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Městské slavnosti nabídly vystoupení Lipa, Davida Kollera
a Skyline. Nechyběla ohňová show, soutěže a hry pro děti

Varnsdorf si užil slavnosti. V horkém počasí roztancoval publikum David Koller s kapelou; foto Tomáš Secký

Varnsdorf         Po dvou letech 
plných protiepidemických opat-
ření se v letošním roce konaly 
slavnosti města Varnsdorf v tako-
vém rozsahu, jaký známe.

I přesto se slavnostem nevyhnu-
ly menší potíže. Plánované páteční 
vystoupení Kapitána Dema v sálu 
Lidové zahrady zrušil interpret dva 
týdny před akcí z osobních důvo-

dů. „Bohužel v tak krátkém časo-
vém rozmezí bylo téměř nemožné 
sehnat adekvátní náhradu. Kapely 
a zpěváci jsou většinou zamluveni 
rok dopředu, proto se páteční pro-
gram oslav zrušil a proběhl pouze 
sobotní na hřišti v areálu sportovní 
haly v Západní ulici,“ řekl Martin 
Musílek, organizátor akce.

Slavnosti byly zahájeny za hor-
kého počasí v půl třetí odpoledne 
a jako první vystoupily mažoretky 
ze ZŠ Edisonova. Dále divákům 
předvedla své taneční vystoupení 
s prvky akrobacie skupina Stars 
Varnsdorf. Pro děti si připravil ně-
kolik vtipných vstupů kejklíř, lout-
koherec a žonglér Slávek ze stejno-
jmenného Divadla kejklíře Slávka, 
který za odpoledne rozesmál dět-
ské publikum ještě mnohokrát. 
Pomyslný štafetový kolík převzala 
hudební skupina Pískomil se vrací. 
Jejich hudba tvoří mezigenerační 
zábavu a bavili se při ní jak děti, tak 

i rodiče a ostatní dospěláci. Dále 
proběhlo baletní a scénické vy-
stoupení taneční skupiny Butterfly 
z Domu dětí a mládeže s názvem 
Anička a les. Poté všem přítom-
ným ukázali své dovednosti místní 
mladí hasiči. 

S příchodem devatenácté ho-
diny a ustupujícím horkem začal 
počet návštěvníků rapidně stou-
pat. Všechny návštěvníky přivítal 
úvodním slovem také starosta 
města Roland Solloch. Publikum 
poté přivítalo první hvězdu večera 
libereckého rappera Lipa, který se 
na hudební scéně pohybuje už od 
roku 2007. Začínal s Pauliem Ga-
randem v projektu BPM (Básníci 
před mikrofonem) a v současnosti 
se věnuje sólové dráze. Hudbou a 
zpěvem roztančil své fanoušky, po 
vystoupení se některým poštěstilo 
ulovit společnou fotografii.

Po hudebním vystoupení už byl 
břeh Mandavy v obležení desítek 

lidí, kteří čekali na závod gumo-
vých kačenek – Kačenkyádu dra-
vým proudem Mandavy. 

Po deváté hodině odstartoval 
svou hudební show český rockový 
zpěvák, bubeník a skladatel David 
Koller, lídr kapely Lucie. Zazněly 
známé hity jako Šrouby do hlavy, 
Chci zas v tobě spát či Sex je náš. 
Po vystoupení proběhla ohňová 
show a program zakončila česká 
skupina Skyline, jejíž doménou je 
elektronická taneční hudba, která 
baví posluchače už necelé čtvrt-
století. 

Programem provázel Saša Stan-
kov, nechyběl stánkový prodej roz-
ličných drobností a občerstvení od 
kvalitní kávy přes masné a uzené 
výrobky až po sladkosti všeho dru-
hu. Nejen pro děti byl připraven 
doprovodný program v podobě 
skákacího hradu, soutěží, vyrábě-
ní, jízdy na čtyřkolce a mnoho dal-
šího.          Barbora Hájková, Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Ve Varnsdorfu zaparkoval nový dopravní automobil MAN 
TGE, k zásahu doveze devět hasičů. Jaké má parametry?

Hasiči Varnsdorf: Neuhašené ohniště, včelí roj a nehoda

Dopravní automobil MAN TGE doveze k zásahu až devět hasičů; foto miw.cz

7.5.2022 v 18:45 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo občanem města 
oznámeno, že během procházky 
se svým psem viděl zhruba sto 
metrů od silnice oheň v lese. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka 
městské policie, která v lese nalez-
la ohořelý strom, jež ještě doutnal. 
Dozorčím směny byla přivolána 
jednotka Hasičského záchranného 

sboru České republiky, která místo 
prolila vodou, aby nedošlo ke vzní-
cení a zapálení celého lesa. Stráž-
níci na místě asistovali hasičům do 
konce zásahu.

10.5.2022 v 10:10 hod.
Při preventi vní kontrole města 

hlídka Městské policie Varnsdorf 
zjisti la, že v rybníčku u marketu 
Billa je větší množství uhynulých 
ryb. Na místo byla přizvána pra-

covnice Odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Varnsdorf, 
která provedla místní šetření, 
přičemž bylo zjištěno zhruba 20 
uhynulých ryb. O celé události  byl 
informován předseda rybářského 
svazu, který si celou událost pře-
vzal k vyřešení ve své dikci.

10.5.2022 v 15:35 hod.
Na základě žádosti  Rychlé zá-

chranné služby byla vyslána hlídka 

Městské policie Varnsdorf k do-
pravní nehodě na silnici vedoucí 
na Studánku. Strážníci asistovali 
při práci hasičů a záchranářů při 
vyprošťování, následně zajišťova-
li místo přistání záchranářského 
vrtulníku. Po jeho odletu usměr-
ňovali dopravu až do ukončení vy-
šetřování dopravní nehody Policií 
České republiky.              Marti n Špička, 

                                  velitel městské policie

Varnsdorf      Město pořídilo 
pro svou jednotku sboru dobro-
volných hasičů za 1 448 580 ko-
run včetně DPH nový dopravní 
automobil MAN TGE s požárním 
vozíkem. Projekt je spolufi nan-
cován z Účelové investi ční dota-
ce pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obcí.

Slavnostní předání vozu pro-
běhlo na konci dubna, jaké má 
ale nový automobil parametry? 
Devíti místný MAN TGE 3.140 má 
rozvor náprav 3 640 mm. Pohání 
ho dvoulitrový čtyřválec o výko-
nu 103 kW skrze šesti stupňovou 
manuálně řazenou převodovku. 
Ke konzervátoru akumulátorů se 
vůz připojuje pomocí zásuvky Ma-
gCode. Vůz je vybaven možností  
ponechání motoru v chodu i po 
vytažení klíče, aby mohlo být vozi-
dlo uzamčeno během zásahu.

Na předním skle je uchycena 
kamera GIT UP Viofo pro záznam 
jízdy, ovládání světelného vý-
stražného zařízení Whelen je na 
krouceném kabelu. Automobil, 
který dodala fi rma Embefor, je de-
víti místný, druhá řada sedadel je 

orientována proti  směru jízdy. 
Mezi ní a třetí  řadou je výklopný 
stolek. Komfort zajišťuje 4kW ne-
závislé vodní topení. Pod sedadly 
jsou schrány pro drobné příslušen-
ství, velký úložný box je za nimi. V 
boxu jsou mimo jiné dobíjecí úchy-

ty pro ruční svíti lny a radiostanice. 
V prostoru pro posádku nechybí, 
stejně jako v palubní desce, dobí-
jecí USB zásuvky, za sedadly jsou 
háčky pro zavěšení oděvů.

Okolí automobilu osvětlují LED 
světla na obou bocích a v zadní 
části . Stejně jako zadní sváděcí 
alej jsou i tato světla uchycena ke 
konstrukci střešního nosiče, aby 
nebylo potřeba zasahovat do ka-
roserie vozu. Světelné výstražné za-
řízení je modročervené kombinace 
s červenou barvou na levé polovi-
ně rampy.

Zavazadlový prostor automobilu 
je přístupný dvoukřídlými dveřmi 
zezadu, nechybí v něm výsuvné 
plato pro přenosnou motorovou 
stříkačku. Nové vozidlo nahradilo 
starší dopravní automobil Fiat Du-
cato, který už měl své nejlepší roky 
za sebou.                            Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf          Přes Jelení ská-
lu – zkratkou, která byla sice del-
ší, ale zato víc do kopce – došli 
v sobotu 18. června odpoledne 
v úporném vedru hasiči až na 
Jelení kámen, kde bylo neuhaše-
né ohniště.

Operační středisko kromě  
varnsdorfských profesionálů vy-
slalo na místo také dobrovolné 
hasiče z Dolního a Horního Pod-
luží. Naštěstí  se nejednalo o velký 

požár, na prolití  stačila voda ze 
zádových vaků. Psát o zodpověd-
nosti  toho, kdo si ohýnek udělal, 
asi nemá cenu.

Tisíce včel
Větev stromu nedaleko plavec-

kého bazénu obsadily ve středu 
15. června odpoledne nezvaní 
hosté. Roj stovek až ti síců včel se 
však usídlil v místě, kudy chodí 
lidé, a navíc bylo potřeba v okolí 
posekat trávu. K práci tak přišel 

i Rojáček, což není přezdívka hasi-
če, ale speciálně upravená krabi-
ce pro převoz včelstva. To násled-
ně profesionální hasiči odvezli ke 
včelaři.

Dopravní nehoda
K nehodě dvou osobních vo-

zidel nedaleko Benteleru vyjela 
varnsdorfská profesionální jed-
notka v neděli 12. června. Komu-
nikace byla na nezbytně nutnou 
dobu zcela uzavřena. Následně 

byla vyslána i dobrovolná jednot-
ka s Unimogem.

Planý poplach
V sobotu 11. června vyjela 

profesionální jednotka společně 
s kolegy z Rumburku a Jiříkova 
k nahlášenému požáru střechy na 
budově na Lužickém náměstí . Na-
štěstí  se jednalo o planý poplach 
a jednotky se mohly vráti t zpět na 
své základny.

                                            Hasiči Varnsdorf
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Informace z varnsdorfské radnice: 23. a 24. týden

Zapojte se do strategie rozvoje cestovního ruchu města

Trojice Kroupa, Šeps a Hocko se připravují na světové 
hasičské a policejní hry, proběhnou v Rotterdamu

23. týden na radnici
Nový týden na radnici začal pra-

videlnou schůzkou vedení města 
za účasti  tajemníka Městského 
úřadu Varnsdorf a velitele měst-
ské policie. Během porady řeší 
vedení radnice aktuální záležitosti  
týkající se chodu města a úřadu. 
Pondělní odpoledne pokračovalo 
schůzkou starosty města se zubní 
lékařkou Teťanou Pljuščakovou 
ohledně možnosti  ubytování a 
případného budoucího působení 
dvou zubních lékařů z Ukrajiny ve 
Varnsdorfu.

V úterý radnici opět po měsí-
ci navští vila regionální televize 
RTM Tv, která natočila aktuál-
ní záležitosti  týkající se dění ve 
městě. V odpoledních hodinách 
navští vil kancelář starosty David 
Hanel s nabídkou taxi služby pro 
místní seniory. Místostarosta Jiří 

Sucharda se zúčastnil jednání Kul-
turní komise, která se zabývala 
především přípravou městských 
slavností . Tentýž den proběh-
la ještě schůze vedení města se 
zástupci Policie České republiky, 
která hodnoti la aktuální bez-
pečnostní situaci ve Varnsdorfu 
a okolí. V odpoledních hodinách 
proběhlo v bývalém klášteře v Jiří-
kově setkání řídícího výboru MAP 
(Místní akční plán), které připravi-
la MAS Český sever pro ORP Rum-
burk a Varnsdorf.

Ve čtvrtek zasedala rada měs-
ta, následovala Valná hromada 
Technických služeb města Varns-
dorf. Závěr pracovního týdne 
patřil nejmenším. Starosta Ro-
land Solloch předával medaile 
a diplomy vítězům olympiády ma-
teřských škol v areálu u sportovní 
haly. Ve večerních hodinách pro-

běhla akce Noc kostelů, návštěv-
níci si tak mohli vychutnat bohatý 
kulturní program v chrámu Poko-
je (Červený kostel).

24. týden na radnici
V úvodu čtyřiadvacátého týdne 

se místostarostka Ladislava Křížo-
vá zúčastnila jednání představen-
stva REGIA a.s., zatí mco starosta 
Roland Solloch jednal s mluvčím 
Severočeské vodárenské společ-
nosti  a.s., která nabízí varnsdorf-
ským školám cyklus přednášek 
o vodě. Dále v rámci „otevřené 
kanceláře“ řešil starosta stí žnosti  
a podněty občanů, tykajících se 
hlavě bezpečnosti  a pořádku ve 
městě. 

Ve středu zástupci města při-
jali pozvání na vernisáž dětských 
prací do místního divadla a od-
měnili ty nejhezčí. Starosta v od-

poledních hodinách přijal ve své 
kanceláři mladé fotbalisty kate-
gorie „U8“, kteří reprezentova-
li naše město na Planeo Cupu 
a umísti li se z 24 týmů na osmém 
místě.

V týdnu proběhly také kontrol-
ní dny na vyhlídce Hrádek, v MŠ 
Západní a také v ubytovně v ulici 
T. G. Masaryka, která se již rekon-
struuje. 

Ve čtvrtek se starosta Roland 
Solloch vydal na cestu do Teplic, 
kde proběhla Valná hromada Se-
veročeské vodárenské společnos-
ti  a.s. Hlavním bodem byla volba 
nových členů představenstva. 
Závěr týdne patřil svatebním ob-
řadům, ale hlavně slavnostem 
města, které díky bohatému pro-
gramu a krásnému počasí měly 
hojnou účast.

                                      Vedení města

Varnsdorf     Místní akční sku-
pina Český sever zpracovává pro 
město Varnsdorf novou strategii 
rozvoje cestovního ruchu.

Dokument bude navazovat na 
předchozí strategii z roku 2017 
a bude sloužit jako metodický 

nástroj pro střednědobou bu-
doucnost se zaměřením na přínos 
cestovního ruchu pro lokální eko-
nomiku. Hlavním cílem strategie 
bude stanovení priorit pro turisti -
ku, cestovní ruch a jejich napojení 
na akti vity živnostníků a podnika-

telů ve městě. Také budou nově 
zmapovány aktuální příležitosti , 
které Varnsdorf a jeho blízké okolí 
nabízí.

Zájemci, kteří by měli zájem 
se do tvorby strategie zapojit 
(zejména poskytovatelé slu-

žeb), se mohou do 15. červen-
ce 2022 přihlásit jako partneři 
na webu www.dovarnsdorfu.eu, 
čímž získají možnost do doku-
mentu zapracovat svou nabídku 
a akti vity.

                                                       Marti n Zíka

Varnsdorf   Na další světové 
hasičské a policejní hry se letos 
připravují tři profesionální hasiči 
z varnsdorfské stanice.

Stálice sportovní sféry, Krou-
pa, Šeps a Hocko, letos budou 
závodit v Evropě – světové hry 
proběhnou koncem července 
v Nizozemsku, Rott erdamu. Závo-
dit budou jak v hasičském TFA, tak 
i v řeckořímském zápase a bokem 
nezůstanou ani horská kola.

A právě horská kola jsou disci-
plínou, ve které se Josefu Krou-
povi daří i mimo stanici. V červnu 
se zúčastnil Mistrovství Evropy 
v maratonu horských hor – Male-
vil Cupu a v hobby kategorii 50-59 

let vybojoval neuvěřitelné první 
místo s náskokem dvou minut na 
dalšího závodníka. A to je na 70 
kilometrů dlouhé trati  úctyhodný 
výkon.

Celoživotní závodění se proje-
vilo i v rodině, Anežka Kroupová, 
odchovankyně varnsdorfské atle-
ti ky, aktuálně působící v oddílu TJ 
LIAZ Jablonec nad Nisou, na sou-
těžích také sbírá mnohé úspěchy. 
Na jičínském krajském přeboru 
mladšího žactva za velkého fan-
dění svého otce dokázala získat 
tři medaile, stříbrné v hodu krike-
tem a ve štafetě (kde běžela jako 
fi nišerka), bronz pak ve skoku do 
výšky.                   miw.czJosef Kroupa (vpravo) po dojezdu do cíle; foto archiv
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Foto: David Koller, Lipo či Skyline. Varnsdorf si užil slavnosti
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Jednání o novém územním plánu trvalo půl druhé 
hodiny, přesto ho zastupitelé nakonec neschválili

Město vydražilo dům včetně pozemků v Žitavské ulici

Josef Zoser: Od postupu do III. ligy uběhlo 50 let

Z leva horní řada: F. Uldrych, J. Kropáček, V. Gabriel, M. Hegediš, J. Kanta, Š. Smolenic-
ký, L. Pomíchal, J. Cabrnoch, A. Smolík, J. Zoser, Z. Vodička (trenér), S. Horáček (vedoucí 
mužstva). Z leva spodní řada: P. Greňo, L. Zrůst, V.Charvát, P. Němec, J. Minařík, J. 
Sekyra (masér); foto archiv J. Zosera

Varnsdorf   Hlavním bodem 
červnového zasedání zastupitel-
stva byl bezesporu nový územní 
plán, který Varnsdorf připravuje 
více jak deset let. K jeho schvá-
lení nakonec nedošlo, jednat se 
o něm bude znovu v září.

V současné době téměř pat-
nácti ti sícový Varnsdorf se rozvíjí 
podle starého plánu z roku 1998. 
Ten měl nahradit nový, který měs-
to ve spolupráci s projektovým 

ateliérem SAUL s.r.o. Liberec při-
pravuje deset let. Po veřejném 
projednání návrhu nového územ-
ního plánu, které se konalo na 
konci března letošního roku, bylo 
podáno celkem 21 námitek. Po 
jejich vypořádání byl plán předlo-
žen ke schválení zastupitelstvu na 
červnovém zasedání.

Tento bod jednání ovšem vyvo-
lal mezi zastupiteli a přítomnými 
hosty celkem vášnivou debatu 

poté, co se několik stávajících sta-
vebních parcel mělo změnit na 
trvalý travní porost. Po půl druhé 
hodině došlo k samotnému hla-
sování o novém územním plánu. 
Z přítomných čtrnácti  zastupitelů 
bylo pro pouze devět. Ke schvá-
lení bylo potřeba jedenáct hlasů. 
Znovu se tak o územním plánu 
bude jednat v září letošního roku 
na dalším zasedání.

„Desítky, možná i stovky lidí če-

kají na nový územní plán několik 
let. Tím, že někteří zastupitelé hla-
sovali proti  nebo se zdrželi, zbrz-
dili rozvoj města a našim obča-
nům znemožnili stavět, budovat 
a rozvíjet Varnsdorf. Mrzí mě to,“ 
řekl po jednání starosta města 
Roland Solloch. Záznam z ce-
lého jednání zastupitelstva je 
dostupný na webových stránkách 
města.

                                                   Tomáš Secký

Varnsdorf    Městu se poda-
řilo formou elektronické aukce 
vydražit dům s č. p. 1072 včetně 
pozemků v ulici Žitavská.

O účasti  v elektronické dražbě 
rozhodlo zastupitelstvo města na 
květnovém zasedání. V dražbě 
byly pozemky p. p. č. 6241 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 773 m2, jejíž součástí  je stavba 
č. p. 1072, p. p. č. 6242 – zasta-

věná plocha a nádvoří o výměře 
230 m2, p. p. č. 6247/1 – ostatní 
plocha o výměře 512 m2 a p. p. č. 
6247/2 – ostatní plocha o výměře 
336 m2. Z důvodu utajení maxi-
mální nabídkové ceny delegovalo 
zastupitelstvo stanovení nejvyš-
šího možného podání na radu 
města. Nejnižší podání začínalo 
na dvou milionech korun. Dražba 
se konala ve čtvrtek 23. června 

a zúčastnili se ji zájemci. Po třech 
hodinách dražby nakonec město 
uspělo s cenou 4 650 000 korun 
a získalo tak výše zmíněné po-
zemky včetně domu do svého 
vlastnictví.

„Do dražby jsme šli hlavně z dů-
vodu, protože jsme chtěli zabránit 
případnému obchodu s chudobou 
a vzniku vyloučené lokality. V okolí 
domu je už teď navíc nepořádek. 

Získáním nemovitosti  můžeme 
časem rozšířit náš bytový fond. 
Tím bychom mohli nabízet byd-
lení například pro mladé rodiny, 
které by nám neutí kaly do vel-
kých měst,“ okomentoval situaci 
starosta města Roland Solloch. 
V současné době probíhají nutné 
administrati vní kroky s převodem 
nemovitosti .

                                                 Tomáš Secký

Varnsdorf     Je tomu již deset 
let, kdy byl v červnovém Hlasu 
severu č. 13 na straně 9 oti štěn 
můj příspěvek týkající se vzpo-
mínky na náš slavný fotbalový 
postup do III. ligy v červnu 1972.

Postupu, o který jsme intenziv-
ně usilovali dva roky, neboť jsme 
v ročníku 1969-1970 a 1970-1971 
skončili v divizní soutěži vždy na 
druhém místě. Předtí m na pod-
zim roku 1968 došlo k odchodu 
několika hráčů z A týmu, který 
v té době hrál krajský přebor. 
Jednalo se například o L. Doleža-
la, V. Hnídka, J. Ďulu, J. Záhorce, 
V. Vlčka. V sezóně 1968-1969 se 
omlazenému mužstvu, pod ve-
dením nového trenéra Z. Vodič-
ky, podařilo postoupit z kraje do 
divize. V té době jsem spolu s Š. 
Smolenickým, P. Němcem a ná-
hradním brankářem Skřivanem 
nastoupili, zásluhou pplk. Havlína, 
zástupce velitele místního útvaru 

CO, do varnsdorfské posádky, ve 
které jsme absolvovali dvoule-
tou základní vojenskou službu. 
V té době zde sloužil i náš spolu-
hráč, který do Varnsdorfu přišel 
z Roudnice, F. Uldrych (později hráč 
Slávie Praha) nezapomenutelné 
levé křídlo, nevelkého vzrůstu, ale 

s dynamitem v levačce.
To se na škvárovém hřišti  za ob-

jektem fi rmy ELITE hrál atrakti vní 
fotbal, o čemž svědčily i počty 
diváků, kteří nás na naše zápasy 
chodily povzbuzovat. V průměru 
jich bylo 1 500 na zápas. Utkání 
s B týmy Sparty a Slavie sledovalo 

vždy více jak 2 000 našich přízniv-
ců. Na první zápas III. ligy v srpnu 
1972, kdy jsme hosti li Armaturu 
Ústí  nad Labem, přišlo 3 300 pla-
tí cích diváků.

Nějak rychle všechno uteklo. Je 
příjemné, že se s některými hráči 
i po padesáti  letech pravidelně, 
společně s našim nejstarším čle-
nem týmu a vedoucím mužstva, 
později i trenérem S. Horáčkem, 
scházíme. Věřím, že se na začátku 
letošní sezóny v září opět uvidí-
me a zavzpomínáme na společně 
prožité roky, kdy jsme příznivcům 
kopané z Varnsdorfu i blízkého 
okolí často zpříjemňovali neděl-
ní odpoledne. Při té příležitosti  
jistě vzpomeneme i na ty, kteří 
již mezi námi nejsou. Na Milana 
Hegediše, Honzu Cabrnocha, Vaš-
ka Charváta, Petra Greňu, Jardu 
Kropáčka, trenéra Zdeňka Vodič-
ku, předsedu Miroslava Blažeje 
i Rudu Pospíšila.                  Josef Zoser
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Na Nisa Film Festivalu získal hlavní cenu snímek Altri 
cannibali (Jiní kanibalové), zvláštní cenu pak fi lm Klondike

Ryby z Nisy (autor Andreas Kupfer); foto Rafael Sampedro Marti n Musílek (vpravo) při udílení Zvláštní ceny; foto Hannes Rönsch 

Varnsdorf     Od 17. do 22. 
května se v našem regionu ode-
hrál 19. ročník fi lmového festi -
valu Nisa. Filmoví tvůrci na něj 
přihlásili přes 700 snímků z celé-
ho světa, z nichž dramaturgická 
porota vybrala do jednotlivých 
soutěžních kategorií 90 fi lmů, 
které mohli vidět diváci na více 
než 20 promítacích místech 
v Německu, Polsku a České re-
publice.

Unikátnost festi valu spočívá 
kromě své vytříbené dramaturgie 
především právě v jeho trinacio-
nálním charakteru. Navíc, podle 
slov hostů festi valu, v rodinné 
a vesnické atmosféře. Proto se 
také letos na ofi ciálním tričku 
této akce objevilo mott o „It´s 
very … Village!“. Festi valové cen-
trum se nenachází ve velkém kině 
nebo mramorem obložené hale 
velkého hotelu, nýbrž na dvorku a 
zahradě „minikina“ Kunstbauerki-
no v Grossshennersdorfu, v jehož 
okolí nalezneme vesnické statky, 
stohy slámy a neustálé hemžení 
traktorů. 

Varnsdorf byl letos na tomto 

fi lmovém svátku zastoupen více 
než hojně. V Centrum Panorama 
se promítaly snímky ze 70mm fi l-
mových pásů (70mm Film Wee-
kend), pro něž je naše kino vyba-
veno. Pravděpodobně se jedná už 
o poslední kinosál v Čechách, 
který byl pro tuto technologii po-
staven. V městském divadle se 
v rámci programu představilo pol-
ské hudební duo SeBoom, které 
svou směsí elektronické, akusti cké, 
a především improvizované hud-
by, doprovodilo historický snímek 
z roku 1925 s názvem „The Lost 
World“ (Ztracený svět). Tento dob-
rodružný fantasijní fi lm byl jeden 
z prvních, který přinesl divákům 
pohled do pravěké přírody a zá-
roveň zde byly použity jedinečné 
fi lmové triky. Dnešní diváci jistě 
znají celou řadu jeho následov-
níků, od Cesty do pravěku (Karel 
Zeman, 1955) až po sérii fi lmů 
s moti vem Jurského parku či Jur-
ského světa. 

Na festi valu si odbyl svou pre-
miéru český snímek Pavla Göbla 
s názvem Nebe nad Varnsdorfem, 
jež byl natočen v minulém roce 
v tzv. červeném kostele ve Varns-
dorfu. Tento krátký fi lm přibližu-
je divákům vizi budoucího využití  
budovy kostela k pořádání kultur-
ních akcí a také nevtí ravou formou 
ukazuje jeho historii od položení 
základního kamene, přes jeho de-
vastaci, která ho posti hla od konce 
60. let 20. století , až po současnou 
obnovu a oživování. Varnsdorf-

ská premiéra snímku proběhla 
10. června v červeném kostele 
v rámci Noci kostelů. 

Po dvouleté (covidové) pauze, 
kdy se buď nemohl odehrát vů-
bec, nebo musel být jeho program 
velmi redukován, se vráti l festi val 
ke své původní podobě a rozsahu, 
a to včetně všech udělovaných 
cen. Jednou z těchto ocenění je 
i Zvláštní cena, jež bývá udělo-
vána snímku, který se zvláštním 
způsobem věnuje porozumění 
kulturním a etnickým rozdílům 
v různých zemích, nebo naopak 
věcem, které mají společné. Měl 
jsem tu čest, jako jeden ze tří po-
rotců této ceny, ocenit ukrajin-
ský snímek „Klondike“ režisérky 
Maryny Gorbach. Při udílení cen 
21. května v kině v Ebersba-
chu jsme odůvodnili vítězství 
fi lmu slovy: „Tento hraný ce-
lovečerní fi lm nám velmi su-
gesti vním a zároveň silně 
angažovaným způsobem přibli-
žuje tenkou hranici mezi láskou 
a nenávistí , mezi rodinnými pouty 
a národnostním obluzením, mezi 
životem a smrtí . Filmaři dodali 
svému snímku v narati vní rovině 
mimořádně silný až přepjatý ak-
cent, který se ale vzhledem k té-
matu nakonec nemusí vůbec zdát 
přehnaný. Jevy, o kterých nás in-
formuje, jsou naprosto hraniční 
a zároveň tvoří základ našeho 
bytí . I přes výše zmíněné nabízí 
snímek poziti vní vyústění, naději 
skrze univerzální hodnoty, jakými 

jsou rodina a život.“
Nejlepším hraným fi lmem fes-

ti valu se stal německý snímek 
Altri cannibali (Jiní Kanibalové) 
režiséra Francesca Sossaie. Jeho 
hlavní představitel, Walter Girol-
dini, získal také cenu za nejlepší 
herecký výkon. Český hraný fi lm 
„Kdyby radši hořelo“ režiséra 
Adama Kolomana Rybanského 
získal dvě ceny, a to za scéno-
grafi i a za nejlepší scénář. Nej-
lepším dokumentárním snímkem 
se stal „Gdy kwiaty nie milcza“ 
(Když květi ny nemlčí) Andreje 
Kutsily, nejlepším krátkým fi l-
mem „Puszcza: Dyptyk“ (Diptych 
o pralese) Szymona Ruczyńského 
a Katarzyny Małyszko. Cenu 
publika za nejoblíbenější celove-
černí fi lm v programu 19. Nisa 
Film Festi valu získal „Poslední 
závod“ Tomáše Hodana a nejob-
líbenějším krátkým fi lmem se stal 
„Mona & Parviz“ Kevina Bieleho.

Festi val se pyšnil i velmi boha-
tým doprovodným programem, 
zahrnujícím besedy s fi lmaři, 
výstavy, autorská čtení a kon-
certy. Vrcholem doprovodného 
programu byl koncert skupiny 
DakhaBrakha. Tato čtyřčlenná 
kapela předvedla dechberoucí 
hudební show s velmi emocionál-
ním podtextem a s výtvarně velmi 
zdařilou zadní projekcí. 

Jubilejní 20. ročník Nisa Film 
Festi valu se bude příští  rok konat 
ve dnech 23. až 28. května 2023. 

                                          Marti n Musílek
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(Parkoviště na Národní ul.)
20.7. a 24.8. | 8.00  - 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

BLAHOPŘÁNÍ
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VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA
Dne 9. července by 
oslavil bratr, strýc 
a dnes již dědeček 
pan Josef Křivák, 
milující otec a hod-
ný člověk, své naro-

zeniny. Nikdy na Tebe nezapomene-
me. S láskou sestra a rodina.

Dne 20. června 
uplynulo 30 let od 
úmrtí paní Josefy 
Lukešové. Kdo jste 
ji znali, věnujte 
naší drahé tichou 

vzpomínku.

Je to 25 smutných 
let od úmrtí pana 
Radovana Hindrá-
ka. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 
s námi. Vzpomíná 

rodina Lukešova.

Smutno je nám Mo-
ničko, byla jsi naše 
sluníčko, to bylo, je 
a bude dál, navždy 
Tě budem milovat! 
Dne 4. července 

to bude již 8 smutných let, co 
opustila jsi tento svět. S láskou 
v srdci vzpomínají rodiče, sestra 
Simča s přítelem, babi Kalná a strýc 
Tomáš s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Již 21 roků vzpo-
mínáme na naše-
ho prima manže-
la,tatínka, dědečka 
Volfganga Horáč-
ka. Manželka, děti 

a vnoučata. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 24. června 
uplynulo 5 smut-
ných let, co nás na-
vždy opustila naše 
milovaná maminka, 
babička, praba-

bička a sestra Anna Hromková. Dne 
29. června by se dožil 90 let náš milo-
vaný tatínek, dědeček a pradědeček 
Miloslav Hromek. S láskou vzpomí-
nají dcery a bratr s rodinou.

Dne 26. června by 
se dožil 100 let náš 
tatínek a dědeček 
pan Jaroslav Rů-
žek. Čest jeho pa-
mátce. Vzpomíná 

rodina.

Dne 29. června by 
se dožila 70 let 
naše maminka, ba-
bička, manželka, 
paní Czeslawa Te-
sařová. Kdo jste 

ji znali, vzpomeňte s námi. S úctou 
rodina.

Dne 19. července 
oslaví 90. naroze-
niny paní Zdeňka 
Havlíčková. Pevné 
zdraví, osobní po-
hodu a mnoho dů-

vodů k radosti přejí děti Kamil, Irena 
a Martin s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 5. července 
oslaví pan Miroslav 
Březina 90. naro-
zeniny. Pevné zdra-
ví a hodně radosti 
do dalších let přejí 

manželka Jaruška, dcera a syn s rodi-
nami a příbuzní.

Všechno nejlepší 
k 70. narozeninám 
Václavu Macovi, 
muži, který nás na-
učil, jak být vstříc-
nými a milými lidmi, 

jakými můžeme být. Všechno nejlepší 
k narozeninám, milovaný muži, tatín-
ku, dědečku!

Dne 11. července 
uplyne již 17 smut-
ných let ode dne, 
kdy nás navždy 
opustil můj drahý 
manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, pan Josef 
Folprecht. S láskou stále vzpomínají 
manželka Věra, dcera Marcela a syn 
Pavel s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 3. července 
tomu bude 1 bo-
lestivý rok, co nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatí-
nek, dědeček Fran-

tišek Lux. S láskou vzpomínají man-
želka a děti s rodinami. Vzpomeňte 
s námi.

2. - 3.7.2022
pohotovost nebude sloužena 

9. - 10.7.2022  
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

16. - 17.7.2022   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

23. - 24.7.2022   
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 732 329 007

30. - 31.7.2022 
pohotovost nebude sloužena

6. - 7.8.2022 
pohotovost nebude sloužena 
 
13. - 14.8.2022   
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

20. - 21.8.2022   
MUDr. Hladík Pavel   
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

město Varnsdorf
na sociálních sítí ch

Facebook: Město Varnsdorf

Twitt er: Město Varnsdorf

YouTube: Město Varnsdorf

Instagram: Město Varnsdorf

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Svozy pytlového tříděného 
odpadu 7.7., 14.7., 21.7., 
28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 
25.8.2022 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Městská knihovna 
Varnsdorf

Knihovna bude uzavřena od 
04. do 22. července 2022 (obě 
oddělení). Po celé prázdniny 
(červenec a srpen) bude v sobo-
tu zavřeno. Knihy, které si nově 
půjčíte, budou automati cky pro-
dlouženy do konce srpna.

Informační centrum bude 
otevřeno bez přerušení po celé 
prázdniny včetně sobot.

NOVINKY

Inspirace Baťa
Culík Končití ková – Jak být sil-

nější, šťastnější, jak propojit pra-
covní a osobní sféru podle baťov-
ských principů.

Jako veš v kožichu 
Rejfová Marie – Nový případ 

svérázné učitelky Josefí ny Divíš-
kové a šaramantního komisaře 
Tvrdíka, který se odehrává o Vá-
nocích na malém městě.

Krycí jméno Studentka
Štráfeldová Milena – Román 

na moti vy skutečných událostí  
signatářky Charty 77.

Lucidní snění
LaBerge Stephen – Naučte se 

vědomě snít.

Můj rodný blázinec 
Honzák Radkin – Životní příběh 

známého českého psychiatra.



Judisté uspěli na Poháru Českého ráje v Turnově

Šachisté uhájili ligu družstev mládeže i pro další rok

Sapeli Cup ovládli Andrej Zavadský a Petr Vondráček

BHCO 2022: Skvěle! Varnsdorfští stopaři brali zlato 
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Turnov     Na poslední závody 
se v tomto školním roce vypravi-
lo do Turnova na Pohár Českého 
ráje osm judistů.

Za nejmladší kategorii U9 bojo-
vala Bára Dostálová, Michal Mar-
ti nec a Tomáš Grimm, v kategorii 
U11 Klára Dostálová, Anička Ga-
vurová a Marti n Lamač. Kategorii 
mladších žáků zastupovali Ondřej 
Marti nec a Adam Grimm. Nejcen-
nější kov získala Anička Gavurová, 
která nenašla přemožitele a zcela 

právem získala zlatou medaili. O 
další medaili se postaral Michal 
Marti nec. Díky tomu, že nebyla 
jeho váhová kategorie zastoupe-
na žádným závodníkem, získal za 
svoji váhovou kategorii zlato. Tím 
pro něj ale závody neskončily. Byl 
dán do kategorie o 5,5 kg těžších 
judistů, kterých se vůbec nezale-
kl, úžasně bojoval a podařilo se 
mu tři zápasy vyhrát nádhernými 
hody. Nevyšel mu akorát posled-
ní zápas, kdy ho porazila zkušená 

závodnice z Prahy a Marti nec tak 
skončil na 2. místě.

Krásné zápasy opět předvedla 
Klára Dostálová. Té nevyšel pou-
ze jediný zápas, jinak nad ostat-
ními soupeři měla jasnou převa-
hu a odvezla si stříbro. Pochvalu 
zaslouží i Bára Dostálová, která 
měla hodně vyrovnané zápasy, 
bojovala statečně, ale na lepší, 
než třetí  místo to tentokrát ne-
stačilo. Bronzovou medaili si také 
odvezl Tomáš Grimm. Kategorie 

mladších žáků byla hodně obsaze-
ná a Ondřej Marti nec s Adamem 
Grimmem to neměli jednoduché. 
Grimm narazil na samé zkušené 
závodníky a nepodařilo se mu po-
stoupit do bojů o medaile. Mar-
ti ncovi se první dva zápasy také 
nedařilo, pak ale zabojoval a další 
dva vyhrané zápasy ho posunuly 
do boje o třetí  místo. Po zaváhání 
na zemi z toho nakonec bylo čtvr-
té místo.

                                        Petra Marti ncová

Varnsdorf        Družstvo šachis-
tů TJ Slovan Varnsdorf skončilo 
ve své první sezóně v první lize 
šesti členných družstev mládeže 
na 8. místě, když se mu přede-
vším povedl vstup do soutěže.

Po polovině soutěže dokonce 
atakovali medailová umístění, ale 
s příchodem roku 2022 se druž-
stvu přestalo dařit a přišla série 
porážek, kterou utnulo až vyso-
kým vítězstvím v posledním kole. 

Vítězem 1. ligy skupiny A se stal 
další účastník z Ústeckého kraje, 
družstvo ŠK Teplice, soutěž opou-
štějí ŠK Karlovy Vary, Spartak Cho-
dov a ŠK Louny.

„Měli jsme štěstí , že se nám kro-
mě posledních tří zápasů vyhýbaly 
nemoci, také se nikdo ani jednou 
před ligovým zápasem nestal obě-
tí  karantény, což se dá považovat 
za malý zázrak. Proto se do kaž-
dého duelu mohlo jít s nejsilnější 

sestavou,“ prozradil Václav Halba, 
předseda šachového oddílu. 

Šesti členná sestava každého 
družstva má svá pravidla a pod-
mínky, musí v ní být dva mladší 
žáci do 12 let, případně jeden 
z těchto hráčů může být nahrazen 
děvčetem do 16 let. Zbytek mo-
hou tvořit chlapci do 16 let. Tyto 
podmínky družstvo splnilo. Do li-
gových bojů nastoupili ti to hráči, 
čtyři z nich odehráli plný počet 11 

zápasů: Matyáš Hrazdira 6 bodů 
z 11, Jan Křelina 6,5 z 11, Adam 
David 5,5 z 8, Kryštof Zimovčák 
1,5 ze 7, Matěj Hejný 4,5 z 11, 
Jakub Sikora 3,5 z 11. Náhrad-
níci Sofi e Grausgruberová 1 z 6 
a Alexandra Opočenská 1 z 1.

 Na přípravě hráčů se podíleli 
trenéři Jakub Spyrka, Václav Hal-
ba, Václav Paulus, Tomáš Trejbal 
a Jiří Pospíšil.

              TJ Slovan Varnsdorf, oddíl šachu

Varnsdorf       V polovině červ-
na proběhl na kurtech ve Varns-
dorfu třetí  ročník tenisového 
turnaje Sapeli Cup.

Turnaj byl fi nančně podpo-
řen z dotačního programu měs-
ta Varnsdorf a zúčastnilo se ho 
devatenáct dvojic. Hrálo se ve 

třech základních skupinách, podle 
umístění se poté dvojice rozřadily 
do závěrečného pavouka. Celko-
vými vítězi se stala dvojice Zavad-
ský s Vondráčkem, druzí skončili 
Mládek s Burdou.

„Poděkování patří všem zúčast-
něným, ale především sponzo-

rům, díky kterým se takové akce 
mohou konat. Jmenovitě fi rmám: 
Proreko s.r.o., Oby Varnsdorf, Ter-
mi s.r.o., Deus Jeřáby, Retos s.r.o., 
JMT dodávky s.r.o., D2Manufac-
kturing s.r.o., 102 shop Varnsdorf, 
Datart Varnsdorf a hlavní sponzor 
Sapeli Point Varnsdorf – dveře 

a zárubně,“ dodal pořadatel tur-
naje Miloslav Krátký. Tenisté se 
navíc ukázali jako lidé s velkým 
srdcem, když mezi sebou vybrali 
částku 7 500 korun na pomoc po-
sti ženému chlapci, o kterého se 
stará matka samoživitelka.

                                                        Redakce

Krásná Lípa   Stopaři se zú-
častnili 44. ročníku celostát-
ní náročné turisti cko-branné 
hry Cesty odhodlání, tentokrát 
s podti tulem Operace výběžek. 
Turisti cko-sportovní oddíl Sto-
paři Varnsdorf ze Schrödingero-
va insti tutu reprezentovaly dva 
týmy, mladší v kategorii S a tá-
boroví vedoucí v kategorii K.

Připravenost oddílů byla tes-
tována v malebné krajině Šluk-
novského výběžku. Posláním kaž-
dé soutěžní skupiny bylo projít 
v časových úsecích 34 kontrol-
ních stanovišť, vyznačených body 
v mapě a pokusit se co nejlépe 
zvládnout zadané úkoly, přičemž 
si všichni museli neustále s sebou 
nést veškerou výbavu mnohdy 

vážící více jak 20 kilogramů po 
celých 48 km. Pořadatelé letos za-
řadili mezi úkoly poznávání živo-
čichů, hmyzu, botaniku, zdravově-
du, orientaci v terénu a na mapě, 
vzduchovou střelbu, lukostřelbu, 
luštění zapeklitých šifer, fyzické 
úkoly jako transport raněného, 
lanovou dráhu, lanové překážky, 
plavání a mnoho dalšího. Stopaři 

v kategorii S, pro něž byla účast na 
celostátní presti žní soutěži první 
zkušeností , se nakonec předved-
li na výbornou – po dvou dnech 
a jedné noci s krosnou na zádech 
v neznámém a dosti  náročném 
terénu za nemalého vedra ob-
sadili 5. místo. Oddíl táborových 
vedoucích v kategorii K dokonce 
zvítězil!                            Marti n Hoško
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Varnsdorf zahájil letní přípravu pod novým trenérem

Holeňák: Chceme hrát dobrý fotbal, který se bude líbit

Velká cena Varnsdorfu přivítala přes stovku plavců

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 31

Varnsdorf     Fotbalisté se vrá-
ti li do tréninkového procesu pod 
novým trenérem Miroslavem 
Holeňákem a zahájili přípravu 
na soutěžní ročník 2022/2023. 
Ten začíná o posledním červen-
covém víkendu.

Kádr má v nové sezóně na 
starost Miroslav Holeňák, který 
téměř posledních pět let dělal 
asistenta v prvoligovém Liberci. 
Zbytek realizačního týmu zůstal 
beze změn. Pravou rukou trenéra 
je Petr Papoušek, brankáře má na 
starost Radek Porcal.

Varnsdorf se k prvnímu trénin-
ku sešel v pondělí 20. června na 
tréninkovém hřišti  „Vojenčáku“. 
Do přípravy se nezapojil brankář 
Adam Richter, který se vráti l do 

Jablonce nad Nisou. Lukáš Hušek 
je v přípravě s rezervou Sparty, 
Marek Bína zkouší štěstí  v Liberci. 
V týmu už není ani Oliver Velich.

Naopak se k týmu připojili na 
zkoušku Denny Samko z Hradce 
Králové, Tobiáš Svoboda z Mladé 
Boleslavi, David Ludvíček z Dukly 

Varnsdorf    Rozdával úsměvy 
a pohodu. Trenér Miroslav Ho-
leňák by ve Varnsdorfu rád na-
vázal na práci Pavla Drska, který 
skromný tým z Kotliny dovedl 
v minulé sezóně na šesté místo 
ve druhé nejvyšší soutěži.

Máte za sebou první trénink 
ve Varnsdorfu. Jaký byl?

Samozřejmě první trénink 
a dny byly hekti cké. Seznamujete 
se s hráči, přišli noví kluci. Jinak to 
splnilo očekávání, věděl jsem, že 
to tak bude. Věřím, že se postup-
ně zajedeme, zklidníme a bude-
me se zlepšovat. První dojmy jsou 
ale dobré.

Vám zůstal pohromadě skoro 
celý kádr, který končil minulou 

sezónu. To je dobře, ne?
Určitě! Já samozřejmě většinu 

kluků znám, tady není žádný pro-
blém. Všechno proběhlo v pořád-
ku.

Prozradíte, jak bude vypadat 
kostra letní přípravy?

Čeká nás řada přátelských zá-
pasů. Příští  středu máme Tepli-
ce, v sobotu pak Hradec Králové. 
Další středu Žižkov, další víkend 
Jablonec. Čeká nás také Mladá 
Boleslav nebo Liberec B. Jsou to 
kvalitní přípravy proti  těžkým 
soupeřům. Věřím, že budeme po-
řádně prověřeni.

Jakým herním stylem by se 
měl podle vás Varnsdorf prezen-
tovat?

Vyhovuje mi, že se Varnsdorf 
snaží hrát fotbal po zemi. Rádi 
bychom navázali na fotbal, který 
tady prakti koval Pavel Drsek. Ten 
tady odvedl opravdu kus výbor-
né práce. Ještě bychom to chtěli 
trochu vylepšit. Rádi bychom, 
aby se náš fotbal líbil fanouškům. 
Možná to tak v současnosti  ne-
vypadá, ale fotbal se stále hraje 
pro fanoušky. I když u nás jich 
nechodí tolik jako v Anglii nebo 
Německu. My ale chceme oslovit 
každého diváka. Líbilo by se mi, 
kdybychom dávali hodně branek. 
Uvidíme.

Jak na vás zapůsobil klub jako 
takový? Oproti  Liberci je to urči-
tě změna.

Jasně, je to něco jiného než v Li-
berci. Rozdíly tam jsou. Ale mně 
to nevadí. Jsem si vědom toho, 
do čeho jdu. Pro mě jsou důležité 
lidské vztahy. Pokud budete mít 
dobré vztahy a podmínky, bude se 
vám dobře pracovat. Je potřeba 
vytvořit dobrou partu. Pak není 
problém nikde. Klub na mě půso-
bí rodinně, Kotlina je moc krásný 
stadion.

Prozradíte, kde by bylo potře-
ba kádr posílit?

No, nechci to úplně prozradit 
a odhalovat naše slabiny. Ale asi 
není tajemstvím, když řeknu, že 
by se nám hodil kvalitní útočník. 
Budeme se snažit, abychom ještě 
vylepšili náš herní styl.           Redakce

Varnsdorf    V plaveckém ba-
zénu se konala Velká cena Varns-
dorfu v plavání, kterou pořádal 
plavecký oddíl TJ Slovanu Varns-
dorf za fi nančního přispění z do-
tačního programu města. Závod 
je již pevně zapisován do termí-

nové listi ny ČSPS.
Závodu se celkem zúčastnilo 

111 plavců (57 dívek a 54 chlap-
ců) z 12 oddílů. Celkem se závo-
dilo v 18 disciplínách rozdělených 
do kategorií. „V současné době je 
termínová listi na se závody doslo-

va našlapaná a hledat termín, kdy 
uspořádat závody je pro pořada-
tele stále horší. Z našeho pohle-
du se ale VC Varnsdorfu povedla. 
Byla to skvělá vizitka a reklama 
pro město,“ řekl Zbyněk Šimák, 
předseda plaveckého oddílu. Zá-

vodníci na prvních třech místech 
obdrželi medaile, diplom a slad-
kost. Velkým zpestřením byl i vlo-
žený závod přípravek, který sklidil 
velký úspěch. Po prázdninách již 
někteří plavci z přípravek začnou 
jezdit po závodech.               Redakce

Praha, Dominik Kříž z Brna, Tomáš 
Majer z Mladé Boleslavi a brankář 
Jáchym Šerák, taktéž z Mladé Bo-
leslavi.

„První trénink a dny v klubu jsou 
vždy trochu hekti cké. Seznamuje-
te se s hráči, přišli noví kluci. Jinak 
to splnilo očekávání. Věřím, že se 
postupně zajedeme, zklidníme 
a budeme se zlepšovat. První do-
jmy jsou ale dobré,“ kvitoval první 
kontakt s hráči varnsdorfský kouč 
Miroslav Holeňák.

První přípravné utkání bylo na 
programu ve středu 29. června 
proti  Teplicím. Další zápasy sehrají 
fotbalisté Varnsdorfu proti  Hradci 
Králové, Žižkovu, Jablonci, Mladé 
Boleslavi či rezervě Liberce.

                                                    Tomáš Secký

Fotbalisté se sešli na prvním tréninku pod vedením M. Holeňáka; foto Tomáš Secký


