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Poklad z půdy! V areálu technických služeb se 
našly knihy pokrývající sto let evidence obyvatel

Varnsdorf     Poklad z půdy. 
Doslova. V jedné z budov areálu 
technických služeb se podařilo 
nalézt evidenční knihy obyva-
tel pokrývající téměř jedno sta-
letí. Materiály byly převezeny 

do Státního okresního archivu  
v Děčíně.

Takový nález se nevidí každý 
den. Materiál ve dvou dřevě-
ných bednách vážil téměř půl 
tuny. „Nalezl jsem to v areálu 
dnešních technických služeb,  
který prochází rekonstrukcí. 
V jedné z místností byly dvě 
truhly. V nich jsem po otevře-
ní našel knihy, které měly na 
hřbetu napsáno například Frem- 
debuch, a bylo mi jasné, že to 
v technických službách nemá 
co dělat,“ popsal nález vzác-
ných dokumentů radní Martin  
Musílek. Archiváři původně my-
sleli, že veškeré evidenční knihy 
pokrývající pro Varnsdorf nejza-
jímavější dobu, byly zničeny při 
požáru radnice 31. ledna 1942.  

I proto museli po dlouhá léta od-
mítat žadatele o informace z té 
doby.

„Ve větší bedně byly uloženy do-
kumenty z provenience Městské-
ho úřadu Varnsdorf, konkrétně 66 
různých evidenčních knih a poda-
cích deníků, jakož i fascikl spisů  
z let 1856 - 1945. Menší bedna 
obsahovala 7 podacích deníků 
a spisy z provenience Okresní 
správní komise a MNV Varnsdorf 
z těsně poválečné doby,“ vyjme-
noval nalezené dokumenty ře-
ditel státního okresního archivu 
Jan Němec. 

Materiály ukrývají spousty in-
formací. Například podle čísla 
popisného bude snadné zjistit, 
kdo a jak dlouho v kterém domě 
žil, případně odkud do Varnsdor-

fu přišel. Materiály obsahují také 
evidenci služek a dělníků podle 
jednotlivých továren. „Pomocí 
nalezených knih bude například 
možné psát sociologické studie 
popisující, kolik dělníků bylo, ve 
které továrně a odkud byli. Je  
z toho možné vysledovat migra-
ci obyvatelstva a zjistit, odkud 
přesně lidé do centra, kterým 
Varnsdorf - tehdy nazývaný čes-
kým Manchesterem - byl,“ popsal 
možnosti využití objevených ar-
chiválií Němec.

Po vyčištění od náno-
sů prachu budou knihy po-
stupně digitalizovány a starší  
zveřejněny v E-Badatelně Státní-
ho oblastního archivu v Litomě-
řicích. 

Tomáš Secký

V areálu technických služeb se našly historické dokumenty mapující obyvatelstvo; foto Státní okresní archiv v Děčíně
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Pod Šébrem skončilo auto na střeše, na místo letěl vrtulník

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
6.4.2021 v 16:25 hod.
Na služebnu městské policie se 

dostavil občan města a odevzdal 
nález pánské peněženky včetně 
dokladů majitele. Dozorčí směny 
proto provedl lustraci přes Obvod-
ní oddělení Policie ČR, zda peně-
ženka není hlášena jako odcizená. 
Strážníci v místě bydliště kontak-
tovali babičku majitele peněženky  
s tím, že ji má na služebně městské 
policie. O nálezu byl sepsán úřední 
záznam. V 17:45 hodin se na slu-
žebnu dostavil majitel peněženky 

a proti podpisu úředního záznamu 
si ji převzal.

7.4.2021 v 9:00 hod.
Na služebnu městské policie 

byla telefonicky vyjádřena prosba 
od ženy z Chomutova, která má ve 
Varnsdorfu své rodiče. Otec (71 
let), který je byl sám doma, neboť 
jeho manželku odvezli s Covidem 
do nemocnice v Děčíně, nezvedal 
telefon a dcera měla strach, aby se 
mu něco nepřihodilo. Tímto žádala 
městskou policii o pomoc při jeho 

kontaktování. Strážníci městské 
policie zajeli na uvedenou adresu, 
seniora nalezli v pořádku, pouze 
měl vybitý mobilní telefon. Stráž-
níci poté kontaktovali dceru.

8.4.2021 ve 13:09 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno majitelem objektu, 
že mu někdo v noci z fasády domu 
odcizil žesťový hudební nástroj. Do 
udané lokality byla vyslána hlídka 
městské policie, která zjistila, že se 
oznámení zakládá na pravdě. Dále 

bylo na místě zjištěno, že se jedna-
lo o „Heligon B“, kdy majiteli vznik-
la škoda převyšující částku patnác-
ti tisíc korun. Na základě dalšího 
šetření bylo zjištěno, že se tohoto 
skutku mohl dopustit muž blíže 
nezjištěného popisu za pomoci hli-
níkového žebříku. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem byla na 
místo přivolána hlídka Obvodního 
oddělení Policie ČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření.

Martin Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf     Profesionální 
jednotka z Varnsdorfu byla spo-
lečně s dobrovolnými kolegy  
z Horního Podluží, rumburskými 
záchranáři a policisty vyslána 
15. května 2021 večer pod ko-
pec Šébr, kde v poslední zatáčce 
došlo k vážné nehodě osobního 
vozidla.

Automobil po vyjetí ze silnice 
narazil do stromu, převrátil se a 
skončil na střeše. V době příjez-
du první jednotky na místo byla 
ve vozidle jedna osoba, první po-
moc poskytovali svědci události. 
Hasiči okamžitě začali pracovat 
na vyproštění, stříhat vozidlo ale 
nakonec nemuseli, osobu šetrně 
vytáhli bez použití hydraulických 
nástrojů.

V tu dobu už na místě byl dok-
tor a na plácku nedaleko nehody 
dosedával vrtulník Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého 
kraje, péči o zraněného člověka 
si tak převzali právě zdravotníci 
a doktoři. Protože péče o zraně-
ného probíhala přímo na silnici, 
využili hasiči část nehodové clo-
ny a děj tak projíždějícím řidičům 
„schovali“.

Hasiči dále provedli protipo-
žární opatření a následně vyčkali 
do doby, než dopravní policisté 
zadokumentovali celou nehodu. 
V pozdních večerních hodinách 
pomohli s naložením vozidla na 
odtahovou službu, závěrem ukli-
dili vozovku.

Jelikož se jednalo o hlavní ko-
munikaci, zůstala až na malé 
výjimky v průběhu zásahu zprů-
jezdněna jedním jízdním pruhem. 
Bohužel někteří řidiči, ani ti profe-
sionální, nejsou ochotni dát nohu 
z plynu, a zatímco doslova půl 
metru od nich probíhá záchrana 
člověka, kolem zasahujících pro-
jížděli zbytečně rychle.

Dodávku pohltily plameny
V pátek 21. května krátce po 

půl osmé ráno byli profesionál-
ní hasiči z Varnsdorfu společně  
s velkokapacitní cisternou z Horní-
ho Podluží vysláni na kopec Šébr, 
kde před semaforem na děčín-
ské straně začala hořet dodávka. 

Hasiči požár zlikvidovali během  
25 minut od vyhlášení poplachu, 
při dohašování museli zvednout 
auto hydraulickým rozpínákem. 
Stále totiž začínala hořet unikající 
nafta pod vozidlem.

Chtěl si vzít život
Zatímco v hasičárně probíhala 

pravidelná činnost dobrovolných 
hasičů, k hlavní bráně přišel člo-
věk, který si chtěl vzít život. V tu 
dobu už komunikoval po telefonu 
s tísňovou linkou, ale nebyl scho-
pen přesně popsat místo, kde se 
nachází.

Telefonní hovor tedy převzal 
jeden z všímavých dobrovolných 
hasičů, zdravotníky a policisty na-

vedl na správnou adresu a pak už 
na člověka v životních nesnázích 
dohlížel do jejich příjezdu. Osoba 
skončila v péči zdravotníků.

V Krásné Lípě hořel přístavek
Čtyři jednotky vyjely 17. května 

2021 odpoledne k požáru balko-
nového přístavku u domu v ulici 
U Tiskárny v Krásné Lípě. Ještě 
před nimi na místo dorazila hlídka 
státních policistů. Kromě toho, že 
jedna skupina hasičů začala bojo-
vat s požárem, probíhal také prů-
zkum uvnitř objektu. Bylo v něm 
dvanáct lidí, jedenáct vyšlo ven. 
Jednoho člověka hasiči vynesli 
a předali záchranářům, kteří ho 
odvezli do nemocnice. K události 
byly vyslány čtyři jednotky. Vyjely 
jak cisterny, tak výšková technika.

Přes silnici ležel telefonní 
sloup

Jen co se profesionální jednot-
ka vrátila z Krásné Lípy, už tam 
znovu mířila. Ve směru na Doubici 
došlo k nehodě osobního vozidla 
a přes silnici ležel telefonní sloup 
i s kabelem, který bránil průjezdu 
nejen čekajícímu autobusu.

Hasiči museli zarezlé šrouby 
odstranit „násilím“, pak už ale nic 
nebránilo tomu, aby sloup pře-
sunuli na druhou stranu vozovky.
Nehodu zadokumentovali do-
pravní policisté, zasahovala i poli-
cejní hlídka.

                                         Hasiči Varnsdorf

K vážné dopravní nehodě vzlétl i vrtulník záchranářů, řidič byl transportován do libe-
recké nemocnice; foto miw.cz
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Zaměstnanci TOS Varnsdorf mezi sebou vydražili 
dresy Bílých Tygrů a peníze darovali MŠ Čtyřlístek

Městské slavnosti nakonec proběhnou v menším měřítku

Varnsdorf     Ne všechno, co 
připomíná pohádku nebo příběh 
s pěkným koncem, tím skuteč-
ně je. Obzvlášť v této složité a 
na dobré skutky čím dál chudší 
době. Také tento příběh začal 
poměrně nenápadně, ale o to 
zajímavěji skončil.

Společnost TOS Varnsdorf v ob-
lasti propagace mimo jiné spolu-
pracuje s hokejovým klubem Bílí 
Tygři Liberec. Jedním z benefitů 
této spolupráce je možnost na-
vštěvovat domácí zápasy s využi-
tím permanentek. Letošní sezóna 
nebyla v tomto směru ani trochu 
vydařená, protože po její větší 
část bylo hlediště vlivem korona-
viru uzavřeno. Bílí Tygři, aby tuto 
nepříjemnost alespoň trochu vy-
kompenzovali, nabídli obchodním 
partnerům, že na domácích dre-
sech se při jednom zápase objeví 
místo loga Bílých Tygrů logo spo-
lečnosti. A tak 17. února nastou-
pili Bílí Tygři proti Spartě Praha  
s logem TOS Varnsdorf na prsou. 
To však není všechno. Po zápase 
byla tato speciální sada dresů nej-
prve samozřejmě vyprána, pak se 
hráči každý na svůj dres podepsali 
a celá sada byla předána TOSu.

Vedení společnosti se rozhod-
lo, že dresy nebudou rozdány, ale 
proběhne jejich dražba a výtěžek 

z této dražby bude věnován na 
dobrou věc. Akce se protáhla až 
do dubna, všechny dresy byly na-
konec vydraženy a úspěšní draži-
telé (zaměstnanci společnosti) za 
dresy dali celkem 27 400 korun. 
Poté nastala asi nejsložitější chví-
le tohoto příběhu, kdy se mělo 
vybrat, komu peníze „tosáci“ pře-
dají. Úspěšní účastníci dražby na-

konec v anketě vybrali Mateřskou 
školu Čtyřlístek ve Varnsdorfu.

Vybraný peněžní dar předal ve 
čtvrtek 20. května za zaměstnan-
ce firmy její generální ředitel Ing. 
Jan Rýdl mladší přímo ve škole ře-
ditelce MŠ Čtyřlístek Mgr. Veroni-
ce Strolené. Děti se na tuto chvíli 
připravily a hostům předvedly 
něco ze svého pěveckého umě-

ní. Byla to milá a v této době pří-
jemně hřejivá chvíle. „Děkujeme 
zaměstnancům společnosti TOS 
Varnsdorf za sponzorský dar, kte-
rý využijeme na nákup didaktic-
kých pomůcek pro hendikepované 
děti, moc si toho vážíme,“ řekla  
s úsměvem na tváři ředitelka ma-
teřské školy.

LP 2021

Varnsdorf  Tradiční městské 
slavnosti v areálu sportovní haly, 
tak jak je známe, nakonec letos 
nebudou. V menším měřítku ale 
proběhnou v prostoru před diva-
dlem.

Lepšící se situace v Česku kolem 
koronaviru s sebou přináší rozvol-
nění protiepidemických restrikcí 
také v kultuře. Ministerstvo kul-

tury v minulém týdnu představilo 
tzv. balíčky pro obnovení kulturní-
ho života, organizátoři však mají 
při pořádání akcí dosti svázané 
ruce a mnohdy nejsou schopni 
splnit stanovené podmínky, které 
jsou náročné nejen na organizaci, 
ale i finance.

Z původního záměru uspořá-
dat tradiční městské slavnosti  
v areálu sportovní haly tak sešlo.  
Organizátoři by museli prostor 
rozdělit na několik sektorů. Každý 
sektor by musel mít svůj vstup, 
hygienické zázemí, občerstvení, 
evidenci návštěvníků pro případ-

né trasování a další. Z tohoto dů-
vodu se město rozhodlo uspořá-
dat slavnosti v menším měřítku, 
neboť by si návštěvníci za těchto 
podmínek hvězdy hudební scény, 
které stojí nemalé finance, neuži-
li. 

Slavnosti se tak přesunou do 
prostoru před divadlo. Program 
začne v pátek 18. června od 19 
hodin, kdy vystoupí Cirk La Putyka 
– Kaleidoskop. V sobotu 19. červ-
na odstartují slavnosti v 15 hodin 
programem pro děti. Připraven 
bude skákací hrad, koncert Chytej 
ušima, vystoupí varnsdorfští par-

kouristé, Bratři v tricku nebo Vác-
lav Strasser se svou Bubbleshow. 
Vstup po oba dny bude zdarma.

Další program připravují orga-
nizátoři na září, kdy by v prostoru 
náměstí proběhl hudební koncert 
některého z větších umělců hu-
dební scény, vstupné by bylo také 
zdarma. 

Dvoudenní program v prosto-
ru před divadlem s sebou přináší 
také drobné omezení v dopravě. 
Část ulice Partyzánů bude uza-
vřena a bude vyznačena objízdná 
trasa.                                   

                                    Tomáš Secký

Dárkový šek na více než sedmadvacet tisíc předal ředitel společnosti Jan Rýdl mladší; foto TOS Varnsdorf
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Noc kostelů: Zajímavý program přilákal stovky lidí
Veřejnosti se otevřel kostel Pokoje a sv. Karla Boromejského

Varnsdorf        Dva varnsdorf- 
ské chrámy se opět zapojily do 
celorepublikové Noci kostelů, 
která proběhla v pátek 28. květ-
na. 

Tato akce byla po několikamě-
síční pauze kvůli koronavirové 
pandemii vůbec první, která se 
mohla uskutečnit. Tradičně byl 
pro zájemce připravený program 
v kostele Pokoje (červeném) a  
v kostele sv. Karla Boromejského 
(zvaný „bez věže“). Každoročně 
je Noc kostelů velmi oblíbená a 
návštěvníky hojně navštěvovaná.
Letos tomu nebylo jinak. Událost 

samozřejmě doprovázela hygie-
nická opatření.

Kostel sv. Karla Boromejské-
ho se veřejnosti otevírá při Noci 
kostelů každý druhý rok, střídá se 
totiž s chrámem sv. Petra a Pavla 
na náměstí. Letos v kostele „bez 
věže“ organizátoři nabídli od tří 
hodin volnou prohlídku prosto-
rů, od půl šesté následovala tichá 
adorace k Nejsvětější svátosti a 
od šesti hodin proběhla mše, kte-
rou celebroval P. Jacek Kotisz. Po 
mši si zájemci mohli poslechnout 
výklad o historii místa v podání 
Pavla Jandy. Po celou dobu zde 

byla ke zhlédnutí výstava fotogra-
fií z historie farnosti. Návštěvníci 
měli také možnost v kostele zapá-
lit svíčku za zesnulé.

Program v kostele Pokoje byl 
oproti minulým rokům kratší  
z důvodu protiepidemických naří-
zení. V šest hodin večer byl zahá-
jen prohlídkou, kterou si připra-
vili studenti Gymnázia Varnsdorf. 
Ta byla určena spíše pro menší 
účastníky a navázalo na ni poe-
tické pásmo pěti bajek Africké 
pohádky aneb Pavoučí píseň.  
Po představení vystoupil hudeb-
ník Ctirad Macháně s hrou na 

netradiční perkusní nástroj hang. 
Následoval akustický kytarový 
koncert Honzy Holečka a Pavla 
Marcela a událost zakončil noční 
koncert na hang, který v prosto-
rech kostela dotvořil nevšední 
atmosféru. Během celého večera 
byly pro návštěvníky připraveny 
stánky s občerstvením od míst-
ních prodejců.

Velký dík patří všem pořadate-
lům a účinkujícím, kteří se na pro-
gramu v této složité době podíleli 
a pomohli tím nastartovat varns- 
dorfskou kulturu.

                Barbora Hájková; foto Ivo Šafus
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V soutěži Skleněná popelnice obsadil Varnsdorf čtvrté místo

Andrej Zavadský: Je fajn, že si nás ti nejlepší najdou sami

Varnsdorf        Sedmnáctý roč-
ník soutěže Skleněná popelnice 
zná své vítěze. Do klání, které 
vyhlašuje Ústecký kraj ve spo-
lupráci s autorizovanou obalo-
vou společností EKO-KOM, a.s., 
se zapojilo na 350 obcí z kraje. 
Varnsdorf se ve své kategorii 
umístil čtvrtý.

Soutěž byla tradičně rozdělena 
do čtyř kategorií. Obce do 500 
obyvatel, obce nad 501 obyvatel, 
městysy do 3 500 obyvatel, a na-
konec města nad 3 501 obyvatel. 
Varnsdorf v třídění odpadu nako-
nec obsadil v poslední zmiňované 
kategorii čtvrté místo. Odměnou 
mu byla skleněná soška a šek na 
deset tisíc korun. První místo pu-
tovalo do Roudnice nad Labem, 
druhé místo obsadily Libochovi-
ce, třetí Louny.

Stejně jako loni, i letos museli or-
ganizátoři vlivem koronaviru zrušit 
slavnostní setkání a vyhlášení fina-
listů. Ocenění tak přijela osobně 
předat Alice Karlíková, regionální 
manažerka společnosti EKO-KOM.

V Ústeckém kraji vytřídil každý 

obyvatel za loňský rok 44 kilogra-
mů odpadu. Za celorepublikovým 
průměrem, který v roce 2020 
činil na každého obyvatele 53,2 
kilogramu, kraj zaostal o více než 
9 kilogramů. „V porovnání se sou-

sedními regiony v celkové výtěž-
nosti tříděného odpadu stále po-
kulháváme, jsem ale přesvědčena, 
že finanční odměna za umístění  
v této soutěži bude pro další obce 
motivačním prvkem k rozvoji sběru 

tříděného odpadu. Jsem ráda, že 
se i letos v soutěži objevila města 
a obce, kde proběhla větší infor-
movanost občanů, což mělo velmi 
dobrý efekt,“ dodala Karlíková.                                                               
           Tomáš Secký

V kategorii nad 3 501 obyvatel získal Varnsdorf v třídění odpadu čtvrté místo;  foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Důkaz toho, že 
varnsdorfská textilní tradice je  
v našem městě stále živá, si moh-
li čtenáři přečíst v minulém čísle 
Hlasu severu, ve kterém jsme 
představili novou autorskou 
značku oblečení Manimo. Jen  
o pár obchodů vedle sídlí Andrej 
Zavadský, který je majitel ob-
chodu a značky 102 STYLE.

Už čtrnáct let má ve Varnsdor-
fu Andrej Zavadský svůj obchod 
102 STYLE v Národní ulici. V sou-
časné době se mimo autorského 
oblečení zaměřuje i na merche 
pro známé osobnosti. Označení 
merch pochází z anglického slova 
merchandise, což v překladu zna-
mená zboží a jedná se o oblečení 
a módní doplňky s vlastními potis-
ky, které napřímo prodávají zná-
mé osobnosti svým fanouškům.

Ondrovu práci, se kterou mu 
pomáhá jeho manželka Denisa, 
jste mohli vidět u osobností na-

příč republikou – například Jiřího 
Tkadlčíka, Czech Virusu, Pavla Be-
rana, VT Gym, Gym Leader, OST 
Varnsdorf, Řezníka, Oktagonu 
MMA, Lucky Alvin a dalších. No-
vinkou je spolupráce s hvězdou 
bojových sportů Karlosem „Termi-
nátorem“ Vémolou.

Dělali jsme spolu rozhovor 
před dvěma lety. Tehdy jsi řekl, 
že se ve své práci chceš navrá-
tit ke kořenům a ke klasickému 
logu. Stalo se tak? Co se za tu 
dobu změnilo?

„Je pravda, že se zvedl prodej 
přímo našich kolekcí. Takže ano, 
děláme víc věcí s naším logem. 
Hodně nás bavila limitovaná edi-
ce mikin Liberty ve spolupráci se 
Snowerem (známý tatér), kterou 
jsme vyladili do posledního de-
tailu. Bylo jich pouze dvacet a jen 
se po nich zaprášilo. Máme v plá-
nu další spolupráce podobného 
typu.“

Současná situace je pro mno-
ho obchodníků opravdu složitá. 
Jak jsi na tom ty? V jakém reži-
mu nyní pracuješ?

„Situace, která je teď, není pro 
nikoho jednoduchá. My to re-
spektujeme, ale v žádném přípa-
dě nepovolíme a pracujeme na  
100 % pořád. Už pár let řešíme 
objednávky on-line, takže pro nás 
se toho tolik nezměnilo.“

Dozvěděla jsem se, že děláš 
merch pro hvězdu bojových 
sportů Karlose „Terminátora“ 
Vémolu. Jak taková spolupráce 
vlastně vznikla? Co všechno to 
obnáší?

„Je fajn, že si nás ti nejlepší 
vždy najdou sami, i když zrovna 
této spolupráci hodně napomohl 
majitel MK Lůžkoviny a kamarád 
Jakub Kalvoda. Je to pro nás čest, 
ale na druhou stranu přistupuje-
me stejně ke Karlovi z Prahy jako  
k Vencovi z Dolního Podluží.“

Děláš i návrhy merche, nebo 
pouze samotný tisk na oblečení?

„Naše práce začíná právě u po-
čítače, kde tvořím návrhy a typy 
potisku. Potom jednáme o střihu 
a různých aplikacích na materiál. 
Výroba vzorků a jejich zkouška 
je náš základ. Potom už putuje 
merch za lidmi a popřípadě se 
prodává dál.“

Máš ve svém portfoliu ještě 
nějaké další významné spolu-
práce?

„Už jen čekám, až se ozve Dana 
White (pozn. redakce – prezident 
šampionátu bojových umění 
UFC).“ (smích).

Chystáš pro své příznivce něja-
ké novinky?

„Všechny novinky najdete 
na webových stránkách www.
shop102.cz a na Instagramu 
@102_style. Určitě je na co se 
těšit!“

                                        Barbora Hájková
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Rok 1971: Panorama se otevřela, hlediště praskalo ve švech
Varnsdorf       Nadešel slav-

nostní okamžik. Přestřižení pás-
ky otevřelo cestu do tehdy nej-
modernějšího kina v republice. 
Událost si nenechaly ujít tisíce 
lidí z Varnsdorfu a okolí. Veřej-
nosti se kino otevřelo 29. května 
1971, o den dříve se ale sál zapl-
nil pozvanými hosty. Od té doby 
uplynulo dlouhých padesát let.

Každý nám je může závidět
Je z toho vždycky velká nefal-

šovaná radost, když se po dlou-
hé době, po mnoho překážkách, 
dobré dílo podaří. Výstavba 
70mm kina v našem městě neby-
la maličkostí. Vyžádala si nesmír-
né obětavosti organizátorů, bri-
gádníků, veliké pomoci podniků 
a závodů a také nemalé finanční 
náklady. Vždyť samotné kino sta-
víme od roku 1967 a přišlo nás na 
12 milionů korun. Tato částka se 
mnohým bude zdát nízká, neboť 
je oproštěna od nákladů vynalo-
žených na stavbu hotelu.

Není proto divu, že zahájení 
provozu v tomto 70mm kině bylo 
pro naše město a celé okolí veli-
kou společenskou událostí. První 
představení nepatřilo oficiálním 
představitelům a hostům, ný-
brž samotným tvůrcům tohoto 
krásného kulturního stánku. Ve 
čtvrtek 27. května zhlédli jako 
první širokoúhlý film „Čajkovskij“ 
dělníci a brigádníci, kteří kino sta-
věli. Při této příležitosti jim přišli 
poděkovat za dobrou práci, před-
seda MěstNV Josef Mynář a další 
členové rady.

O den později, v pátek  
28. května, se prostory kina za-
plnily pozvanými hosty. Přišli 
zástupci závodů, podniků, členo-
vé národního výboru, zástupci 
stranických a mládežnických or-
ganizací nejen z Varnsdorfu, ale  
z celého Šluknovského výběžku. 
Nechyběli ani hosté ze sousední-
ho Seifhennersdorfu a z ředitel-
ství Státního filmu.

Předseda Městského národní-
ho výboru Varnsdorf Josef My-
nář v úvodním slovu přivítal na  

mimořádné kulturní události sou-
družku Slezákovou, zástupkyni OV 
KSČ, za ONV tajemníka soudruha 
Šťastného, delegaci ze Seifhe-
nnersdorfu i hlavního autora stav-
by soudruha Ing. Poštůlku. Dále 
pak všechny zástupce národních  
výborů a ostatní hosty. Řekl doslo-
va:

„Dnešním dnem zahajujeme 
provoz tohoto kina, které je jed-
no z nejlepších v naší republice. 
Odevzdáváme je naší veřejnosti a 
věříme, že bude nejen svým pro-
středím, ale i náplní, obsahem ší-
řit kulturu v duchu socialistických 
zásad, že bude dobře působit na 
výchovu socialistického člověka. 
Otevíráme je na počest 50. výročí 
založení naší KSČ a v době zase-
dání XIV. Sjezdu KSČ, který svým 
významem vstoupí do historie na-
šich národů. Tento termín otevření 
byl stanoven již v minulém roce a 
díky pochopení pracovníků, kteří 
se na závěrečných pracích podíleli, 
bylo možné tento den uskutečnit.

Našlo se dost skeptiků, kteří  
tvrdili, že tento termín je nespl-
nitelný, ale dokázalo se jedno, že  
kam se síla napře – tam se svět 
pohne! 

Samotná stavba, která se pro-
váděla v akci Z, měla své speci-
fické problémy, ať již jde o různé 
změny původního záměru, pro-
blémy s otázkou financování, 
plnění úkolů mnoha odborných 
profesí nebo i organizování a za-
jišťování dobrovolných brigádní-
ků. Zůstává skutečností, že stavba 
jako celek není dokončena. Chybí 
dokončit hotel, který je součástí  
tohoto kina a který má být dokon-

čen v červnu příštího roku. Proto i 
zde jsou ještě některé nedostatky, 
které postupně, a tak říkajíc za 
pochodu, odstraníme. To se týká 
i samotného okolí kina a jeho 
úprav.

Nejdůležitějším problémem je 
pro nás otázka ekonomická. To 
znamená úhrada celkového ná-
kladu, která nám dá ještě mno-
ho starostí a s kterou se musíme 
za pomoci našeho ONV vypo-
řádat, nepřipustíme, aby se tak  
stalo na újmu dalšího zlepšování 
životního prostředí v našem měs-
tě.

Jsem přesvědčen, že se vám 
toto prostředí líbí, že je budeme 
nejen navštěvovat, ale také spo-
lečně chránit před všemi, kdo by 
je chtěli ničit. Bylo by neodpo-
vědné, kdyby toto dílo, vytvořené 
těžkou prací, rukama našich lidí, 
mělo být neodpovědností někte-
rých jedinců znehodnoceno.“

V závěru svého projevu zdůraz-
nil předseda MěstNV významnou 
pomoc národních podniků TOS, 
Elite, Komunálních služeb i Do-
movní správy. Poděkoval zvlášť 
za účinnou pomoct vojákům naší 
posádky a všem, kteří při stavbě 
pomáhali. Jmenovitě pak zaměst-
nancům Městského stavebního 
podniku, kteří na stavbě pracovali 
od jejího začátku.

Dr. Řeháček, zástupce Státní-
ho filmu Praha, ve svém krátkém 
projevu řekl, že varnsdorfské kino 
je v současné době nejlepší v re-
publice, že tak pěkné nemá ani 
Praha. Slíbil, že nás budou záso-
bovat dobrými filmy, které by 
odpovídaly prostředí, kde budou 

promítány.
Po představení na krátké bese-

dě s předsedou národního výbo-
ru a tajemníkem SED ze Seifhe-
nnersdorfu jsme se dozvěděli, že  
v NDR je kino tohoto druhu pouze 
jediné, a to v Lipsku. Naši sousedé 
se již těší na návštěvu varnsdorf-
ského kina, kterou uskuteční, jak-
mile bude znovu zahájen provoz 
na našem hraničním přechodu.

Zahájením provozu 70mm kina 
naše usilovná práce nekončí. 
Chceme, aby v příštím roce byla 
také dokončena výstavba hote-
lu. A již dnes musíme vynaložit 
všechny své síly na dokončení 
druhé, neméně významné akce, 
výstavby sportovního stadiónu ve 
varnsdorfské kotlině. Vždyť stejně 
důležité, jako rozšiřovat kultur-
ní obzor lidí, je i pečovat o jejich 
zdraví, tělesný rozvoj.

-gl-

Toto bylo plné znění článku  
z 8. června 1971 v tehdejším Hla-
su severu. Široké veřejnosti se 
kino otevřelo v sobotu 29. května 
1971. Diváci mohli během květ-
na, června a července zhlédnout 
filmy Čajkovskij, Bitva v Ardenách, 
Pěnička a paraplíčko, Spartakus, 
Angelika a sultán a My Fair Lady.

Současný majitel kina, Pavel 
Nejtek, by rád 50. výročí od ote-
vření kina důstojně oslavil pro-
mítáním zmíněných filmů včetně 
dalšího programu. Situaci ale 
nadále komplikuje koronavirus, 
který neumožňuje zorganizovat 
plnohodnotnou akci.

                                               Tomáš Secký

28.05.1971
Historická fotografie: Naplněné hlediště 70mm kina Panorama v den premiéry; foto archiv
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Inzerce

ul. Legií 2236
Varnsdorf

NOVĚ OTEVŘENO

od  

1. 6.



Dne 14. června 
vzpomeneme již 
20. výročí, kdy 
nás navždy opustil 
náš milovaný, sta-
rostlivý a praco-

vitý manžel, tatínek a dědeček pan  
Karel Kaňa. Stále vzpomínáme a ni-
kdy nezapomeneme. Manželka Věra, 
dcery Blanka a Martina s rodinami.

Dne 3. června uply-
nulo 19 let od úmr-
tí Vladimíra Ja-
nouška. S láskou a 
úctou stále vzpomí-
ná manželka Dáša  

s rodinami. Děkujeme za tichou vzpo-
mínku všem přátelům a známým.

Chtěli bychom poděkovat touto ces-
tou všem zdravotníkům a hasičům, 
kteří nám pomáhali 17. 5. 2021 při 
záchraně života našeho syna. Patří 
jim náš velký dík. Rodina Zahnova

Senioři děkují paní Janě Svačinkové 
a všem dalším lidem za všestrannou 
pomoc v době koronaviru.

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

17.6.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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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.

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

31. ročník vernisáže mateřských škol z Varnsdorfu

ZŠ a MŠ Bratislavská využívá k výuce letní třídu

Předškoláci v MŠ Národní dostali dárek ke Dni dětí

Varnsdorf     Každoročně z jara 
pořádá v městském divadle Ma-
teřská škola Varnsdorf, Pražská 
2812, příspěvková organizace  
(s neoficiálním názvem „Zahrád-
ka“) za podpory města výstavu 
dětských prací ze všech varns- 
dorfských mateřských škol.

Děti i letos kreslily a malova-
ly nádherné obrázky, tentokrát 
na téma „Když všechno kvete“. 
„Bohužel již druhým rokem nám 
doba neumožnila sejít se na ver-
nisáži společně v Městském diva-
dle Varnsdorf. Vítězné trio z každé 
mateřské školy můžete tedy opět 
zhlédnout z pohodlí domova na 
webu MŠ Zahrádka – www.msza-
hradkavdf.cz, kde jsme pro vás 
v aktualitách připravili virtuální 
vernisáž,“ říká ředitelka mateřské 

Varnsdorf  Děti a žáci 
v ZŠ a MŠ Bratislavská využívají 
k výuce letní třídu. Učení venku 
je názorné, pestré a zvyšuje zá-
jem o učení. Zároveň podporuje 
zdraví dětí.

„Jsme moc rádi, že děti z naší 
školy mají tu velkou výhodu, že  
v této nelehké době může pro-
bíhat větší část předškolního  
i školního vzdělávání na čerstvém 
vzduchu. Předností školy je pro-
storná zahrada, kde byla vybudo-
vána letní třída, kterou děti z celé 
MŠ i ZŠ denně využívají,“ popisuje 
letní třídu ředitel školy Petr Šmíd.
Třída obsahuje desítky herních a 
cvičebních prvků z kvalitních pří-
rodních materiálů, prolézačky, 
trampolíny.

„Naší prioritou je podporovat 
u dětí přirozený pohyb a radost 
ze sportování. V současné době 

Varnsdorf  Zaměstnanci MŠ 
Národní (známé též jako Na ko-
pečku) chtěli předškolním dětem 
dát ke Dni dětí něco nečekané-
ho, a přitom tolik potřebného 
pro jejich další rozvoj. 

„Bez váhání jsme se zapojili do 
projektu Metodických kabinetů 
digitálního vzdělávání EU a po-
řídili do mateřské školy mobilní 
dotykový displej MultiBoard,“  
řekla nadšeně Vlasta Tarnóczyová.  

Dotykový displej obsahuje ne-
spočetné množství vzdělávacích 
aplikací a interaktivních úloh, 
které děti zábavnou a hravou for-
mou poučí i pobaví.

                                              Marie Rejfová

školy Hana Dojčánová.
Vystavovaly děti ze všech ma-

teřských škol ve Varnsdorfu a seš- 
lo se celkem 120 nádherných ob-

rázků. „Tímto děkujeme všem za 
účast, srdečně zveme ke zhlédnutí 
a těšíme se na další roky,“ dodala 
závěrem Dojčánová.     MŠ Zahrádka

Děti tvořily obrázky na téma Když všechno kvete; foto Nikola Ulvrová 

Děti během výuky v letní třídě; foto ZŠ a MŠ Bratislavská

upravujeme náš školní vzděláva-
cí program tak, aby tento způsob 
vzdělávání byl povýšen do té míry, 
abychom se stali příkladem učení 
v přírodě nejenom pro školy v na-

šem regionu, ale v celé republice. 
Propojení s přírodou je základním 
cílem naší pedagogické práce  
s dětmi,“ dodal Šmíd.

                                 ZŠ a MŠ Bratislavská
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Strož očekává nabitý program, chce vylepšit loňský rok

Jan Filip: Žižkov? Dobrá volba, posunulo mě to dál
Praha         Měl před sebou 

velmi slibnou fotbalovou karié-
ru. V 27 letech, kdy mohl být na 
vrcholu, ovšem nehraje. Varns- 
dorfskému odchovanci Janu Fi-
lipovi vystavily stopku problé-
my s kolenem. Aktuálně působí 
jako asistent trenéra ve Viktorii 
Žižkov, kam si ho s sebou vzal 
bývalý varnsdorfský kouč David 
Oulehla. 

Honzo, jak zatím hodnotíte 
vaše půlroční působení ve Vikto-
rii Žižkov?

Nevyšlo mi to jako hráči, takže 
teď to mám nastavené tak, že se 
chci posouvat jako trenér. Tohle 
byla velká výzva a krok dopředu. 
Ve Varnsdorfu jsem byl dlouho, 
mám tu rodinu, kamarády. Přesto 
jsem cítil, že už bych potřeboval 

změnu. Takže když se Davidovi 
naskytla možnost jít na Žižkov, 
oslovil mě, jestli bych do toho ne-
šel s ním. Tak jsem neváhal. Vel-
ká změna je hlavně v cestování. 
Tím, jaká je tady situace, máme 
momentálně sídlo na Střížkově a 
dojíždíme na okolní hřiště. Jsme 
často na cestách. Život v Praze je 
fajn, ale doma budu vždycky ve 
Varnsdorfu. 

Kolo před koncem letošního 
ročníku jste na čtvrtém místě. 
Během jarní sezóny měl prý Da-
vid Oulehla nůž na krku. Je to 
pravda?

Já tedy o žádném ultimátu zprá-
vy nemám. Výsledkově jsme urči-
tě nezačali dobře, ale postupem 
času se to zvedlo. Kluci skvěle 
pracují a každým zápasem jdeme 

nahoru. Máme tady kvalitní tým. 
Myslím, že Viktorka patří na ty 
nejvyšší příčky. Vzhledem k tomu, 
co se v klubu děje, nebude čtvrté 
nebo páté místo žádnou ostudou. 
Právě naopak. 

Zápas proti svému Varnsdorfu 
už máte za sebou, doma jste vy-
hráli 1:0. Jaké to bylo? 

Na zápas jsem se těšil, poprvé 
jsem stál proti klukům na druhé 
straně. Chtěl jsem vyhrát, to se 
povedlo. Varnsdorf předvedl vý-
borný výkon. Kdyby zvládl lépe 
některé situace, mohl tady klidně 
bodovat. S kluky jsem neustále v 
kontaktu, často jezdím domů. Když 
mám volno, tak chodím na každý 
zápas. Varnsdorfu budu vždycky 
fandit, pokud nebude hrát proti 
nám (smích). 

Co bude po sezóně? Chtěl bys-
te pokračovat na Žižkově? 

Moc rád bych tady zůstal, uvidí-
me, jaká bude situace. Fotbal milu-
ju a určitě v něm budu pokračovat, 
když bude o mě zájem. Kdyby bylo 
nejhůř, tak jsem připraven jít jako 
každý normální člověk do práce. 

Když to všechno shrneme, tak 
nelitujete toho, že jste do Prahy 
odešel, viďte? 

Nelituju žádného rozhodnutí ve 
svém životě. Takhle mělo všech-
no být, jsem rád, že jsem to šel 
zkusit. Je to pro mě velká výzva a 
velké zkušenosti. Troufnu si říct, že 
ty tři roky, co jsem s Davidem, mě 
posunuly jako trenéra. Kdybych  
s ním nešel do Prahy, vím, že bych 
litoval. Já mám prostě rád výzvy. 

                                                          Redakce

Varnsdorf     V pandemii koro-
naviru sport hodně trpěl. Jedno-
dušší to mají sportovci, kteří pro-
vozují individuální disciplíny.

Jako třeba varnsdorfský cyklista 
Jan Strož. Ten má za sebou trénin-
ky ve Španělsku. „V poslední době 
už jsem byl i na závodech. Jedna-
lo se o etapový závod kategorie 
UCI-S2 Volcatt MTB Race, kterého 
jsme se zúčastnili jako tým. Je prav-
da, že jsem od půlky ledna strávil 
pět a půl týdne na Kanárských os-
trovech. Moje poslední příprava  
tak byla opravdu kvalitní,“ zdůraz-
nil. 

Temné období koronaviru mu-
selo zasáhnout každého. Jak to 
bylo u varnsdorfského cyklisty? 
„Kdo by řekl, že ho to nezasáhlo, 
tak by podle mě lhal. Mě to zasáh-
lo celkem zásadně na jaře loňského 
roku. Nikdo pořádně nevěděl, co a 
jak bude. Na druhou stranu se vše 
uskutečnilo podle plánu. Sice se to 
všechno posouvalo, ale naštěstí se 
to nezrušilo. To bylo super. S odstu-
pem času to nakonec do závodní-
ho kalendáře takový zásah nebyl,“ 
pokýval hlavou. 

Jako cyklistu ho omezení zase 
tak moc nelimitovala. „Samozřej-
mě, nějaké omezení tam byla. 

Jsem profesionální sportovec, byly 
tam samozřejmě výjimky od Čes-
kého svazu cyklistiky. Trénink byl 
v pohodě a možný bez problémů,“ 
prozradil. 

Za poslední rok a půl se tak 
Strož nenudil, program byl díky 
časovým posunům o něco nabi-
tější. „Jak už jsem zmínil, závody 

se uskutečnily defacto v plném 
rozsahu. Jenom to bylo v kratším 
čase. Nakonec to bylo velice ná-
ročné, ale byl jsem šťastný, že se  
v Česku mohlo závodit. Svět na tom 
byl v létě daleko hůř,“ připomněl. 

Zdá se, že se sportovní svět 
pomalu ale jistě vrací do normá-
lu. „Teď už to konečně vypadá, 

že se všechno opět rozjíždí. Zá-
vodní program bude opět nabitý. 
Začneme závody Kola pro život. 
Všechno by v první části mělo vr-
cholit v červnu na druhé světové 
maratónské sérii v Itálii. Násle-
dovat bude mistrovství Evropy  
v maratonu, které se bude konat 
ve Švýcarsku. Takže toho bude zase 
hodně. Já už se ale těším, motivace 
mi nechybí,“ usmál se Strož. 

Jaké nejbližší cíle si tedy dává 
do dalších měsíců? „Co se týče 
vrcholové sportu, tak bych se rád 
pokusil vylepšit loňský rok, který 
sám o sobě tak špatný nebyl. Vel-
kým cílem je pro mě Mistrovství 
České republiky v maratonu, kte-
ré se jede v září v Harrachově,“ 
doplnil. „Do našeho týmu vstou-
pil nový generální partner, je jím 
firma D2mont. Letos tak budeme 
jezdit pod novým názvem D2mont  
Merida Cycling Team,“ stručně do-
dal. 

„Na závěr bych chtěl říct, že 
dobu, plnou zákazů a opatření, 
jsem hlavně díky své manželce 
prožil velice dobře. Hodně mě pod-
porovala a stále podporuje. Za to 
jí opravdu patří velké díky,“ uzavřel 
vše Jan Strož. 

                                                         Redakce

Varnsdorfský Jan Strož jezdí za D2mont Merida Cycling Team; foto archiv Jana Strože
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Uf! Dvě remízy dovedly fotbalisty k druholigové záchraně

Atletický klub se probouzí, v červnu ho čekají první závody

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 11

Varnsdorf       Předposlední 
kolo druhé nejvyšší fotbalové 
ligy rozhodlo o definitivní zá-
chraně varnsdorfských fotbalis-
tů. K ní svěřenci Pavla Drska tak 
trochu doklopýtali. V jarní části 
vyhráli jenom dvakrát, navíc 
vždy na půdě soupeře (Dukla, 
Vyšehrad).

V předposledním domácím zá-
pase Varnsdorf remizoval s po-
stupujícím Hradcem Králové 1:1. 
„Sice jsme šli proti Hradci do ve-
dení, ale nehráli jsme zrovna dob-
ře. Chtěli jsme hrát po zisku míče 
rychle dopředu, bylo potřeba pře-
konat hradecký defenzivní blok. 
Z toho vyplynula naše branka. 
Bohužel jsme inkasovali z krásné 
akce hostů těsně před odchodem 
do kabin. Respektovali jsme sou-
peřovu kvalitu. Ve druhém polo-
čase jsme hráli lépe a měli příleži-
tosti vstřelit vítězný gól. Buď jsme 
neměli štěstí anebo nás srážela 
nekvalita v poslední přihrávce. 
Šance byly i po standardních si-
tuacích, v závěru tam byl zajíma-
vý trestný kop, ale Ruďna (pozn. 
redakce – Rudnytskyy) netrefil 
branku,“ komentoval zápas Pavel 
Drsek, kouč Varnsdorfu. 

Následně cestovali Severoče-
ši do dalekého Prostějova, kde 
uhráli bezbrankovou remízu. Tým  

z Kotliny neprohrál počtvrté  
v řadě, navíc tímto bodem získal 
definitivně druholigovou záchra-
nu. „Do zápasu jsme vstoupili 
dobře, hned v úvodu se nám po-
vedl nacvičený signál z rohu, ale 
střelu Rudnytského bohužel vyhla-
vičkoval z brány domácí obránce. 
Poté přebrali aktivitu domácí a 
vytvořili si několik slibných šancí. 
Gólman Richter byl však vždy na 
správném místě. Po poločase tlak 
domácích narostl, ale naše obra-

na, v čele se skvělým Richterem, 
branku nedostala. Vezeme si tak 
šťastný bod, který pro nás zna-
mená jistotu setrvání v soutěži. 
Samozřejmě z toho máme všichni 
velkou radost,“ nechal se slyšet 
Martin Kotyza, asistent trenéra 
Drska. 

Letošní ročník zakončil Varns- 
dorf domácím derby zápasem 
proti Ústí nad Labem 0:1. Varns- 
dorf na jaře odehrál čtrnáct utká-
ní a získal 13 bodů. Nejlepším 

střelcem týmu v sezóně je kapitán 
Pavlo Rudnytskyy se šesti branka-
mi, nejvíce žlutých karet obdržel 
Kristián Zbrožek (9), jedinou čer-
venou kartu z týmu „vyfasoval“ 
Marek Richter.

V příští sezóně se Varnsdorf 
utká s Opavou, Brnem a Příbramí. 
Tyto týmy totiž sestupují z nejvyš-
ší fotbalové soutěže a budou hrát 
druhou ligu. Z druhé ligy postou-
pil Hradec Králové.

                                                       Redakce

Důležitý bod. Na snímku Patrik Schön (ve žlutém), autor branky proti Hradci; foto Tomáš Secký

Varnsdorf   Atletický klub TJ 
Slovan Varnsdorf okamžitě využil 
rozvolňování ve sportovní sféře a 
po velmi dlouhé době se vrátil k 
tréninkům. 

Na tuhle chvíli se těšili jak tre-
néři, tak samotné děti. „Jakmile 
to bylo možné, tak jsme začali  
s dětmi trénovat. Ze začátku to 
byly skupiny po dvanácti dětech. 
Aby se všechny skupiny mohly vy-
střídat, museli jsme tréninky roz-
ložit do celého týdne. Některý den 
tak byly i tři tréninky za sebou. Vrá-
tily se nám všechny děti, za to jsme 
samozřejmě nesmírně rádi,“ po-

tvrdila Zuzana Zajíčková, trenérka 
atletického oddílu TJ Slovan Varns- 
dorf. 

V jakém stavu se děti vracejí  
k tréninku? Tuhle otázku si poklá-
dají asi všechny sportovní kluby po 
celé republice. „Stav dětí je různý. 
Je opravdu vidět, kdo se přes tu 
dlouhou pauzu hýbal, a kdo ne. 
První tréninky tak byly pro některé 
trochu bolavější. Část dětí si svou 
výkonnost udržela, bohužel větší 
skupina má v jednotlivých disciplí-
nách horší výsledky,“ povzdechla 
si. 

Červen už bude pro varnsdorf- 

ské atlety ve znamení prvních 
závodů. „Tak 2. června nás čeká 
celorepublikový atletický otví-
rák Atleti spolu. Tenhle den u nás  
v oddíle pojmeme jako oddílové 
závody všech tréninkových skupin. 
Dále by měla v červnu začít první 
kola Krajských přeborů družstev 
všech věkových kategorií. Těch se 
samozřejmě také zúčastníme,“ 
prozradila Zajíčková. 

Sport se tak postupně vrací do 
starých kolejích, přesto děti přišly 
o řadu závodů, turnajů a dalších 
akcí. „Přišli jsme o celou halovou 
sezónu. V prosinci se měl konat 

námi oblíbený Pomerančový mí-
tink v jablonecké hale. V lednu a 
únoru měly probíhat Krajské pře-
bory jednotlivců a družstev v Jab-
lonci nad Nisou. Druhým rokem 
se nemohlo konat atletické sou-
středění v Lomnici nad Popelkou,“ 
zakroutila smutně hlavou. „Jsme 
samozřejmě rádi, že můžeme tré-
novat a závodit. Děti mi moc chy-
běly. Byla jsem ráda za jakékoliv 
zprávy a fotky některých rodičů, 
kteří nás informovali o různých 
sportovních aktivitách našich svě-
řenců,“ dodala Zuzana Zajíčková. 

                                                          Redakce


