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S další vlnou rozvolnění se rozbíhá kulturní život,
městské slavnosti proběhnou v polovině června

Varnsdorf         Lepšící se si-
tuace v Česku kolem koronavi-
ru s sebou přinesla další vlnu 
rozvolnění protiepidemických 
restrikcí. Otevřely se zahrádky 
restaurací, postupně ožívá také 

kulturní život. Rozhodla o tom 
vláda v pondělí 10. května na 
návrh Ministerstva zdravotnic-
tví.

V pondělí 17. května došlo 
po dlouhých měsících k většímu 
rozvolnění protiepidemických 
restrikcí. Restaurace mohly za 
stanovených pravidel otevřít své 
zahrádky. Hosté se však musí pro-
kázat negativním testem, očko-
váním či potvrzením o prodělání 
nemoci Covid-19 v posledních 
devadesáti dnech. U jednoho sto-
lu však můžou sedět maximálně 
čtyři lidi.

Vlna rozvolnění se týká také 
kultury. Organizátoři mohou nově 
pořádat akce až pro sedm set 
sedících diváků, maximálně však 

mohou zaplnit padesát procent 
hlediště. I v tomto případě musí 
návštěvníci počítat s negativním 
testem, očkováním či potvrzením 
o prodělání nemoci v posledních 
devadesáti dnech. Během před-
stavení je navíc povinná ochra-
na dýchacích cest. V případě, že 
počet denně nově nakažených 
lidí bude i nadále klesat, budou 
moci organizátoři uspořádat od  
24. května venkovní akce až  
pro tisíc lidí, uvnitř budov pro pět 
set.

V návaznosti na tyto informace 
rozhodlo vedení města společ-
ně s Martinem Musílkem, který 
má pořádání kulturních akcí ve 
Varnsdorfu na starost, o tom, že 
městské slavnosti proběhnou 

v polovině června v původním 
plánovaném termínu, tedy 18. – 
19. června. „Aktuálně jednáme  
s umělci a ladíme finální program 
slavností. Ty proběhnou v areálu 
sportovní haly v Západní ulici,“ 
řekl hlavní organizátor slavnos-
tí Martin Musílek. O programu 
a dalších informacích, za jakých 
podmínek slavnosti proběhnou, 
budeme informovat v násle-
dujícím čísle Hlasu severu a na  
webových stránkách města Varns- 
dorf. 

Město pořádalo slavnosti pra-
videlně každoročně od roku 2016 
s výjimkou loňského roku, kdy se 
nekonaly právě kvůli pandemii ko-
ronaviru.

Tomáš Secký

Na slavnostech v roku 2019 vystoupili například Monkey Business; foto Ivo Šafus
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Hasiči se museli pro osobu v nesnázích slanit ze střechy

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Hasiči se museli pro osobu v nesnázích slanit ze střechy panelového domu;  foto miw.cz

16.3.2021 v 11:50 hod.
Na tísňovou linku 156 bylo 

přijato oznámení od občana 
našeho města, že do jejich pa-
nelového domu se vchodovými 
dveřmi dostal potulný pes a od-
mítá chodbu opustit. Do uvedené  
lokality byla vyslána hlídka měst-
ské policie, která psa odchytla a 
služebním vozidlem převezla do 
záchytného kotce městské poli-
cie. Na základě očipování a při-
hlášení psa na Městském úřadu 

Varnsdorf byla zjištěna majitelka 
psa. Ta si následně pro svého „mi-
láčka“ přišla na služebnu městské 
policie s omluvou, že se jí pes při 
venčení vytrhl z vodítka a utekl. 
Jednalo se o její první prohře-
šek proti vyhlášce města, tudíž  
majitelka psa byla řešena domlu-
vou.

25.3.2021 ve 1:34 hod. 
Od operačního důstojníka Poli-

cie ČR byla přijata žádost o spo-

lupráci při převozu agresivního 
muže na ošetření do nemocnice. 
Do uvedené lokality byla vyslána 
hlídka městské policie, která si 
agresivního muže převzala a pře-
vezla ho do nemocnice k ošetření. 
Poté byl muž převezen na obvod-
ní oddělení Policie ČR k dalším 
úkonům.

28.3.2021 ve 4:05 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf byla oznámena doprav-

ní nehoda pod Studánkou. Vyslaní 
strážníci po dohodě se zasahující-
mi policisty a hasiči usměrňovali 
provoz a odkláněli dopravu již ve 
Varnsdorfu u Kauflandu. Strážníci 
při řízení dopravy asistovali až do 
úplného vyšetření dopravní ne-
hody a odklizení následků. Poté 
byla komunikace zprůjezdněna 
a v 5:30 hodin a strážníci místo 
opustili.

Martin Špička
velitel městské policie

Varnsdorf      Na žádost stát-
ních a městských policistů vyjeli 
profesionální hasiči z Varnsdorfu 
v úterý 27. dubna v podvečer do 
ulice Pražská. Bylo podezření, že 
v jednom z panelových bytů je 
osoba v nesnázích.

Hasiči na místě potvrdili zjištění 
policistů, na dveřích ovšem bylo 
lepší než normální kování a bez 
jejich poškození by se do bytu 
nikdo nedostal. Proto, jako již ně-
kolikrát, museli zvolit netradiční 
cestu – přes střechu. 

Situaci v dnešní době kompli-
kuje také koronavir, jeden z ha-
sičů se tedy musel obléknout do 
ochranného oděvu a jeho kolego-
vé ho spustili ze střechy až k oknu 
bytu. Poté ho za pomoci speciál-
ních nástrojů bez poškození ote-
vřel a vnikl dovnitř. 

Osoba byla nalezena, velitel zá-
sahu proto na místo nechal povo-
lat i zdravotníky, kteří se o člověka 
se zdravotními obtížemi následně 
postarali. Celý zásah zkomplikoval 
fakt, že střecha panelového domu 
nebyla jednoduše přístupná. Chy-
běl klíček k zamčeným dveřím.
Když jde o zdraví či majetek, ha-
siči bohužel nemohou čekat, až 
se s klíčkem někdo kompetentní 
dostaví. Zatímco jinde bývá na-
příklad v zapečetěné schránce  
s rozbitným sklíčkem, zde chyběl 
úplně.

Podobný zásah zažili hasiči  
v pondělí 10. května odpoledne.
Varnsdorfská profesionální jed-

notka vyjížděla do ulice Lesní, 
bylo také podezření, že v jed-
nom z bytů může být osoba se 
zdravotními problémy. Předtím 
samozřejmě městští strážníci  
provedli standardní zjišťovací ko-
lečko přes záchrannou službu, ne-
mocnice a další služby, nic však ne-
zjistili. Hasiči do bytu vnikli skrze  
okno a zjistili, že byt je prázd-
ný. Stejnou cestou pak byt  
opustili a okno po sobě opět za-
vřeli.

Nehoda v Plzeňské ulici
V noci 6. května zasahovali 

profesionální hasiči u slévárny  
u nehody a úniku provozních ka-

palin. Aby nemuseli na silnici sy-
pat sorbent z těžkých pytlů, využi-
li k tomu speciální vozík.

 
Pozorný řidič
Pozorný řidič si v pondělí  

3. května mezi Rybništěm a Dou-
bicí všiml, že nad vozovkou kou-
sek za Rybništěm visí ulomená 
část břízy a hrozí její pád na sil-
nici. Operační středisko na místo 
vyslalo profesionální jednotku  
z Varnsdorfu, hasiči po příjezdu 
na pár minut zastavili provoz a vě-
tev sundali.

Místo nehody opustil
Krátce před půlnocí v neděli  

2. května na nehodovou centrá-
lu nahlásilo samo auto, že bou-
ralo v ulici Československých 
letců ve Varnsdorfu. Protože se 
operátorka nedokázala spojit  
s řidičem/řidičkou, vyjeli na místo  
hasiči tak, jako by se jednalo  
o nehodu s nutným vyproštěním 
osob.

Ještě před jejich příjezdem  
k události dorazili městští strážní-
ci, kteří zjistili, že na místě nehody 
nikdo nečeká, všude bylo pusto 
a prázdno. Hasiči tak nikoho vy-
prošťovat nemuseli, pouze zajis-
tili místo nehody, spolupracovali 
s policisty a prohledali okolí, zda 
přeci jen někde zraněný člověk 
neleží.

Nezvládl řízení
Na rovinku v Rybništi vyjíždě-

la v pátek 30. dubna dopoledne 
nejprve profesionální jednotka  
z Varnsdorfu společně se zdravot-
níky a policisty k nehodě osobního 
vozidla, to narazilo do propusti. 
Jeden člověk byl zraněn, zdravot-
níci ho převezli do nemocnice.

Protože vozidlo bylo „napíchnu-
té“ na propustku, velitel zásahu si 
následně vyžádal varnsdorfský 
Unimog, pomocí něhož byl au-
tomobil přesunut mimo vozovku 
tak, aby nebránil provozu. Hasiči 
průběžně uklízeli unikající pro-
vozní kapaliny a po policistech 
přebrali také kyvadlové řízení do-
pravy.

                                        Hasiči Varnsdorf
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K zápisu do základních škol přišlo více dětí než vloni

Šafaříkova ulice prokoukla, prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Karlovu ulici čeká druhá etapa kompletní rekonstrukce

Varnsdorf       V průběhu měsí-
ce dubna proběhly na základních 
školách ve Varnsdorfu zápisy do 
prvních tříd. Také letos si mohli 
rodiče vybrat z několika způsobů 

podání přihlášky. Do lavic used-
ne přibližně 145 prvňáčků.

Celkem 52 přihlášek obdržela 
ZŠ Edisonova, která letos otevře 
dvě první třídy. ZŠ Východní evi-

dovala 37 přihlášek, ZŠ Náměstí 
36, IZŠ Karlova obdržela 40 přihlá-
šek a ZŠ Bratislavská 22 přihlášek. 
Do prvních tříd by tak v novém 
školním roce mělo nastoupit při-

bližně 145 dětí, což je zhruba  
o třináct dětí více než minulý rok. 
Dalších zhruba 33 dětí čeká od-
klad školní docházky.

                                                Tomáš Secký

Varnsdorf  Šafaříkova ulice 
prošla po pracích na vodovod-
ním a kanalizačním řadu celko-
vou rekonstrukcí.

Stav asfaltových chodníků  
v Šafaříkově ulici byl ve špatném 
stavu a povrch komunikace na 

tom nebyl o moc lépe. K celkové 
rekonstrukci sto metrů dlouhého 
úseku dopomohly také stavební 
práce Severočeských vodovodů 
a kanalizací a.s. na vodovodním  
a kanalizačním řadu. Radnice 
poté přistoupila na kompletní 

opravu ulice včetně povrchu ko-
munikace, veřejného osvětlení a 
chodníků.

„Nové chodníky, především díky 
své šíři, vyšly městský rozpočet 
na téměř sedm set tisíc korun. 
Na povrchu komunikace jsme se 

finančně podíleli se společností 
Severočeské vodovody a kanali-
zace a.s., která v ulici prováděla  
výkopové práce při opravě řadu,“ 
dodal starosta města Roland So-
lloch.

                                                 Tomáš Secký

Varnsdorf    Spodní část Kar-
lovy ulice se dočká avizované 
kompletní rekonstrukce za více 
než pět milionů korun. 

Karlova ulice patří k nejvíce 
frekventovaným ve městě a dlou-
hodobě byla ve špatném stavu. 
Varnsdorf proto v minulém roce 
přistoupil k první etapě její kom-
pletní rekonstrukce, která se 
dotkla pět set metrů dlouhého 
úseku od křižovatky ulic Karlova 
x Československých letců po kři-
žovatku ulic Karlova x Kostelní. 
Daný úsek dostal nové chodníky 
ze zámkové dlažby, veřejné osvět-
lení, vytvořily se parkovací zálivy, 
vysadilo se velké množství zeleně 
a povrch komunikace získal nový 
povrch. 

V tomto duchu se ponese také 
rekonstrukce dalšího úseku. S tou 
by se mělo začít koncem května 
a bude navazovat na již hotovou 
část. Stavební práce se tedy do-
tknou úseku od křižovatky ulic 
Karlova x Kostelní po železniční 
viadukt v křižovatce ulic Karlova x 
Západní, který je dlouhý čtyři sta 
padesát metrů.

„Také v tomto případě dojde  
k odfrézování starého asfaltu, 
úpravě chodníku, vytvoření par-
kovacích zálivů a vysázení zele-
ně. Bude to v podobném duchu 

jako při rekonstrukci první etapy, 
akorát se nebude měnit veřejné 
osvětlení, to se dělalo nové v mi-
nulých letech,“ řekl starosta města 
Roland Solloch.

Po schválení městského rozpoč-
tu na letošní rok proběhlo otevře-
né výběrové řízení na zhotovitele 

stavebních prací v Karlově ulici.  
V současné době probíhají po-
slední administrativní úkony a 
koncem května či začátkem červ-
na začne kompletní rekonstrukce 
druhého úseku. 

Stavební práce vyjdou na více 
než pět milionů korun bez DPH. 

Hotovo by mělo být do pěti mě-
síců od předání staveniště. „Zá-
roveň prosíme řidiče a obyvatele 
přilehlých domů o shovívavost 
během prací. Věříme, že výsledek, 
stejně jako v prvním úseku, bude 
stát za to,“ prosí obyvatele Solloch.                                     

Tomáš Secký

Spodní část Karlovy ulice projde kompletní rekonstrukcí za více než pět milionů korun; foto Jiří Sucharda
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Budova školy v Seifertově ulici by se mohla stát centrem
na podporu podnikání a inovací pro Šluknovský výběžek

Neznámý vandal navezl do lesa hromadu odpadu

Varnsdorf     Nevyužitá budova 
základní školy v Seifertově ulici 
by se mohla do několika let stát 
centrem na podporu podnikání 
a inovací pro Šluknovský výbě-
žek. Usiluje o to město ve spo-
lupráci s Místní akční skupinou 
Český sever a dalšími subjekty.

O budovu školy v Seifertově 
ulici v minulosti usilovalo několik 
soukromých společností, které 
v ní chtěly vybudovat například 
domov pro seniory. Ze záměru 
ale vždy sešlo. I přesto se Varns- 
dorf snaží najít pro budovu využi-
tí. „Snahou města, ve spolupráci  
s MAS Český sever a Inovačním 
centrem Ústeckého kraje, je bu-
dovu kompletně zrekonstruovat 
a vytvořit v ní funkční centrum 
na podporu podnikání a inovací 
pro Šluknovský výběžek. Budo-
va zároveň zapadá do konceptu 
dalších investic v bezprostřed-
ním okolí. Ústecký kraj plánuje 
výstavbu středoškolského kam-
pusu, naproti budeme v příštím 
roce revitalizovat park, který bude 
mít vzdělávací charakter, v blízké 
budoucnosti by také mohlo dojít 
na rekonstrukci budovy Střelni-
ce, která by navazovala na nový 
autobusový terminál a budoucí 
rekonstrukci náměstí. Velká část 
centra města by tak výrazně pro-
koukla,“ řekl o záměru místosta-
rosta města Jiří Sucharda.

V současné době probíhá hod-
nocení předběžné studie provedi-
telnosti. Jde o analýzu základních 
parametrů investičního záměru 
a efektivnosti investice. Od toho 

se bude odvíjet další vývoj pro-
jektu. V případě pozitivního hod-
nocení by město následně žádalo  
o dotaci ve zcela novém Operač-
ním programu Spravedlivá trans-
formace, který bude spadat do 
gesce Ministerstva životního pro-
středí.

„Dlouhodobě vnímáme potře-
bu podpořit rozvoj podnikání a 
inovací nejen ve Varnsdorfu, ale 
v celém Šluknovském výběžku. 
Plánovaný záměr by se měl do-
tknout mnoha oblastí. Podpořit 
stávající i nové firmy tím, že se 
jim vytvoří patřičné zázemí, pod-
pořit podnikatelské záměry absol-
ventů (středních odborných škol 

a technických univerzit) žijících 
na Šluknovsku, podpořit inovace 
ve firmách tím, že vybudujeme 
špičkově vybavený HUB, podpořit 
polytechnické vzdělávání dětí od 
mateřských až po střední školy, 
podpořit rozvoj polytechnických 
kompetencí pedagogů mateř-
ských, základních a středních 
škol, zapojit se do rekvalifikačních 
programů Úřadu práce i dalších 
subjektů. Chceme podpořit krea-
tivní průmysl, nabídnout podporu 
start-upů včetně gastro-oborů pro 
služby cestovního ruchu v Českém 
Švýcarsku.

Jde tedy o investici do samotné 
budovy, která by měla být energe-

ticky úsporná, měla by zadržovat 
a využívat dešťovou vodu, měla 
by řešit i bezprostřední okolí včet-
ně samostatně stojící tělocvičny. 
Ale jde také o přípravu obsahu 
– tedy workshopů, kurzů, moti-
vačních přednášek, vzdělávacích 
programů. To vše ve spolupráci  
s firmami a školami v regionu, ve 
spolupráci s univerzitami (TUL, 
UJEP) a ve spolupráci s Inovačním 
centrem Ústeckého kraje. Ostatně 
ti všichni jsou již vtaženi a zapoje-
ni do přípravy projektu,“ vysvětlu-
je projektový manažer MAS Český 
sever Marek Hartych.

O dalším vývoji projektu vás bu-
deme informovat.            Tomáš Secký

Varnsdorf   Nepříjemné pře-
kvapení čekalo na lidi při pro-
cházce lesem nad místním hřbi-
tovem. Na jedné z lesních cest 
se přes noc objevila hromada 
odpadu. Město ji nechalo od-
stranit.

Černá skládka vznikla na lesní 

cestě více než půl kilometru od 
posledního domu v Hřbitovní ulici 
ve Varnsdorfu. Hromadu odpadu 
musel neznámý vandal na místo 
dovézt větším autem, nejspíše 
dodávkou. Město nechalo čer-
nou skládku ihned uklidit. O to se 
postaraly Technické služby města 

Varnsdorf, které odpadem napl-
nily valník za traktorem. Úklid a 
likvidace odpadu vyjde Varnsdorf 
řádově na tisíce až desetitisíce ko-
run, záleží na druhu odpadu.

„Apelujeme na lidi, aby využí-
vali sběrný dvůr. Odpad tam mo-
hou odevzdat zdarma, nebezpeč-

né materiály jsou zpoplatněny. 
Otevřený je dokonce šestkrát do 
týdne,“ nabádá veřejnost starosta 
města Roland Solloch. Podobný 
případ černé skládky se stal v mi-
nulém roce dvakrát na Studánce, 
pokaždé na jiném místě.

Tomáš Secký

V budově školy by mohlo vzniknout centrum na podporu podnikání a inovací pro Šluknovský výběžek; foto Tomáš Secký
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Práce na přeložce horkovodní sítě začnou 29. května

Hurá! Po roce se do Krásné 
Lípy vrací pohádkové bytosti

Varnsdorf      V souvislosti  
s výstavbou nové mateřské školy  
v Západní ulici proběhne realiza-
ce přeložky páteřního horkovo-
du od 29. května 2021. 

Nepříznivý vývoj počasí v uply-
nulém měsíci komplikoval práce 
na přeložce páteřního horkovodu. 
Realizace musela být nakonec po-
sunuta o měsíc. Zástupci města se 
po dohodě s dodavatelem stavby 
a Teplárnou Varnsdorf a.s.  shod-
li na novém termínu, který bude 
zasahovat mimo topné období. 
Práce na přeložce tak budou pro-
bíhat od 29. května do 4. června  
v několika etapách podle lokalit. 

Krásná Lípa      V loňském roce 
pandemie koronaviru nedovoli-
la uskutečnit oblíbenou akci pro 
děti, za kterou děti jezdily z celé-
ho výběžku.

Pandemická situace se však 
mění a s přicházejícím rozvol-
ňováním dojde i na uspořádání 
akce – Po stopách Pohádkového 
lesa v Krásné Lípě, byť v trochu 
jiné formě než v letech minulých. 
Město Krásná Lípa a KČT Krásná 
Lípa zvou všechny děti a jejich ro-
diče v týdnu od 7. do 13. června 
do rozkvetlého městského parku. 

Trasa pohádkového lesa začíná 
každé ráno v 9hodin v cukrárně  
U Moniky v Krásné Lípě, kde si 
děti vyzvednou soutěžní listy a 
půjdou cestou značenou barev-
nými obrázky pohádkových po-
stav až do parku, kde je na třinácti 
zastaveních budou provázet foto-
grafie známých pohádkových by-
tostí.Cestu si zpestří také zábav-
nými úkoly. Cíl je opět v cukrárně, 
vždy do 16:30 hodin. Tam stačí 
odevzdat vyplněné soutěžní listy 
a dostat malou odměnu.

                                            KČT Krásná Lípa

Seznam adres dle zařazení 
do lokalit je zveřejněn na strán-
kách Teplárny Varnsdorf a.s. a na 
webových stránkách města Varns- 
dorf. Obyvatelé dotčených lokalit 
budou na odstávku upozorněni 
informačním letákem.

Výstavba nové mateřské školy  
v Západní ulici podléhá podmín-
kám dotačního titulu, kdy je po-
třeba dodržet termín dokončení 
stavby. To je jeden z hlavních dů-
vodů, proč je potřeba přeložku 
horkovodní sítě provést v nejbliž-
ším možném termínu. Bez ní ne-
mohou stavební práce pokračovat.

               Tomáš Secký

Harmonogram prací

29. května 2021
Postupné snižování topení a vychlazování horkovodu.

30. května 2021
Během dne dojde k uzavírání jednotlivých přípojek a zahájení vy-
pouštění páteřního horkovodu a ukončení dodávek teplé vody.

31. května 2021
Zahájení prací na přeložce s nasazením tří montážních čet.

1. června 2021
Ve večerních hodinách proběhne napouštění první části horko-
vodu a v nočních hodinách obnovení dodávky teplé vody pro  
1. lokalitu.

2. června 2021
 V ranních hodinách bude obnovena dodávka teplé vody v 1. lo-
kalitě.

3. června 2021
Zahájení napouštění druhé části horkovodu a v nočních hodinách 
obnovení dodávky teplé vody pro 2. lokalitu.

4. června 2021
Dopuštění zbylé části horkovodu a obnova dodávky teplé vody 
pro 3. lokalitu.
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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Koronavirus je donutil přemýšlet, co dál s obchodem. 
Dámské trio nakonec založilo vlastní oděvní značku

DDM Varnsdorf částečně obnovuje svou činnost

Varnsdorf  Značka MANIMO 
pod sebou neskrývá jen zkratku 
křestních jmen jejich zakladate-
lek, ale hlavně originální dámské 
oblečení šité přímo ve Varnsdor-
fu. Stojí za ním tři ženy – mamin-
ka Monika a její dcery Marika 
a Nikola. MANIMO je na světě 
necelý rok a společně jsme se 
podívali na to, co všechno tomu 
předcházelo.

Před šesti lety si Marika, Nikola 
a Monika Ulvrovy otevřely menší 
obchůdek MNM fashion s dám-
ským oblečením v Poštovní ulici. 
Jelikož oblečení a móda je jejich 
vášní, splnily si tím svůj sen. Teh-
dejší obchůdek provozovaly při 
svých zaměstnáních a časem se 
začaly rozhlížet po větších pro-
storech. Po pár letech se naskytl 
komerční prostor v ulici Národní 
a ve spolupráci s Jakubem Čihá-
kem do něj obchod přesunuli a 
pozměnili název na Nikolafashion.

Za dobu jejich podnikání se 
staly různé změny. Tou nejzásad-
nější byl asi zásah opatření proti 
koronaviru. Obchod musel být na 
dlouhý čas uzavřen a Monika, Ni-
kola a Marika přemýšlely, co s tím. 
Nakonec je pandemická situace 
dovedla k tomu, že Nikola vytvoři-
la s kamarádkou Zuzanou Kroupo-
vou e-shop. Zároveň je napadlo 
využít krejčovské schopnosti ma-
minky Moniky. „Vloni v létě jsme 
trávily dovolenou na chalupě a při 
práci na zahradě přišel tento ná-
pad. Ušily jsme první letní šaty, já 
je nosila a sledovala jsem, jaké bu-
dou reakce,“ říká Nikola. A tak se 
zrodila oděvní značka MANIMO. 
„Kuba nakonec po dlouhé úvaze 

naši spolupráci vloni na podzim 
ukončil právě kvůli nejisté době 
a my jsme se nakonec rozhodly  
s obchodem pokračovat. Přejme-
novaly jsme ho, předělaly jsme 
prodejnu, nábytek, nechaly polo-
žit novou podlahu díky majitelce 
objektu paní Janouškové, vytvořily 
prostor pro šití a začaly jsme se 
více věnovat autorské módě. Ku-
bovi jsme nesmírně vděčné za to, 
že nám dodal odvahu a ušly jsme  
s ním kus cesty, protože bez něj by-
chom v té době obchod neotevře-
ly. Zuzka nám pomohla s novým 
konceptem včetně loga, e-shopu, 
s výstupy na sociálních sítích a je 
také naší dvorní fotografkou,“ vy-
světlují.

Na přelomu léta a podzimu 
2020 tedy začaly vznikat origi-
nální šaty, s chladnějším počasím 

přišly na řadu mikiny, mikinové 
šaty, tepláky, teplákové soupravy, 
čelenky, trička, čepice a legíny.  
A kde děvčata přicházejí na nápa-
dy? „Většinou vycházíme z toho, 
co samy rády nosíme a co nám na 
trhu schází. Společně vybereme 
látku, vymyslíme návrh a já ušiji 
testovací vzorek. Ten pak jedna 
z nás nosí, pereme ho, a prostě 
s ním běžně zacházíme tak, jak 
s ním pravděpodobně budou za-
cházet i potencionální zákaznice. 
Když se osvědčí, můžu přistoupit 
k našití více kusů různých velikostí 
a barevných kombinací,“ popisuje 
Monika.

V kamenném obchodě i na 
e-shopu nalezneme kromě kolek-
ce MANIMO velký výběr různé-
ho dámského oblečení na běžné 
nošení i pro slavnostnější chví-

le, doplňky, šperky z chirurgické 
oceli, kabelky a peněženky. „Já  
s mamkou jsme spíše na jedno-
dušší střihy a typy oblečení, Ma-
rika na ty zdobenější, takže při vy-
bírání zboží do obchodu se dobře 
doplňujeme,“ říká Nikola.

Budoucnost? „Chceme pokra-
čovat v nabídce letních šatů, dále 
připravujeme sukně, trička a mi-
kiny. Tímto děkujeme za podpo-
ru všem stávajícím zákazníkům a 
doufáme, že se s rozvolňováním 
opatření a následným otevřením 
obchodů dostaneme do širšího 
povědomí a bude se naše obleče-
ní zákaznicím líbit.“ Všechny no-
vinky najdete na facebookových 
stránkách Manimo – fashion, na 
Instagramu @manimo.fashion 
a na internetových stránkách  
www.manimo.cz.      Barbora Hájková

Varnsdorf  Pedagogové  
z Domu dětí a mládeže Varns- 
dorf netrpělivě sledují aktuální 
pandemickou situaci a vypadá 
to, že se už na ně také usmálo 
štěstí. 

„Od pondělí 10. května 2021 
otevíráme v omezeném provozu 
činnost zájmových kroužků. Vzhle-
dem k trvajícím omezením (uvnitř 
3 účastníci, venku 20 osob) a cha-

rakteristice jednotlivých kroužků 
se nejedná o obnovení běžné vý-
uky, ale postupné otevření těch 
kroužků, kde to bude možné.  
O tom, zda právě váš kroužek 
bude otevřen, vás bude informo-
vat pracovník DDM Varnsdorf 
nebo vedoucí kroužku,“ sděluje ře-
ditelka Marcela Louková. Nutnos-
tí je dodržovat všechna aktuální 
opatření.

Dále na přelomu dubna a květ-
na proběhla tematická putovní 
hra městem Rej čarodějnic, kte-
ré se zúčastnilo 50 dětí. V plné 
proudu jsou také přípravy a při-
hlašování na letní akce. Těch je 
naplánováno celkem 18 s kapaci-
tou 270 míst a je o ně enormní 
zájem. „Sázeli jsme na osvědčené 
aktivity a stejně jako loni s vámi 
budeme oba prázdninové měsí-

ce,“ říká Louková.
Veškeré informace o přihlašo-

vání na letní akce, výčet všech 
pravidel k postupnému obnovo-
vání činnosti a další aktuality na-
leznete na webových stránkách 
ddm.varnsdorf.cz. Upozorňuje-
me, že činnost bude obnovová-
na postupně tak, jak se budou 
případně zmírňovat epidemická 
opatření.                   Barbora Hájková

Za oděvní značkou MANIMO stojí zleva: Nikola, Marika a Monika Ulvrovy; foto Zuzana Kroupová
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Rok 1971: Za pár dní se otevře nejmodernější kino…

04.05.1971

Varnsdorf    V letošním roce 
oslaví kino Panorama úctyhod-
ných 50 let od otevření. V sérii 
článků z historie přinášíme čte-
nářům plné znění textů z míst-
ních novin z doby, kdy se blížilo 
slavnostní přestřižení pásky nej-
modernějšího kina v republice.

Než se nám otevře Panorama
Po mnoha potížích, po mno-

ha překážkách, se blíží výstavba 
70mm kina PANORAMA ve Varn-
sdorfu ke svému závěru. Jak jsme 
se dozvěděli, zahájení provozu  
v tomto nejmodernějším kině 
bude opravdu 25. května, ve 
dnech 50. výročí založení KSČ.

Zahájení provozu a zároveň prv-
ní představení se uskuteční v úterý 
25. května a zúčastní se ho v prv-
ní řadě ti, kdož mají největší podíl 
na tomto díle. Dělníci, brigádníci, 
technici a funkcionáři, kteří stáli  
u jeho zrodu. Pro veřejnost se 
pak brány nového 70mm kina 
otevřou o den později, ve středu  
26. května. První film, který na 
plátně uvidíte, bude 70mm so-
větský barevný film „Čajkovskij“. 
Pojednává o životě a díle tohoto 
velkého hudebního skladatele. 

Od pátku 28. května pak další 
70mm film americké produkce 
„Bitva v Ardenách“. Tolik zatím 
pro začátek.

A nyní několik informací, které 
vás budou jistě zajímat. Mnoho 
nezasvěcených lidí mluvilo o tom, 
že vstupné bude nepřiměřeně 
vysoké a návštěvu 70mm kina, že 
si bude moci jen málokdo dovo-
lit. Skutečnost je poněkud jiná. 
Vstupné na 70mm film nebude 
trvale stanoveno, bude se pohy-
bovat od 10 do 20 Kčs.

V novém kině PANORAMA se 
nebudou promítat jen 70mm fil-
my, nýbrž také širokoúhlé. Na tato 
filmová představení je vstupné od 
4 do 9 Kčs. 

Návštěva 70mm kina se stane 
pro diváka opravdovým umělec-
kým prožitkem a pochopitelně 
společenskou událostí. Proto už 
dnes upozorňujeme návštěvníky, 
že do hlediště nebude vpuštěn 

nikdo v nevhodném oblečení, 
zejména však v nečistých šatech. 
Křesla v hledišti jsou totiž čalou-
něná a nemůžeme si dovolit je  
v krátké době znehodnotit. Snad 
ani není třeba zdůrazňovat, že 
krásnému prostředí musí také 
odpovídat vhodné chování diváků  
v hledišti. 

K dobrému chování patří i včas-
ná docházka na filmová přestave-
ní. Žádný divák není povinen se 
opozdilci rušit. Vedení kina i na 
tuto skutečnost pamatuje. Divák, 
který se opozdí, bude do hlediště 
uveden jenom po promítnutí tý-
deníku, u 70mm filmu i o hlavní 
přestávce. Tím se pochopitelně 
opozdilec sám připraví o polovinu 
hodnotného programu.

Další novinkou jsou připravené 
programy varnsdorfských kin ve 
formě skládačky na celý měsíc. 
Dostanete je u pokladny kina. 
Také dosavadní kino Svoboda 
dozná podstatných změn. V prvé 
řadě to, že v pátek a v sobotu se 
tu promítat filmy nebudou.

V kině Svoboda se budou pro-
mítat převážně filmy pro mládež a 
dětská představení. Toto opatření 
vstoupí v platnost od 1. června.  
I tady se zlepší prostředí, a to tím 

způsobem, že stěny hlediště bu-
dou potaženy koženkou, což má 
vliv nejen na vzhled, ale i na kva-
litu zvuku.

Je samozřejmé, že stav pracov-
níků varnsdorfských kin se za této 
situace nejméně zdvojnásobí. 
Většina nových zaměstnanců je již 
na svou budoucí práci připravena. 
Stále však ještě chybějí tři uklízeč-
ky a jedna uvaděčka. Kdo by měl 
o tuto práci zájem, dostane bližší 
informace u vedoucího kin, sou-

druha Z. Musila, kino Svoboda. 

                                                  -gl-

Toto bylo plné znění článku  
z 4. května 1971. V dalším čísle 
Hlasu severu vám přineseme další 
autentický článek, který byl zamě-
řen na slavnostní otevření. Zajíma-
vostí je, že se otevření kina o pár 
dní, nejspíše vlivem posledních 
stavebních prací, posunulo.     

                                        Tomáš Secký

Patrik Baranovič

+420 736 141 444

Lucie Krolopová

+420 603 946 060

www.bk-autoskola.cz
registruj se i on-line

INZERCE

Poslední stavební úpravy a nejmodernější kino se může otevřít; foto archiv



Dne 15. květ-
na by oslavil pan  
Zdeněk Novotný 
100. narozeniny a 
1. září to bude 13 
let, co nás navždy 

opustil. Stále s láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 26. května osla-
ví své životní ju-
bileum 90 let paní 
Jindřiška Krupková. 
Do dalších let jí 
přejeme hlavně 

zdraví a pohodu. Dcery, vnuci, vnučky 
a pravnoučata.

Dne 8. května 2021 oslavil v plné síle 
a plný životního elánu své 88. naroze-
niny pan Milan Hindrák. Dědo, mnoho 
spokojenosti, životní energie a zdraví 
Ti přeje celá rodina, příbuzní a přá-
telé.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
3.6.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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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.

LIMERSA s.r.o. přijme osoby 
částečně či plně invalidní na 
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a ven-
kovních prostorů 
(120 Kč čistého/hod.)
• pomocná kuchařská práce 
(120 Kč čistého/hod.)
•  řidič-rozvoz jídel, 6 hod. denně 
(150 Kč čistého/hod.)
Kontakt: +420 770 171 775

Nabízíme ubytování nejen pro 
lesní dělníky ve 2 a více lůžko-
vých pokojích v Jiřetíně pod 
Jedlovou. K dispozici kuchyň a 
jídelna (společenská místnost)  
s obsluhou, kuchyňka pro vlast-
ní potřeby, prádelna, parkování. 
Kontakt: 775 623 221

22.05. - 23.05.2021  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I 
Tel. 732 329 007

29.05. - 30.05.2021  
MDDr. Barcal Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

Ordinační hodiny o so-
botách, nedělích a svátcích:  
08:00 - 10:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v dubnu

Pavel Procházka    60 let
Jaroslav Liška    56 let
Petr Hladík    75 let
Lilliane Krausová    67 let
Jiřina Toušková    76 let
Miloslava Messerschmidtová  89 let
Věra Beránková  87 let
Růžena Storková    74 let
Jiřina Hubková    73 let
Josef Bezr    78 let
Jiřina Medunová    77 let
Josef Kálecký    63 let
Marlene Stefuraková    82 let
Jan Maščuch    54 let
Václav Polášek    69 let
Zdeněk Pařízek    72 let
Ivona Pešková    83 let
Roman Koubek    66 let
Jiří Taičman    55 let
Jiří Spáčil    87 let
Miroslava Pařízková    70 let
Josef Šidlák    63 let
František Anděl    69 let
Karel Bečvář    82 let
Anna Blehová    86 let
Dana Dužárová    82 let
Jana Reibrová    71 let
Pavel Sobek    58 let
Jitka Macková    88 let
Anna Bejdová    87 let

ÚMRTÍ

Opustila nás Irina Děněžkina…

 Děti z Kopečku rozdávaly radost

KRUH PŘÁTEL MUZEA VARNSDORF

S velkou lítostí vám oznamuje-
me, že 10. května zemřela naše 
dlouholetá kolegyně, kamarádka, 
všestranná výtvarnice, učitelka 
Základní umělecké školy ve Varns- 
dorfu paní Irina Děněžkina. 

Irina za svůj život přivedla  
k lásce k výtvarnému umění a také 
k tanci nekonečnou řadu dětí. Její 
žáci ji milovali a ona je, velmi ob-
líbená byla také v celém peda-
gogickém kolektivu. Neváhala se 
neustále vzdělávat a předávat své 
zkušenosti ostatním učitelům. Její 
nadšení pro umělecký svět byl in-
spirací pro celé okolí. Aktivně se 
podílela na mnoha výstavách vý-
tvarného oboru a dalších školních 
akcích. Přinášela vždy dobrou ná-

ladu a její pozitivní přístup k živo-
tu ovlivňoval nás všechny. 

Irina nám bude všem chybět. 
Čest její památce.

Jarmila Šenová,
ředitelka ZUŠ Varnsdorf

Varnsdorf        Maminka je nej-
důležitější osoba v životě kaž- 
dého z nás. A spousta maminek 
vykonává náročné a prospěšné 
povolání. 

Letos jsme se s dětmi rozhod-
li potěšit dámský zdravotnický 
personál v Nemocnici Varnsdorf. 
Děti vykrájely linecké cukroví ve 

tvaru srdíček, upečené poslepo-
valy marmeládou a poskládaly do 
vlastnoručně pomalovaných kra-
biček. Sladkou zásilku pak ředitel-
ka Bc. Vlasta Tarnóczyová jejich 
jménem předala na každém ze tří 
oddělení. Dámy byly mile překva-
pené a „kopečkovic“ dětem moc 
děkují.                       Bc. Marie Rejfová

Sobota 29. května ve 14.00 hod. 
VARNSDORFSKÉ VESNICE: STARÝ 

FRANCENTÁL
Druhá z cyklu vycházek po býva-

lých vsích, spojených později do 
Varnsdorfu. Provází Bc. Jaroslava 
Štěpánková. Sraz ve 14.00 hod. na 
Pražské ul. „pod hodinama“, tj. na 
rohu Pražské a Lesní ul.
V rumburském muzeu budou od 

28. května přístupné dvě výstavy 
členů KPMV:

• Zkamenělý život - z mineralo-
gické sbírky Aleše Nováka
• Výstava prací varnsdorfských 

výtvarníků: Jana Mudrochová - ke-
ramika, Zdeněk Henych - vitráže, 
Běla Dlouhá - krajky, Jiřina Nováko-
vá – obrazy (Více informací a aktuál- 
ní otvírací dobu zjistíte na  
www.muzeumrumburk.cz).
Podrobnosti o akcích KPMV získá-

te na tel. č. 412 334 107 a na webu 
http://muzeum.varnsdorf.cz.
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Jan Šišulák: Doufám, že o další sezónu nepřijdeme
Varnsdorf   Ve městě a při-

lehlých obcích se na různých úrov-
ních aktivně věnuje basketbalu 
přes 200 dětí. 

Jan Šišulák je členem výboru klu-
bu Basket Varnsdorf a podílí se na 
vedení tamní mládeže.

V říjnu se zastavil amatérský 
sport. Jak jste od té doby pracovali 
s dětmi ve vašem klubu?

Už před rokem, po dlouhé jarní 
pauze, kdy bylo možné trénovat 
jen individuálně, nebo za dodržení 
striktních hygienických opatření, 
jsme s radostí zahájili společnou 
letní přípravu na nadcházející bas-
ketbalovou sezónu 2020/21. Do 
soutěží registrovaných sportovců 
České basketbalové federace (ČBF), 
dnes CZ.BASKETBALL, bylo pod hla-
vičkou varnsdorfského oddílu při-
hlášeno pět mládežnických týmů, 
dva dívčí a tři chlapecké. S velkým 
očekáváním jsme v září vyhlíže-
li první soutěžní utkání a některé 
týmy je dokonce stihly odehrát, i 
když bez diváků a podání rukou. 
Pak se ale zdravotní situace v zemi 
opět zhoršila a amatérský sport se 
v říjnu v podstatě zastavil. Poučeni 
z jarních měsíců jsme s vírou, že se 
jedná o dočasné řešení a brzy se 
do tělocvičen vrátíme, pokračovali 
v tréninkovém procesu distanční 
formou individuálních tréninko-
vých plánů, video i online tréninků. 
K motivaci jsme neustále využívali 
sportovních výzev nejen našeho 
klubu, ale i dalších organizací. Vel-
ké poděkování patří všem aktivním 
dívkám, chlapcům, rodičům, tre-
nérům, ale také organizátorům za 
podporu a podání pomocné ruky 
v podobě skvělých her a projektů:  
#vratimselepsi , HEJBNI se, Pohyb 
pro všechny, Hledej poklad, Home 
(5na5.cz), Válečnický sprint, Hejbni 
se II. Podrobné informace o větši-
ně aktivit ve zmíněném období a 
mnohem víc se můžete dozvědět na 
klubovém webu BASKET Varnsdorf.

Od 12. dubna došlo k prvnímu 
rozvolnění. Jak vypadaly první tré-
ninky?

Po celou dobu pandemie bedlivě 
sledujeme vývoj vládních nařízení 
a přizpůsobujeme se opatřením, za 
kterých je možné sportovat. Jinak 
tomu nebylo ani po tomto datu. 
Pokud to jen trochu jde, tak trénu-
jeme venku, ve skupinách, za dodr-
žení aktuálně platných rozestupů a 
jednou týdně testovaných trenérů. 
Zároveň však pokračujeme v roz-
jetých aktivitách popsaných výše, 
nevyjímaje online tréninků a plnění 
individuálních plánů.  

Kolik dětí má basketbalový klub 
ve Varnsdorfu?

Co se týká počtu členů do 19 let, 
je třeba říci, že i přes velmi pest-
rou nabídku kvalitních týmových i 
individuálních sportovních aktivit  
v našem městě a okolí, patří basket-
bal dlouhodobě mezi nejoblíbenější 
sporty. Ve Varnsdorfu a přilehlých 
obcích se na různých úrovních ak-
tivně věnuje basketbalu přes 200 
dětí. Zásluhu na tom má z velké čás-
ti středisko volného času pro Šluk-
novský výběžek – Schrödingerův 
institut a jeho Basketbalová akade-
mie, která spoluutváří v rámci na-
šeho regionu zmiňovanou basket-
balovou základnu. Klub a akademie 
dlouhodobě spolupracují a nabízí 
přechod z „kroužkového sportová-
ní” k registrovanému výkonnostní-
mu basketbalu. K dnešnímu dni je 
v oddíle přes sedmdesát děvčat a 
chlapců ve věku od 9 do 19 let.  

Pořádáte nějaké nábory?
Pravidelně propagujeme na ve-

řejnosti basketbal ze všech sil, a 
proto velice rád využiji i této příle-
žitosti a dovolím si srdečně pozvat 
všechna děvčata i chlapce se zá-
jmem o progresivní týmový sport, 
který přináší nejen spoustu radosti 
z pohybu, ale také důležité a po-
třebné zkušenosti do života. Pokud 
máte rádi: PŘÁTELSTVÍ, ZÁBAVU, 
TÝMOVOST, FAIR PLAY, DŮVĚRU, 
RESPEKT, PLNĚNÍ SLIBŮ, NADŠENÍ, 
ZDRAVÍ A RODINU, tak neváhejte a 
přijďte mezi nás. Už se na vás moc 
těšíme.  

Jak se díváte na tak dlouhou 
pauzu, co se týče sportování? Jaké 
následky to bude mít pro děti do 
budoucna?

Nerad bych paušalizoval násled-
ky protiepidemických opatření na 
dětech a mládeži. Hodně záleží, kde 
se na „basketbalové cestě“ mladí 
sportovci nacházejí. Na jejich zá-
zemí, působení nejbližšího okolí a  
v neposlední řadě, jak mají nastave-
nou hlavu. V ojedinělých případech 
je určitě možné dosáhnout kvalit-
ních výsledků individuální přípravou 
i v době pandemie. Obecně se však 
domnívám, že u dětí ve „zlatém 
věku učení“ a v dorosteneckých ka-
tegorií týmových a technicky nároč-
nějších sportovních odvětví bude 
velmi složité dohnat ztrátu několika 
desítek utkání a stovek tréninko-
vých hodin. To ale neznamená, že 
se o to nepokusíme. Naopak, vidím 
to jako příležitost a obrovskou výzvu 
nejen pro sportovce, ale pro celou 
společnost.   

Nebojíte se, že některé děti pře-

stanou sportovat a už třeba na 
basket nepřijdou?

Vývoj posledních dnů ukazuje spí-
še trend opačný. Venkovní tréninky 
jsou za podobné účasti jako před 
vynucenou pauzou a hlásí se nové 
děti. To nás moc těší a věříme, že 
případných odchodů bude co nej-
méně. Větší obavy mám v tomto 
ohledu o dospělé, hlavně o trenéry, 
ale také o rodiče a sponzory. Vlivem 
současné situace, víc než kdy jindy, 
dochází k přehodnocení priorit a 
mnohdy vynuceným změnám v na-
šich životech. Přeji nám všem hodně 
síly a odhodlání při vypořádání se  
s následky v dalších dnech, týdnech, 
měsíců i letech.     

Jak jste na tom z hlediska tre-
nérských funkcí? Máte všude 
obsazeno, nebo byste ještě rádi 
v nějaké kategorii někde někoho 
doplnili?

S trenérskými funkcemi je to tak, 
že neustále hledáme a oslovujeme 
vhodné kandidáty. Většinou míříme 
do řad varnsdorfských dorostenců 
a týmů dospělých, nebo bývalých 
hráček a hráčů, dnes také rodičů či 
prarodičů malých basketbalistů, ale 
i dalších ochotných a pomoci chti-
vých lidí. Jsme opravdu rádi za kaž-
dého nového, či staronového člena 
do našeho trenérského uskupení.  
V současnosti mají všechna družstva 
tříčlenný realizační tým s hlavním 
trenérem a dvěma asistenty. Chodu 
oddílu se dle svých možností věnují 
skoro dvě desítky kvalifikovaných 
trenérů, a přesto, že mají své vlastní 
rodiny, které jsou více či méně pro-
pojeny s rodinou basketbalovou, a 
až na dvě seniorské výjimky, mají 
také svá civilní zaměstnání, podíle-
jí se nejen na organizaci a vedení 
sportovních aktivit dětí, ale najdou 
si také čas na další sebevzdělání, i 
když k trenérské práci potřebné li-
cence, školení a kurzy mají. Ochota 
učit se stále nové věci je obzvláště 
patrná právě teď, kdy všichni trené-
ři již běžně ke své práci a komunika-
ci s týmem využívají moderní tech-
nologie. Mám velké štěstí, že jsem 
v partě basketbalových nadšenců 
„srdcařů“, kteří svým působením  
v našem sportu předávají to nejlep-
ší ze sebe dalším generacím. Pro  
mě osobně jsou to skvělí lidé, ka-
marádi a mají můj neskonalý obdiv, 
včetně jejich tolerantních partnerů 
a rodin.   

Věříte, že další sezóna pojede 
v normálním režimu, nebo bude 
halový sport podmíněn minimál-
ně testováním?

Moc si přeji, aby bylo zase vše  

v normálním režimu, ale zrovna 
teď se nacházíme v době, kdy je  
v podstatě veškerá společenská ak- 
tivita podmíněna testováním, očko-
váním, nebo prokázáním protilátek. 
Ať už to bude tak či onak, doufám, 
že o příští sezónu, nejen basketba-
listé, ale i další sportovci a také ško-
láci a podnikatelé nepřijdou.   

Jak jste se vy vůbec dostal k bas-
ketu a pak trénování mládeže?

Rodiče mě vedli ke sportu už od 
dětství. Hlavně tatínek, vášnivý 
lyžař, cyklista, turista, motorista.  
Vzhledem k tomu, že se většinou 
rychle pro všechno nadchnu, začal 
jsem na základní škole postupně a 
někdy i souběžně cvičit v sokole, od-
dílu atletiky, hokeje, juda a fotbalu. 
Ve čtvrté třídě, tentokrát při náboru 
na basketbal, mě oslovil pan trenér 
Novotný, zda bych se svou výškou 
chtěl přijít na trénink. Zmínil jsem 
se doma, a protože moje maminka 
také kdysi hrávala, rodiče povolili a 
já vyrazil na svůj první basketbalo-
vý trénink. V té době jsem byl také 
brankář ve fotbalovém klubu a díky 
rodičům, trenérům a kamarádům 
v obou sportech, jsem je celkem 
úspěšně provozoval současně do 
svých čtrnácti let. Každý den jsem 
měl trénink a o víkendu utkání.  
I když mě obojí moc bavilo, tak po-
malu začal v mém životě dominovat 
basketbal, asi díky Michaelu Jorda-
novi, kterého jsem s celým týmem 
Chicago Bulls pravidelně sledoval  
v televizi a chtěl být jako on. V devá-
té třídě jsem se definitivně rozhodl a 
nastoupil na sportovní gymnázium 
se zaměřením na basketbal. Potkal 
jsem několik důležitých lidí, učitelů a 
trenérů, kteří mě ovlivnili a nasmě-
rovali na studium učitelství geogra-
fie a tělesné výchovy pro střední 
školy. V posledním ročníku studia 
na vysoké škole jsem nastoupil jako 
učitel v Rumburku a poté na gym-
náziu ve Varnsdorfu. No, a protože 
se v té době stěhoval z Varnsdorfu 
za prací můj kamarád a spoluhráč 
Jirka Beran, který v oddíle trénoval 
děti a sháněl za sebe náhradu, oslo-
vil mě, zda bych převzal tuto roli po 
něm a bylo to.           

Máte v klubu nějaké výrazné 
talenty?

V každém ročníku je několik ta-
lentovaných hráček i hráčů, kteří 
mají šanci stát se třeba i profesio-
nálními basketbalisty. A troufám si 
říct, že Basket Varnsdorf je připra-
ven zajistit takové podmínky, aby 
postupnými kroky po této cestě 
došli tak daleko, jak jen budou chtít. 

                                                               Redakce
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Po obratu na půdě Vyšehradu přišel bod s Hradcem

Běh do vrchu Jedlové ovládli Vagenknecht s Kubasovou
Virtuálního běhu se zúčastnilo přes 80 závodníků napříč kategoriemi

Varnsdorf      Fotbalisté se díky 
nepřesvědčivým jarním výsled-
kům dostali v druholigové tabul-
ce do blízkosti sestupových pří-
ček. Pět bodů z posledních čtyř 
zápasů dodaly svěřencům Pavla 
Drska trochu klidu. 

Nejprve ale Severočeši pro-
dloužili střeleckou mizérii na Žiž-
kově. Varnsdorf tam prohrál 0:1, 
potřetí v řadě nedal ani gól. V Pra-
ze rozhodla o čtvrté jarní porážce 
Varnsdorfu 62. minuta, kdy se po 
sedmi minutách pobytu na hřišti 
trefil zkušený Diviš. „Porážka mě 
neskutečně mrzí. Věděli jsme, že 
Žižkov má pomalejší obranu, měli 
jsme plán, který vycházel. Jenže 
jdeme dvakrát sami na brankáře 
a nedáme to. Pak nemůžeme chtít 
vyhrát. Přitom Žižkov byl k pora-
žení,“ kroutil hlavou trenér Pavel 
Drsek. Viktorka navíc zahodila pe-
naltu, Súkenníka vychytal Adam 
Richter. „To byla hodně podivná 
penalta, rád se na to podívám na 
videu. Bohužel jsme po té penaltě 
nebyli moc důrazní, kluci až moc 
spoléhali jeden na druhého a vý-
sledkem byla jediná trefa domá-

cích,“ mávl rukou.
Jarní bilance vstřelených bra-

nek je pro Varnsdorf hodně tris-
tní. Osm zápasů, šest gólů. V po-
lovině zápasů tým z Kotliny vůbec 
neskóroval. „Tohle je dlouhodobý 
problém Varnsdorfu. Já jsem si 
postěžoval už v přípravě, kdy jsme 
se dostávali do šancí, ale góly  
z toho nebyly. Na těžších terénech 
jsme neměli ani šance, ale třeba 
na Žižkově máme dvě tutovky, ale 
nic z toho. Kdyby nám tady kluci 
dávali hromadu gólů, asi by ne-
hráli ve Varnsdorfu,“ pokrčil ra-
meny.

V této fázi sezóny musel Dr-
sek řešit absence v sestavě. Kvůli 
zranění vypadl Kouřil, Kocourek, 
nebo Rudnytskyy. Do sestavy za-
sahovaly také karetní tresty. 

Blízko vítězství byl Varnsdorf  
v dalším zápase, když doma hos-
til Jihlavu. Tým z Kotliny neudržel 
vedení, utkání skončilo 1:1. „Prv-
ní poločas se odvíjel v režii hostů. 
Byli lepší na míči, hlavně se nebáli 
hrát a chtěli. My jsme naopak 
působili ustrašeně a mysleli si, 
že všechno půjde samo. Po pod-

klouznutí Kubisty měl velkou šanci 
jihlavský Vedral. My měli vlastně 
jednu příležitost, Schön si ale míč 
ukopl,“ kroutil hlavou Drsek.

Po změně stran se situace přeci 
jen změnila. Misky vah se pomalu 
převážily na domácí stranu. „Po 
hodině hry, kdy jsme to trochu 
prostřídali, se to herně zvedlo. 
Byli jsme lepší, hra byla kvalit-
nější a bylo z toho zasloužené ve-
dení. Bohužel jsme to neudrželi. 
Představoval jsem si, že budeme 
chtít dát druhou branku. To se 
nestalo. Věděli jsme, že je Jihlava  
nebezpečná. Chtěli jsme vyhrát, 
ale musíme být rádi za remízu,“ 
dodal.

Druhé jarní vítězství vybojovali 
varnsdorfští fotbalisté na půdě 
posledního Vyšehradu. V Praze 
přitom prohrávali, přežili i penal-
tu domácích. Nakonec ale vyhráli 
2:1. „Na začátku zápasu jsme si 
díky standardním situacím vypra-
covali nějaké šance, bohužel bez 
brankového efektu. Pak se hra 
vyrovnala a Vyšehrad ukázal, že 
hraje s čistou hlavou. Postupně 
nás začal zlobit v obraně, navíc 

šel do vedení. My jsme začali být 
nervózní, do poločasu to byl spíše 
boj než fotbal,“ zhodnotil první 
půli kouč Varnsdorfu.

Za Varnsdorf svůj první gól vsí-
til Velich, vítězství vystřelil kapi-
tán Rudnytskyy. Brankář Richter 
zneškodnil Hezoučkému poku-
tový kop. „Po změně stran jsme 
dvakrát vystřídali, šance ale měli 
domácí. Z kluků spadla nervozita 
ve chvíli, kdy jsme se dostávali 
do šancí, po rohu jsme vyrovnali. 
Ještě jsme se podvědomě radova-
li a přišla penalta. Tu však Richťa 
(pozn. redakce – Richter) fantas-
ticky chytil, přežili jsme se štěstím 
i dorážku. Znovu jsme se nadechli, 
a nakonec dotlačili do brány ten 
vítězný gól. Byl to bojovný a od-
makaný zápas. Ukázalo se, že po-
kud Vyšehrad rychle neinkasuje, 
nevzdává se,“ dodal Drsek.

V neděli 16. května doma hos-
til Hradec Králové 1:1. V sobotu  
22. května hraje v Prostějově, se-
zonu zakončí v neděli 30. května 
domácím derby proti Ústí nad La-
bem. 

                                                       Redakce

Varnsdorf  Zrušený loňský 
ročník oblíbeného běžeckého 
závodu v Jiřetíně pod Jedlovou, 
z důvodu epidemické situace, 
zamrzel nejednoho sportovce  
z okolí. Všichni nadšení běžci 
doufali, že se v roce 2021 postaví 
na start a společně změří síly. Si-
tuace se měla bohužel opakovat, 
v dubnovém termínu stále platil 
zákaz amatérských soutěží.

Proto Běžecký kroužek Varns- 
dorf, zastoupený Karlem Valen-
tou, přišel s nápadem uspořádat 
akci „virtuálně“ tak, aby nebyla 
porušena nařízení vlády, a přesto 
tu byla možnost vyběhnout si na 
vrchol Jedlové v závodním tempu. 

Prezentace a vyhodnocení vý-
sledků bylo přeneseno do online 
prostředí, závodníci pak starto-
vali individuálně podle své volby 
v rozmezí jednoho týdne. Devátý 
ročník memoriálu Milana Krupky 
Běh do vrchu Jiřetín – Jedlová se 
tak mohl uskutečnit. 

Už první den se ukázalo, že 
příprava nebyla marná. Na trati 
se vystřídalo téměř 50 běžců! Ze 
zpráv, které pořadatel obdržel, 
bylo možné vyčíst mnohá slova 
díků, sportovcům vážně soutěže 
chyběly.

Po týdnu byla uzavřena výsled-
ková listina s celkovým počtem 84 
účastníků, z nichž nejzkušenější 

byl ročník 1948 a nejmladší 2013. 
Nejrychlejším závodníkem, na 
trati dlouhé 5,7 km (340 nastou-
paných metrů), byl pak František 
Vagenknecht z Nové Paky (roč-
ník 1977) s časem 27:04 minut, 
závodnicí Leona Kubasová z TJ 
Maratonstav Úpice (ročník 2004). 
Pokud by existovala kategorie 
nejusměvavější závodník, jistě by 
jí vyhrála sestra Magdaléna z kláš-
tera v Jiřetíně.

Je potvrzené a jisté, že tato 
forma závodu přilákala i sportov-
ce, kteří nemají potřebu účastnit 
se hromadných akcí. Proto na ně 
Běžecký kroužek Varnsdorf v bu-
doucnu pomyslí a připraví už na 

příští 10. ročník memoriálu Mila-
na Krupky vedle tradiční formy i 
tu virtuální.

                                              Karel Valenta

Celkové výsledky

Kategorie muži

1. místo – František Vagenknecht
2. místo – Jaroslav Singh
3. místo – Tomáš Kolařík

Kategorie ženy

1. místo – Leona Kubasová
2. místo – Ita Krafková
3. místo – Sabina Hrušková
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