
Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany 
www.varnsdorf.cz   11  2. června 2022 • číslo

str.
Výstavba mateřské školy v Západní 
ulici se prodraží    3
Na slavnostech vystoupí David 
Koller, Lipo a Skyline 4

Agáta Kestlerová má zlato 
z mistrovství světa v cheerleadingu 6

Varnsdorfští studenti vyrobili 
elektromotorku Zidan 5

Skvěle! Jiří Šusta vlétl do letošní 
sezóny jako uragán        9

Z OBSAHU ČÍSLA

Nádhera! Mašíňák obsadily historické vozy a motocykly

Novým městským architektem je Ing. arch. Jan Hrouda

Po srazu na Mašíňáku se veterány vydaly na spanilou jízdu po regionu; foto Robert Jára

Varnsdorf      V sobotu  
14. května se na Mašíňáku konal 
X. ročník závodu do vrchu Šébr, 
Schöberbergrennen 2022. Sraz 
veteránských motorových vozi-
del navazoval na loňské oslavy 
100. let od prvního závodu, teh-
dy pořádaný místním motoristic-
kým spolkem Nordböhmischer 
Kraftfahrerbund.

Oproti loňské spontánní jízdě 
určené především majitelům ve-
teránů chtěli organizátoři, kteří 
původní klub obnovili pod ná-
zvem Severočeský klub motoris-
tů, letošek více otevřít i divákům 
a dostat do povědomí zajímavou 
historii motorismu místního re-
gionu. Proto byl sraz přesunut  
z náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou 
na varnsdorfský rybník. Právě ve 
Varnsdorfu v Husově ulici nyní 
sídlí obnovený klub SKM. Proto 
byl připraven doprovodný pro-
gram jak pro děti, tak dospělé 
včetně večerního rockového kon-
certu.

Děti měly přes den možnost si 
zasoutěžit v různých disciplínách, 
poučit se, jak zachránit život  
v Rescue stánku nebo si třeba 
nechat pomalovat obličej. Hlavní 
dětskou cenou byla stavebnice 
Lego Porsche 911 v ceně téměř tři 
tisíce korun. Své umění návštěvní-
kům předvedli členové modelář-

ského a hasičského kroužku. Pro 
hladové a žíznivé bylo k dispozici 
hned několik stánků s občerst-
vením. Nechyběly také stánky  
s upomínkovými předměty s mo-
toristickou tématikou.

Pro majitele veteránů byly při-
praveny tradiční soutěže jako nej-
starší či nejhezčí vozidlo, vozidlo  
z největší dálky (Zlín), nejlepší kos-
týmy posádky nebo nejmocnější 
zvuk vozidla. Kolem jedenácté 
hodiny dopolední proběhla fun-
dovaná přednáška Jana Němce, 
autora knihy Motoristé na Šébru 
a pod Šébrem. Za pomoci projek-
ce historických fotografií poutavě 
povyprávěl o historii klubu a zá-
vodů do vrchu Šébr. V 14 hodin 
se veterány vypravily na spanilou 

jízdu přes Šébr, Mlýny, Českou 
Kamenici, Doubici, Krásnou Lípu, 
Šluknov, Karlovo údolí a Rumburk 
zpět na Mašíňák, kam dorazily 
kolem šesté večer. Od 20 hodin  
se o zábavu postarala kapela 
Tohard.

„V nastavené tradici se budeme 
snažit pokračovat a Schöberber-
grennen každým rokem stále vy-
lepšovat. Příští rok bychom si již 
konečně rádi zazávodili, tak nám 
držte palce. Letos akci navštívilo 
zhruba 80 historických automo-
bilů, 45 historických motocyklů,  
2 traktory a 20 soudobých moto-
cyklů. Velmi potěšila hojná účast 
kolegů z Německa, kteří mimo jiné 
přivezli i velmi vzácné motocykly  
z dvacátých let. Na parkovišti pro 

návštěvníky bylo ve špičce přes 
150 automobilů. Diváky spočíta-
né nemáme, jelikož vstupné bylo 
dobrovolné. Tímto moc děkujeme 
všem dobrým lidem, kteří takto 
dobrovolně přispěli do rozpoč-
tu této nákladné akce. Díky také 
sponzorům, městu Varnsdorf za 
poskytnutí prostor pro konání 
akce, technickou pomoc, finanč-
ní dar a všem dobrovolníkům, 
kteří během akce pomáhali,“ 
dodal s úsměvem Pavel Bulej-
ko, jeden z organizátorů akce. 
Další informace o Schöberber-
grennen jsou dostupné na webu  
www.sebr.cz. Další fotografie  
naleznete na straně 7 tohoto čís-
la.

                       Severočeský Klub Motoristů

Varnsdorf     Město má nové-
ho architekta. Komise složená 
ze zástupců radnice a nezávis-
lých architektů ve výběrovém 
řízení, kterého se zúčastnilo šest 
uchazečů, vybrala Jana Hroudu. 
Výběr potvrdí na svém jednání 
městská rada.

Jan Hrouda je autorizovaný ar-
chitekt. Žije a působí v Ústí nad 
Labem, kde provozuje vlastní ar-
chitektonickou praxi a mimo to 
dlouhodobě spolupracuje s ústec-
kým ateliérem AVN a saskou kan-
celáří Architekturbüro Ruddig- 
keit. Dlouhodobě se také věnuje 

propagaci a popularizaci archi-
tektury, včetně tématu městské-
ho architekta, v rámci kterého se 
mimo jiné podílel na prozatím ne-
naplněné koncepci zřízení Kance-
láře architektury města Ústí nad 
Labem.

                                                        Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

V centru města byl nalezen muž bez známek života

Nehoda na Studánce: Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
Varnsdorf      V úterý 10. květ-

na odpoledne bylo ze silnice ve-
doucí na Studánku nahlášeno, že 
došlo k dopravní nehodě osob-
ního vozidla, je mimo vozovku 
a jsou v něm osoby.

Vzhledem k tomu, že profesi-
onální jednotka byla na výcviku 
s delším dojezdem, „vyhoukána“ 
byla i jednotka dobrovolná. Ta vy-
razila během pěti  minut, za další 
tři byla na místě. Ještě před hasiči 
na místo přijeli městští  strážníci, 
od začátku samozřejmě pomáhali 
i svědci události .

Hasiči po příjezdu zjisti li, že 
jedna na první pohled nezraně-
ná osoba je mimo automobil, 
uvnitř však byl další člověk. Ne-
byl ale zaklíněný, vyprošťovat ho 
tak nemuseli. Hasiči se zdravot-
níky spolupracovali při transpor-
tu do vrtulníku. Samozřejmostí  
bylo provedení proti požárních 
opatření, včetně odpojení auto-
baterie.

Na závěr dobrovolní hasiči vyč-
kali na příjezd odtahové služby 
a pokáceli několik náletových dře-
vin kvůli vyproštění havarované-

ho automobilu. Dopravu v místě 
události  kyvadlově řídili státní 
policisté.

Požár v areálu bývalých jatek
V pondělí 16. května odpoled-

ne vyjížděla profesionální jednot-
ka s oběma cisternami do areálu 
bývalých jatek, došlo tam k men-

šímu požáru trávy a odpadu.
Srnka se zasekla v plotě
Profesionální jednotka musela 

v úterý 17. května vyprošťovat. 
Pozorný člověk na procházce si 
všiml, že u křoví v plotu kolem 
areálu Velvety je zaklíněná bez-
mocná srnka a nemůže tam, ani 

Varnsdorf        V jednom z parků 
v centru města byl nalezen muž 
bez známek života. Událost na-
hlásili kolemjdoucí.

V neděli 15. května vyjížděli 
k nálezu mrtvého muže policis-
té, koroner i hasiči. Tělo staršího 
muže našli kolemjdoucí. Poli-

cistům na místě asistovali také 
varnsdorfští  hasiči, kteří po dobu 
vyšetřování postavili na místě zá-
stěnu. „Při předběžném ohledání 

nebyly shledány známky cizího za-
vinění úmrtí . Jeho příčinu určí naří-
zená soudní pitva,“ uvedla policej-
ní mluvčí Alena Bartošová.  Redakce

zpět. Jak už to v těchto případech 
bývá, srnka prolezla jen půlkou 
těla a pak už ji nezbývalo nic ji-
ného, než odevzdaně čekat na 
záchranu.

Hasiči vzali hydraulické nůžky 
a plot rozevřeli tak, aby srnka 
mohla ven. Už od pohledu byla 
vysílená, přímo na místě si ji pře-
vzali zástupci místní honitby.

Trénink dělá mistra
Mílovými kroky se blíží krajské 

kolo soutěže ve vyprošťování, kte-
rého se opět zúčastní i varnsdorfské 
družstvo profesionálních hasičů. 
Proto v sobotu 21. května hasi-
či trénovali několik scénářů, kdy 
z havarovaných vozidel vyprošťo-
vali kolegy z Rumburku.

Požár trávy u odkaliště
Profesionální jednotka v neděli 

22. května večer skoro ještě ani 
neodjela od otevření bytu v Praž-
ské ulici a už operační středisko 
do vysílačky hlásilo další událost, 
požár trávy u odkaliště za TOSem. 
Hasiči natáhli hadice a plouživě se 
rozšiřující plameny bleskově uha-
sili.

                                           Hasiči Varnsdorf

K dopravní nehodě na Studánce musel letěl vrtulník, foto miw.cz

12.4.2022 v 10:56 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo občankou města 
oznámeno, že při parkování vo-
zidla nabourala stojící vozidlo a 
prosí městskou policii o zjištění 
majitele nabouraného vozidla. 
Ve spolupráci s Obvodním oddě-
lením Policie ČR byla provedena 
lustrace vozidla a byl zjištěn ma-
jitel vozu. Ten byl hlídkou vyro-
zuměn a následně se dostavil na 
místo události . Obě strany se na 
místě dohodly a sepsaly protokol 

o nehodě, dopravní policii na mís-
to přivolat nepotřebovaly. Hlídka 
městské policie poté místo opus-
ti la.

17.4.2022 v 1:10 hod.
Dozorčí směny městské poli-

cie přijal žádost rychlé zdravot-
nické služby o asistenci v jedné 
restauraci, kde mělo dojít k po-
řezání hosta na ruce. Na místě 
bylo zjištěno, že došlo k poškoze-
ní skleněné výplně vchodových 
dveří restaurace a v prostorách 

se pohybuje několik podnapilých 
hostů. Provozovatel restaurace 
byl poučen o možném podání 
trestního oznámení. Strážníci pro-
vedli doprovod pořezaného muže 
v sanitce až do nemocnice Varns-
dorf k dalšímu odbornému ošet-
ření.

19.4.2022 v 8:15 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno, že v křižovatce 
ulic Strakonická a Národní se na-
chází nákladní souprava, která 

ji zablokovala a vozovka je ne-
průjezdná. Na místo byla vyslá-
na hlídka městské policie, která 
zjisti la, že řidič polské národnosti  
vyjížděl z čerpací stanice a chtěl 
se otočit na parkovišti  před ná-
městí m, ovšem nedokázal „zlo-
mit“ soupravu o 180 stupňů na 
tak malém prostoru. Za vydatné 
asistence strážníků se podařilo 
řidiči vymanévrovat a následně 
místo opusti t.

Marti n Špička, 
velitel městské policie
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Informace z varnsdorfské radnice: 19. a 20. týden

Výstavba nové mateřské školy v Západní ulici se prodraží

19. týden na radnici
Po tradiční pondělní ranní po-

radě vedení města se místosta-
rostka Ladislava Křížová věnovala 
řediteli školní jídelny Náměstí , se 
kterým řešila problemati ku vozid-
la dovážející zásobování a roz-
vážející stravu. V úterý se mís-
tostarostka města zúčastnila 
jednání představenstva městské 
společnosti  REGIA a.s. Poté se 
celé vedení věnovalo natáčení 
dalšího dílu Varnsdorfského ma-
gazínu s regionální televizí RTM 
Tv, tentokrát na témata uctění 
obětí  pochodu smrti , dalšího vý-
voje na Hrádku a také zateplová-
ní domu s pečovatelskou službou 
a panelového domu v Kmochově 
ulici. Starosta města Roland Sol-
loch jednal s MAS Český sever 
ohledně možných dotací na foto-
voltaiku na městských objektech 
a přípravách nových žádostí . Od-
poledne se místostarosta města 
Jiří Sucharda ve spolupráci s ar-
chitektkou věnoval výzdobě inte-
riérů Hrádku, který budou zdobit 
historické fotografi e z města i sa-
motného Hrádku. 

Ve středu proběhla další video-
konference s hejtmanem Ústec-

kého kraje a městy na téma po-
moci Ukrajině. A zatí mco starosta 
jednal se starostkou partnerské-
ho Seifh ennersdorfu o možnosti  
provozování sportovně-relaxač-
ního areálu s koupalištěm Silber-
teich městskou společností  REGIA 
a.s., místostarosta na zasedání 
komise cestovního ruchu připra-
voval nástěnný kalendář na rok 
2023.

Ve čtvrtek zastupoval Jiří Su-
charda město v Jiřetí ně pod Jed-
lovou na jednání Dobrovolného 
svazku obcí Tolštejn, mezití m na 
radnici proběhlo pravidelné zase-
dání rady města. Poměrně nabitý 
program pokračoval v odpoled-
ních hodinách jednáním tajem-
níka městského úřadu, vedení 
města s dobrovolníky pomáhají-
cími uprchlíkům. Místostarosta se 
dále zúčastnil dozorčí rady Tech-
nických služeb města Varnsdorf 
a ve večerních hodinách porady 
strážníků městské policie. V pátek 
se místostarosta s dalšími staros-
ty z výběžku zúčastnil návštěvy 
a prezentace plazmového re-
aktoru v Dubé, který by mohl 
v budoucnu napomoci likvida-
ci odpadů ve městě. Staros-

ta mezití m navští vil IROP Tour, 
kde Ministerstvo pro místní 
rozvoj představovalo možnos-
ti  čerpání dotací v následujícím 
období. Sobotě patřila jedna 
z největších kulturně-veterán-
ských akcí ve městě  - Schober-
bergbrennen 2022. V neděli si 
místostarosta s rodinou připo-
mněli oběti  druhé světové války 
na Terezínské tryzně.

20. týden na radnici
Vedení města navští vil pan 

Richter s nabídkou na zajímavé 
ukončení provozu společnos-
ti  Autobusy Karlovy Vary, která 
k 30. červnu ukončuje ve Šluk-
novském výběžku své působení. 
Provoz ukončí stylově autobus 
veterán, který projede Šluknov-
ským výběžkem, na jeho zastávce 
a rozloučení s dopravcem jej za 
město doprovodí dechová kape-
la. Dále se s ředitelkou základní 
umělecké školy projednávala na-
bídka Ústeckého kraje na převzetí  
ZUŠ Varnsdorf pod křídla města. 
Závěr dne patřil místnímu šetře-
ní havárie na Karlovském potoku 
v areálu penzionu Fontána.

V úterý navští vili město nejvyš-

ší zástupci odboru dopravy kraj-
ského úřadu a projednávali s Ro-
landem Sollochem problemati ku 
zahájení dopravy nového krajské-
ho dopravce od 1. července le-
tošního roku. Ve středu navští vil 
starosta v doprovodu místosta-
rosty středočeské město Stochov, 
které historicky řešilo obdobnou 
problemati ku se zdrojem tepla 
a v současné době má koncepci 
na zásobování teplem vyřešenou.

Ve čtvrtek se starosta věnoval 
slavnostnímu setkání jubilantů 
v obřadní síni městského úřadu. 
V pátek se Roland Solloch spo-
lečně s ostatními starosty Šluk-
novského výběžku zúčastnil v Lo-
bendavě pravidelného zasedání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
na kterém se probírala špatná 
personální situace u policie Čes-
ké republiky, zahájení nové etapy 
veřejné dopravy krajským do-
pravcem a také situace v oblasti  
zaměstnanosti  se zástupci Úřadu 
práce. Páteční dopoledne také 
patřilo vyhodnocení výtvarné 
soutěže městských mateřských 
škol, kterého se zúčastnil a ceny 
rozdal místostarosta města.

                                   Vedení města

Varnsdorf     Výstavba mateř-
ské školy v Západní ulici, která 
začala v roce 2020, se prodraží 
o 6,6 milionu korun.

O navýšení částky zažádala 
město stavební fi rma realizující 
zakázku. „Když se před dvěma lety 
uzavírala smlouva o dílo, nikdo ne-
předpokládal tak enormní nárůst 
cen stavebního materiálu. Ten se 
mnohdy zdražil i o sto procent. 
Pak jsou tu vysoké ceny pohon-
ných hmot nebo válečný konfl ikt 
na Ukrajině,“ vysvětlil důvody sta-
rosta Roland Solloch.

Podle informací se společnost 
dostává do fi nanční ztráty a do-
končení stavby v původní část-
ce tak není reálné. O tom, jestli 
stavbu zastavit nebo odsouhlasit 
navýšení částky, rozhodovalo na 
svém zasedání městské zastupitel-

stvo. I vzhledem k podmínkám do-
tace, kdy je nutné školku postavit 

do určitého data, aby bylo možné 
čerpat evropské peníze, navýšení 

částky o 6,6 milionu korun zastu-
pitelé odsouhlasili.           Tomáš Secký

Na výstavbu školky v Západní ulici je potřeba dalších 6,6 milionů korun; foto Tomáš Secký
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Varnsdorfští studenti vyrobili elektromotorku Zidan

TOS Varnsdorf se po třech letech otevřel veřejnosti,
přivítal také obchodní zástupce a představil novinky

Český den proti rakovině: Vybralo se přes 10 tisíc korun

Varnsdorf      V rámci soutěže 
„Dobrá škola - Moderní škola 
4.0“, kterou každoročně pořádá 
Ústecký kraj, postavili žáci VOŠ, 
SPŠ a SOŠ Varnsdorf ve spolu-
práci se ZŠ náměstí  E. Beneše 
elektromotorku Zidan. Cílem 
soutěže je propagace a populari-
zace odborného vzdělávání, kte-
ré má úzkou vazbu na průmysl 
a technologie.

Letošním oborem pro řešení 
byla elektrotechnika. Studenti  

realizovali náročný projekt stavby 
funkční elektromotorky ve sku-
tečné velikosti  a pojmenovali ji Zi-
dan. Je až neuvěřitelné, že si sami 
vyrobili kompletní rám, sestavili 
podvozek, navrhli a zrealizovali 
elektroinstalaci. Dále pak vytvo-
řili přístrojovou desku s vlastním 
uživatelským prostředím a webo-
vé rozhraní, které lze instalovat 
v jakémkoli chytrém zařízení. Vý-
sledkem obdivuhodné půlroční 
intenzivní práce je terénní mo-

tocykl se jmenovitým výkonem 
3kW, kapacitou baterie 1.5kWh, 
nominálním napětí m zdroje 52V 
a dojezdem až 50km. Komunikač-
ní jednotka motocyklu umožňuje 
bezdrátové sledování polohy GPS 
a stavu vybraných parametrů na 
internetu.

Projektu stavby elektromotorky 
se zúčastnilo celkem 6 studen-
tů z VOŠ a SPŠ a SOŠ Varnsdorf 
a 2 žáci ze ZŠ Varnsdorf, náměs-
tí  E. Beneše. Nehledě na studijní 

obory žáků vytvořili výborný tým, 
který spolupracoval, získal nové 
znalosti , zkušenosti  a nová přátel-
ství. Tento tým spojil celou školu 
napříč žáky, pedagogy i mistry od-
borného výcviku. Kluci se umísti li 
na krásném čtvrtém místě, ale 
svou pílí, zapálením a prezenta-
cí projektu jsou vítězové nejen 
v očích některých účastníků sou-
těže, ale také pedagogů a všech, 
kteří jejich práci sledovali.

                           VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Varnsdorf      Na Velký pátek 
po třech letech absence se pro 
veřejnost opět otevřely vybrané 
výrobní haly v areálu fi rmy TOS 
Varnsdorf.

Největším lákadlem však byla 
budova Střední průmyslové školy 
TOS Varnsdorf. Škola se do této 
moderní budovy, která vznikla 
rozsáhlou stavební úpravou jed-
né z výrobních hal, přestěhovala 
v létě 2019 a teprve letos se po-
prvé naskytla příležitost otevřít 
ji nejen žákům a rodičům. Pro-
to také bylo do školy a blízké-
ho okolí přesunuto těžiště dne. 
Kromě vlastní prohlídky školy se 
zde návštěvníci mohli občerstvit 
a poslechnout si také již tradičně 

vystupující kapelu MALVAS (snad 
poprvé hrála na schodech). Cel-
kem pět hal nabídlo ukázku větši-
ny pracovišť, v provozu byla řada 
obráběcích strojů, přístupná byla 
i měřící stanoviště, montážní plo-
chy a rovněž technické muzeum 
fi rmy.

Přímo za turnikety v prostoru 
recepce byla umístěna snad nej-
větší atrakce – olympijský čtyřbob 
a jeho posádka. Atrakcí a lákadel 
pro děti  bylo více, ale statní bobis-
té se svým strojem byli obdivová-
ni snad nejvíce. 

Na konci dubna pak následo-
vala mezinárodní konference 
s obchodními zástupci, kterou 
společnost pořádá pravidelně 

a každoročně (pouze loni bylo 
nutné ji vynechat kvůli proti epide-
mickým opatřením). Do TOSu se 
sjeli zástupci z celého světa, aby 
se seznámili s novinkami ve vý-
robním programu. Diskutovalo se 
o aktuálních požadavcích zákaz-
níků, hosté dostávali informace 
o vývoji hospodaření společnosti  
a byli seznámeni s obchodním 
plánem na nejbližší období. Zá-
stupci mají pokaždé možnost na 
vlastní oči se přesvědčit o tom, 
jak se daří fi rmě v technickém 
vývoji. Letos mohli hosté vidět 
schopnosti  nových obráběcích 
center WHT při pěti osém obrá-
bění (konkrétně to bylo obrá-
bění tvarově složité turbínové 

lopatky) a také další rozšíření ří-
dicích systémů obráběcích stro-
jů. Obě novinky významně roz-
šiřují oblasti  průmyslové výroby, 
v nichž TOS nabízí své stroje a ře-
šení technologií.

Nejdůležitějším poznatkem 
z této konference vždy bývá zpět-
ná vazba ze všech trhů, která je 
tí m nejúčinnějším hnacím moto-
rem rozvoje fi rmy. I když se letos 
nemohli dostavit zástupci tří vel-
kých trhů (důvodem je válka na 
Ukrajině a sankce EU), přesto se 
pro nejbližší budoucnost společ-
nosti  otevírají nové příležitosti  
v některých zemích EU a na obou 
amerických konti nentech.                                                          
                            LP

Varnsdorf      V polovině květ-
na probíhal v celé České repub-
lice 26. ročník tradiční sbírky 
Ligy proti  rakovině. Letos byly ve 
Varnsdorfu oblíbené kvítky k do-
stání na dvou pevných místech 
– v Dárečcích od Yvet a na akcích 
Lidové zahrady Varnsdorf. Kvítka 
měla fi alovou stužku a byla za-
měřena na prevenci onkologické-
ho onemocnění děložního čípku 
a varlat.

Již podruhé jsem se stala dobro-
volnicí a celou sbírku koordinova-

la. Spojila jsem se s Yvetou Hindrá-
kovou, která květi ny prodávala od 
středy do soboty ve své prodejně 
Dárečky od Yvet, společně se nám 
podařilo vybrat 7 028 Kč. Oslovil 
mě také Miloš Kostlán s týmem 
Lidové zahrady Varnsdorf, navázali 
jsme spolupráci a květi ny byly pro-
dávány na třech akcích – koncer-
tu The PIX, dětské burze oblečení 
a večerní párty. I když návštěvnost 
dvou večerních akcí úplně nena-
plnila naše představy, nakonec se 
dohromady vybralo 3 525 Kč.

Po skončení sbírky jsem zape-
četěné pokladní vaky odvezla na 
rumburskou pobočku České poš-
ty, kde nám milé pracovnice vaky 
zpracovaly, veškerý obsah spočí-
taly a ihned odeslaly na účet Ligy 
proti  rakovině. Dohromady jsme 
si tedy mohly připsat zásluhu na 
vybrání 10 553 Kč. A pokud vás 
zajímají čísla, celkem se prodalo 
326 kvítků a kdybychom udělaly 
průměr, bylo by to více jak 32 Kč 
za jeden kus.

Zbylé kyti čky byly spolu s prázd-

nými pokladními vaky, pouzdry 
a dalšími potřebami ke sbírce za-
baleny a poslány zpět, aby mohly 
být připraveny na další rok. Ráda 
bych moc poděkovala dobrovol-
níkům a všem, kteří přispěli. Je 
hlavně vaší zásluhou, že se nám 
podařila vybrat tato krásná část-
ka. Překonali jsme čísla z loňska. 
Také bych vám ráda popřála pevné 
zdraví a hodně síly onkologickým 
pacientům. Často jste toti ž kvítka 
kupovali právě pro ně. Děkujeme.

                                             Barbora Hájková
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Velký úspěch! Cheerleadingové juniorky získaly na mistrovství 
světa zlato, za výsledkem stojí i Agáta Kestlerová z Varnsdorfu

České juniorky na Mistrovství světa 2022 v Orlandu; foto CACH

Varnsdorf      Šestnácti letá 
Agáta Kestlerová z Varnsdorfu, 
studentka místního gymnázia, 
se cheerleadingu věnuje deset 
let. Od roku 2012 byla členkou 
taneční skupiny Stars Varnsdorf 
a v roce 2019 přestoupila do li-
bereckého A-Stylu, kde působí 
do dnes.

Pokud ještě tápete, co si pod 
cheerleadingem máte představit, 
jedná se o sport, který spojuje 
akrobacii na zemi i ve vzduchu, 
prvky tance a atrakti vní lidské 
pyramidy. Je to velmi rozma-
nitá disciplína, která klade na 
jednotlivé sportovce vysoké ná-
roky, zejména na všestrannost 
a fyzickou i psychickou odolnost. 
Sportovní cheerleading se dělí 
na dvě divize: akrobati ckou a ta-
neční. Závodní sestava trvá dvě 
a půl minuty a je předváděna na 
hudbu až 24 sportovci najednou. 
Kolébkou cheerleadingu jsou 
Spojené státy americké, u nás 
se tento sport objevuje od roku 
1993. Základnu tvoří zhruba dva 
ti síce akti vních sportovců ve tři-
ceti  klubech z celé ČR. Novinkou 
také je, že v loňském roce byl 
cheerleading uznán Mezinárod-
ním olympijským výborem jako 
olympijský sport.

Jak Kestlerová vypráví, při pře-
stupu do A-Styl Liberec v roce 
2019 nejprve prošla konkurzem 
a poté byly vybrané členky roz-
děleny do týmů. Bohužel do tré-
ninků a soutěží zasáhla nepřízni-
vá pandemická situace. „Za půl 
roku, co jsem trénovala v Liberci, 
jsem se sti hla zúčastnit pouze jed-
né soutěže. Pak bylo kvůli špatné 
covidové situaci vše stopnuto 
a mohla jsem trénovat pouze 
online. Což jde při tomto sportu 
opravdu obtí žně, takže jsme se 
zaměřovaly hlavně na posilo-
vání,“ popisuje. Když se situace 
zlepšila, přemýšlela, že by se při-
hlásila do národního týmu, ale 
nakonec jí v tom zabránil nešťast-
ný úraz ruky. Na půl roku musela 
trénování přerušit a po návratu jí 
další účast v soutěži s libereckým 
týmem překazila karanténa. 

S myšlenkou dostat se do ná-
rodního týmu a účastnit se světo-
vého mistrovství si ale pohrávala 
dál. I když se bolest po zranění 
ruky občas ozývala a epidemic-
ká situace byla nejistá, přihlášku 
do národního týmu juniorek na-
konec odeslala. V září 2021 byla 
pozvána na vícedenní konkurz, 
který se konal v Dobřichovicích. 
Konkurzu se zúčastnilo přes čty-
řicet kandidátek, které měly za 
úkol předvést ty nejlepší akroba-
cie, skoky a schopnosti  ve stuntu 
(základní prvky pyramid). „Spaly 
jsme v tělocvičně a poslední ráno 
byly na našich místech položeny 
obálky, ve kterých bylo napsáno, 
zda jsme byly, či nebyly vybrány. 
Když jsem otevřela tu svou a zjisti -
la, že jsem přijatá, byl to nepopsa-
telný pocit,“ vzpomíná. Celkem 
bylo do národního týmu vybráno 
dvacet sedm děvčat, z toho tři ná-
hradnice. 

Začal tedy kolotoč tréninků 
a příprav na světový šampionát 
Internati onal Cheer Union 2022 
Junior World & World Cheerlea-
ding Championships, který se 
konal v americkém Orlandu na 
Floridě. Tréninky v Dobřichovicích 
byly jednou měsíčně a zabraly 
celý víkend, paralelně s tí m jezdila 
Agáta třikrát týdně trénovat s li-
bereckým týmem. „Bylo to oprav-
du náročné jak po fyzické, tak 
i po psychické stránce. Hodně lidí 
si myslí, že na tom přeci nic není, 
když závodní sestava trvá jen dvě 

a půl minuty. Jsou za tí m ale 
schované desítky hodin tréninků. 
Při všech zkouškách se musíte ne-
ustále koncentrovat, aby nedošlo 
ke zranění,“ vysvětluje.

Dne 16. dubna 2022 odletěl 
celý tým z Prahy do Spojených 
států splnit si svůj velký sen. 
Děvčata byla ubytována v Disney 
resortu, trénovala venku ve třice-
ti stupňových vedrech na fotba-
lovém hřišti . Před soutěží mohl 
tým využít kontroly své závod-
ní sestavy, kdy dívky předvedly 
všechny prvky a dostaly zpětnou 
vazbu, zda v sestavě není nějaký 
nedovolený prvek, za který by 
mohly přijít v soutěži o bod, ale 
vše bylo v pořádku. V den velké-
ho fi nále děvčata vstávala časně 
ráno, aby se náležitě připravila. 
„Ono než se dvacet čtyři holek 
nalíčí a učeše, tak to zabere cel-
kem dost času,“ směje se Agáta. 
Na mistrovství světa v kategorii 
Junior AllGirl Advanced mělo pů-
vodně soutěžit sedm týmů. Dva 
se odhlásily, takže český tým bo-
joval proti  týmu z Mexika, Chile, 
Brazílie a Walesu. „Byl to velký 
stres. Říkala jsem si teď, nebo ni-
kdy. Byla tam úžasná atmosféra, 
všichni jsme si navzájem fandili, 
necíti la jsem žádnou rivalitu mezi 
týmy, i když konkurence byla ve-
liká. Navíc Česká republika nikdy 
v cheerleadingu nezískala medai-
li na mistrovství světa,“ vypráví. 
Mezi diváky nechyběly jejich 
trenérka Nikola Dohnalová a asi-

stentka Dominika Svitáková, kte-
ré jim po každém složitém prvku 
zdviženýma rukama ukazovaly, že 
to zvládly bez chyb. „Když už jsme 
byly v závěrečné póze a věděly 
jsme, že nic nespadlo, bylo to ob-
rovské štěstí . Křičely jsme rados-
tí , brečely, prostě to byla smršť 
všech pocitů. Přála jsem si, aby to 
nikdy neskončilo.“ 

Zhruba po dvou hodinách pro-
běhlo vyhlášení. Nejprve byly 
vyjmenovány tři týmy, které si 
nastoupily na pódium, a když 
děvčata z českého týmu slyšela, 
že jsou mezi nimi, strhla se dal-
ší vlna jásotu. „Nejhorší na tom 
všem bylo mimo jiné to, že při 
postupném vyhlašování umístění 
nesmíte projevit žádné emoce, 
bylo by to bráno jako projev neú-
cty k ostatním týmům. Takže když 
sdělili třetí  místo, druhé místo 
a náš tým to pořád nebyl, nedalo 
se to vydržet.“ Nešťastnou chvílí 
ale byla chyba moderátora, který 
spletl při vyhlašování 2. a 3. mís-
to. „To by se v nás krve nedořezal, 
jak se říká. Když se vše uvedlo na 
pravou míru a my věděly, že jsme 
první, spadl nám velký kámen ze 
srdce, že jsme to opravdu doká-
zaly.“ Druhé nakonec skončilo 
Mexiko a třetí  tým z Chile. Po té 
proběhlo předání medailí a zpěv 
státní hymny České republiky, 
který byl plný euforie z dosažené-
ho vítězství. Třešničkou na dortu 
už bylo jen to, že tým české se-
niorské reprezentace vybojoval 
na témže mistrovství v kategorii 
Coed Elite stříbro.

Po příjezdu zpátky do Čech 
byla děvčata hostem i několika 
pořadů českých televizí a nyní 
se svými domácími týmy chystají 
na Mistrovství ČR ve sportovním 
cheerleadingu, které se bude ko-
nat v červnu v Praze. „Jsem šťast-
ná, že jsem si splnila svůj sen. 
Zažít něco takového se nedá ani 
slovy popsat. Opravdu doufám, 
že se tí mto úspěchem dostane 
cheerleading do širšího povědomí 
a přiláká další mladé sportovce,“ 
dodává na závěr Agáta Kestlero-
vá.                                Barbora Hájková
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Do úklidu zahrady se pusti lo několik rodičů, práce jim šla od ruky; foto MŠ Zahrádka
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Foto: Mašíňák obsadily historické vozy a motocykly

V MŠ Záhradka proběhl velký jarní úklid zahrady
Varnsdorf     S přicházejícím 

jarem, slunečními paprsky a po-
hodovými dny, děti  v mateřské 
škole Zahrádka v Pražské ulici 
láká rozlehlá a v přírodním stylu 
založená školní zahrada.

Dřevěné prvky, pískoviště, hma-
tové chodníčky, altánky, lavice, 
velké tabule a zahrada s bylin-
kami, ovocnými keři a stromy 
jsou pro nás velkým pokladem. 
Zahradu pro děti  využívá školka 
celoročně, dřevěná terasa je mís-
tem pro hru, setkávání a zažívání 
společných akcí. Prostory zahrady 
jsou rozlehlé, děti  si je mohou při 
hře užít s kamarády i rodiči. 

Po delší době se uskuteč-
nilo setkání s rodiči, prarodiči 
a dětmi právě na školní zahradě, 
která potřebovala po zimě úklid 
a péči. Někteří se z domova vy-

bavili kompletním zahradním 
náčiním, kolečky, elektrickými 
pomocníky a samozřejmě pra-
covním nadšením. Díky nečeka-
ně hojné účasti  rodiče komplet-
ně pomohli s úpravami, rytí m, 
stříháním, sekáním a přípravou 

nové zeminy na zeleninové záho-
ny. Dřevěné akátové prvky byly 
obroušeny a ožily novými nátěry 
a ochrannými laky. „Po skvělé prá-
ci nám všem pak náležitě chutna-
la domácí jahodová zmrzlina od 
našich kuchařek a opečené buřty. 

Společně strávené odpoledne tak 
dostalo punc radosti ,“ popisu-
jí zaměstnankyně školky. „Veliké 
díky patří všem dětem, rodičům, 
prarodičům, zaměstnancům školy 
a dalším pomocníkům. Firma 
KMT Profi  s.r.o. dodala barvy 
a k nim potřebné štětce, brusky 
a další. Pan Jakub Maier měl v režii 
nejen materiál, ale také organizaci 
a jeho pracovní nasazení bylo ob-
divuhodné. Technické služby měs-
ta Varnsdorf nám dovezly kvalitní 
kompost a Varnsdorfské uzeniny 
s.r.o. pro všechny pomocníky po-
skytly slevu na buřty. Děkujeme,“ 
dodaly na závěr. Někdy to tak 
bývá, že z jednoduchých věcí jsou 
tak skvělé zážitky. A těmi bylo toto 
odpoledne plné.

Jana Čiháková, 
MŠ Zahrádka
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VZPOMÍNKA

Úmrtí v dubnu

Jaromír Horák    89 let

ÚMRTÍ
Dne 27. května 
uplynulo 10 let od 
úmrtí pana Vazila 
Hričiny, manžela, 
tatínka, dědečka, 
pradědečka. Kdo 

jste ho znali, věnujte našemu dra-
hému tichou vzpomínku. Děkujeme, 
rodina Hričinova.

Dne 2. června uply-
ne 15 let od úmr-
tí mého manžela 
Josefa Hesse. Kdo 
jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Man-

želka a dcery s rodinami.

Dne 3. června vzpo-
meneme 20. vý-
ročí úmrtí tatínka 
a dědečka Vladimí-
ra Janouška. Kdo 
jste ho znali, vě-

nujte tichou vzpomínku s námi. Man-
želka Dáša a dcery Romana a Renáta 
s rodinami.

Dne 29. května oslavil své životní ju-
bileum můj manžel a tirák Jiří Kova-
lev. Přání všeho nej, nej, nej, hodně 
zdravíčka, štěstíčka, ať Ti jedou ko-
lečka. Ze srdce přejí manželka, dcera 
Lenka, vnuk Jiří a Mikeš.

Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje 
panu Františku Marschnerovi, ma-
jiteli zahradnictví na hřbitově, za 
sponzorský dar, který každoročně po-
skytuje letní výsadbu květin do parku 
v areálu nemocnice.
Jeho zásluhou má nemocnice stále 
hezky vypadající zahradu a příjemné 
prostředí pro klienty léčebny a další 
návštěvníky nemocnice.

Sobota 11. června ve 13.30 hod. 
EXKURZE VE VĚTRNÉM MLÝNĚ SVĚTLÍK

Doprava z Varnsdorfu autobusem (ve 
12.46 z autobusového nádraží na 
zastávku Varnsdorf, Studánka, STS 
- odtud cca 1,5 km pěšky ke mlýnu) 
nebo individuálně - sraz ve 13.30 hod. 
u mlýna. Po prohlídce mlýna sezná-
mení s rybníkem Světlík a zdejší pří-
rodní rezervací. Zpět do Varnsdorfu 
pěšky po modré turistické značce 
nebo opět autobusem ze stejné za-
stávky (odjezd v 15.02 nebo 17.02 
hod.)

4.-5.6.2022
MDDr. Bolfí k Ondřej  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
412 535 930 

11.-12.6.2022  
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 732 329 007

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Vernisáž se povedla, předsálí divadla bylo plné; foto Ivo Šafus

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

Všechny spolužáky, kteří přeži-
li covid, čekám na našem sra-
zu v sobotu 25. června v 17.00 
hodin U Rudolfa. Josef Zbihlej

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Inzerce

KRUH PŘÁTEL 
MUZEA VARNSDORF

Setkání květnových jubilantů

Vernisáž Pět minut v Africe

Den matek v ZŠ Východní

Varnsdorf    Při příležitosti  ži-
votních jubileí proběhlo koncem 
května v obřadní síní městského 
úřadu slavnostní setkání květ-
nových oslavenců se starostou 
města.

Starosta města Roland Solloch 
věnoval oslavencům společně 
strávený čas s drobným občerstve-

Varnsdorf     Předsálí Městské-
ho divadla Varnsdorf po několi-
kaleté nucené pauze hosti lo vý-
stavu výtvarných prací místních 
mateřských škol.

Výstavu dětských výtvarných 
prací za fi nanční podpory města 
pořádá již několik let MŠ Záhrad-
ka. Letošním tématem bylo: Pět 

ním a gratulací na závěr. Vyslechl 
si zajímavé životní příběhy jed-
notlivých jubilantů, zajímaly ho 
také podněty, co by se ve městě 
dalo změnit. Příjemné odpoled-
ne u kávy a zákusku bylo zakon-
čeno osobní gratulací a předáním 
daru.

                                                  Tomáš Secký

minut v Africe. Nabité předsálí 
divadla nejen dětmi, ale i příbuz-
nými, si mohlo v pátek 20. květ-
na vychutnat pěvecké vstoupení 
sborečku MŠ Záhradka a prohléd-
nout práce dětí . Poté se vyhod-
nocovaly nejlepší výtvory. Všech-
ny děti , které se do akce zapojily, 
dostaly výtvarné ceny.         Redakce

Varnsdorf     Ve čtvrtek 
12. května pozvala ZŠ Východní 
maminky dětí  na oslavu jejich 
svátku – Den matek.

Připravena byla malá kavárnič-
ka z Hosany, masáže, kadeřnické 
a kosmeti cké služby, výtvarná díl-
nička a vystoupení „dramaťáku“. 
Pro příchozí maminky bylo vše 
zdarma jako dárek. „Velké podě-
kování patří manželům Šimkovým 
za sponzorský dar formou občer-

stvení zdarma (výborná káva 
a dezertí k). Dále patří poděková-
ní panu J. Toledo (učitel masérů) 
a paní S. Ludwigové (učitelka 
kadeřnic) a jejich žákům z Vyšší 
odborné školy a Střední školy ve 
Varnsdorfu. Děkujeme také kos-
meti čce paní Šárce Husákové. 
Maminky odcházely spokojené, 
krásné a usměvavé,“ hodnotí  
skvělé odpoledne škola.

                Alena Smetanová, ZŠ Východní



Basketbal: Varnsdorf hostil republikový turnaj dívek

Skvěle! Jiří Šusta vlétl do letošní sezóny jako uragán

Atleti slaví. Tomašov s Hanzalíkem sbírali medaile

Sportovní hala hostila turnaj mladých zápasníků
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Varnsdorf  Spolupráce mezi 
basketbalovými kluby přináší 
mnohdy ovoce v podobě kvalit-
nějších sportovních výkonů, ale 
také čas od času otevře možnosti  
rozšířit portf ólio sportovně-spo-
lečenských akcí. 

Konkrétně letos, na sklonku 
sezóny 2021-2022, kdy několik 
hráček varnsdorfského oddílu do-
stalo šanci doplnit družstvo děčín-
ských Válečnic v soutěži kategorie 
U12. Dvě z nich, Tereza Činková 
a Aneta Jägrová, měly podíl na 
tom, že se díky výkonům se spo-
luhráčkami kvalifi kovaly na celo-
státní Festi val mladších minižákyň 

U12.
A ten se díky dohodě mezi 

oběma kluby a Českou basketba-
lovou federací odehrál v termínu 
na začátku května ve Varnsdor-
fu. Po několika covidových le-
tech, kdy nebylo možno pořádat 
prakti cky žádnou větší akci, při-
vítala sportovní hala kromě Vá-
lečnic Děčín také výběry těchto 
klubů – HB Basket Praha, Sokol 
Nusle Praha a TJ Klatovy. Vítěz-
ství nakonec získal tým HB Basket 
Praha, druhý byl Sokol Nusle, třetí  
Válečnice Děčín a čtvrté skončily 
Klatovy. 

„Jak jsme v prvních organi-

začních krocích zjisti li, kategorie 
těch nejmenších nemají v sou-
časné době v mnoha krajích 
kdovíjaké zastoupení. Klubům 
chybí početně a výkonnostně 
naplněné ročníky, družstva se 
pak takového vyvrcholení sezó-
ny bohužel nemohou účastnit. 
Je proto dobré vyslat zprávu do 
světa o tom, abychom se právě 
dětem v tomto (a samozřejmě 
i mladším) věku co nejintenzivněji 
věnovali. Náš klub, jako správný 
basketbalový patriot, chtěl nejen 
svými organizačními schopnost-
mi a známou diváckou podporou, 
ale také se již rozvíjející členskou 

základnou dětí  ročníků 2010 
a mladších dokázat, jak důležitá 
je každá forma a úroveň kolek-
ti vního sportování. Bylo také fajn, 
že se akce vůbec mohla konat, 
na čem se shodli všichni zúčast-
nění. Zároveň jsme opět moh-
li sledovat radost bezstarostně 
a společně hrajících si dětí  a uvě-
domit si, co jim do života přináší 
výjimečné zážitky a emoce, které 
se těžko dají jakkoli nahradit,“ řekl 
na závěr Zdeněk Strolený, před-
seda oddílu basketbalu TJ Slovan 
Varnsdorf a člen řídící komise tur-
naje.                                             

                                                Redakce

Varnsdorf    Je mu teprve 17 
let, přesto parádně řádí za vo-
lantem závodního auta. Varns-
dorfský Jiří Šusta pokračuje ve 
stopách svých bratrů a zažívá 
v rallycrossu fantasti cký vstup do 
nové sezóny.

Jiří Šusta se v letošní sezóně 
účastní Zónového šampionátu 

střední Evropy rallycrossu kate-
gorie Super1600 a Mistrovství Ev-
ropy EURO RX3. Zatí m absolvoval 
čtyři závody, hned třikrát z toho 
byly stupně vítězů.

Nejprve v maďarském Maria-
pócsu vybojoval první místo. Pak 
přišlo na řadu Polsko a město 
Slomczyn. Tam Šusta vyválčil stří-

brnou pozici. V rakouském Gre-
inbachu to bylo ještě lepší. Jirka 
Šusta opět vybojoval první místo, 
navíc vyhrál rakouské mistrovství. 
To všechno dokázal s auomobi-
lem Škoda Fabia MK3 S1600 pod 
rallycrossovým týmem NOPROSU 
RX. Na všech závodech jezdce 
z Varnsdorfu doprovází tým me-

chaniků LMP Racing. 
Mladý závodník minulý víkend 

bojoval v maďarském Nyirádu. 
Po nárazu do svodidel ve druhém 
kole semifi nále však pro varnsdorf-
ského jezdce závod skončil před-
časně. Jiří Šusta převzal žezlo v ral-
lycrossu po svých dvou bratrech 
Josefovi a Stanislavovi.          Redakce

Varnsdorf     V květnu se na-
plno rozjela atleti cká sezóna na 
dráze. Atleti  mají před sebou 
mnoho závodů, ať jsou to závody 
družstev jednotlivých kategorií 
či závody jednotlivců.

Začátkem května se konalo 
první kolo družstev starších žáků 
a žákyň v České Lípě. Během klá-
ní bylo překonáno 13 osobních 
rekordů v běhu na 60 m, ve vrhu 
koulí, v běhu na 800 m a dalších 

disciplínách. Krátce na to se v Jab-
lonci nad Nisou uskutečnil Kraj-
ský přebor jednotlivců dorostu 
a juniorů. Toho se zúčastnili pou-
ze dva zástupci varnsdorfské 
atleti ky – Josef Burkoň a Josef 
Tomašov, oba opět pokořili svá 
osobní maxima. Josef Tomašov 
si z Jablonce odvezl zlato z běhu 
na 400 m, tí m se stal Krajským 
přeborníkem v této disciplíně. 
Získal také bronz z běhu na 200 m. 

V neděli 8. května se vydala 
pěti ce mladších žáků a žákyň na 
Krajský přebor vícebojů (60 m, 
60 m. př., dálka, kriket, 800 m) do 
Turnova. I zde o sobě dal Varns-
dorf vědět. Krajským přeborní-
kem ve víceboji se stal Filip Han-
zalík se ziskem 2415 bodů a zajisti l 
si tak postup na Mistrovství České 
republiky. 

Družstva nejmladších a mlad-
ších žáků mají za sebou dvě kola 

družstev. Obě proběhla v Rum-
burku. V těchto kategoriích je 
u dětí  velké zlepšení v mnoha dis-
ciplínách. V průběhu června ještě 
probíhá několik kol závodů druž-
stev, jednotlivců a také Mistrovství 
České republiky, kde je nomi-
nován Josef Tomašov a Filip 
Hanzalík. Na Olympiádě dětí  
a mládeže zase bude reprezento-
vat Ondřej Zajíček a Filip Hanzalík.  

                                        Zuzana Zajíčková

Varnsdorf      V polovině květ-
na pořádal oddíl zápasu již 
3. ročník turnaje Zápasnické zá-
polení.

Jde o klubový turnaj pro nej-
menší zápasníky od 5 do 12 let. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 51 
zápasníků z 6 oddílů, kteří byli roz-

děleni do 19 váhových kategorií. 
Mimo dvanácti  domácích přijeli 
také zápasníci z Liberce, Chrasta-
vy, Krásné Lípy, Kladna – Hni-
dousy a Meziboří. „Pro některé 
z našeho oddílu se jednalo o 
první turnaj. Všichni předved-
li parádní výkony. Poděkování 

patří všem, kteří nám pomáhali 
s přípravou a pořádáním turnaje. 
Také městu Varnsdorf za fi nanč-
ní příspěvek,“ zhodnoti li turnaj 
organizátoři. Varnsdorfský oddíl 
získal celkem 2 zlaté, 8 stříbrných 
a 2 bronzové medaile.

Zlato: Slinták Daniel, Vojta To-

máš. Stříbro: Makajová Lauren, 
Šindelářová Marie, Sorádová 
Leona, Čácha Miroslav, Strnad 
Stanislav, Bjaček Daniel, Červin-
ka Ladislav, Hrabčák Franti šek. 
Bronz: Vaněk Jáchym, Fuksa Mi-
chelle.

                                                   Petra Danková
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Stejně, jako před třemi lety. Fotbalisté skončili šestí

Tým Kovárna Varnsdorf bojoval na Gambrinus Cupu

Jubilejní ročník XC Hrádek nabídl skvělou podívanou

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

Varnsdorf      Poslední dva zá-
pasy rozhodly o tom, že fotbalis-
té Varnsdorfu obsadili v druho-
ligové soutěži šesté místo. Pro 
někoho možná zklamání, jelikož 
Varnsdorf chvilku bojoval o ba-
rážové pozice. Celkově je to ale 
úspěšná sezóna. 

Severočechům vyšlo poslední 
venkovní utkání, když na půdě 
Prostějova vyhráli jasně 4:0. „Prv-
ní poločas byl herně vyrovnaný, na 
obou stranách moc šancí nebylo. 
I tak jsme se ujali vedení po tečo-
vané střele Radosty. Vyšel nám 
vstup i do druhého poločasu, kdy 
jsme po pěkné akci dali na 0:2. 

Od té doby jsme byli jasně lepší. 
Kromě dalších dvou branek jsme 
měli další dobré šance. Ke konci 
soupeř neproměnil penaltu. Za-
sloužené vítězství po dobrém vý-
konu,“ uvedl Petr Papoušek, asis-
tent trenéra. 

S druholigovým ročníkem se 
Varnsdorf loučil domácím zápa-
sem proti  Jihlavě. Branka v něm 
nepadla. Kdyby Varnsdorf vyhrál, 
mohl skončit v tabulce pátý. „Zá-
pasu by slušely branky. Oba týmy 
chtěly vyhrát, oba se mohly posu-
nout v tabulce o něco výš. Začali 
jsme slušně, ale Jihlava si doká-
zala poradit s naším napadáním. 

Reagovali jsme na to střídáním. 
Jihlava ale hrála pěkný fotbal, my 
jsme hrozili z brejků. Je škoda, že 
jsme utkání nedovedli do vítěz-
ství. Celkově kluci působili uta-
hanějším dojmem,“ přiznal Pavel 
Drsek, kouč Varnsdorfu. Ten po 
roce a půl na lavičce skončil, tým 
dovedl k výbornému umístění, 
které by před sezónou čekal je-
nom málokdo. 

„Před sezónou bych to bral vše-
mi deseti , kór po prvním kole, kdy 
jsem byl hodně nespokojený. Pak 
se to dobře rozjelo, hráči nabrali 
sebevědomí. Po prvních dvou jar-
ních kolech jsme si mysleli, že mů-

žeme zaťukat na baráž. Rozhodl 
ale duben, kdy jsme uhráli pouze 
sedm bodů. Na druhou stranu 
jsme v posledních třech zápasech 
uhráli taky sedm bodů. Ve fi nále 
můžeme být spokojeni,“ zdůraz-
nil Drsek, který v zápětí  dodal: 
„Chci poděkovat panu Gabrielovi 
i všem lidem v klubu. Spolupra-
coval jsem tady s fantasti ckými 
lidmi. Musím poděkovat mojí ro-
dině, která byla hodně trpělivá. 
Moc času jsem doma netrávil.“ 
A Drskův nástupce? Zatí m nezná-
mý, i když nějaké spekulace jsou.

                                                        Redakce

Praha     V krásném sále praž-
ského Karlína vyvrcholil velký 
šipkový turnaj Gambrinus Cup. 
Do fi nále postoupily dva týmy 
z regionu – Kovárna Varnsdorf 
a Dutohlavci z Rumburku. 

Oba celky se v konkurenci 110 
týmů probily do čtvrtf inále. Tam 
ale prohrály a nakonec skončily 
na děleném 5. až 8. místě.

Gambrinus Cup začal na pod-
zim 2021, účastnit se mohli pou-
ze neregistrovaní hráči a jeden 
registrovaný v kategorii D. Začalo 
se základní částí  na Kovárně ve 

Varnsdorfu, kde se hrály celkem 
čtyři turnaje. Z toho pak postu-
povaly čtyři nejlepší týmy do 
semifi nále, hrané taktéž na Ko-
várně. Do semifi nále se probojo-
valy týmy z Varnsdorfu, Nového 
Boru, Rumburku a ze Šluknova. 
První dva týmy, Kovárna Varns-
dorf a Dutohlavci z Rumburku, 
postupovaly na velké fi nále do 
Prahy. 

„Atmosféra v Karlíně byla skvě-
lá, úžasní hráči, kapela, dopro-
vodné programy a účast dvou 
skvělých českých šipkařů Karla 

Sedláčka a Víti  Sedláka,“ pochva-
loval si Jakub Zadina, člen celku 
Kovárna Varnsdorf. 

Ve fi nále bylo celkem 110 týmů 
z celé republiky a hrálo se šest 
kol. Nejlepších 32 týmů postu-
povalo do KO pavouka. „Tam se 
vedlo nám i klukům z Rumburku. 
Bohužel jsme ve čtvrtf inále nara-
zili na celek, který byl nad naše 
síly. Tudíž jsme skončili na pátém 
až osmém místě společně s kolegy 
z Rumburku. Ještě stojí za připo-
menutí , že náš přemožitel ve čtvrt-
fi nále nakonec vyhrál celý turnaj 

a odnesl si krásnou výhru v podo-
bě 250 ti síc korun,“ dodal Zadina. 
Tým Kovárnu Varnsdorf repre-
zentovali Jakub Zadina, Tomáš 
Hemmer, Tomáš Jech a Tomáš 
Fedurco. 

Jakub Zadina pak o pár dní poz-
ději vyhrál na Kovárně oba soft o-
vé turnaje v rámci série Giga Tour. 
Druhé místo bral Dominik Hach, 
třetí  byl Radim Volavka. Ve dru-
hém turnaji skončil na stříbrné 
pozici Tomáš Fedurco a třetí  skon-
čil Lukáš Míka.                         

                                                 Redakce

Varnsdorf       Jubilejní 10. roč-
ník cyklisti ckého XC na Hrádku 
dopadl na výbornou. Velmi sluš-
ná účast více než stovky závod-
níků. Také divácká kulisa, i přes 
souběžně probíhající akci na Ma-
šíňáku, byla početná. A vše pod-
trhlo skvělé počasí a sportování 
bez úrazu!

Dětské závody byly tradičně 
vyhecované a dravost malých zá-
vodníků byla leckdy až příkladná 
i pro ostřílené borce! Z domá-
cích sportovců se na stupně ví-
tězů ve svých kategoriích dostali 

stříbrný Tobiáš Dvořák (Naděje I) 
a bronzový Štěpán Hurák (Naděje 
II).

Odpolední dospělácké bit-
vy přinesly krásnou podívanou 
v horkém a suchém počasí na vy-
prahlé trati . Vrcholem dne byl pa-
radoxně závod Veteránů, kdy se na 
startu sešlo hned 32 borců. Ve čty-
řicítkách byl bronzový Jan Novota, 
čímž se dostal do průběžného cel-
kového vedení seriálu Pekla Seve-
ru, kam je Elnika XC Hrádek zařazen 
jako nejtěžší závod seriálu. Desítku 
na Hrádku uzavřel Aleš Vohanka. 

V padesátnících byl také bron-
zový domácí Josef Kroupa, pátý 
Marti n Dubovecký a znovu de-
sítku uzavřel domácí Václav Zem-
ler.

Elitní závod měl letos menší zá-
vodní pole, to díky konkurenční-
mu závodu Kola pro život v Mladé 
Boleslavi. Tomáš Podrazil 2 okruhy 
z pěti  vedl, nakonec obsadil dru-
hé místo v kategorii třiceti letých. 
Pomyslné brambory si ve stejné 
kategorii jen z kopce dolů odvezl 
Marek Fatka.

Cyklisti cký závod na Hrádku má 

za sebou jednu celou dekádu. Trať 
se zapsala jako jedna z nejnároč-
nějších v širokém okolí, vždyť vítěz 
závodu leckdy nedosáhne ani prů-
měrné rychlosti  12km/h! Od dru-
hého ročníku patří XC Hrádek do 
presti žního seriálu Peklo Severu, 
od stejného ročníku je také akce 
podporována městem Varnsdorf 
z dotačního programu. Také hlav-
ní partneři se změnili jen jednou. 
Prvních sedm ročníků podporo-
vala fi rma Truhlářství Gema CZ, 
poslední tři roky nese závod název 
Elnika XC Hrádek.         Mandavan, z.s.


