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Parkování u Lidlu utnou závory, společnost daruje
městu tři miliony na výstavbu nového parkoviště

Rekonstrukce dvou dvanáctipatrových panelových 
domů v ulici Křižíkova za 27 milionů se dokončuje

Varnsdorf        Společnost Lidl se 
chystá uzavřít parkoviště závoro-
vým systémem. Kromě zákazníků 
marketu tam totiž parkují oby-
vatelé panelových domů v ulici 
Karolíny Světlé. Městu jako kom-
penzaci daruje tři miliony korun 
na výstavbu nového parkoviště.

Kapacita parkovacích míst na 
největším sídlišti ve městě, v uli-
ci Karolíny Světlé, je dlouhodobě 
nedostačující a řidiči často parkují 
v křižovatkách nebo na místech 
označených žlutou čarou. Situaci 
navíc komplikuje fakt, že společ-
nost Lidl během následujících mě-
síců uzavře přilehlé parkoviště zá-
vorovým systémem a zpřístupní ho 
jen pro zákazníky marketu. Zhruba 
osmdesát vozidel, které tam par-
kují od odpoledních hodin přes 
noc, nebude mít kde zaparkovat. 

„Snažili jsme se dlouhodobě se 
společností Lidl komunikovat, aby 
se závorový systém neosazoval, 
protože jsme si vědomi, že sídliště 
přijde o velký počet parkovacích 
míst,“ řekl starosta Roland Solloch. 
Po několika jednáních došlo k do-
hodě, že společnost Lidl daruje 
městu tři miliony korun jako kom-
penzaci na vybudování nového 
parkoviště pro obyvatele sídliště. 
Město proto nechalo zpracovat 

projektovou dokumentaci včetně 
stavebního povolení na výstavbu 
nového parkoviště mezi panelový-
mi domy č.p. 3022 a 3021, které 
by pojalo téměř třicet vozidel.

S výstavbou nového parkoviště 
však nesouhlasí Stavební bytové 
družstvo občanů Průkopník, jako 
vlastník jednoho ze zmíněných pa-
nelových domů, a sepsalo petici, 
jejíž výsledek je však nejednoznač-
ný. Ve stavebním řízení se už neod-
volalo, takže výstavbě by nemělo 
nic bránit. „Lidé se bojí, že přijdou 

o zeleň, ale v místě, kde bude stát 
nové parkoviště, je z velké části 
nevyužitá betonová plocha. V pro-
jektu se navíc počítá s výsadbou 
stromů a keřů kolem parkoviště,“ 
doplňuje Solloch.

O přijetí daru ve výši tří milionů 
korun muselo rozhodnout na svém 
zasedání zastupitelstvo města ve 
čtvrtek 26. listopadu. To rozhod-
lo šestnácti hlasy pověřit starostu 
města podpisem darovací smlouvy 
mezi společností Lidl Holding s. r. 
o. a městem Varnsdorf. Výstavba 

parkoviště je v plánu na jaře nad-
cházejícího roku.

Za poslední dva roky vzniklo ve 
Varnsdorfu několik nových parko-
višť. Radnice tak reaguje na jejich 
nedostatek. Špatnou situaci s par-
kováním dokázala vyřešit např. na 
sídlišti v Západní ulici, v ulici Edi-
sonova nebo u zimního stadionu 
během zápasů. V současné době 
se také dokončuje parkoviště ve 
vnitrobloku panelových domů ve 
Východní ulici.

                                                      Tomáš Secký

Společnost Lidl zpřístupní parkoviště jen pro své zákazníky pomocí závorového systému; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       Stavební práce 
na dvou dvanáctipatrových pa-
nelových domech nedaleko pla-
veckého bazénu finišují.

Město se během letních měsí-
ců pustilo do zvelebení další části 
sídliště v Křižíkově ulici. Během 
letních měsíců došlo k zateplení 

obvodových plášťů obou pane-
lových domů a opravě střech.  
S příchodem listopadu proběhla 
demontáž lešení a začaly práce 
na vstupních schodištích včetně  
hydroizolace objektů. Pokud 
to klimatické podmínky dovolí,  
bude vše hotovo do konce letoš-

ního roku.
Stavební práce, které provádí 

společnost TERMI s.r.o., vyšly na 
dvacet sedm milionů korun.

V budoucnu by Varnsdorf rád 
zrekonstruoval například panelo-
vý dům v ulici Kmochova či DPS  
v ulici Lesní.                         Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Přeshraniční pronásledování skončilo nehodou policistů

Hasiči vyjížděli do Rumburku k požáru automobilu

Varnsdorf       Řidič ujel poli-
cejní hlídce do Německa, při 
pronásledování došlo k nehodě 
služebního vozidla. 

Ve čtvrtek 19. listopadu před 
desátou hodinou dopoledne sta-
věla dvoučlenná hlídka policistů  
z obvodního oddělení ve Varns- 
dorfu osobní vozidlo VW Touran, 
na kterém byly umístěny regis-
trační značky, které podle evi-
dence patří na jiné auto. Řidič 
neuposlechl výzvy k zastavení a 
pokračoval zvýšenou rychlostí  
v jízdě směrem k ulici Žitavská, 
kde přejel státní hranici se Spolko-
vou republikou Německo.

Policisté v souladu s platnými 
předpisy pokračovali v přeshra-
ničním pronásledování, během 
kterého způsobil řidič pronásle-
dovaného auta dopravní neho-
du v obci Großschönau a aniž 
zastavil, pokračoval v jízdě. Na 
křižovatce ulic Hauptßtrase a 
Talstraße došlo k dopravní ne-
hodě služebního vozidla Policie 

ČR, jehož řidič se snažil zabránit 
střetu s vozidlem Toyota, které i 
přes použití výstražného světel-
ného a zvukového zařízení neu-
možnilo hlídce průjezd v levém 
jízdním pruhu. Policejní vozidlo 

narazilo do podezdívky, násled-
ně přeletělo přes říčku a vrazilo 
do stromu, následkem čehož se 
otočilo na střechu. Policisté byli  
z preventivních důvodů převezeni  
do nemocnice, v důsledku neho-

dy naštěstí nedošlo k žádnému 
zranění policistů ani řidiče vozidla 
Toyota. Řidič pronásledovaného 
vozidla ujel, okolnosti dopravní 
nehody prošetřují němečtí poli-
cisté.                       por. Bc. Daniel Vítek

Hrozivě vypadající nehoda se naštěstí obešla bez zranění policistů; foto LausitzNews.de

Varnsdorf        S blížícím se kon-
cem roku mají varnsdorfští hasiči 
stále napilno.

V pondělí 16. listopadu kolem 
páté hodiny ráno vyjížděla varns- 
dorfská profesionální jednotka do 
průmyslové zóny v Rumburku, v 
plamenech skončil zaparkovaný 
automobil. Na místě zasahovala 
také rumburská jednotka dobro-
volných hasičů.

„Hasiči zlikvidovali v ranních 

hodinách požár zaparkovaného 
osobního auta v průmyslové zóně 
v Rumburku. Vozidlu hořel celý 
motorový prostor a hrozilo rozší-
ření požáru. Škoda byla předběž-
ně odhadnuta na 180 tisíc korun,“ 
řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. 
Ke zranění osob nedošlo.

Vytékající olej
Profesionální jednotka z Varns- 

dorfu byla společně s rumburský-

mi a šluknovskými kolegy vyslána 
v pátek 20. listopadu do Rumbur-
ku, kde u mostu v ulici Starokře-
čanská směrem do ulice Slévač-
ská se v toku Mandavy nacházel 
olej, který udělal na vodní hladině 
mastný flek.

Hasiči nasadili tři sorpční hady 
a místo zasypali Vapexem, který 
má vysokou schopnost absorbovat 
ropné látky a na vodě plave. Na vý-
pust nasadili kanalizační ucpávku. 

Požár statku
Profesionální i dobrovolná jed-

notka vyjížděla v pátek 1. listo-
padu odpoledne k opuštěnému 
statku nedaleko ulice Smetanova 
ve Varnsdorfu, kde v jedné z míst-
ností vzplál odpad. 

Požár hasiči rychle zlikvido-
vali jedním vodním proudem,  
zasahovat museli v dýchací tech-
nice. 

Hasiči Varnsdorf, redakce

Zakrytí dýchacích cest
Na základě oznámení od ostrahy 

jednoho z marketů vyjížděla hlídka 
řešit neukázněného občana, kte-
rý odmítá údajně v marketu nosit 
roušku. Hlídkou bylo na místě zjiš-
těno, že dotyčný má roušku ušitou 
ze záclony a situaci odmítá řešit se 
strážníky. Případem se tak bude 

nadále zabývat Krajská hygienická 
stanice, přičemž dotyčnému hrozí 
pokuta v řádech tisíců korun.

Vrak vozidla
Hlídkou městské policie byl v ka-

tastru města nalezen vyhořelý vrak 
vozidla.Po provedení nezbytných 
úkonů bylo zjištěno, že se jedná o 

zhruba měsíc odcizené vozidlo ze 
Spolkové republiky Německo. Celá 
věc byla předána k dořešení Poli-
cie České republiky.

Pokus krádeže
Hlídce městské policie byl obča-

nem města předán pachatel, kte-
rý se pokusil ukrást notebook ze 

zaparkovaného vozidla. Pachatel 
byl převezen na obvodní oddělení 
Policie České republiky k dalšímu 
opatření. Městská policie tímto 
upozorňuje občany města, že vo-
zidlo není trezor a aby drahé věci 
nenechávali ve vozidle a na viditel-
ných místech.

                          Městská policie Varnsdorf 
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Zprávy, inzerce

Advent je tu, Varnsdorf rozsvítil vánoční strom netradičně

Zastupitelé schválili  upravenou Koncepci podpory sportu

Park v ulici Legií prochází rozsáhlou obnovou zeleně

Varnsdorf       Téměř hodinu 
diskutovali zastupitelé na svém 
posledním zasedání o koneč-
né podobě Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf pro 
nadcházející roky. Ta přichází  
s drobnou změnou.

Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf shrnuje formy 

a způsoby podpory sportu včet-
ně podmínek, za jakých je možné 
přidělovat účelovou neinvestiční 
dotaci v jednotlivých oblastech 
sportu a na sportovní aktivity. 
Koncepce byla doposud zamě-
řena pouze na podporu dětí a 
mládeže do 19 let s trvalým po-
bytem ve Varnsdorfu a ve správ-

ním obvodu obce. Pro nadcháze-
jící roky zastupitelé schválili nové 
znění koncepce. Ta se bude nově 
týkat i dětí a mládeže s trvalým  
bydlištěm v České republice  
s tím, že reprezentují místní spor-
tovní klub. V takovém případě  
bude dotace činit maximálně  
50 %. 

Žadatelé mohou podávat žá-
dosti do 15. února 2021 na po-
datelnu MěÚ Varnsdorf, nám. 
E. Beneše 470. Veškeré pří-
lohy a potřebné dokumenty  
naleznete na adrese www.varns- 
dorf.cz/cz/mesto/dotacni-progra-
my.                               

                                          Tomáš Secký

Varnsdorf     V polovině listo-
padu začala rozsáhlá obnova 
zeleně v parku v ulici Legií. Ten  
v posledních letech přišel bě-
hem vichřic o několik dominant-
ních stromů.

Během revitalizace prostoru 
došlo k odstranění nevhodných 
dřevin, zrušil se také dožilý živý 
plot podél chodníku v ulici Legií, 
který na většině míst už prorůstal 

nálety. Živý plot nahradí záhon  
s výsadbou rostlin, který bude dle 
aktuálních módních trendů dosy-
pán dolomitským vápencem.

Na téměř dvou tisících metrech 
čtverečních se vysadilo 18 kusů 
solitérních dřevin. Šestnáct kusů 
okrasných třešní a dva kusy javo-
ru červeného. V jarních měsících 
ještě proběhne na některých mís-
tech obnova trávníků.

Celková revitalizace parku v uli-
ci Legií vyšla na téměř 250 tisíc 
korun bez DPH.

Obnova zeleně probíhá i na 
jiných místech ve městě. Nedáv-
no byla obnovena stromová alej 
v ulici Československých letců. 
Celkem bylo vysazeno 15 kusů 
Muchovníku stromovitého, který 
jako jeden z mála snese podmín-
ky jeho umístění. Tyto stromy jsou 

navíc nenáročné, jsou vhodné do 
zpevněných ploch, snesou zasole-
ní a jsou malokorunné. Díky tomu 
tak nebudou zasahovat do prů-
jezdního profilu frekventované 
komunikace. Zároveň krásně kve-
tou a na podzim se zbarvují.

Stromy doplnila podsadba trva-
lek a okrasných travin, které bu-
dou také doplněny dolomitským 
vápencem.                        Tomáš Secký

Varnsdorf     První adventní 
neděle, svařák, trdelník, pro-
dej jmelí. Rozsvícení vánočního 
stromu doprovázené stánkovým 
prodejem a hudebním progra-
mem tak, jak jej známe, se letos 
bohužel nemohlo uskutečnit.

První adventní neděle patří ve 
Varnsdorfu již k tradiční akci – roz-
svícení vánočních stromu. Letošní 
rok je ale díky koronaviru jiný.  
Z důvodu platných protiepidemic-
kých opatření proběhlo rozsví-
cení vánočního stromu v neděli  
29. listopadu od 17 hodin bez 
účasti veřejnosti. Vánoční strom 
je opět živý a nachází se mezi 
autobusovým terminálem a ná-
městím. 

Radnice si pro své občany  
k adventu připravila slovo staros-
ty Rolanda Sollocha včetně rozsví-
cení stromu formou videa. To je 
možné zhlédnout na webových 
stránkách města. Těm, kteří si vi-

deo nemohou pustit, přinášíme 
přepis starostova projevu.

„Vážení spoluobčané, přáte-
lé. Je první adventní neděle a 
my v našich domovech, obydlích 
a kostelech rozsvěcujeme první 
adventní svíci. V našich městech 

také rozsvěcujeme vánoční stro-
my, bohužel letos se nesejdeme 
na náměstí, abychom ho společ-
ně rozsvítili a dali si třeba svařák 
nebo trdelník. Protože kovidová 
situace to nedovoluje. Nacházíme 
se ale v kostele. Je to místo, kam 

přichází lidi se svými radostmi, 
bolestmi, trápeními. Přichází, když 
je něco bolí a zarmucuje. Situace 
kolem nás je taková, že spousta 
lidí trpí, je nemocných a také, bo-
hužel, umírají. A právě na tomto  
místě na ně chceme na všechny 
myslet. Chceme se za ně modlit, 
ať jim dobrý Bůh pomůže, ať je 
potěší. 

Tento advent a vánoční svátky 
budou určitě jiné, než jsme zvyk-
lí. Ale vždy o Vánocích se rodina 
děje. Naděje, že se něco změní. 
Že třeba my se staneme lepšími, 
že i svět kolem nás bude lepší. 
Doufám, že příští rok, který za 
měsíc přijde, bude lepší, hojněj-
ší a prožitý ve zdraví. To vám ze 
srdce z tohoto místa přeji. Přeji 
vám požehnaný advent, hezké  
Vánoce a nadějný nový rok  
2021,“ řekl ve svém projevu  
z kostela Proměnění Páně Roland 
Solloch.                                 Tomáš Secký

Varnsdorf rozsvítil vánoční strom tradičně na první advent; foto miw.cz
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Část Jarošovy ulice prošla kompletní rekonstrukcí

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00

Varnsdorf      Kompletní rekon-
strukce spodní části ulice Jaro-
šova ve Varnsdorfu vyšla téměř 
na čtyři miliony korun. Slavnost-
ní přestřižení pásky proběhlo  
v pondělí 16. listopadu.

V rámci rekonstrukce dvě stě 
sedmdesát metrů dlouhého úse-
ku došlo k opravě stávající asfal-
tové vozovky, chodníku, vznikly 
parkovací stání a obnovila se 
částečně zeleň. Oprava byla pro-
vedena v ulici Jarošova v úseku 
mezi křižovatkou s ulicí Partyzá-
nů a křižovatkou s ulicí Nymbur-
ská.

Chodník, který se nachází po 
levé straně směrem k ulici Party-
zánů, se rozšířil téměř o půl met-
ru směrem do vozovky. Důvodem 
rozšíření bylo zajištění dostateč-
né vegetační plochy pro vzrostlé 
stromy, jenž se nachází na úpl-
ném okraji chodníku. Asfaltový 
povrch chodníku byl nahrazen 
zámkovou dlažbou.

Povrch vozovky byl v daném 
úseku odfrézován. Šířka vozovky 
je nově pět a půl metru.

Původní, dožilé, stromy v místě 
druhého chodníku a parkovacích 
míst byly pokáceny v březnu le-

tošního roku. Opravený parko-
vací pruh je na několika místech 
přerušen a doplněn novou vý-
sadbou zeleně. V rámci náhradní 
výsadby bude vysazeno několik 
stromů ve městě.

Zhotovitelem stavby byla spo-
lečnost SaM silnice a mosty, a.s. 
S investicemi do komunikací bude 
město pokračovat. V příštím roce 
radnice plánuje opravu další části 
Karlovy ulice.                   Tomáš Secký

Slavnostní otevření nového úseku proběhlo v pondělí 16. listopadu; foto Tomáš Secký
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Vlakové nádraží v datech: Od výstavby po demolici...
Varnsdorf     V minulém čísle 

Hlasu severu jsme vás informo-
vali o demolici části hlavního 
nádraží, kterou provádí Správa 
železnic. Demolicí dnes již ne-
potřebných částí nádraží ale ne-
končí provoz železniční stanice.

Pojďme se však na chvilku 
ohlédnout do historie, co stav-
bě této budovy předcházelo.  
S mohutným rozvojem průmys-
lu stoupala i potřeba ve velkém 
dopravovat zboží a přivážet su-
roviny. Poloha našeho města na 
třístranné hranici mezi Rakous-
kem-Uherskem a Saskem k tomu 
vysloveně vybízela. Na jedné 
straně tak vznikaly tlaky na stra-
ně rakouské o spojení Varnsdorfu  
s Děčínem, na saské straně zase o 
spojení Grossschönau se Žitavou 
se zajížděním až do Varnsdorfu. 
Až 4. dubna 1857 rakouské Mini-
sterstvo obchodu konečně udě-
lilo povolení ke stavbě železnice  
z Děčína do Varnsdorfu, přičemž 
trať měla být dokončena do dvou 
let. K prvnímu výkopu ve Chřib-
ské – Nové Vsi však došlo až po 
rakousko-pruské válce 23. října 
1866. Na trati Chřibská – Rybniště 
– Varnsdorf ještě vznikly zastáv-
ky Podluží– Jiřetín a Dolní Pod-
luží. Přízemní provizorní budova 
varnsdorfského nádraží z neo-
mítnutých cihel byla postavena 
západně od dnešní velké nádraž-
ní budovy, a to těsně u hranice 
s Grossschönau (Sasko). Celou 
stavbu realizovala Česká severní 
dráha (Böhmische Nord Bahn) a 
stála neuvěřitelných 25 mil. zla-
tých. 

Od roku 1857 se místní průmy-
slníci snažili také o možnost vý-
stavby železnice do Grossschönau 
a tím k propojení do sousedního 
Saska. V roce 1868 začala sas-
ká železnice stavět trať Žitava – 
Grossschönau, a když se následně 
podařilo protáhnout koleje až do 
Varnsdorfu, byl 15. srpna 1871 
konečně vypraven i první vlak na 
trati Varnsdorf – Žitava. Po při-
pojení Saska se rozvinula i pře-
jezdová rakousko-saská doprava, 
čile zde proudilo především české 
hnědé uhlí z Mostecka.

S rozmachem železnice došlo  

k potřebě výstavby nové, vý-
pravní budovy hlavního nádraží,  
s jejíž výstavbou se začalo v roce 
1870. Budova byla předána do 
užívání v roce 1871 a vzhledem k 
železničnímu propojení obou stá-
tů, byl do nové budovy také ihned 
přestěhován celní úřad.

Co se týká objemu přepravené-
ho zboží, bylo nádraží Varnsdorf 
po Praze druhou nejsilnější stanicí 
České severní dráhy. V době své 
největší slávy vypravoval až 90 
tis. a přijímal téměř 50 tis. zásilek. 
Proto také byly postupně v areálu 
nádraží přistavovány další náklad-
ní a celní sklady.

Celá železniční stanice byla po-
stupně modernizována, původní 
plynové osvětlení bylo postupně 
nahrazováno elektrickým a me-
chanické autonomní zabezpeče-
ní postupně převzala elektrická 
hradlová aparatura s centrálním 
ovládáním. V areálu byla posta-
vena výtopna a točna o průměru 
14,5 m schopná otočit lokomoti-
vu až do váhy 100 tun. Od roku 
1889 na nádraží sídlilo pět samo-
statných úřadů, a to rakouský a 
saský železniční úřad, rakouský a 
saský celní úřad a od roku 1890 i 
pobočka rakouského poštovního 
úřadu.

Na přelomu 19. a 20. století ná-
draží denně vypravovalo 2 rakous-

ké rychlíky, 5 rakouských a 8 sas-
kých osobních vlaků a 4 rakouské 
a 6 saských nákladních vlaků.

V roce 1908 došlo k zestátnění 
České severní dráhy rakouskou 
státní železnicí, od té doby se na 
nádraží nacházel c. k. dopravní 
železniční úřad. V té době mělo 
nádraží zhruba 70 zaměstnanců a 
7 úředníků (5 pokladníků a 2 do-
pravní úředníky).

Varnsdorfské nádraží výstavbou 
dalších tratí, zejména změnou 
státního uspořádání, začalo od 
roku 1918 ztrácet svůj význam, 
mírné zvýšení jeho významu na-
stalo v letech 1939/40. Od roku 
1945 byl provoz do sousední Ně-
mecké demokratické republiky 
zcela zastaven. Obnoven byl od 
roku 1951 ve formě peážní trati. 
Do roku 1989 nebylo možné na 
trati Varnsdorf – Liberec na ně-
meckém, nebo polském území 
vystupovat. Stejně tak na varns- 
dorfském nádraží nemohli zahra-
niční cestující vystupovat na trati 
Grossschönau – Seifhennersdorf.

Až v roce 2006 se podařilo 
tehdejší politické reprezentaci 
Varnsdorfu, Seifhennersdorfu a 
Grossschönau obnovit železnič-
ní hraniční přechod Varnsdorf.  
V roce 2017 pronikla do města in-
formace, že správce nádraží uva-
žuje o jeho minimalizaci odbourá-

ním západního křídla a středního 
traktu. Tuto informaci však Správa 
železnic v roce 2018 demento-
vala s tím, že v roce 2020 začne 
rekonstrukce nádraží v hodnotě 
35 mil. Kč. Rekonstrukce nádraží 
skutečně v letech2019–2020 pro-
běhla, ale pouze opravou východ-
ního křídla nádraží a kompletní 
rekonstrukcí kolejiště. Začátkem 
listopadu 2020 zahájila Správa že-
leznic demolici západního křídla a 
středního traktu podle původního 
plánu. Budova se tak ve své pů-
vodní velikosti již nedočká svého 
150. výročí, které měla příští rok 
oslavit. 

Nehody na nádraží
14. listopadu 1887 vykolejil 

osobní vlak, několik osob bylo 
lehce zraněno.

19. prosince 1902 vykolejilo vi-
nou technické závady na vagónu 5 
vagónů s uhlím.

13. listopadu 1909 zahynul při 
posunu vrchní posunovač, ten 
sloužil na nádraží od jeho vzniku.

1912 nehoda osobního a ná-
kladního vlaku, poškozeno několik 
vagónů.

5. května 1967 narazily 3 vagó-
ny z Jiřetína do stojícího osobního 
motorového vlaku, 1 mrtvý, řada 
těžce a lehce zraněných.

Jiří Sucharda

Historický pohled na hlavní vlakové nádraží; foto archiv
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Provozovala fitko a kavárnu, nyní peče dorty a zákusky
Varnsdorf      Lenku Milerovou 

Kopeckou můžete znát jako cvi-
čitelku z bývalého fitness centra 
Balance, dále také jako tvůrky-
ni vynikajících a oku lahodících 
dortů, zákusků a dalších pochu-
tin. Vypravili jsme se za ní, zjistili 
jsme pro vás různé „zákulisní“ 
informace a podívali jsme se 
pod pomyslnou pokličku vaření 
a pečení. 

Jaké tedy byly začátky Lenčina 
podnikání? „Má myšlenka dělat 
něco prospěšného a užitečného 
nepřišla s dospělostí (dovršením 
osmnácti let), ani s dostudová-
ním, ale s celkovým „vyzráním“ a 
také díky skutečnostem, které mi 
zkřížily cestu a možnostem, jež se 
nabízely v pravou chvíli. Jsem stře-
lec, nebojím se riskovat, jdu do 
všeho po hlavě a vždy věřím v to, 
co dělám a dělat chci. S nabídkou 
krásných prostor přišla i myšlenka 
potkávat se s lidmi ve fitness cen-
tru. S manželem jsme vybudovali 
krásné a útulné prostředí pro ty, 
jimž se chtělo s námi trávit čas při 
organizovaných cvičebních lek-
cích. Byla to krásná léta, a přes-
tože už dnes fitko neprovozujeme, 
máme nezapomenutelné vzpo-
mínky a spoustu úžasných přátel,“ 
vypráví.

Fitness centrem Balance, kte-
ré Lenka provozovala sedm let, 
vlastně všechno začalo. Pak zku-
sila své myšlenky a plány posu-
nout dál. V roce 2015 otevřela 
kavárnu a prodejnu zdravé výživy. 
„Dalším naším projektem byla 
nádherná kavárna ve stylu pro-
vence a prodejna zdravé výživy. 
Tam byly mé začátky v cukrář-
ském tvoření, zdravém vaření, a 
to vlastně dělám dodnes. Kavár-
na už nefunguje, ale zase jsem o 
kousek dál. Pracuji sama, vyrá-
bím dorty, připravuji pohoštění  
a stále se učím, zdokonaluji, hle-
dám inspiraci, naslouchám lidem 
a snažím se plnit jejich přání. Od-
měnou je, že se zákazníci vracejí 
a já mám skvělý pocit, že dělám 
něco, co mě baví a co je za mnou 
vidět.“

Už přes čtyři roky vyrábí dorty 
pro kavárny a cukrárny, pohoště-
ní pro firmy, zajišťuje catering na 
různé večírky, k příležitostem jako 
jsou narozeniny, svatby atp. Jedná 
se například o zákusky, cukroví, 
sladké pečivo, svatební dorty a 
rauty, ze slaného miniburgery, 
miniřízečky, slané pečivo atd. Její 
myšlenkou je snažit se odlišit od 
ostatních. „Trošku nerozumím 

tomu, když někdo otevře podnik a 
je to vlastně pořád to samé, co tu 
bylo a je. Co k tomu ty lidi vede? 
Dělat stejný guláš, řízek, punčák 
nebo špičku.  Já to mám asi jinak. 
Cokoliv dělám, chci dělat po svém 
a jinak. Pokud se budeme bavit o 
cukrařině (zapomněla jsem do-
dat, že nejsem cukrář), ráda bych 
tvořila něco, co není v sortimentu 
cukráren. Něco, co je méně slad-
ké, lehké, i bez lepku, bez laktózy, 
méně tučné občerstvení, třeba 
i řízečky, ale z kvalitního masa, 
jednohubky z odlehčených zdra-
vých pomazánek apod. Chlebíčky, 
ty už bych nechala těm, jež jsou 
v jejich výrobě kovaní a zvládnou 
jej prodat třeba za 12 Kč se ziskem 
a bramborovým salátem. (smích) 
Dělám z kvalitních surovin a po-
řád razím heslo: Neprodám niko-
mu nic, co bych nesnědla sama.  
A já mám tedy pěkně mlsný jazý-
ček.“

Nabízí se otázka, kde získává 
recepty a kde čerpá inspiraci? 
„Je jasné, že se člověku nenarodí  
v hlavě recept a postup na vše, co 
by rád dělal, pokud s tím nemá 
zkušenosti. Já jsem vždy ráda vaři-
la i pekla a odtud asi pramení ten 
začátek. Umím se postavit k plot-
ně, troubě a baví mě to. Cokoliv 
jsem chtěla dělat, četla jsem si o 
tom. Sledovala videa na interne-
tu, kupovala tematické časopisy, 
knihy a také absolvovala kurzy, jež 
mi daly opravdu hodně. Obzvlášť u 
výroby dortů a cukrářských výrob-
ků je třeba naučit se různé tech-
niky, které z receptu nelze vyčíst 
a fyzický kurz je skvělou školou. 
Největším a úžasným přínosem a 
inspirací jsou pro mě veletrhy v za-
hraničí. Tam je vidět, jak se nejen 
cukrařina vyvíjí a posouvá. Největ-
ším vzorem jsou určitě Italové, jež 
bych nazvala přeborníky ve svém 

oboru. Jejich práce je dechberou-
cí!“

Dále nás zajímalo, zda si Len-
ka vzpomene na svou první vý-
robu svatebního dortu? Každý, 
kdo už někdy zkoušel dort doma 
péct, ví, že to opravdu není žád-
ná legrace. „Můj první svatební 
dort, hm. To byl oříšek. Důvěra 
jedné nevěsty mi doslova vyra-
zila dech. Ani přesto, že jsem 
několikrát opakovala – svatební 
dort jsem ještě nedělala, trvala 
na svém a dort ode mě chtěla  
s tím, že mou práci viděla a urči-
tě se dort povede. Tenkrát jsem 
si vzala „noční“. Celou noc jsem 
pekla korpusy (směje se). Jeden 
byl vyfouklý, další propadlý, další 
pokus byl doslova „na hadry“ a 
věřte nebo ne, dort jsem záhadně 
dala dohromady. Byl dvoupatro-
vý. Zkušenost s obmazáním dortu 
jsem také neměla. Použila jsem  
skoro vše, co šlo, abych dort do-
táhla krémem k dokonalosti. 
Pomohly svatební kvítky, ovoce, 
makronky a ve finále byl pro mě 
a nevěstu dort nádherný jako ten 
svatební den pro mladé novo-
manžele. Je jasné, že postupem 
času se člověk posouvá, čerpá in-
spiraci a dojde i k takové záhadě, 
jak se vlastně maže dort (směje 
se).“

Aktuální koronavirová situace 
není pro podnikatele vůbec jed-
noduchá. Jaké dopady Lenka ve 
svém oboru pozoruje? „V této 
době jsem jedna z mnoha, kterým 
provoz podniku nefunguje tak jak 
by měl. Sice nemám provozovnu 
uzavřenou (dle nařízení vlády), 
ale jsem ten další článek pod 
kavárnami, cukrárnami, jakožto 
jejich dodavatel. Jelikož většina  
z nich má zavřeno, tak jim pro-
dukty nedovážím. Takže vyrábím 
pro jednotlivce a firmy, které fun-

gují a objednávají. Mám podstat-
ně menší obrat, ale zase si z toho 
beru to pozitivní. Mám víc času 
pro sebe, rodinu a sport a důležitý 
odpočinek, kterého se mi za běž-
ného provozu moc nedostává. Ale 
věřím, že všichni tohle období ve 
zdraví přečkáme, obnovíme své 
provozy, nastartujeme zakázky a 
zase budeme v plné síle dělat to, 
co nás baví.“

Když si představíme náročnost 
cukrářského a pekařského ře-
mesla, jedná se o fyzicky i časově 
náročnou práci. Má Lenka vůbec 
čas na sebe, rodinu a své koníčky? 
A má tato práce vliv na zdraví? 
„Ano. Náročné to je, ale jaká prá-
ce není. Každá má asi své. Je prav-
da, že práci věnuji mnoho času.  
A taky nekončím tím, že zavřu dve-
ře provozovny a jedu domů. Pořád 
se musí člověk zlepšovat, hledat 
inspiraci, komunikovat se zákazní-
ky, dělat si plán práce, nákupu su-
rovin apod. Takže z toho vyplývá, 
že toho času pro sebe (pro nás) 
moc není. Ale když je, nebo si jej 
„uměle“ vytvořím, využiji ho na 
100 %. Plně si uvědomuji, že mám 
zdraví jen jedno, takže pravidelně 
cvičím, jezdím s manželem na kole, 
chodíme do přírody a milujeme 
aktivní odpočinek v nádherných 
destinacích, kam se často rádi 
vracíme. Tedy pokud není zrovna 
Covid problém (směje se). Máme 
moc rádi divadlo i kino, takže se 
snažím plánovat i tento druh zá-
bavy, který mi moc pomáhá se 
od práce na chvíli odreagovat  
a užít si svých pár hodin po svém.“

Co je pro Lenku motivací a hna-
cím motorem posouvat své pod-
nikání dál, učit se novým věcem 
a zlepšovat se? „Když nad tím tak 
přemýšlím, tak největším hnacím 
motorem je pro mě asi můj man-
žel. Ke všemu, co jsem chtěla dě-
lat a dělám, mi dal plnou důvěru, 
podporuje mě a v nelehkých chví-
lích, kdy mám všeho doslova plné 
zuby, mi dodává sílu jít dál. Ale ne-
jen jemu, i sobě chci dokázat, že 
to, co dělám, má smysl. Je v tom 
hluboká myšlenka být jedinečnou 
a touha být lepší a lepší. Mám 
ráda výzvy, cíle, které jsou na prv-
ní pohled nedosažitelné, a to jsou 
možná další části toho motoru, jež 
mě pohání a vedou k překonávání 
sama sebe.“

www.fb.com/balancecafevdf
737 245 720

                                        Barbora Hájková

Lenka Milerová Kopecká se zabývá výrobou dortů, zákusků a rautů; foto archiv
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Domov Potoky Chřibská: Děkujeme, že jste s námi...

e kapkyšaV az e
D mě ek ju č. ú.:

796 195 9028/5500

Sami jsme jen jedinou kapkou, ale společně 

s Vámi můžeme být oceánem ...

Pokud byste chtěli i Vy podpořit náš Domov, můžete ve veřejné sbírce „Výtah 

boří naše bariéry”, která je určena na výstavbu výtahu v našem zařízení. 

www.domov-potoky.cz

Každá kapka má smysl, děkujeme.

PF 2021
Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi.

Přejeme všem krásné Vánoce a zdraví v celém roce 2021.

Domov Potoky Chřibská

Letošní rok je velmi specific-
ký a náročný bez ohledu na to, 
jaký má kdo z nás názor na pan-
demii a okolnosti kolem koro-
naviru obecně. Ať tak nebo tak,  
v naší práci pečujeme o část po-
pulace, pro kterou je námi posky-
tovaná péče nezbytná. Staráme 
se o klienty, kteří jsou ohroženi 
jakýmkoliv virem či bakterií, a je 
třeba je chránit více než ostat-
ní. Touto cestou bychom nyní  
rádi poděkovali všem, kte-
ří nám celý rok pomáhají vše  
zvládnout.

Nemalá část prostředků, které 
jsou nezbytné pro naše fungo-
vání, přichází od měst a obcí, jež 
jsou původním domovem našich 
klientů a mají tam stále svá trvalá 
bydliště. Tato část financování se 
ve velké části řeší až na začátku 
roku, na který je podpora urče-
na. V letošním roce jsme se tedy 
setkali s tím, že v době, kdy se fi-
nálně schvalovaly dotace a mělo 
dojít k podpisům smluv přišel ko-
ronavirus. Na počátku této pan-
demie jsme byli všichni vyděšeni 
a nevěděli, co se děje, co se bude 

dít a jak tuto situaci budeme zvlá-
dat. Na zmíněnou skutečnost ve-
řejné rozpočty ve většině případů 
zareagovaly zastavením dotací či 
jejich přehodnocením, a bohužel 
tím byla poznamenána celková 
alokace prostředků do služeb. 
I přes všechna tato úskalí jsme 
nalezli oporu v našich důležitých 
partnerech, kteří nás nenechali 
na holičkách.

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali Ústeckému kraji, který 
je pro nás strategickým part-
nerem a je zásadní pro dlou-
hodobé fungování naší služby. 
Dalšími významnými partnery 
jsou pro nás město Česká Lípa, 
město Kladno a město Děčín,  
kteří podporují občany svých 
měst a kraje, kteří jsou klienty  
naší služby, a tím pomáha-
jí rozvoji a zvýšení kvality námi 
poskytované služby. Stejně zá-
sadní jsou i města a obce pod-
porující jednotlivce z řad na-
šich klientů. Jedná se o město  
Bohušovice nad Ohří, Svazek obcí 
Jilemnicko a město Chrastava.

I přes náročná jednání a by-
rokratické překážky faktického 
fungování a poskytování služby 
konkrétním občanům kraje, nás 
Liberecký kraj pro letošní rok pod-
pořil v menší míře, ale podpořil a 
sluší se tak poděkovat. Děkujeme 
také obcím, které nám svým da-

rem umožnily dofinancovat služ-
by či pořídit pomůcky a vybavení 
k dalšímu rozvoji služby. Jedná se 
o města Chrastava a Srbice, spo-
lečnost PRO.MED.CS Praha a.s. a 
všechny drobné dárce a podpo-
rovatele, kteří kromě jiného byli 
podporovateli naší tradiční akce 
„Loučení s létem“. Součástí těch-
to podporovatelů je také Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, konkrétně krajská asociace 
Ústeckého kraje. Velké díky míří 
také ke všem přispěvatelům do 
naší otevřené veřejné sbírky „Vý-
tah boří naše bariéry“, kterou se 
snažíme získat finance či jejich 
část na výstavbu tolik potřebného 
výtahu.

V roce 2019 a 2020 probíhá  
v našem zařízení velká rekon-
strukce vedoucí k energetickým 
úsporám objektu, jejíž součástí 
je také výměna nevyhovujícího a 
neekologického zdroje tepla. Rea-
lizace projektu „Snížení energetic-
ké náročnosti objektu společnosti  
JIPRO-CASH s.r.o.“ je spolufinan-
cována Evropskou unií. Cílem ce-
lého projektu je snížení energe-
tické náročnosti provozu snížením 
konečné spotřeby a snížením emi-
sí generovaných spotřebovávaný-
mi energiemi. Za tuto podporu 
děkujeme a vážíme si příležitosti, 
kterou jsme měli možnost vyu-
žít a zvýšit tak kvalitu prostředí,  

ve kterém je služba poskytována.
Každá podpora je vždy a v každé 

situaci nesmírně důležitá. Velmi 
děkujeme také za poskytnutí mi-
mořádných dotací Ministerstvu 
práce a sociálních věcí a Minis-
terstvu zdravotnictví, které nám 
pomohly zvládnout mimořádné 
situace, poděkovat našim zaměst-
nancům i formou mimořádných 
odměn a připravit se na další vý-
voj epidemie. Díky těmto dotacím 
jsme mohli nejen zvýšit bezpeč-
nost prostředí, chránit ještě více 
naše klienty i zaměstnance, ale 
mimořádně našim zaměstnan-
cům poskytnout odměny souvi-
sející s aktuální nelehkou situací.  
V neposlední řadě děkujeme tou-
to cestou i všem dobrovolníkům, 
kteří zejména v první vlně pomá-
hali šitím roušek a morální pod-
porou. 

Závěrem bychom tak chtěli po-
děkovat těm, bez kterých bychom 
službu poskytovat nemohli a se 
kterými jsme zvládli a zvládáme 
všechny náročné chvíle. Děkuje-
me všem zaměstnancům Domova 
Potoky, kteří dělají svou práci srd-
cem, a to ať v přímé či zdravotní 
péči, v kuchyni, v úklidu, v údržbě, 
v prádelně či v kanceláři. Všichni 
jsou důležití.

My se nedáme a společně vše 
zvládneme.

                                 Mgr. Markéta Vlková

Nabízíme:
ź Odměnu dle vzdělání, zkušeností a schopností 

ź Klidnější práci než v nemocnici, jen denní směny

ź Náborový příspěvek, věrnostní program

ź Řadu benefitů (strava zdarma, svoz zaměstnanců, 

přísp. na dopravu, placená školení, ad.)

zd prak / tiu cr r kta os u urv  s te eso s tní

Životopisy zasílejte na igor.prokes@domov-potoky. cz   tel.: 412 314 001

Hledáme do týmu

Očekáváme: ź Spolehlivost, samostatnost a pečlivost

ź Trestní bezúhonnost

ź Znalost práce na PC

ź Řidičský průkaz B výhodnou

Dále se můžete ucházet o pozici pečovatelky / pečovatele.

KOMERČNÍ ČLÁNEK
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VZPOMÍNKA

Dne 28. listopa-
du to bylo 15 let, 
co odešel můj syn  
Jaroslav Štěrba. 
Stále vzpomínají 
maminka, syn Jaro-

slav a celá rodina.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. Dne 4. prosince 
vzpomeneme 4 roky, kdy nás navždy 
opustila paní Vlasta Fárková. Sou-
časně dne 12. prosince vzpomeneme 
8 let, kdy nás navždy opustil pan 
Jaroslav Fárka. S láskou vzpomína-
jí synové Jaromír, Pavel s rodinou a 
ostatní příbuzní. Děkujeme všem, 
kteří jim věnují tichou vzpomínku.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Ruční zdobení přírodního dře-
va vypalováním (od vařečky 
po skříň – texty, ornamen-
ty). Cena dohodou. Infor-
mace na tel.: 776 351 131  
(15:00 - 20:00 hodin).

Vážné seznámení. Hledám tou-
to cestou z nedostatku příleži-
tostí hodnou štíhlou ženu pro 
společnou cestu životem do 45 
let, která by dokázala ocenit 
romantického zodpovědného 
človíčka se smyslem žít spoko-
jenou budoucností ve dvou. Já 
51/170, 65kg, pohodář s uza-
vřenou minulostí, fin. zajištěný 
s vlastním zázemím, byt 3+1 
mám. Děti nejsou překážkou. 
Odpovím na všechny nabídky.  
e-mail: libor.korecky@email.cz, 
tel.: 774 505 113 10.12.2020 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST

5.- 6.12.2020   
MUDr. Sudová Olga  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 513 989

12. - 13.12.2020   
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330
 
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 08:00 - 
12:00 hod.   
  

ZUBNÍ POHOTOVOST Kruh přátel muzea Varnsdorf zve 
na vánoční krmení lesní zvěře

Přírodovědný klub vás zve na tradiční akci přikrmování lesní zvěře. 
K nadílce můžete přispět jablky, mrkví, semínky, bramborami, řepou. 
Sraz je v sobotu 12. prosince ve 14.00 hodin u hájenky na konci Hřbi-
tovní ulice.                                                                                                       KPMV

Předposlední díl, poznáte mě? Hádej, kdo jsem!

Děti z mateřské školy Na kopečku rozdávaly radost

Dobrý den. Jsem muž, který se 
ničeho nebojí a dokáže vsadit vše 
na jeden los. To jsem také udělal, 
když jsem v roce 1819 dal celé 
své jmění za nákup Perrotova tis-
kacího stroje. Byl jsem první, kdo 
si tento válcový potiskovací stroj 
na potisk kartounu ve Varnsdor-
fu pořídil. A nejen ve Varnsdorfu.  
V tehdejších Českých zemích 
jsem ho v té době měl jenom  
já.

Peníze pro mne nebyly problé-
mem, byly jen prostředkem, jak 
pomoci, jak vykonat něco uži-
tečného. Dne 23. května 1829 
jsem daroval našemu kostelu na 
náměstí dva nové, ve Vídni ulité, 
zvony. Jeden vážil 177 liber a byl 
určen za umíráček, druhý měl 
váhu 75 liber a stal se mešním 
zvonem.

V roce 1839 jsem věnoval ka-
pitál 20 000 zlatých na založení 

průmyslové a obchodní školy, 
trochu jsem tím předběhl dobu, 
takže peníze byly nakonec použity  
„jen“ k založení čtyřtřídní hlavní 
školy.

Varnsdorf se tak stal první ves-
nicí s vlastní hlavní školou. Na mé 
přání se v ní také učil ve třetí třídě 
jazyk český a ve čtvrté třídě tech-
nologie a základy chemie. Moje 
nadace pomohly i mnoha chudým 
schopným chlapcům při jejich dal-
ším vzdělávání.

A ještě několik slov k mému 
podniku. Od počátku jsme se 
v něm specializovali na výrobu 
bavlněných látek, jako byly piké, 
oriental, rips, manšestr a pak také 
kartoun. V roce 1818 jsme získali 
oprávnění užívat ve firemním štítě 
rakouskou orlici. Na počátku 20. 
let v podniku pracovalo dvacet 
osob a dalších třicet vyrábělo pro 
podnik doma. V tovární budově 

bylo instalováno deset tkalcov-
ských stavů, pět potiskovacích 
stolů, jeden válcový potiskova-
cí stroj, osm kotlů, lis, valcha a 
mandl.

Moje manufaktury stály ve Ne-
ufranzenthalu a v Altwarnsdorfu. 
Dcery se provdaly za podnikatele 
Vinzenze Liebische a Aloise Rich-
tera a dostaly do svých rukou 
otěže našeho podnikání. Na své 
zetě i vnuka Gustava jsem patřič-
ně hrdý.

Mé jméno je:

a. Anton Runge
b. Franz Michel
c. Josef Franz

Správná odpověď z minulého 
čísla: c. Vincenz Pilz (* 14. listo-
padu 1816, Varnsdorf - † 26. dub-
na 1896, Vídeň).   Muzeum Varnsdorf

Varnsdorf     Pečení a zdobe-
ní perníčků je nedílnou součástí 
předvánočních aktivit mateřské 
školy Na kopečku.

Sladké pokušení putovalo 
jako poděkování lidem v prv-

ní linii, kam zajisté patří i za-
městnanci místního řeznictví.  
„Letos jsme se rozhodli darovat 
voňavou nadílku zaměstnancům 
řeznictví Vohnout a zdravotni-
cím odběrového místa ve Šlukno-

vě. Chtěli jsme jim nejen udělat 
radost, ale i ocenit jejich práci  
v této nelehké době. Děkujeme,“ 
dodala Marie Rejfová z MŠ Na 
kopečku.

                                                             Redakce
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Martin Hamada sbíral zkušenosti v akademii FC Porto, 
nyní má na starost varnsdorfskou fotbalovou mládež

Varnsdorf     Martin Hamada 
se stal v létě novým šéftrenérem 
mládeže FK Varnsdorf. 

Ve funkci nahradil Pavla Hra-
diského, který zamířil do Ústí nad 
Labem. Čáru přes rozpočet v jeho 
vizích a plánech udělal koronavi-
rus, který v průběhu října zastavil 
všechny mládežnické fotbalové 
soutěže. 

„Samozřejmě přijde ztráta vý-
konnosti. Domácí trénink, který 
děti dostávají, nenahradí sociální 
vazby s kamarády. Pauza musí 
být co nejkratší,“ má jasno trenér, 
který také vede FK Varnsdorf U13, 
hrající Českou ligu žáků. 

Letos se mládežnické soutěže 
kvůli pandemii koronaviru zasta-
vily. Jaký důsledek to může mít 
na vaše děti? 

Samozřejmě přijde ztráta vý-
konnosti. Domácí trénink, který 
děti dostávají, nenahradí sociál- 
ní vazby s kamarády. Pauza 
musí být co nejkratší. Čím delší 
bude, tím více budou děti i starší  
ovlivněni ztrátou kontaktů i tré-
ninků.

Odhadnete datum restartu 
mládežnických soutěží? Stihne 
se podle vás sezóna dohrát? 

Nedovedu vám odpovědět. 
Myslím, že je možné dohrát i 
mládežnické soutěže od žáků po 
starší kategorie v zimě na hřištích 
s umělým povrchem během úno-
ra – března. Nebo je tady varianta 
vložení kol do pracovního týdne.

Pojďme k vaší osobě. Jak jste 
se dostal k trénování? 

Jako věčně zraněný hráč jsem  
v období na střední škole začal po-
máhat s mladšími žáky ve Struž-
nici. Postupně jsme v klubu zalo-
žili s kamarádem přípravky. Tehdy 
jsem se začal trénování opravdu 
věnovat. To vyústilo v můj zájem 
o studium na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu na Univerzitě 
Karlově. Během studia jsem za-
čal trénovat v klubu FC Tempo 
Praha mladší žáky a přípravky.  
Také jsem měl možnost vyces-
tovat do Portugalska, kde jsem 
trenérsky působil u týmů akade-
mie FC Porto. Do Varnsdorfu jsem 
přišel v roce 2019 s vidinou toho,  
že fotbal lze dobře dělat i ve Šluk-

novském výběžku. 
Říkáte, že jste byl věčně zraně-

ný hráč. Co vás trápilo?
V šestnácti jsem měl poprvé 

přetržený zkřížený vaz na pravém 
koleni. Ta samá situace se za tři 
roky opakovala na druhé noze a 
během studia na FTVS se mi zra-
nění obnovilo i po operativní ná-
hradě zkříženého vazu.

Působil jste v akademii FC Por-
to. Jak jste k tomu přišel? 

Po bakalářskému studiu na 
FTVS jsem chtěl ze svého oboru 
zažít nějaké zajímavé praktické 
poznatky. Přihlásil jsem se na stu-
dium v Portugalsku v rámci pro-
gramu Erasmus. Cíleně jsem chtěl 
jet studovat do „fotbalové země“. 
A vyšlo právě Portugalsko.

Jak se dělá fotbal v Portu, 
které patří k nejlepším klubům  
v zemi? 

V akademiích, kde jsem práci 
pozoroval nebo trenérsky působil, 
hru velmi přizpůsobují výsledku. 
Už od útlého věku je fotbalové 
prostředí velmi konkurenční, ve 
kterém neobstojí každý. Je to při-
způsobené podmínkám, ve kte-
rých téměř každý kluk hraje fotbal 
a vyrůstá po boku velkých fotba-
lových vzorů. V tréninku hodně 
praktikují hru a mnoho dovednos-
tí trénují pod tlakem soupeře za 
herních podmínek. To znamená 

přepínání mezi obranou a úto-
kem, neustálá možnost zakončení 
a tak dále. 

Vypadá to, že jste nabral 
opravdu hodně zkušeností, je to 
tak?

Co se týče strategie výběru hrá-
čů a jejich „třídění“, tak si mys-
lím, že si obdobný způsob výběru 
může v Česku dovolit jen několik 
málo klubů se zahraničním reno-
mé. Třeba Sparta, Slavia, Ostrava, 
nebo Plzeň. Ale způsob, jakým  
v Portu trénují mládež, může vyu-
žít každý trenér mládeže. Oddělit 
dovednost od hry lze jen pro fázi 
seznámení se s dovedností a ná-
sledně vše trénovat hrou. Tedy 
fotbalem, který je přizpůsoben 
tomu, co chceme trénovat. Napří-
klad střelbu zásadně s možností 
zakončení pro útočníka, ale i pro 
obránce po zisku míče. Samozřej-
mě do jiné brány.

V jakém stavu jste v létě přebí-
ral mládežnické týmy FK Varns- 
dorf?

Když jsem mládež převzal, tak 
jsem věděl, že ročníky 2005 a 
2004 jsou velmi početně oslabe-
né. Dokonce hrozilo neposkládání 
týmů. Takže kromě týmu mladší-
ho dorostu vše vypadalo dobře.

Ovšem s mým nástupem přišla 
i personální obměna nutná pro 
nastartování spolupráce mezi jed-

notlivými týmy, což vyústilo v od-
chod několika hráčů ročníku 2006, 
které se nám povede nahradit až 
v nejbližším přestupním termínu. 
Některé týmy přípravek po jar-
ní koronavirové pauze trénovaly 
velmi málo a početně nedosahují 
na určitou normu samostatného 
týmu. Proto jsme některé ročníky 
mladších přípravek spojili v jeden 
tým.

Máte nějaké trenérské sny? 
Snažím na sny moc nedbat, 

aby mě neodváděly od reality. 
Stále nejsem s výsledkem práce 
v klubu spokojen. Zároveň si však 
dokážu představit, že FK Varns- 
dorf není má poslední fotbalová 
zastávka. Vidím, co obnáší fotba-
lový život na lidech kolem sebe.  
Ať už v pozitivním či negativním 
slova smyslu.

Jaké cíle máte ve Varnsdorfu 
coby šéftrenér mládeže? 

Pokud by se povedlo každý rok 
rozšířit naši členskou základnu ka-
ždého týmu o několik hráčů, byl 
bych spokojen. Byl bych rád za 
nastavení spolupráce s okolními 
týmy takovým způsobem, aby FK 
Varnsdorf byl skutečně týmem, 
který vychovává nejlepší hráče 
pro celý Šluknovský výběžek i širší 
okolí. S tím souvisí udržení mlá-
dežnických soutěží. 

                                                        Redakce

Martin Hamada (vlevo) sbíral zkušenosti například v Portugalsku, nyní šéfuje varnsdorfské mládeži; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf veze tři body z Táborska díky střídajícím hráčům

Měl problémy se svalem, přesto rozhodl důležité utkání

Tábor       Druhou výhru v sezóně 
si přivezli fotbalisté Varnsdorfu  
z Táborska. Zápasové tempo po-
kračovalo střetnutím s Viktorií 
Žižkov a výjezdem do Jihlavy. 

Dvacet minut před koncem 
s Táborskem prohrávali, přes-
to utkání otočili. Výhru vystřelil  
v nastaveném čase střídající Pav-
lo Rudnytskyy. „Šli jsme za tím, 
a nakonec se k nám štěstí přiklo-
nilo,“ odfrkl si spokojený trenér 
Varnsdorfu David Oulehla. Tým 
z Kotliny vyhrál poprvé po třech 
měsících. 

První poločas toho divákům 
za plotem areálu příliš nenabídl. 
Severočeši věnovali maximum 
své soustředěnosti defenzivní 
práci a domácí hráči si s útoče-
ním do plných nevěděli rady. Tá-
borský brankář Slávik tak více než 
se soupeřovými útoky bojoval  
s chladem, ale ani jeho protějšek 
Richter neměl žádné výraznější 
starosti. Bez úhony přečkal málo 
nebezpečné rohové kopy a zasa-
hovat nemusel ani při trestném 
kopu Plachého, jenž ze slibné po-
zice mířil jen do zdi.

Branky padaly až ve druhém 
poločase. V 59. minutě ote-
vřel skóre domácí Čapek. Sta-
lo se tak po standardní situaci  
Martina Kučery, kterou využil 
právě hlavičkující Čapek. Varns- 
dorfský kouč David Oulehla pak 
měl při střídání zlatou roku. V 64. 
minutě poslal na hřiště Šimona 
a také Rudnytskyyho, chvilku na 
to trefil Kouřil tyč. V 71. minutě 

přišlo vyrovnání. Hádáte správ-
ně, střelcem byl právě střídající 
Šimon.

V nastaveném čase pak rozho-
dl další střídající hráč. Tři body 
Varnsdorfu vystřelil zkušený Pavlo 
Rudnytskyy. „Z levé strany jsem 
dostal krásný centr od Karla Hasi-
la, já zavíral zadní tyč, stačilo jen 
nastavit nohu a uklidit to do brá-
ny, což se mi povedlo,“ řekl střelec 
vítězné branky.

Severočeši si zapsali první vý-
hru v sezóně 30. srpna, kdy doma 
porazili 1:0 Třinec. Další vítězství 
přišlo skoro po třech měsících.  
„V první půli to bylo vyrovnané. 

Hráli jsme dobře do obrany. Šancí 
moc nebylo. Ve druhé půli jsme se 
ještě zvedali, ale paradoxně inka-
sovali. Branka nám pomohla, po 
ní jsme byli lepší. Vyrovnali jsme a 
v závěru jsme utkání rozhodli. Byli 
jsme kompaktní, mužstvo praco-
valo na krev. Všichni se odevzdali, 
makali, byli poctiví, nedali jsme 
soupeři metr zadarmo. Byl to těž-
ký zápas, hodně cenné vítězství,“ 
dodal Oulehla.

Zajímavou premiéru si odbyl Jan 
Kubr, který si připsal premiérový 
start v základní sestavě Varns- 
dorfu. „Jsem rád, že mě trenér po-
stavil do základní sestavy a získal 

jsem tak další velkou zkušenost,“ 
uvedl.

Druhá fotbalová liga musí do-
hánět odložené zápasy, týmy tak 
mají nabitý program. Po sobotní 
výhře v Táborsku Varnsdorf doma 
ve středu 25. listopadu přivítal 
Žižkov. Utkání hrané bez diváků 
nakonec skončilo 1:3 z pohledu 
domácích. V neděli pak jel Varns- 
dorf do Jihlavy, kde utkání skonči-
lo 1:0 z pohledu domácích.

Ve středu 2. prosince hostí 
Varnsdorf doma Vyšehrad, v so-
botu 5. prosince hraje na půdě 
Hradce Králové.                    
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Varnsdorf se po třech měsících radoval z výhry. Tři body přivezl z Táborska; foto Tomáš Secký

Varnsdorf       Pavlo Rudnytskyy 
je nejzkušenějším hráčem fotba-
lového Varnsdorfu. V poslední 
době nastupuje pravidelně v zá-
kladní sestavě, na ruce nosí ka-
pitánskou pásku. V utkání proti 
Táborsku ale začal na lavičce, 
přesto se stal hrdinou zápasu. 

Jako střídající hráč v nastave-
ném čase vstřelil vítěznou branku 
týmu z Kotliny a zajistil tak výhru 
2:1. Severočeši v této sezóně 
vyhráli podruhé, naposledy to 

bylo před třemi měsíci. „Byl to 
vyrovnaný zápas, spíše bojovný. 
Dostali jsme hloupou branku ze 
standardní situace. Naštěstí se 
nám to podařilo otočit. Odvážíme 
si tři důležité body, které pro nás 
mají velkou cenu,“ má jasno rodák  
z Ukrajiny.

Jeho trefa přišla pro domácí 
Táborsko v 92. minutě. „Pokud 
zapátrám v paměti, tak se mi po-
dobný kousek už jednou podařil,“ 
zavzpomínal se 32-letý fotbalista.

Možná bylo trochu překvape-
ním, že nenastoupil v základní 
sestavě. „Během reprezentač-
ní pauzy jsem měl drobné pro-
blémy se svalem, tak jsem toho 
moc neodtrénoval. Musel jsem  
se dát do pořádku. Teď už je na-
štěstí všechno v pohodě. Ale jinak 
se musíte zeptat trenéra,“ zasmál 
se.

Celá druhá fotbalová liga pro-
chází velmi zvláštním obdobím. 
Kvůli koronaviru se měsíc nehrá-

lo, následně se odehrálo sedmé 
kolo, ale přišla reprezentační 
pauza a další přestávka. Teď na-
opak přichází období, které bude 
plné zápasů. „Není to nic příjem-
ného, bohužel taková je doba. My 
s tím nic neuděláme, jsme rádi za 
každý odehraný zápas. Teď nás 
čeká určitě náročný program.  
Já osobně mám ale radši, když 
jdou zápasy rychleji za sebou,“ 
konstatoval.
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