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Vedení města a nemocnice jednali s Krajskou zdravotní a.s.

Varnsdorf     Jak asi většina  
z vás zaznamenala, po březno-
vém jednání s novým ředitelem 
rumburské Lužické nemocnice,  
o kterém jsme psali, došlo  
k personálním změnám ve ve-
dení Krajské zdravotní a.s. Na 
místo předsedy představenstva 
byl zvolen bývalý ministr zdra-
votnictví, v té době člen předsta-
venstva Krajské zdravotní a. s., 
Adam Vojtěch.

S předsedou si radnice v po-
lovině dubna sjednala schůzku 
s cílem získat informace o dal-
ším vývoji zdravotnictví ve Šluk-
novském výběžku s ohledem na 
využití Nemocnice Varnsdorf  
v koncepci zdravotnictví Ústecké-
ho kraje. V současné době stále 
platí výnos ministryně zdravot-
nictví Zuzany Roithové z června 
roku 1998, kterým bylo na zákla-
dě výběrového řízení doposud 
platně rozhodnuto, že nemocnice  
v Rumburku bude pro Šluknovský 
výběžek provozovat akutní a lůž-
kovou péči, zatímco nemocnice 
ve Varnsdorfu bude poskytovat 
péči v oblasti LDN, služby indikač-
ních odborných ordinací v oblasti 
gynekologie a chirurgie a 24 hod. 
traumatologicko-ortopedickou 
ambulanci. Veškeré tyto služby 
nemocnice Varnsdorf od roku 
1998 zajišťuje. 

Varnsdorfská nemocnice je na-
víc od února letošního roku očko-

vacím místem II. typu, od března 
také testovacím místem pro pen-
dlery a další občany z blízkého 
okolí.

Během schůzky, které se dále 
zúčastnili ředitel rumburské 
nemocnice Petr Malý, starosta 
města Varnsdorf Roland Solloch, 
místostarosta Jiří Sucharda a ře-
ditel nemocnice Varnsdorf Vác-
lav Jára, byl probrán další vývoj 
Lužické nemocnice. Zatímco při 
březnovém jednání se hovořilo o 
termínu převodu Lužické nemoc-
nice z Krajské majetkové a. s. na 
Krajskou zdravotní a. s. až ve tře-
tím čtvrtletí letošního roku, nově 
by tento termín měl nastat už 
v polovině roku, tedy od 1. čer-
vence 2021. Novinkou je i to, že 
Lužická nemocnice nebude dal-
ším, tedy sedmým segmentem 
společnosti (od letoška přibyla Li-
toměřická nemocnice), ale bude 
přímou pobočkou (odloučeným 
pracovištěm) mateřské Masary-
kovy nemocnice. To umožní lepší 
personální obsazení nemocni-
ce. Využívaná bude také v rámci 
praxe studentů medicíny, nových 
lékařů, ale i středního zdravot-

nického personálu. V současné 
době probíhá výběrové řízení  
v projektu REACT – EU, pokud  
v něm nemocnice uspěje, dojde 
k její celkové rekonstrukci včetně 
dostavby nového pavilonu.

Areál v Podhájí, kde jsou v sou-
časné době tzv. Covidová lůžka na 
doléčení lehčích forem následků 
nemoci, se snaží Krajská zdravot-
ní, ve spolupráci se společností 
SeneCura s.r.o., využít pro 150 
lůžek domova pro seniory. Spo-
lečnost SeneCura je s více než  
7 500 lůžky a s 84 zařízeními před-
ním soukromým poskytovatelem 
péče v Rakousku. Dlouhodobě 
poskytuje péči klientům i v České 
republice, kde je největším ne-
státním provozovatelem domovů 
pro seniory a domovů se zvlášt-
ním režimem (pro seniory trpící 
Alzheimerovou chorobu či jinou 
formou demence).

Během jednání se řešilo za-
pojení varnsdorfské nemocnice 
do systému poskytované péče. 
Se situací v nemocnici je před-
seda Krajské zdravotní a. s. vel-
mi dobře seznámen. Mnozí si  
jistě vzpomenou, že ještě v době, 

kdy vykonával funkci ministra 
zdravotnictví, se jako jeden z mála 
ministrů s místní nemocnicí osob-
ně seznámil během své pracovní 
návštěvy koncem srpna v roce 
2019. 

Otevření lůžkové části interního 
oddělení v první polovině letošní-
ho roku, spolu se zřízením centra 
seniorské péče, zajistí dostatek 
pacientů pro následnou léčbu jak 
na 70 lůžkách rumburské nemoc-
nice, tak i kapacity LDN varnsdorf- 
ské nemocnice.

Vedení Krajské zdravotní jedno-
značně ocenilo vstřícnost vedení 
obou nemocnic v otázkách vzá-
jemné výpomoci lékařů, ale také 
součinnost během výpadku zdra-
votnických technologií, očkování 
apod. I do budoucna chce kraj  
s varnsdorfskou nemocnicí vel-
mi úzce spolupracovat. Zaměst-
nanci Krajské zdravotní mohou 
vypomáhat v místní nemocnici, 
naopak personál nemocnice by 
mohl využít akreditaci detašova-
ného pracoviště Masarykovy ne-
mocnice pro další kariérní růst a 
zvyšování kvalifikace.

                                               Jiří Sucharda

Vedení města a Nemocnice Varnsdorf jednali o vývoji zdravotnictví ve výběžku; foto město Varnsdorf
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Únik provozních kapalin po celém městě zaměstnal hasiče

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
11.3.2021 v 11:08 hod.
Na základě oznámení od občana 

našeho města byla do ulice Národ-
ní vyslána hlídka Městské policie 
Varnsdorf, kde dle oznámení byla 
na jednom z domů otevřená roz-
vodná elektrická skříň a hrozilo 
nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem. Vyslaní strážníci zjistili 
oprávněnost oznámení. Rozvodná 
skříň byla otevřena, přičemž zá-
mek nebyl porušen. Strážníci ji za 
pomoci kapesního nože zavřeli a 

zabezpečili proti dalšímu otevření.

12.3.2021 ve 23:18 hod.
Od operačního důstojníka Po-

licie ČR byla přijata žádost o spo-
lupráci při zákroku Policie ČR u 
potyčky. Vyslaní strážníci poskytli 
na uvedeném místě součinnost 
policistům. Na místě potyčky byla 
Policií ČR zjištěna zraněná osoba. 
Po příjezdu sanitky ZZS strážníci 
asistovali při převozu zraněného 
do nemocnice. Po dohodě s policií 

byl ošetřený muž hlídkou městské 
policie převezen na obvodní oddě-
lení Policie ČR k výslechu a dalšímu 
šetření. O celé události byl strážní-
ky sepsán úřední záznam pro po-
třeby Policie ČR.

13.3.2021 v 19:05 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno ostra-
hou jednoho z marketů, že za po-
kladní zónou zadrželi zákazníka, 
který nezaplatil za zboží, které od-

nášel z prodejny. Vyslaní strážníci 
na místě zajistili nezletilého chlap-
ce, který se snažil odcizit zboží. 
Vzhledem k nezletilosti byl na mís-
to přivolán sociální pracovník, kte-
rý ve spolupráci s městskou policií 
nezletilce převezl do místa jeho 
bydliště, kde byl předán matce. 
O celé události byl sepsán úřední 
záznam pro potřeby OSPOD Měst-
ského úřadu Varnsdorf.

Martin Špička,
velitel městské policie

Varnsdorf       Hasiči měli  
v uplynulých čtrnácti dnech opět 
napilno. Zasahovat museli u úni-
ku provozních kapalin, doprav-
ních nehod nebo u požáru sazí  
v komíně.

O vydatnou ranní sobotní pro-
cházku 17. dubna se hasičům po-
staral řidič neznámého vozidla, 
který z ulice Nezvalova zamířil 
přes Žitavskou a Národní ke Kauf- 
landu. Zřejmě netušil, že z jeho 
vozidla unikají provozní kapaliny a 
na mokré vozovce vybarví několik 
silnic ve městě.

Na místo nejprve vyjela profe-
sionální jednotka, následně také 
dobrovolná. I když jeden z hasičů 
při zásahu připomínal lovce du-
chů a vyděšeně ho sledovaly stov-
ky obyvatel města, duchy nikdo 
nelovil. Hasiči totiž do zádového 
rozprašovacího zařízení namíchali 
speciální roztok, který uniklou ka-
palinu na vozovce doslova nechal 
zmizet.

Když hasiči šli po ulici Národní 
zpátky, bohužel zjistili, že auto-
mobil v cestě pokračoval a vozov-
ka je znečištěná i v druhém pru-
hu. Skvrna se táhla po Generála 
Svobody, Národní, až ke slévárně 
a na Plzeňskou. Tam pomalu mi-
zela.

Dopravní nehoda na Studánce
Dne 17. dubna odpoledne vy-

jížděla profesionální jednotka na 
Studánku, kde v „esíčku“ došlo 

k dopravní nehodě dvou vozidel.  
V době příjezdu hasičů již na mís-
tě byli zdravotníci. Hasiči provedli 
protipožární opatření a zajistili 
místo nehody. Příčinu dopravní 
nehody zjišťovali dopravní poli-
cisté, dopravu odkláněli kolegové 
z dobrovolné jednotky z Rumbur-
ku společně s městskými policisty  
z Varnsdorfu.

Požár sazí v komíně
V sobotu 17. dubna kolem de-

sáté hodiny večer bylo na tísňo-
vou linku hasičů oznámeno, že  
v jednom z domů v ulici Horní ná-
břeží zřejmě hoří v komíně. Ope-
rační středisko vyslalo na místo 
jak varnsdorfskou profesionální, 
tak dobrovolnou jednotku.

Hasiči na místě zjistili, že půda 
domu je zakouřená a z komína se 
kouří v místech, kde to rozhodně 
není obvyklé. Hasiči proto pro-
vedli sražení hořících sazí a ko-
mín vyčistili. Další postup už bude  

v režii majitelů a kominíků.

Řidič skončil mimo vozovku
Krátce před sedmou hodinou 

ranní ve čtvrtek 15. dubna vyjíž-
děli hasiči na Stožecké sedlo, kde 
osobní automobil skončil mimo 
vozovku. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn. Hasiči na místě provedli 
protipožární opatření a zajistili 
místo nehody. K úniku provozních 
kapalin nedošlo.

Hasiči Varnsdorf

Hasiči likvidovali únik provozních kapalin. Skvrna se táhla přes celé město; foto miw.cz
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Varnsdorfští skauti během pandemie opravují své klubovny

Vedení města vstoupilo do jednání o budoucnosti „Sokolovny“

Varnsdorf   Do postupného 
zvelebování prostor kluboven se 
pustili skauti od loňského břez-
na, kdy byla pozastavena jejich 
běžná činnost kvůli koronaviru. 
Klubovny se nachází v domeč-
ku v Národní ulici v prostorách 
bývalého zahradnictví u sídla 
Městské policie Varnsdorf. Jsou 
zde čtyři místnosti, které po-
skytují útočiště skautským dru-
žinám 4. a 11. oddílu střediska 
LUŽAN Varnsdorf pro pravidelné 
týdenní schůzky, přespávání a 
další víkendové či jiné akce.

Jelikož bylo potřeba v klubov-
nách nejprve vyřešit problém  
s vlhkostí a vytápěním, zažádali 
skauti město Varnsdorf o finanční 
pomoc v rámci údržby objektu a 
získali finance na podlahové to-
pení. „Dosud musel být objekt vy-
tápěn převážně přenosnými elek-
trickými kamínky, což samozřejmě 
nebylo ekonomické, zároveň jsme 
nedosáhli požadovaného teplot-
ního komfortu. Začali jsme tedy 

odkrytím podlah, kde jsme objevili 
plíseň a staré parkety s červoto-
čem. Vyspravili jsme původní be-
tonovou podlahu, obnovili odpad 
na umyvadlo a natáhli nové plas-
tové vodovodní potrubí. Původní 
rámy dřevěných oken jsme opálili 
horkovzdušnou pistolí, oškrábali 
staré malby a vyštukovali klen-
by. Dále budeme pokračovat  
s instalací elektrického podlaho-
vého topení, které zajistilo město 
Varnsdorf. Další práce probíhají 
svépomocí a jsou hrazeny z vlast-
ních zdrojů. S opravami nám též 
bezplatně a vydatně pomáhají 
zaměstnanci společnosti Výbě-
žek.NET. S pokládkou dlažby nám 
pomůže pan Syrovátka,“ popisuje 
Petr Rybníček – Šípek, vedoucí  
4. oddílu skautů.

Zároveň od ledna letošního 
roku probíhá rekonstrukce sta-
rého lodního kontejneru, který 
dříve sloužil jako sklad na nářadí. 
„Kontejner jsme dostali před lety 
od firmy Vitana. Rozhodli jsme se 

tento prostor využít a proměnit ho 
v klubovnu a zázemí pro družinu 
těch nejmenších – Benjamínků, 
což jsou děti navštěvující mateř-
skou školu a první třídu základní 
školy. Provedli jsme v něm vnitř-
ní zateplení polystyrenem, který 
nám darovala firma CZECH PAN, 
z vlastních zdrojů jsme pořídili 
další potřebný materiál, jako latě, 
OSB desky na podlahu. Dále jsme 
zasadili nové okno, které jsme do-
stali darem od firmy Samat, s ko-
minickými pracemi a instalací ka-
men k vytápění nám pomohl pan 
Chalupný. Za jejich podporu jim 
velmi děkujeme,“ říká Petr Rybní-
ček – Šípek. 

Okno z nové klubovny pro 
Benjamínky je situováno k řece 
Mandavě a je ideální pro pozo-
rování přírody a ptactva. „Sice 
se nacházíme uprostřed města, 
ale je zde úžasný klid. Touto re-
konstrukcí se prostředí kluboven 
výrazně zpříjemní, ale nešlo by 
to uskutečnit beze všech, kteří 

nám rádi a nadšeně pomáhají: 
Renaty Ivanové - Baby, Milana 
Hrabala - Pídi, Tomáše Hobzy, 
Kláry Hrabalové - Rosničky a star-
ších skautů. Samozřejmě tím to 
pro nás nekončí, čekají nás práce 
na dalších místnostech, kde bude 
nutné například postupně vymě-
nit původní elektrické rozvody.  
Také přemýšlíme o oplocení, aby-
chom náš areál oddělili od ska-
teparku,“ doplňuje.

Skauti se už nemohou dočkat, 
až se zmírní současná zavedená 
opatření a budou se naplno vě-
novat své činnosti. „Jsme se svými 
oddíly v neustálém kontaktu a při-
pravujeme jim venkovní program 
v podobě plnění různých úkolů a 
výzev. Také pracujeme na přípravě 
letních táborů. Pevně věříme, že 
se situace začne vyvíjet příznivým 
směrem a svou činnost postupně 
obnovíme, abychom si nové pro-
story kluboven co nejdříve užili,“ 
dodal na závěr Rybníček. 

Barbora Hájková

Varnsdorf    Radnice vede  
s představiteli tělovýchovné 
jednoty Slovan Varnsdorf dlou-
hodobou diskuzi o možnosti 
společného využívání sportovní-
ho areálu čítající tělocvičnu pod 
náměstím s přilehlým hřištěm 
pod ní.

Tělovýchovná jednota se zabývá 
trénováním mladých sportovců, 
avšak nemá dostatek finančních 
prostředků na rekonstrukci hřiště 
a tělocvičny, nemá ani prostředky 
na spoluúčast k dotačním titulům. 
Proto zástupci jednoty s předsta-
viteli města hledají možnost vzá-
jemně výhodné podpory. Jednou 
z variant je převod celého areálu 
do majetku města a následný pro-
nájem jednotě. Z příkladů dobré 
praxe členové jednoty zjistili, že 
velmi podobný problém nedávno 
řešilo i město Desná, domluvili 
proto na tamní radnici setkání. V 
úterý 27. dubna navštívili starosta 
města Varnsdorf Roland Solloch, 
místostarosta Jiří Sucharda a 
představitelé TJ Slovan Varnsdorf 
předseda Jiří Žďárský a Miroslav 
Novotný město Desná, aby zís-
kali informace o způsobu, jakým  

v Desné vyřešili majetkovou účast 
města v tělovýchovné jednotě.

Během schůzky na radnici  
v Desné se delegaci věnoval ta-
jemník městského úřadu Jaroslav 
Müller, který v dokumentech, ale 
také z reality své praxe, popsal ce-
lou anabázi, kterou si obě organi-
zace v nedávné minulosti prošly. 
Následně se všichni přesunuli do 
sportovního areálu Desná, kde 
si sportoviště prohlédli a získa-
li informace z jeho současného 
využití a provozu. Více o jednání 
se TJ Slovan Varnsdorf přineseme 
v některém z příštích čísel Hlasu 
severu.

Když už jsme ale narazili na 
sportovní areál pod městským 
úřadem, pojďme se na chvíli za-
stavit u jeho historie. Podněty  
k založení turnerských (tělový-
chovných) organizací v severních 
Čechách přicházely ze sousední-
ho Saska, kde tyto spolky vznikaly 
již mezi lety 1842-1845. V tehdej-
ším Rakousku-Uhersku spolkový 
život nebyl oficiálně možný. Až po 
roce 1848, kdy se uvolnil spolkový 
život, nastal obrovský rozvoj spol-
ků. Mezi ty nejvýznamnější se roz-

hodně řadí tělovýchovný spolek. 
Spolek Turnverein se stal rov-

něž jedním z prvních nositelů 
německé nacionální myšlenky. 
Zdejší rodáci, Hugo Fröhlich a Ju-
lius Reinhold, počali v roce 1852 
s pravidelným cvičením. K popu-
larizaci Turnvatera Ludwiga Jah-
na v širém okolí se přidal suplent 
místní reálky Ignaz Bitterlich. Dne 
4. října 1861 se sešla první valná 
hromada varnsdorfského Turn-
vereinu, která schválila stanovy a 
zvolila výbor, jehož členy se stali 
Karl Georg Fröhlich, Franz Richter, 
Johann Liebisch a Josef Pohl. To 
vše za intenzivního poradenství 
učitele tělocviku Karla Schnürcha 
z Pirny. Na počátku roku 1869 měl 
již spolek 104 členů a záhy se za-
počalo se stavbou tělocvičny č. p. 
1082 v dnešní Národní ulici. Tě-
locvična byla předána do užívání 
27. června 1875. Týž rok založily 
manželky varnsdorfských turnerů 
vlastní tělovýchovný spolek.

Když se tělocvična stavěla, byla 
to ve městě velká sláva. Tělocvič-
ný spolek se samozřejmě účastnil 
různých tělocvičných slavností  
v blízkém i dalekém okolí. XV. Se-

veročeská župní slavnost se ko-
nala v červenci roku 1866 přímo 
ve Varnsdorfu. V sedmdesátých 
letech se pak spolek výrazně an-
gažoval v politických aktivitách 
městských liberálů, politicky a 
nacionálně indiferentní nezůstal 
ani v dalších desetiletích. Jako 
příklad lze uvést společnou akci  
s německým nacionálním spol-
kem v prosinci pohnutého roku 
1897, kdy se v Colloseu konal ná-
rodní den za účasti poslanců An-
tona Pergelta, Gustava Nowaka, 
Aloise Funkeho, tří pokrokářů, 
a tehdy ještě schöneriana Karla 
Hermana Wolfa.

V roce 1863 byl při Turnvereinu 
založen i hasičský sbor, který od 
obce získal potřebné vybavení a 
hasičskou stříkačku. Hasiči zůstali 
součástí tělocvičného spolku až 
do roku 1891, kdy se osamostatnili 
a poté utvořili Sbor dobrovolných 
hasičů města Varnsdorfu. Ozna-
čení Freiwillige-Turner Feuer- 
wehr ale používali ještě ve 40 le-
tech 20. století.

Hasiči využívali tělocvičnu spo-
lečně s turnery až do roku první... 
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Vůně exotiky, Africké trhy provoněly areál Pivovaru Kocour

Z archivu: Takto jsme si užívali pálení čarodějnic v roce 2019

Varnsdorf      Zmírněná proti- 
epidemická opatření umožnila 
uskutečnit vůbec poprvé Africké 
trhy v areálu Pivovaru Kocour 
Varnsdorf. Cestu si tam našly de-
sítky lidí.

Návštěvníci měli možnost 
ochutnat ovoce běžné, ale i to, 
které vůbec neznají. Nabízený sor-
timent Afrických trhů se skládal 

nejen z čerstvého ovoce, jako jsou 
manga, ananasy, avokáda, banány, 
dračí a hadí ovoce, ale také ze su-
šeného ovoce, koření, čajů, kávy či 
marmelády.

Trhy pořádá společnost Virunga, 
která letecky dováží tu nejčerstvěj-
ší zemědělskou produkci ze srdce 
Afriky a podporuje ugandské lokál-
ní farmáře a pěstitele.     Tomáš Secký

Varnsdorf      Druhý rok po sobě 
museli organizátoři kvůli korona-
viru zrušit tradiční městskou akci 
– pálení čarodějnic. Připomeňte 
si ji alespoň v krátkém fotorepor-
tu, jak se ve Varnsdorfu pálily ča-
rodějnice v roce 2019. 

Tradice pálení čarodějnic po-
chází ze středověku a říká se jí 
také Filipojakubská nebo Valpur-
žina noc. Lidé věřili, že temné síly 
mají největší moc právě v noci  
z 30. dubna na 1. května, kdy se 

čarodějnice slétaly na svých košťa-
tech na určená místa. Tam pak 
vařily lektvary, slavily svůj sabat a 
prováděly kouzla, kterými škodily 
lidem.

Druhý rok po sobě akci zhatil 
koronavirus. Tu si přitom tradičně 
nenechaly ujít tisíce lidí. „Jedná 
se o tolik masovou akci, že oprav-
du není možné ji letos uspořádat,“ 
řekl smutně Martin Musílek, jenž 
má na starost organizaci akce.

                                                Tomáš Secký
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Vedení města vstoupilo do jednání o budoucnosti „Sokolovny“

Očkování proti covidu v Nemocnici Varnsdorf jede na plné obrátky, 
vakcínu zatím dostalo přes 2 tisíce dvě stě obyvatel

...světové války. Hasičárna s tech-
nikou a výbavou byla postavena 
pod školou v místech, kde se dnes 
nachází školní družina a jídelna. 
Součástí hasičské stanice byla  
i velká dřevěná věž určená na 
výcvik s hákovými žebříky, sebe-
záchranu a na sušení konopných 
hadic. Tato věž stála v areálu pod 
tělocvičnou až do šedesátých let, 
kdy byla v havarijním stavu str-
žena. Dnes je její místo součástí 
venkovního hřiště.

V průběhu 70. a 80. let 19. sto-
letí se spolek a tělocvična staly 
středisky společenského života 
města. V tělocvičně často vystu-
povali umělci, vědci a politici, byly 
zde pořádány koncerty i plesy. 
Dne 4. listopadu 1882 zde četl své 
básně Peter Rosegger. Postupem 
času pronikly do varnsdorfského 
Turnvereinu i prvky antisemitis-
mu. V roce 1903 se spolek přidal 
k turnerským organizacím, které 
nepřijímaly mezi své členy osoby 
židovského původu. Padesáté vý-
ročí spolku uctil vlastivědec Lud-
wig Schlegel jubilejní oslavnou 
hrou. V roce 1939 byl varnsdorf- 
ský spolek sloučen s ostatními 
obdobnými spolky a začleněn 
do nacistické organizace NS-Re-
ichsbund für Leibeserziehung.

V roce 1911 byla ve Varnsdor-
fu založena organizace Sokol.  
O rok později se uskutečnila první 
sokolská slavnost a v roce 1928 
uspořádala severočeská Fügne-
rova župa svůj první župní slet.  
Slavnostního pochodu městem 
se zúčastnilo na 1500 sportovců. 
Gymnastům a dalším sportov-
ním oddílům patřila tělocvična 
– Turnhalle – nově Sokolovna. 
Za druhé světové války, stejně 
jako všude, sportovní život ustal 
a Sokol byl obnoven až 16. pro-

since 1945. V roce 1948 už měl 
varnsdorfský Sokol 870 členů,  
z toho více než jednu pětinu tvo-
řila mládež a děti. V roce 1950 se 
městské sportovní oddíly spoji-
ly do jednoty Slovan Varnsdorf. 
Tělocvična pod náměstím je vy-
užívána především pro volejbal,  
basketbal a také pro hodiny tě-
lesné výchovy základní školy na 
náměstí.

Příznivci Jahnova i Tyršova hnu-
tí byli většinou mladí a silní, a pro-
to byli většinou v prvních sledech 
mobilizace. Celkem 22 obětem  
z řad padlých turnerů v první 
světové válce byla zhotovena 
velká dřevěná deska umístěná  
v roce 1925 uvnitř tělocvičny. Tato 
deska byla po válce odstraněna,  
až v roce 2014 se dočkala své ob-
novy v původní kráse.

Po roce 1989 se tělocvičnu pod 
náměstím snažil opětovně zís-
kat do majetku Sokol. Následnou 
soudní při ale Sokol prohrál, a tak 
tělocvična je stále v majetku TJ 
Slovan Varnsdorf.

Pozn. redakce:V článku je pou-
žitý text z knihy Varnsdorf město 
průmyslu a zahrad 2003.

                                                Jiří Sucharda

(Dokončení ze str. 3)

Součástí sportovního areálu byla i velká dřevěná věž určená na výcvik s hákovými žebříky; foto archiv

Varnsdorf        Nemocnice Varns- 
dorf pokračuje s vakcinací proti 
koronaviru. Na konci dubna do-
stalo dávku přes dva tisíce lidí.

Vakcín začíná být dostatek. 
Očkovací tým koncem dubna 
přizpůsobil provozní dobu podle 
počtu vakcín, které do Varnsdor-
fu dorazí. Vakcinace probíhá ve 

všední dny od pondělí do pátku, 
většinou od 7 do 17 hodin. Kapa-
cita denně naočkovaných lidí se 
blíží stovce. Koncem dubna dosta-
lo dávku přes dva tisíce obyvatel, 
na řadu přichází očkování osob 
kolem sedmdesáti let.

Zájemcům o registraci, kteří si 
ji nemohou zajistit sami například 

prostřednictvím příbuzných, po-
máhá také město Varnsdorf. Po-
moci využilo již přes sto obyvatel.

Podmínkou očkování je regist-
race. Tu lze provézt přes centrální 
rezervační systém www.registra-
ce.mzcr.cz zřízený Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. S registrací mo-
hou lidem pomoc například pří-

buzní. Osoba, která bude regist-
raci zadávat, pak potřebuje také 
mobilní telefon, kam dorazí PIN 
– ten je podmínkou pro vstup do 
registrace. Po vytvoření registra-
ce a uvolnění vakcín dorazí osobě 
zvací SMS a PIN 2 s oznámením 
o možnosti rezervace termínu 
očkování.                          Tomáš Secký
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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Rok 1971: Do otevření Kina Panorama zbývají 2 měsíce

Varnsdorf     Kino Panorama 
v letošním roce oslaví úctyhod-
ných 50 let od otevření. Vraťme 
se ale do minulosti. Psal se 31. 
březen 1971 a do slavnostního 
otevření Kina Panorama zbýva-
lo 56 dní. O stavbě a blížícím se 
otevření kina tehdy informoval 
městský plátek. Přinášíme vám 
jeho plné znění.

Kolem stříbrného plátna
Do každého nového místa či si-

tuace se vypravujeme vždy s tro-
chou nedůvěry a nejistoty. Někdy 
i proto, že nevíme, co nás vlastně 
čeká. Máme mít za dva měsíce ve 
Varnsdorfu sedmdesátimilimet-
rové kino, jaké nebude mít v celé 
republice obdoby. Najde se jistě 
málokdo, koho by nezajímalo, jak 
bude tento nový kulturní stánek 
vypadat, čím se bude lišit od nor-
málních kin, na která jsme zvyklí. 
Zašel jsem si proto za člověkem 
povolaným, stavbyvedoucím kina, 
Ing. Kalou.

Pokud jsme už někdy o kině psa-
li, vždy jsme si všimli jeho zvláštní 
střechy, která stojí za pohled. Nej- 
de tu však jen o výsledný vnější 
efekt, neboť i v interiéru vkusně 
splývá s celkovým prostředím. 
Střecha je lanová konstrukce, po-
krytá svařovanou betonovou síťo-
vinou. Na ní je skelná tkanina, a 
nakonec izolační tepelné a vodní 
vrstvy. Strop uvnitř je nastříkán 
epoxidem. Barevně jsou řešeny 
akustické odrazové panely se sví-
tidly. 

Diváka ovšem zajímá, jak vypa-
dá sál. Je řešen vkusně a jednodu-
še. V kinosále nemá být nic, co by 
odtrhovalo divákovu pozornost 
od promítaného filmu a této zá-
sady se tvůrci drželi. Přední a zad-
ní část sálu je tmavá, boční stěny 
světlejší. Celý prostor je vlastně 
kombinací několika příjemných 
barev. Pomerančová, bleděmod-
rá, tmavomodrá, zlatý okr a žlu-
tohnědá. Podlaha je z černého  
linolitu. Překvapením, aspoň vizu-
álním efektem, budou křesla, ře-

šená do šachovnice, tedy střídavě 
černá a bílá. Mají vysoké polštářo-
vání a jsou potažená textilem.

Starou bolestí našich kin je po-
hodlí a viditelnost. Ta především. 
Co je vám platné, že jste si vystáli 
frontu na lístek, když si pak před 
vás sednou tři čahouni. I na to se 
v novém kině pamatuje. Vidět prý 
bude z každého místa. Stupňovité 
převýšení se pohybuje od deseti 
do pětadvaceti centimetrů. Ná-
vštěvníci se nemusí bát horka ani 
zimy. Vytápění a větrání je zajiště-
no soustavou větracích jednotek 
s poloautomatickým ovládáním, 
umístěných pod promítacím pří-
stavkem. Pod sedadly jsou zabu-
dovány mřížky, ze kterých stoupá 
teplý vzduch, pod jevištěm je od-
sávací zařízení.

Nové kino se má vyznačovat 
zvláště dobrou akustikou. Repro-
duktory jsou rozmístěny po ce-
lém obvodu kinosálu. K dispozici 
bude i anténa pro nedoslýchavé. 
Zvláštní sluchátko si budou moci 
vyzvednout na svůj průkaz u po-
kladny. Pro diváky je připravena 
i sympatická technologie promí-
tání. Promítač nesedí ve své ka-
bině, ale uprostřed hlediště mezi  

diváky. Vidí tedy přesně to, co 
oni a může hned odstranit pří-
padné nedostatky. Se svým po-
mocníkem v kabině je spojen te-
lefonem. Ze svého místa ovládá i 
ventilaci.

Mimo kinosál jsou v kině ještě 
tři základní prostory. Ve foyeru je 
šatna, sociální vybavení, kancelář 
ředitele a byt 2+1 pro správce. 
Řešení šatny je také netradič-
ní. Na jedné straně se šatstvo 
přijímá, na druhé zase vydává. 
Šatnářky tedy mohou najednou 
obsluhovat pět set diváků mezi 
dvěma programy. V prostoru pro 
diváky se chystá bohatá umě-
lecká výzdoba. Diváci si potom 
mohou posedět v espressu, buď 
na barevných židličkách nebo  
u stolků. V espressu bude neob-
vyklý truhlářský nábytek, kom-
pletní studená kuchyně, nápo-
je všeho druhu i některá teplá  
jídla.

Motorizovaní návštěvníci kina 
si svá vozidla umístí na parkoviště 
u silnice (poblíž mostu), přístu-
pová cesta povede okolo požární 
zbrojnice. Zatím se však usilovně 
pracuje na interiéru. Družstvo 
Lípa Ústí nad Labem provádí 

dřevěné obklady stěn, pracovníci 
podniku Českomoravský průmysl 
kamene Liberec zase mramoro-
vé obklady a dlažby. Používá se 
bílého kubánského mramoru, 
vůbec nejkvalitnějšího materiá-
lu. Krajský filmový podnik, tech-
nická skupina Liberec, již provádí 
montáž technologie promítání. 
V kabině budou dvě kamery pro 
70mm, jedna pro 35mm a jeden 
přístroj na promítání diapozitivů. 
Plátno nového kina bude mít roz-
měry 16x7 metrů, plocha opony  
je 250 metrů čtverečných. Pokud 
se tedy splní předpokládané ter-
míny a do konce května připraví 
řemeslníci kinosál k provozu, mů-
žeme se těšit na první návštěvu 
tohoto exkluzivního kina. Bude 
stát za to.

-ver-

Toto bylo plné znění článku  
z 31. března 1971. V dalším čís-
le Hlasu severu vám přineseme 
další autentický článek, který nesl 
název „Než se nám otevře Pano-
rama“. V něm se autor zaměřil na 
datum otevření, promítané filmy, 
cenu vstupného a další.

Tomáš Secký

31.03.1971

Diváci si mohli posedět v espressu. Buď na barevných židličkách nebo u stolků;  foto archiv
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Den Země: Studenti gymnázia naplnili 30 pytlů odpadu
Varnsdorf     Den Země je kaž- 

doroční celosvětová událost or-
ganizovaná 22. dubna a je za-
měřena na propagaci a podporu 
ochrany životního prostředí. Do 
úklidu se pustili nejen studenti 
místního gymnázia, ale také žáci 
IZŠ Karlova nebo třeba fotbalová 
mládež.

„U nás na gymplu jsme se roz-
hodli „oslavit“ tuto událost úkli-
dem širokého okolí školy směrem 
ke Starému nádraží. Tam náš úklid 
končil vyčištěním celé oblasti vla-
kové zastávky a hřbitova,“ říká 
nadšeně Radka Holubářová, uči-
telka na místním gymnáziu. „Akce 
byla dobrovolná a probíhala mimo 
vyučování, proto jsme byli oprav-
du velmi mile překvapeni účastí 
65 žáků školy od primy po sextu. 
Přišli i někteří rodiče a sourozenci. 
Účastníci byli samozřejmě rozděle-
ni do dvojic. Každá skupinka měla 
určenou svou trasu, kterou vyčisti-
la,“ pokračovala.

Během úklidu dokázali naplnit 

zhruba 30 pytlů odpadu. Mezi ná-
lezy bylo například několik pneu- 
matik, blatníků, plastových ná-
dob a dalších věcí. Kuriozitou byly 
také hozené PET lahve v korunách 
stromů, někteří studenti si tak 
zároveň připomněli gymnastiku  
z hodin tělocviku. Úklidové koman-

do se zaměřilo také na příkopy ko-
lem silnic a kouty kolem hřbitova.

„Díky patří všem našim žákům, 
kteří podpořili tuto akci svou ne-
zištnou účastí, vážíme si toho.
Děkujeme také panu Brzákovi  
z odboru životního prostředí za 
poskytnutí potřebných pomůcek,“ 

dodal na závěr učitel tělocviku 
Stanislav Hocko, který také přiložil 
ruku k dílu.

Do úklidu v rámci Dne Země se 
zapojili i další. Žáci IZŠ Karlova ukli-
dili okolí školy, fotbalová mládež se 
zaměřila na úklid kolem sportovišť.

                                                          Redakce

Studenti Gymnázia Varnsdorf se činili, naplnili téměř třicet pytlů odpadu; foto Gymnázium Varnsdorf



Vzpomínáme na své laskavé, obětavé 
a starostlivé rodiče tatínka Jarosla-
va (†2013) a maminku Annu (†2016) 
Růžkovi. Prožili spolu 66 let. Velmi 
nám chybí. Dcery Květa, Marie a Ja-
roslava s rodinami.

VZPOMÍNKA

SBĚRNÝ DVŮR TS

20.5.2021 od 9.00 hod.

PO-PÁ 7.00 – 16.00 hod.
SO 7.00 – 11.00 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

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

Městská knihovna 
Varnsdorf

Od 27. dubna 2021 jsou otevře-
na všechna oddělení knihovny 
dle běžné otevírací doby. Vstup 
do knihovny je možný pouze  
s respirátorem, povinná je též 
dezinfekce rukou u vstupu na 
jednotlivá oddělení. Studovna 
a počítače s internetem nebu-
dou prozatím zpřístupněny.

Aktuální informace naleznete 
také na www.mkvdf.cz.

Městské informační centrum 
Varnsdorf

Informační centrum zůstává i 
nadále zavřené. Pytle na třídě-
ný odpad je možné vyzvednout 
v oddělení dospělých.

Aktuální informace naleznete 
také na https://ic.varnsdorf.cz. 

08.05. - 09.05.2021 
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

15.05. - 16.05.2021  
MUDr. Šetek Vladislav  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 539 310

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 19.5.2021
8.00 – 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ  
PRODEJNÍ TRHY

Sběr šatstva začne v úterý  
11. května na poliklinice.

Každé úterý od 14.00 hod. – 
16.00 hod. 

ČESKÝ ČERVENÝ 
KŘÍŽ



9

9/2021 Sport

Václav Halba: Ztracený rok se bude těžko dohánět
Varnsdorf     Koronavirové ob-

dobí, které stále dusí amatérský 
sport, zasáhlo i šachový oddíl 
TJ Slovan Varnsdorf, který letos 
oslavil pět let od svého vzniku. 
Předsedou klubu je Václav Hal-
ba, který je také trenérem.  
V současnosti se šachy plně pře-
sunuly do virtuálního světa. 

Pane předsedo, jak moc váš 
klub zasáhl a ovlivnil koronavi-
rus? 

Prakticky rok je nemožné dě-
lat jakýkoliv nábor nových členů, 
o účasti na nějakém turnaji ani 
nemluvě. Dále je tu nejistota „co 
vlastně bude dál“. Ztracený rok se 
bude těžko dohánět, ale jako han-
dicap vůči konkurenci to nevidím, 
protože všechny ostatní oddíly jsou 
na tom stejně, některé i daleko hůř. 
Navíc pravidelně kontaktuji rodiče 
hráčů a je zde i náhražka v podobě 
tréninku a hry online.

Online šachy asi nemůžou na-
hradit klasickou partii z očí do očí, 
ale v této době to asi jinak nejde. 

Jsem sice ještě ze staré školy, nic-
méně jsem celkem brzy pochopil, 
že hra a trénink online je zřejmě 
jediný způsob, jak se svými svěřenci 
zůstat v kontaktu. Někteří naši mla-
dí hráči dosáhli úspěchů i v online 
turnajích. Matyáš Hrazdira a Vác-
lav Paulus se zúčastnili i republiko-
vého mistrovství v online blesko-
vém šachu. Desetiletý Jakub Sikora 
dokonce sám online turnaje pořá-
dá, někdy i s mezinárodní účastí! 
Na online tréninku se podílí i další 
trenér našeho oddílu Jakub Spyrka.

V jaké kondici je vůbec váš ša-
chový oddíl? 

Události posledního roku rovněž 
negativně poznamenaly i náš ša-
chový oddíl. Neprojevilo se to ani 
tak na úbytku, ale na růstu členské 
základny, který byl naprosto mi-
nimální. Nyní má šachový oddíl TJ 
Slovan Varnsdorf zaregistrovaných 
na Šachovém svazu České republi-
ky 26 členů. Dvacet hráčů je z řad 
mládeže, z toho je pět děvčat. Kro-
mě toho má dva trenéry a rozhodčí 
s platnou licencí. 

Jaká je spojitost a spolupráce 
mezi DDM a TJ Slovan Varnsdorf?

V DDM za normálního provo-
zu probíhá třikrát týdně šachový 
kroužek. Děti, které již něco umí a 
hra je baví, jsou zaregistrovány na 
ŠSČR pod oddílem TJ Slovan Varns- 
dorf, ve kterém také musí potvrdit 
své členství. Pak se mohou účast-
nit veškerých soutěží se zápočtem 
na osobní koeficient. V minulosti 
se varnsdorfské děti, které sku-

tečně něco uměly, registrovaly  
v oddílech jiných měst, protože ve 
Varnsdorfu žádný šachový oddíl re-
gistrovaný na ŠSČR nebyl a bez sva-
zové registrace nelze startovat na 
republikových soutěžích. To mělo 
za následek, že si činovníci těchto 
oddílů s dětmi, které se šachové 
hře a tréninku věnovaly výhradně 
v DDM Varnsdorf, přivlastňovali 
jejich úspěchy, aniž by na nich měli 
jakoukoli zásluhu. Těmto nešvarům 
odzvonilo v roce 2016, kdy byl pod 
TJ Slovan Varnsdorf založen šacho-
vý oddíl, do něhož byly zaregistro-
vány i děti z našeho DDM. Od té 
doby jsou veškeré úspěchy našich 
mladých hráčů spojovány výhrad-
ně s naším městem. V DDM Varns- 
dorf se pravidelně pořádají velké 
šachové akce, jako je turnaj Velké 
ceny ŠSLK a Přebor školních druž-
stev okresu Děčín, k jehož organi-
zaci nás pro naprostou spokojenost 
každoročně pověřuje Ústecký kraj-
ský šachový svaz. Krom toho se zde 
odehrává několik menších turnajů 
a místních přeborů.

Kolik jste toho stihli odehrát  
v roce 2020? 

Kupodivu jsme toho stihli dost, 
prakticky vše, co se stihnout dalo. 
Doslova jsme vyždímali veškerý 
možný čas k účasti na šachových 
akcích, děti si zahrály i v zahrani-
čí. Ještě 29. února jsme odehráli 
prestižní turnaj Velké ceny ŠSLK  
v ZŠ Kaplického Liberec a další akce 
již byly odloženy nebo nenávratně 
zrušeny. Začalo se až 13. června 
Krajským přeborem v rapidu (ča-
sově zkrácená hra) v Sosnové. Ne-
zaháleli jsme ani o prázdninách. 
DDM Varnsdorf uspořádal v čer-
venci a srpnu dva týdenní šachové 
kempy a některé děti využily mož-
nosti pobytových šachových táborů  
v Rokytnici nad Jizerou a Vracově 
na jižní Moravě a zúčastnily se tý-
denního turnaje „Open Českosaské 
Švýcarsko“, který se tradičně koná  
v Krásné Lípě. Ještě jsme trénovali 
a hráli celé září, zúčastnili se turna-
jů a poslední naší akcí byl klubový  
přebor v rapidu, který se konal  
3. října, od té doby už nebylo vůbec 
nic. 

Prozradíte, jakých úspěchů vaši 
hráči dosáhli? 

Přestože rok 2020 byl z našeho 
hlediska o celých pět měsíců kratší, 
tak se naši mladí šachisté medai-
lově prosadili na všech vrcholných 
akcích, jako jsou turnaje Velké ceny 
ŠSLK mládeže, které se v roce 2004 
konaly celkem čtyři -   v Turnově, 
Sloupu v Čechách a dvakrát v Liber-

ci. Na těchto turnajích bývá účast 
80 až 110 hráčů. Bohužel, na další 
turnaj v pořadí, který se měl konat 
17. října právě u nás v DDM nedo-
šlo… Alespoň jedno vítězství v tur-
naji Velké ceny ve svých kategoriích 
získali Izabela Pospíšilová, Sofie 
Grausgruberová, Zdeněk Bidrman, 
Matyáš Hrazdira a Jakub Spyr-
ka. Seznam dalších medailových 
umístění našich hráčů by byl moc 
dlouhý, podrobně a chronologicky 
je uveden na facebookových strán-
kách DDM Varnsdorf a TJ Slovan 
Varnsdorf šachy. Kromě toho jsme 
ještě odehráli několik menších lo-
kálních turnajů a dva velké turnaje 
– v Litoměřicích a polské Bogatynii, 
vše s medailovými úspěchy repre-
zentantů našeho města. V nejdů-
ležitějším turnaji roku, Krajském 
přeboru, jsme sice na žádný titul 
tentokrát nedosáhli, druhá místa S. 
Grausgruberové a M. Hrazdiry jsou 
však také velmi dobrým výsledkem. 
Historickým úspěchem však skončil 
Krajský přebor družstev mládeže, 
což je dlouhodobá soutěž šestičlen-
ných družstev ŠSLK, která začala  
v listopadu 2019 v Liberci a vrcho-
lila 15. února 2020 ve Varnsdorfu. 
Družstvo TJ Slovan Varnsdorf skon-
čilo bez jediné porážky na druhém 
místě a postup do I. ligy mu nevyšel 
jen díky horšímu skóre. O úspěch 
se zasloužil tým ve složení Michal 
Papoušek, Matyáš Hrazdira, Matěj 
Hejný, Marcel Locker, Zdeněk Bidr-
man, Jakub Sikora a Ema Rosová. 
Na jeho tréninku a přípravě se také 
podíleli trenéři Václav Paulus a Ja-
kub Spyrka.

Vyjmenoval jste tady řadu ša-
chistů. Je ve vašem klubu nějaký 
výrazný talent? 

Talenty samozřejmě máme. 
Nechci zde nikoho jmenovat, ale 
přece jenom prim hraje nyní pat-
náctiletý Matyáš Hrazdira, který 
kromě toho, že vyniká ve své vě-
kové kategorii, tak už několik let 
úspěšně hraje i soutěže dospělých. 
Také je už třetí sezónu zapůjčen 
do prvoligového oddílu na hosto-
vání. Loni se jako jediný z našich 
kvalifikoval z Krajského přeboru 
na Mistrovství ČR, které se však 
ze známých důvodů nekonalo. Teď 
má TJ Slovan šest mladých nadě-
jí, které patří ve svých věkových 
kategoriích do 16 let mezi špičku 
Libereckého kraje a všichni ostatní 
mladí hráči TJ Slovan už také mají 
za sebou nějaký medailový úspěch. 
Jak každý se svým talentem naloží, 
záleží jen na něm. Nestačí mít ta-
lent, pokud chce být někdo úspěš-

ný, musí na sobě pracovat a svůj  
talent dál rozvíjet. A to platí nejen 
v šachu.

Co všechno by vás mělo čekat  
v letošním roce? 

Tak jako každý trenér a funkci-
onář bych byl samozřejmě rád, 
aby se toho odehrálo co nejvíce. 
Zatím z pozice šachového předse-
dy a trenéra TJ Slovan a předsedy 
KM ŠSLK odškrtávám další víkendy 
a přesouvám termíny. Republiko-
vou prioritou je dohrát extraligu 
a I. ligu družstev mládeže, v kraji 
jsou to pochopitelně Krajské pře-
bory. Pokud by se stihlo něco nad 
tento rámec, byl by to příjemný 
bonus, ale to je spíše utopie. Je  
nade vše žádoucí, aby se na pod-
zim naplno rozjela nová sezóna 
a samozřejmě nejen v šachu. Bez 
zbytečných prostojů a nesmyslných 
omezení.

Pojďme k vám. Kdy jste se po-
prvé dostal k šachovnici?

Šachy jsem začal hrát „závodně“ 
poměrně pozdě, v patnácti letech 
na Náchodsku, kde jsem byl v le-
tech 1979–1985 na textilní škole a 
následně i na vojně. Pak jsem měl 
dvanáctiletou přestávku a v roce 
1997 jsem se k šachu opět vrátil. 
Od roku 2005 trénuji v DDM Varns- 
dorf mládež a poslední dobou se 
jako hráč zúčastňuji turnajů velmi 
sporadicky. O to víc se podílím se 
svými kolegyněmi z DDM na pořá-
dání velkých i menších šachových 
akcí v našem DDM a jako předseda 
Komise mládeže Šachového svazu 
Libereckého kraje (ŠSLK) se podílím 
na organizaci vrcholných krajských 
mládežnických soutěží. 

Kdyby chtěl někdo začít hrát ša-
chy, jak byste ho nalákal do vašich 
řad?

Pokud se v DDM Varnsdorf 
rozběhnou ještě tento školní rok 
kroužky, tak každopádně doporu-
čuji kroužek šachu minimálně na-
vštívit a seznámit se s prostředím. 
Ideální možností je pak účast v pří-
městském šachovém kempu, který 
DDM Varnsdorf pořádá v červenci 
a srpnu. Trvá od pondělí do pátku, 
je vhodný i pro úplné začátečníky. 
Trénink pro začátečníky probíhá 
formou soutěží, kromě šachu se 
odehrávají turnaje i v jiných desko-
vých hrách a ping pongu. Součástí 
příměstského šachového kempu je 
i celodenní výlet do blízkého okolí. 
Bližší informace jsou na webových 
a facebookových stránkách DDM 
Varnsdorf nebo přímo v budově 
DDM v Otáhalově ulici. 

                                                            Redakce
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Fotbalisté se trápí v koncovce, na domácí výhru stále čekají

Jakub Zajíček zaběhl na MČR své maximum a skončil pátý

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 90

Varnsdorf     Nestřílejí góly, 
body sbírají pomalu. Varnsdorf- 
ským fotbalistům to na jaře 
zatím moc neklape. V osmi zá-
pasech posbírali sedm bodů a 
dokázali nastřílet pouhých šest 
branek. Po 20. kole tak byli svě-
řenci Pavla Drska na desátém 
místě tabulky. 

Po první jarní výhře na Duk-
le přišlo vystřízlivění v domácím 
duelu proti Chrudimi. Varnsdorf 
prospal první poločas a nakonec 
prohrál 1:2. „Dělala nám problé-
my trojice chrudimských útoč-
níků. Ve druhém poločase jsme 
přešli na čtyřobráncový systém,  
chtěli jsme obranu více zajistit. 
Snížili jsme pozdě a další bran-
ky nepřidali,“ řekl Martin Kotyza, 
asistent trenéra Varnsdorfu. Je-
dinou branku domácích obstaral  
kapitán Pavlo Rudnytskyy, který  
je zároveň nejlepším střelcem 
týmu.

V 19. kole jeli Severočeši na 
půdu Vlašimi, kde nakonec vy-
bojovali bod za bezbrankovou 
plichtu. Varnsdorf musel děkovat 
především brankáři Richterovi, 
který předvedl několik skvělých 
zákroků a vychytal svým barvám 
remízu. Střelecky se druholigo-
vým fotbalistům nedařilo ani ve 
20. kole, kdy doma remizovali 0:0 

s Táborskem. 
Domácí kouč postrádal v zá-

pasu několik členů základní se-
stavy – Rudnytskyy léčí bolavá 
třísla, Lehoczki stál kvůli kartám 
a Kocourek je po zranění kolene. 
První poločas se Varnsdorfu moc 
nevydařil. „Hned na začátku jsme 
mohli inkasovat, horko těžko jsme 
se dostávali do zápasu. Táborsko 
dobře bránilo, přišlo mi, že hod-
ně kluků bylo zbytečně nervóz-
ních,“ podotkl Pavel Drsek, kouč  

Varnsdorfu. 
„Věděli jsme, že nás čeká nároč-

né utkání. Varnsdorf má houžev-
natý tým, lidově je nechutný pro 
každého soupeře, hraje poctivý 
fotbal. Takticky jsme to ale zvlád-
li,“ pochvaloval si Miloslav Brožek, 
trenér Táborska. Po změně stran 
byli domácí aktivnější, v 65. mi-
nutě ale mohli rozhodnout hosté. 
Janošík se hnal na brankáře Rich-
tera, domácí gólman ho ale skvě-
lým zákrokem zastavil.

„Věděli jsme, že si soupeř přijel 
pro bod. My s ním máme lepší bi-
lanci, ale samozřejmě jsme chtěli 
vyhrát. Utkání chyběly branky, 
nakonec musíme být za tu remí-
zu rádi,“ dodal Drsek. „Bylo to 
remízové utkání, dělba bodů je 
zasloužená, bod bereme s poko-
rou,“ dodal Zbrožek. Příjemným 
zpestřením zápasu bylo hlasité 
fandění několika fanoušků za plo-
tem Kotliny.

                                                        Redakce

Bez branek. Varnsdorf si po remíze s Táborskem připsal bod; foto Tomáš Secký

Varnsdorf   Letošní halová 
sezóna nebyla pro atlety příliš 
pozitivní, byla poznamenána zá-
kazem řádně trénovat a závodit. 
Přesto se ve dnech 6. a 7. března 
za přísných hygienických podmí-
nek konalo halové Mistrovství 
České republiky juniorů a do-
rostu v Ostravě. 

Na základě výborné atletické 
výkonnosti v minulé sezóně, a 
také s přihlédnutím k účasti na 
jiných MČR, se do Ostravy vydal 
bývalý dlouholetý člen TJ Slovanu 
Varnsdorf, nyní závodník TJ Liaz 

Jablonec nad Nisou Jakub Zají-
ček, a to v běhu na 400 metrů. 
Z důvodu distanční výuky není 
Jakub v Jablonci, kde studuje na 
gymnáziu, ale zde ve Varnsdorfu. 
Svou formu ladil převážně venku 
na lesních a asfaltových cestách, 
pokud mu to počasí dovolilo. Se 
svým současným trenérem Ro-
manem Kadavým komunikoval 
převážně pomocí telefonu. V jeho 
přípravě mu také pomáhala i jeho 
bývalá trenérka Jaroslava Skalic-
ká.

První den na Gigantu si Zajíček 

ve velmi silné konkurenci vybo-
joval osobním rekordem 51.28 s 
účast ve finále. Následující den 
ve finále opět posunul své osob-
ní maximum a s časem 50.75 s 
skončil na krásném 5. místě. 
Pro Zajíčka je toto zatím nejlep-
ší umístění na MČR. Nutno také  
podotknout, že se na základě 
svých výsledků dostal do SCM – 
Sportovní centrum mládeže, kte-
ré sdružuje talentovanou mládež 
a připravuje je na další výkonnost-
ní růst.

                          Atletický oddíl VarnsdorfJakub Zajíček; foto archiv


