovnost, 
cílevědomost a zodpovědný pří-
stup. Velké poděkování patřilo 

nejen jim, ale i rodičům, kteří 
se ujali role koučů, když v do-
mácím prostředí podporovali a 
„hecovali“ své děti, ve škole pak 
našim učitelkám, které mají tu 
vzácnou schopnost inspirovat a 
vést budoucí generaci k tvořivos-
ti a osobní zodpovědnosti. Od 
dětí se na oplátku dozvěděli, že 
je soutěž bavila, které její části 
byly obtížné, kde se musely hod-
ně soustředit a třeba i opakovat  
úkoly, ale že se určitě a rády zú-
častní i další olympiády. Gratulu-
jeme!

                                  ZŠ Edisonova

ZŠ Edisonova uspěla v mezinárodní online vzdělávací soutěži; foto Jindra Šišková

Varnsdorf     V polovině červ-
na se v prostorách ZŠ Východní 
uskutečnil další projektový tý-
den. Projekt Dopravní výchova 
navázal na loňský projekt, který 
byl věnován zdravovědě. Jde tak 
o pokračování nově vznikající 
tradice. Akci podpořilo město 
Varnsdorf v rámci dotačního 
programu.

K této příležitosti byly zakoupe-
ny nové pomůcky a hračky, které 
budou dále využívány při výuce 
a hrách ve školní družině. Celý 
projektový týden si žáci připomí-
nali pravidla silničního provozu, 
určovali dopravní značky, procvi-
čovali poznatky na interaktivních 
tabulích a rozvíjeli svoji zdatnost 
a obratnost. V družině se svými 

vychovatelkami malovali obrázky 
dopravních prostředků a policis-
tů. Pro širokou veřejnost připravili 
letáčky  o bezpečnosti na silnicích. 

Na středeční soutěžní dopoled-
ne se přišel podívat také místosta-
rosta města Jiří Sucharda.  „Soutě-
žícími byly děti z MŠ Stonožka, MŠ 
Slovíčko a žáci 1.- 4. třídy. Na pl-
nění jednotlivých úkolů svědomitě 
dohlíželi páťáci s přísným panem 
policistou, kterého si zahrál náš 
učitel tělocviku,“ řekla ředitelka 
školy Helena Šmídová.

Po splnění všech úkolů si kaž- 
dý odnesl nejen odměnu, ale i 
spoustu nových zážitků. „Všichni 
se těšíme na pokračování tohoto 
projektu v příštím školním roce,“ 
těší se Šmídová.               ZŠ VýchodníZŠ Východní pořádala projektový týden zaměřený na dopravu; foto ZŠ Východní
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. červen-
ce uplyne již 15. 
smutných let, kdy 
nás navždy opustil 
můj drahý manžel, 
tatínek, dědeček a 

pradědeček pan Josef Folprecht.  
S láskou stále vzpomínají manželka 
Věra, dcera Marcela a syn Pavel s ro-
dinami. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te, prosím, s námi.

Dne 27. června oslavila své naroze-
niny naše dcera Lenka Kovalevová, 
DiS. Hodně zdraví do dalších let, vše 
nejlepší a pevné nervy při studiu pře-
jí rodiče.

Dne 2. července 
uplynulo 19 let od 
úmrtí mého manže-
la, otce a dědečka 
Volfganga Horáčka. 
Stále vzpomínají 

manželka, děti a vnoučata.

Dne 18. června 
uplynuly 3 smutné 
roky, co nás na-
vždy opustil pan  
Jaroslav Levinský. 
S bolestí v srdci stá-

le vzpomínají manželka Jana, děti  
s rodinami a sourozenci. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 24. června 
uplynuly 3 smutné 
roky, co nás navždy 
opustila milovaná 
maminka, babička, 
prababička a sestra 

Anna Hromková. S bolestí v srdci 
vzpomínají dcery a bratr s rodinami.

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 

ZUBNÍ POHOTOVOST

4. - 5.7.2020  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I 
Tel. 412 151 056

6.7.2020   
MUDr. Bolfíková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

11. - 12.7.2020   
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I 
Tel. 732 329 007

18. - 19.7.2020   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

25. - 26.7.2020   
MUDr. Šetek Vladislav  
Fügnerova 600/12, Děčín 1 
Tel. 412 539 310

1. - 2.8.2020   
MDDr. Jan Fidler   
Vokolkova 546, Děčín  
Tel. 412 520 164
  
8. - 9.8.2020   
MUDr. Hana Škařupová  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

15. - 16.8.2020   
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

22. - 23.8.2020   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298
  
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 08:00 - 
12:00 hod.   

ZUBNÍ POHOTOVOST

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 22.7.2020 a 19.8.2020
8.00 – 16.30 hod.

7. 7. 2020, 21. 7. 2020, 
4. 8. 2020, 18. 8. 2020
od 6.00 hod.

VARNSDORFSKÉ  
PRODEJNÍ TRHY

SVOZY BIOODPADU

Provozní doba knihovny  
v červenci a srpnu 2020

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Obě oddělení budou otevřena 
dle běžné otevírací doby, pouze 
v sobotu bude knihovna po celé 
prázdniny (červenec a srpen) uza-
vřena a dále budou obě oddělení 

uzavřena od 13.7. -25.7.2020.
Informační centrum bude 

otevřeno bez přerušení po celé 
prázdniny včetně sobot.

Ilona Martinovská

Dovolte mi, abych se představi-
la.

Můj otec měl čtyři děti, jedno-
ho syna a tři dcery, já se narodila 
jako třetí. Všechny nás vedl k lásce 
k umění. Vždyť byl také umělcem, 
hudebním skladatelem a učitelem 
hudby. Ačkoliv jsem zpívat uměla 
a zpívala jsem ráda, po mamince 
jsem do vínku dostala lásku k „ob-
rázkům“. Už od dětství jsem nej-
raději byla s tužkou nebo křídou 
a pokreslila každý kousek papíru, 
dokonce i lino.

Chodila jsem na grafickou speciá- 
lu v Drážďanech, učila se knihva-
začství v Lipsku, získala jsem sti-
pendium na Umělecko-průmyslo-
vou školu v Praze. Podívala jsem 
se i do Paříže a v osmadvacátém 
roce jsem nastoupila do grafic-
kého ateliéru Egona Judy v Berlí-
ně. Zde jsem byla osmnáct roků 
a prožila tu také nálety. Nikdy 
nezapomenu na bombardování  
14. února v pětačtyřicátém. Bom-
ba zničila celý náš byt, otec vyběhl 
ven jen v košili. Při tomto bombar-
dování přišel otec o velkou část 
svého díla. Rodičů se ujala česká 
vláda a poskytla jim čestnou penzi 
a byt ve Varnsdorfu, kam jsem se 
přestěhovala v sedmačtyřicátém, 
abych se postarala o svého ne-
mocného otce. Necelý rok poté 
otec zemřel a já už zůstala ve 
Varnsdorfu napořád.

Dělala jsem užitkovou grafiku, 

volnou grafiku, olejomalbu. Moje 
práce byla mojí láskou a potěše-
ním. Namalovala jsem mnoho 
portrétů významných českých i 
evropských umělců. Tvořila jsem 
exlibris a novoročenky. Také 
jsem učila výtvarnou výchovu. 
Děti jsem měla moc ráda, i když 
vlastní jsem neměla žádné. Pro 
děti jsem vyrobila loutky – z kaše  
z papíru a práškového lepidla a  
z látek, co mi děti nosily, jsem šila 
pro loutky oblečení.

Asi bych měla víc říct o svém 
díle, ale já raději tvořila a rozdá-
vala. Snad je z mé práce cítit to, 
co jsem do ní vkládala, moje po-
city i myšlenky.

A kdybych vám měla ještě tro-
chu napovědět, nejsem Češka ani 
Němka, patřím mezi Lužické Srby.

A jedno z mých grafických děl 
vyjadřuje nejen mou myšlenku 
a poslání (jedná se o citát Jiřího 
Mahena): Člověk by člověku svět-
lem měl být. Už mě poznáváte?

Mé jméno je:

a. Měrana Cušcyna
b. Trudla Malinkowa
c. Hanka Krawcec

Správná odpověď z minulého 
čísla: c. Karl Friese (* 1870, Krás-
ná Lípa - † 1939, Jiřetín pod Jed-
lovou).

Renata Procházková



Štěkatlon se vydařil, novinkou byl psí duatlon

Sapeli Cup: Tenisový turnaj ovládla dvojice Deus, Mládek

Varnsdorfský upoutanec: Kotlina bude hostit letecké modeláře
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13/2020 Sport

Varnsdorf      Na začátku červ-
na proběhl za proměnlivého po-
časí na varnsdorfském rybníku  
5. ročník triatlonu se psem (plavá-
ní, kolo, běh), kterého se zúčast-
nilo úctyhodných 55 závodníků  
z nejrůznějších měst České re-
publiky. Závodníci na již tradiční 
Štěkatlon přijížděli už v pátek 
večer, někteří přicestovali z da-
leké Ostravy, Českých Budějo-
vic, Prahy a dalších vzdálených  
měst.

„V letošním roce jsme k triat-
lonu připojili nový závod duatlon 
se psem (běh, kolo, běh), kterého 
se zúčastnilo dvanáct závodníků. 
Stejně tak i letos jsme mysleli na 
naši mládež a uspořádali pro ně 
Štěkběh – běh se psem. Některé 
děti si vyzkoušely poprvé běžet  
v tahu se psem a my dospělí, žasli 
nad jejich výkony. Dětiček se na 
start postavilo celkem šestnáct,“ 
usmívala se Lucie Dospělová, or-
ganizátorka. 

Na závodě panovala pohodo-
vá nálada. Celou akci moderoval 
Marek Vobr, který ji dodával své 
kouzlo. Dozor na hladině zajišťo-
val tým dobrovolných hasičů pod 
vedením Rudolfa Javorka. Zdra-
votní dozor zajišťovala Martina 
Hladíková se svou dcerou. Občer-
stvení a nápoje pro závodníky za-
jistil místní Pivovar Kocour Varns- 

Varnsdorf       V sobotu 13. červ-
na proběhlo na varnsdorfských 
kurtech již tradiční klání přízniv-
ců tenisu  –  Sapeli Cup. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 
20 dvojic obou pohlaví. Po celo-

denním klání si nakonec vítězství, 
jako jediní neporažení, odnes-
li Milan Deus a Marcel Mládek. 
Ve finále porazili dvojici Roman 
Hájek a Alex Černý. Třetí příčku 
obsadili Milan Klusoň s Honzou  

Suchomelem. 
Turnaj se mohl uskutečnit díky 

Dotačnímu programu města  
Varnsdorf a firmám Proreko, OBY, 
AWP MEDIA, Varnsdorfské Uzeni-
ny, Termi, Elektro Bukáček, D2Ma-

nufacturing, Deus jeřáby a dveře 
Sapeli. „Děkuji sponzorům i zú-
častněným hráčům a těším se pří-
ští rok na shledanou,“ řekl na závěr 
pořadatel akce Miloslav Krátký.                                     
                                 Redakce

Varnsdorf         K tradičním 
sportovním akcím, které se 
konají přes letní měsíce, ne-
odmyslitelně patří soutěž  
leteckých modelářů – Varnsdorf-

ský upoutanec.
Po celý první víkend července 

si na stadionu v Kotlině dají do-
staveníčko letečtí modeláři. Ti 
si to rozdají ve dvou soutěžích, 

kterými budou závod O pohár Tol-
štejnského panství v kategorii UŠ 
a otevřené Mistroství ČR maket a 
polomaket letadel v kategoriích 
F4B a SUM.

Kdy? Sobota 4. až neděle  
5. července 2020. Kde? Městský 
stadion Kotlina. V kolik? Od 9.00 
hodin.

                                                       Redakce

dorf a s výbornou kávičkou a se 
zákuskem přijel Bohemian Coffee 
House. Bagetky v občerstvovacím 
stánku připravila Cukrárna a pe-
kárna Sluníčko.

„Závod by se ovšem neuskuteč-
nil bez partnerů, a tak tedy jim 
patří ještě jedno velké díky. Kon-
krétně městu Varnsdorf, Nativita 
s.r.o., LOAP, Polaris, Cyklo-spinn, 
Obojky BlackBerry, AWP Media 
s.r.o., Nobilis Tilia, Běhejsepsem.
cz, Pivovar Kocour Varnsdorf  
a Hafhaf-shop,“ řekla Dospělová a 
pokračovala. „Věříme, že si všich-

ni závod užili po svém a domů se 
vraceli spokojeni, plni pozitivních 
dojmů a nezapomenutelných zá-
žitků.“

Od příštího roku povede Do-
spělová i triatlon

Jan Novota byl 15 let jako jeden 
z organizátorů tradičního Northco 
triatlonu. Letošní ročník byl vlast-
ně takovou derniérou. Novota ce-
lou akci předává Lucii Dospělové, 
která ho bude mít od roku 2021 
na starosti. „Byla to vydařená der-
niéra, zúčastnilo se 142 účastníků, 
což byl druhý největší počet v his-

torii. Patnáct let je dlouhá doba. 
Na organizování je nejlepší, že do-
kážete spoustu lidí potěšit, ale pár 
lidí i naštvat. Triatlon předáváme 
do „drápků“ Štěkatlonu, z.s., kte-
rý pořádá Lucka Dospělová. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se za 
těch 15 let na triatlonu určitým 
způsobem podíleli. Přeji Štěkatlo-
nu, z.s., ať se dílo dále daří! Nepo-
chybuju o tom, že to zvládnou na 
jedničku! Naopak nové nápady a 
nová energie posunou tenhle zá-
vod určitě ještě o level výše,“ řekl 
Jan Novota.                            Redakce

Závodu se psem se letos zúčastnilo 55 závodníků; foto Marian Maštrla
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Fotbalisté jsou stále v nejistotě, na konci června se jim nedařilo

Sedmnáctý ročník SAMAT Tour proběhne na konci srpna

Varnsdorf      Druhá fotbalová 
liga pomalu spěje do jarního fini-
še. Zběsilé tempo, které je způ-
sobené koronavirovou pauzou, 
zatím varnsdorfským fotbalis-
tům moc nepřeje. 

Svěřenci Davida Oulehly sice 
vyhráli derby zápas v Ústí nad 
Labem, od té doby ale připsa-
li ve čtyřech zápasech jediný 
bod. Jelikož patnáctý Soko-
lov bodoval, byl po 25. kole  
mezi oběma týmy pouze pětibo-
dový rozdíl.

Po domácí porážce s Prostějo-
vem zamířil Varnsdorf na půdu 
suverénně prvních Pardubic. Tre-
nér Oulehla na favorita vyrukoval 
s rozestavením 3-4-3. Pardubice 
byly zaskočené, hosté drželi ho-
dinu bezbrankový stav. Pak však 
druholigový lídr přeci jen udeřil 
a nakonec vyhrál 2:0. „V prvním 
poločase jsme byli kompaktní a 
splnili to, co jsme chtěli. Kluci hráli 
dobře do obrany a měli zajímavé 
přechody do útoku. Tam však chy-
běla potřebná kvalita. Po změně 
stran, když jsme vystřídali, tak se 
nám vytratila kompaktnost. Sna-
ha byla, ale směrem dopředu tam 
nebyla potřebná kvalita. Mužstvo 
pracovalo, dřelo, ale na body to 
nestačilo,“ povzdechl si varnsdorf-
ský kouč David Oulehla. 

Po třech domácích jarních po-
rážkách vybojoval Varnsdorf ve 

čtvrtém utkání v Kotlině první 
bod. S Vyšehradem remizoval 2:2, 
když musel dohánět dvoubranko-
vé manko. David Oulehla tak měl 
po duelu s týmem z hlavního měs-
ta smíšené pocity. „Bohužel nám 
nevyšel vstup do zápasu. Po osmi 
minutách jsme hloupě propadli  
v křídelním prostoru a následně 
nepokryli hráče ve vápně. Další la-
ciná chyba. Pak se kluci dostali do 
tempa a měli šance na vyrovnání. 
To se nepodařilo. Vstup do druhé 
půle zase nevyšel, hosté rychle 
přidali druhou branku. Jsem rád, 
že se tým nevzdal a ukázal cha-

rakter. Dokázali jsme vyrovnat a  
v závěru mohli i rozhodnout. Ale 
na druhou stranu jsme mohli ztra-
tit i ten bod. Musíme si vážit kaž-
dého bodu, v naší situaci je to ale 
málo,“ zdůraznil. 

Následovalo utkání ve Vlašimi, 
které týmu ze severu Čech ne-
přineslo žádné body. I když hosté 
nebyli horším týmem, padli 1:2 a 
počtvrté v řadě nevyhráli. „Přitom 
jsme do zápasu vstoupili dob-
ře, ve velké šanci jsme ale trefili 
tyčku. Pak dostaneme další dva 
laciné góly po rychlých brejcích 
domácích. Mrzí mě to o to víc, že 

právě na tyhle situace jsem hrá-
če před utkáním upozorňoval. Po 
změně stran jsme snížili a chtěli 
vyrovnat. To se nepodařilo. Bohu-
žel dostáváme stále laciné branky, 
a to nás trochu sráží. Kluci zápas 
odpracovali, bohužel bez bodové 
odměny,“ pokrčil rameny David 
Oulehla.

V dalším domácím představení 
se Varnsdorf postavil Brnu. Zá-
pas Davida s Goliášem nakonec 
ovládli hosté 0:1. Varnsdorf je tak 
v tabulce po 26. kole stále na čtr-
nácté pozici.

Redakce

Fotbalisté Varnsdorfu proti Vyšehradu urvali cenný bod za remízu 2:2; foto Tomáš Secký

Varnsdorf        Sportovní areál  
v Jiřetíně pod Jedlovou bude 
hostit další ročník tradičního 
cyklistického závodu.

Poslední srpnový víkend bude 
patřit opět cyklistice. Společ-
nost SAMAT s.r.o., výrobce plas-
tových oken a dveří, pořádá již 
sedmnáctý ročník závodu pro 
malé i velké cyklisty. Poměřit síly 

a utužit fyzickou kondici může 
opravdu kdokoliv a to 29. srpna  
ve Sportovním areálu v Jiřetíně 
pod Jedlovou.

Zápis závodníků jednotlivých 
kategorií bude probíhat vždy tři-
cet minut před startem závodu. 
Vylosovaní účastníci navíc získají 
hodnotné ceny. Hlavní cenou je 
v letošním roce koloběžka. Pro 
malé závodníky bude připraveno 
občerstvení zdarma.

                  Redakce

Harmonogram

09:30 hodin – kategorie A
A1) odstrkovadla A2) děti do 7 let A3) děti do 10 let

10:00 hodin – kategorie B
děti do 15 let (malé v doprovodu rodičů)

11:00 hodin – kategorie C
mládež a dospělí od 16 do 99 let

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


