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Václav Neckář

Podnikali jsme 
dobrodružné 
výpravy 
na Střížák
STRANY 8–9

Parkoviště 
u nádraží bude na 
3 hodiny zadarmo

STRANA 5

Festival nejen 
o Shakespearovi 

v zahradě 
Českého rozhlasu

STRANA 7

Zprávy

Volný čas



Nejnovější dar muzeu připomněl hospodářskou krizi
Obraz s dramatickým pří-
během darovali ústeckému 
muzeu potomci významného 
podnikatelského roku Spahnů 
z německého Magdeburgu. 
Zachycuje továrnu jejich 
dědečka Alfreda a krásnou ro-
dinnou vilu v ústecké městské 
čtvrti Neštěmice v roce 1928, 
nedlouho předtím, než se vše 
zobrazené stalo obětí světové 
hospodářské krize. Rodině 
zbylo právě jen ono plátno 
jako připomínka zašlé slávy. 
Kdyby vila Spahnových nebu-
dila svým nezvyklým vzhle-
dem zájem okolí, asi by obraz 
Spahnovy továrny od význam-
ného ústeckého malíře Josefa 
Reinera nikdy cestu do muzea 
v Ústí nad Labem už nenašel. 
České území totiž opustil roku 

1933. Jenže vila všechny dějin-
né zvraty přestála v prakticky 
nezměněné podobě. „Vyrostl 
jsem ve věžáku a z balkonu 
z osmého patra na tu vilu 
koukal každý den. Připadala 
mi strašně tajemná. Když jsem 
jako historik pak dokumento-
val vilovou architekturu Ús-

teckého kraje, nemohl jsem ji 
vynechat,“ popsal první impuls 
historik muzea Martin Krsek.

Zdokumentoval a zveřejnil 
příběh Alfreda Spahna, rodáka 
z Magdeburgu, který se roku 
1903 přistěhoval do Neštěmic 
jako ředitel nově postavěné 
české pobočky magdeburské 

firmy na transportní zařízení 
bratří Commischaurů. Z šikov-
ného ředitele se stal roku 1911 
jediný vlastník firmy a díky 
úspěchům mohl o rok pozdě-
ji pro rodinu vybudovat tehdy 
jednu z nejvýraznějších mo-
dernistických vil v Ústí. Má tři 
podlaží a schody z terasy ved-
ly přímo do továrny pod vilou. 
Firma zaměstnávala přes 300 
lidí, ti však roku 1933 skonči-
li na dlažbě. Neslavně dopadl 
i samotný továrník. „Továrnu 
i vilu včetně vybavení zabavi-
la banka ve prospěch věřitelů. 
Alfred Spahn neunesl tíživou 
situaci a na léčení v sanatoriu 
Bílý jelen u Drážďan se zastře-
lil,“ zjistil historik. Vdova se 
třemi dětmi se po třiceti letech 
vrátila do Německa.  mm

Tip Petra Kuneše
Na závěr 
loňských 
prázdnin si 
Ústí poprvé 
vychutnalo 
divadelní 
festival 
pod širým 
nebem. Činoherní studio to 
risklo a připravilo ve spolu-
práci s Českým rozhlasem 
Sever na jeho romantické 
zahradě na kopci nad 
centrem města přehlídku 
Divadelní zahrada – Festi-
val nejen o Shakespearovi. 
A protože se festival po-
vedl, přálo mu počasí a na 
všechna představení bylo 
vyprodáno, vrhl se letos 
Činoherák do druhého po-
račování a v týdnu od 21. do 
27. srpna představí na stej-
ném místě jako loni festival 
v jeho druhém pokračování. 
V zahradě Českého rozhla-
su Sever i letos Činoherní 
studio odehraje 5 her Willi-
ama Shakespeara (cirkus 
Zkrocení zlé ženy, trilogie 
boje o trůny Jindřich VI. 
a veselohra Dva páni z Ve-
rony) a jednu hru pro celou 
rodinu (pohádkový příběh 
Ronja, dcera loupežníka). 
Pokud tedy i letos Ústečané 
posíleni mořem, horami 
i ruchem zahraničních 
velkoměst zatouží na sklon-
ku prázdnin po kultuře, 
Činoherní studio jim může 
nabídnout divadlení festival 
přímo v centru města. 

 Petr Kuneš, Činoherní studio

K U L T U R O U HRAD STŘEKOV
Červen, červenec a srpen: úterý–neděle 9:30–18:00

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
9. 7. 14:00 ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK 

 Pásmo pohádek s písničkami
14. 7. 18:00 POHÁDKY VE VELKOBŘEZENSKÉM PARKU 

 pan hrabě čte dětem
16. 7. 14:00 ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 

 Princezna Zpěvanka
23. 7. 14:00 ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 

 Furiantská pohádka

TICHÝ SVĚT, HRNČÍŘSKÁ 53/18
21. 7. 10:00 MINIKURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA

ŘEHLOVICE
do 8. 7.  VIII. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
(PROMENÁDNÍ KONCERTY)
3. 7. 17:00 CLARINET SOCIETY
10. 7. 17:00 DOUBRAVANKA
17. 7. 17:00 SENIOR BAND VL. HAUŠKY
24. 7. 17:00 LABSKÁ KAPELA
31. 7. 17:00 ÚSTECKÝ VÝBĚR
7. 8. 17:00 BRASS BOMBERS
14. 7. 17:00 JJIM BAND LOVOSICE
21. 8. 17:00 OLD BOYS
28. 8. 17:00 ÚSTEČANKA
31. 8. 17:00 SEVEROČESKÉ DIVADLO

TRMICE (ZÁMECKÝ PARK)
22. 7.   RŮZNOBAREVNÝ FESTIVAL

LETNÍ KINO
26. 8.   LABSKÉ LÉTO 
2. 9.   FÍRFEST 

ÚSTECKÉ PODZEMÍ
15. 7. 13:00–18:00  MERUŇKOVÉ SLAVNOSTI III
2. 9. 13:00–18:00  Z POHÁDKY DO POHÁDKY II

DŮM KULTURY ÚSTÍ NAD LABEM
Z důvodu rekonstrukce je Dům kultury DO 30. 9. UZAVŘEN. 

NÁRODNÍ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM
7. 9. 20:00 ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
14. 9. 20:00 LINWOOD LEE TAYLOR TRIO
23. 9. 20:00 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA A DOSTÁLA

SKANZEN ZUBRNICE
22. 7.   POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALENY

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ŘEHLOVICE 
29. 6. 19:00 ALEXANDR GLIZE, BENEFIČNÍ KONCERT na podporu 

 kostela; klasický recitál v podání francouzského kytaristy 

HRANIČÁŘ
28. 6. 17:30 PŘEDNÁŠKA: ŽIVÁ ZELEŇ
30. 6. 15:00 DIVADLO KRABICE: O NEJASNÉ PRINCEZNĚ

ZAHRADA ČESKÉHO ROZHLASU SEVER 
(HRAJE ČINOHERNÍ STUDIO)
21. 8. 20:00 WILLIAM SHAKESPEARE: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
22. 8. 20:00 WILLIAM SHAKESPEARE: JINDŘICH VI. – 1. DÍL
23. 8. 20:00 WILLIAM SHAKESPEARE: JINDŘICH VI. – 2. DÍL
24. 8. 20:00 WILLIAM SHAKESPEARE: JINDŘICH VI. – 3. DÍL
25. 8. 17:00 ASTRID LINDGREN: RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
27. 8. 20:00 WILLIAM SHAKESPEARE: DVA PÁNI Z VERONY

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
VÝSTAVY
do 29. 8.  TAJEMSTVÍ Z HLÍNY (W. Churchilla 3) 

MUZEUM 
AKCE
19.–22. 7.  9:00–17:00  LETNÍ ČÍTÁRNA (terasa muzea)
18. 7. 17:00 JANEK A MARKÉTA CHLADOVI HRAJÍ 

 K POSLECHU A TŘEBA I K TANCI
19. 7. 17:00 KONRÁD Z WECHTY, CO ZBYLO ZE ZTRACENÉHO 

 TRAMPSKÉHO VELKOFILMU
20. 7. 17:00 Z LITOMĚŘIC PROTI PROUDU LABE
21. 7. 17:00 ANTON G., PŘEDNÁŠKA VÁCLAV HOUFKA 

 O KRUŠNOHORSKÉM PĚVCI
VÝSTAVY
do 20. 7.  ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA, RODINNÉ STŘÍBRO 

 ÚSTECKÉHO KRAJE
do 30. 7.  ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
23. 7.–1. 10. PŘÍRODA A MYSLIVOST NA ÚSTECKU
do 31. 12.  KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM
do 31. 12.  STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ
do 2. 7.  EXPONÁT MĚSÍCE – MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK U L T U R A
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Ústí mlhavé
Víte, že v Ústí 
máme nejvíce mlh 
ze všech kraj-
ských měst? Roční 
průměr činí 72 

dnů s mlhou. Možná i proto 
patříme k pesimistům při 
průzkumech hodnocení eko-
nomické a politické situace. 

Ale máme nejoddanější-
ho městského zastupitele 
v zemi, který v minulém týd-
nu kvůli jedinému hlasování 
přerušil dovolenou u moře, 
nasedl do letadla, vysedl, za-
sedl, hlasoval za návrh na 
odvolání náměstků primá-
torky, a když to nevyšlo, zase 
k moři odletěl. Bývalý primá-
tor bral výlet s klidem, žádné 
rozčilování nad zbytečnou 
útratou na politické přelety. 

Na severu Čech platíme 
98,30 za kubík vody (vodné 
a stočné). Patříme k největ-
ším odběratelským grandům, 
kteří si mohou dovolit posílat 
peníze na podporu podniká-
ní do Francie. Největší vodní 
skrblíky najdete v Žamber-
ku, kde lidé platí za stejný ku-
bík jen 50 korun i díky tomu, 
že veškerou infrastrukturu 
vlastní město. To my jsme se 
v červnu rozhodli, že Fran-
couze v ekonomickém srabu 
nenecháme a i po vyplacení 
jejich podílu si je v kraji po-
necháme, kdybychom sami 
vodní zdroje a čističky ne-
dokázali spravovat.  To jsme 
prostě my, drsní vzešlí z mlhy.

Hezké léto a pohodový ná-
vrat do mlhavého Ústí.

 Miroslav Pakosta

I N Z E R C E

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia cee‘d: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,0 l/100 km. Emise CO2 104-138 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Cena 299 980 Kč vč. DPH platí pro verzi Comfort 1,4 CVVT 73 kW a je určena pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.7.2017.

Dub u nemocnice je ve finále
Bukov – Strážný dub z areálu 
Masarykovy nemocnice je ve 
finále soutěže o nejkrásnější 
strom roku. Již podruhé se ús-
tecký strom dostal do finálové 
dvanáctky nejlepších stromů 
z celé republiky.

Podpisová akce a hlasování na 
podporu ústeckého dubu byla 
spuštěna. Strážný dub se o vítěz-
ství v soutěži uchází s číslem 10. 
Patronem stromu je dvojice ús-
teckých boxerů Lukáš Konečný 
a Fabiana Bytyqi. Podpisové ar-
chy na podporu ústeckého stro-
mu podepsali jako první.

„Jsem pyšná, že právě z na-
šeho města se nominovaný 
strom dostal do finále již po-
druhé. Je to důkaz, že nejsme 
jen průmyslové město, ale také 

město zeleně, se kterou se mů-
žeme pochlubit,“ řekla primá-
torka Věra Nechybová.

Podpořit ústecký strážný 
dub mohou lidé na podpiso-
vých arších, které jsou k dispo-
zici například na magistrátu, 
na obvodních radnicích, v Info-
centru, v zoo, v plavecké hale 
na Klíši, v muzeu nebo v roz-
hledně a bludišti na Větruši. 
Mohou také poslat dárcovskou 
DMS na telefonní číslo 87 777. 
Do textu zprávy je třeba na-
psat DMS STROM10 60. Cena 
DMS je 60 korun, dub získá 
2 hlasy. Hlasovat je možné až 
do 15. září a vítěz ankety vy-
hrává poukaz na arboristické 
ošetření a postupuje do me-
zinárodní soutěže Evropský 
strom roku.  zu

Kam chodíte 
na koupaliště?

 
David Gottfried 
31 let, konzultant 
Ústí nad Labem
 
 

Tím, že máme malé dítě, tak 
musíme do Brné. Jinak mám 
radši přírodní koupaliště. 
Chlumec, Varvažov nebo 
Barboru.

 
Marek Moudrý 
30 let, ředitel 
Ústí nad Labem 
 
 

My na koupání skoro ne-
máme čas, ale když už, tak 
na kole a někam do přírody. 
Naposledy jsme byli na 
Miladě.

 
Martina Pavlová 
23 let, operátorka 
Ústí nad Labem 
 
 

Tady v Ústí se nikde moc 
nekoupu. Raději si zajedu 
na Dobříň. 

 
Anna Šretrová 
60 let, zaměstnaná 
Ústí nad Labem
 
 

Kdysi jsem byla v Brné, ale 
je tam na mě moc lidí.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 28. 6. 2017  Příští 
vydání: 23. 8. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 16. 8. 2017  Informace o inzerci a distribuci na 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím 
České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum 
je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí 
je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost 
vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 
724 227 752, e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad 
Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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Patrony stromu jsou boxeři Lukáš 
Konečný a Fabiana Bytyqi. foto: magul
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Levnější voda? Severočeské obce odkupují vodárenské akcie 
Ústecký kraj – Severočeská města 
a obce se chtějí stát stopro-
centními vlastníky vodárenské 
infrastruktury. Akcionáři dnes 
schválili odkup akcií Veolie 
ve společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace (SčVK). 
Stoprocentním vlastníkem 
SčVK se stane Severočeská vo-
dárenská společnost (SVS) od 
1. ledna 2019, jejímiž akcionáři 
je právě 458 severočeských 
měst a obce.

„Zástupci měst a obcí od-
hlasovali odkup 50,1 procenta 
akcií společnosti SčVK od fran-

couzské společnosti Veolia. 
SVS tak získá plnou kontrolu 
nad vodárenstvím v severních 

Čechách již v roce 2018,“ uvedl 
mluvčí SVS Jiří Hladík.

Zásadní výhodou nového 
modelu fungování je podle ve-
dení SVS, že vlastník infra-
struktury je zároveň vlast-
níkem provozovatele, tedy 
vybírá i rozděluje peníze 
z vodného a stočného. „Města 
a obce navíc samy rozhodují 
o tom, kolik prostředků půjde 
do obnovy a kolik na servisní 
služby. V neposlední řadě pak 
akcionáři získají prostředky 
v řádech stovek milionů korun, 
které by jinak na dividendách 

putovaly ještě dva roky do 
Francie,“ řekl předseda před-
stavenstva SVS Tomáš Indra.            

SčVK loni vykázala zisk ve 
výši 995 milionů Kč.  zu

Ústí má aplikaci na čištění ulic
Ústí nad Laberm – Kdy se čistí 
komunikace ve městě, můžete 
najít na webových stránkách 
města i v mobilní aplikaci in-
City. V té lze vyhledávat podle 
adres, ulic i parcel.

Po přiblížení nad hledanou 
ulici se zobrazí její název, ter-
mín a čas čištění. „Ulice, kte-
ré nejsou v rámci aktuálního 
kola čištěny, jsou zašedlé. Od-
kaz na mapu byl také zařazen 
do aplikace inCity, do sekce 
Městské služby – Úklid měs-
ta,“ řekla mluvčí města Roma-
na Macová.

Aplikaci inCity pro Ústí nad 
Labem spustilo město začát-
kem roku. Nabízí moderní a zá-
roveň pohodlný způsob, jak si 
ve městě naplánovat návštěvu 
či získat důležité informace pří-
mo z fungování úřadu. V apli-
kaci je možné nalézt informace 
o likvidaci odpadu, úklidu měs-
ta, o dopravních omezeních, 
parkování, o kultuře a sportu.

Aplikace je určena pro mo-
bilní zařízení s operačními sys-
témy Android a iOS a je zdar-
ma ke stažení v Google Play 
nebo App Store.  zu

Promoce bude nově i pod širým nebem 
Ústí nad Labem – Na přelomu červ-
na a července letos odpromuje 
na ústecké Univerzitě J. E. Pur-
kyně 1 206 absolventů. „Mezi 
promujícími absolventy budou 
letos poprvé také absolventi 
inženýrského oboru Regio-
nální rozvoj a veřejná správa, 
který realizuje fakulta sociálně 
ekonomická,“ říká prorek-
torka pro studium Alena 
Chvátalová. Fakulty pořádají 
promoce v obřadních prosto-
rech, které nabízí město Ústí 
nad Labem. Stále častěji jsou 

však směřovány do slavnostní 
Červené auly v Kampusu UJEP. 
Promující s jejich rodinami 
tak symbolicky ukončí studia 
v samotném srdci univer-
zitního městečka. „Letošní 
novinku v tomto směru přináší 
fakulta umění a designu, která 
promoci provede v kampusu 
a přímo pod širým nebem,“ 
doplňuje Chvátalová. V rámci 
červnových promocí uzavřelo 
dvouletý cyklus kurzů na UJEP 
také 27 posluchačů Univerzity 
třetího věku. Už 22. června 

obdrželo v Císařském sále ús-
teckého muzea od prorektorky 
Chvátalové osvědčení o absol-
vování U3V UJEP.  zu

V parku u Drug-Out budou tři kamery 
Ústí nad Labem – Pod peticí poža-
dující vymístění spolku Drug-
-Out z ulice Velká Hradební 
a revitalizaci sousedního 
parku podepsalo přes 170 lidí. 
Drug-Out mimo jiné poskytuje 
služby osobám závislým na ná-
vykových látkách. Lidem vadí, 
že jsou narkomané v centru 
města, kde odhazují použité 
injekční stříkačky. „Vnímáme 
umístění organizace v centru 
města a v blízkosti mateřské 
školy a knihovny jako ne-
vhodné a konfliktní,“ uvedla 

primátorka Věra Nechybová. 
Zástupci města jednali s Drug-
-Out, které však umístění 
nevnímá jako problematické. 
Spolek sídlí v soukromém 
objektu a stavební úřad 
neshledal nesoulad působení 

spolku s povoleným způsobem 
využití objektu užívaného 
jako zdravotnické zařízení. 
„To znamená, že není právní 
nárok na kroky, které by vedly 
k vymístění spolku z tohoto 
objektu,“ dodala mluvčí města 
Romana Macová.

Rada města proto souhlasila 
s instalací 3 mobilních kamer 
v prostoru parku. Pro zabez-
pečení pořádku a bezpečnosti 
budou probíhat častější namát-
kové kontroly přítomných osob 
i stavu údržby a úklidu.  zu

Centrální obvod 
nemá starostu
Ústí nad Labem – Zastupite-
lé centrálního ústeckého 
městského obvodu odvolali 
starostu Kamila Hýbnera (nez., 
ANO 2011), který stál v čele 
radnice od voleb 2014. Nového 
starostu chtějí zastupitelé 
volit až v září. Zastupitelům 
podle Ilony Tajchnerové z TOP 
09 vadilo, že starosta s nimi 
i s úředníky nekomunikoval 
a úřad stagnoval. 

Odvolání Hýbnera navrh-
li jeho bývalí spolustraníci ze 
zrušené buňky ANO. 

Radnici zatím povede mís-
tostarosta Karel Karika (Pro!-
Ústí).  zu

Zoo má nového 
ředitele
Krásné Březno – Ředitelem ústecké 
zoologické zahrady jmenovala 
na svém mimořádném zasedání 
rada města Romana Konče-
la, který byl dosud pověřený 
řízením zoo. Jmenován byl na 
základě výběrového řízení.

Funkce ředitele se má 
ujmout od 1. července. „Poté, 
co jsme na zastupitelstvu vy-
slechli nové informace, pova-
žuji za důležité bezodkladně 
jmenovat ředitele zoo, který 
vzešel z výsledku výběrové-
ho řízení,“ uvedla primátorka 
Věra Nechybová. Na červno-
vém zastupitelstvu vystoupil 
člen dozorčí rady zoo Bořek 
Voráč, který upozornil na mož-
né úniky financí ze zoo a další 
machinace.

Výběrová komise zasedala 
13. června a rozhodovala z pěti 
uchazečů. Končel dosáhl nej-
lepšího bodového hodnocení.

Vedení města očekává od no-
vého ředitele stabilizaci situace 
v zoo a nabízí mu pomoc.

Ředitele nemá zoo od břez-
na, kdy více než po roce ve 
funkci rezignoval Moudrý.  zu

Vysoké ceny vodného a stočného 
v regionu jsou dlouhodobě terčem 
kritiky komunálních politiků. 
SVS zásobuje vodou přes milion 
obyvatel na severu Čech. 
Kubík vody v severních Čechách vyjde 
na 98 korun je jedním z nejdražších 
v České republice.
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V nemocnici si lidé mohli vyzkoušet robota
Bukov – Vyzkoušet si práci chirurga s robotic-
kou asistencí měla možnost veřejnost v atriu 
Masarykovy nemocnice. Klinika urologie 
a robotické chirurgie připravila v rámci červ-
nových Pacientských dnů prezentaci da Vinci 
Xi chirurgického systému. Kromě možnosti 
prohlídky technologie a vlastního vyzkoušení 
systému a trenažéru mohli návštěvníci vidět 
na obrazovce i operace s využitím robota. 

„Jsem rád, že se po čase opět prezentuje ro-
botický systém da Vinci Xi. Krajská zdravotní 
byla první v České republice, která tento nej-
novější typ vlastnila. Výhodou je, že systém je 
dvou konzolový a umožňuje školit nové robo-
tické chirurgy. Díky tomu má Krajská zdravotní 
jediné školicí centrum pro operatéry ze střední 
a východní Evropy,“ uvedl místopředseda před-
stavenstva Krajské zdravotní. Radek Scherfer. 

Lidé se mohli seznámit také s novinkou v ro-
botické chirurgii, kterou je stapler, jenž umož-
ňuje lépe provádět robotickou operaci střeva.  zu

Parkoviště u nádraží bude na 3 hodiny zadarmo
Ústí nad Labem – Cenově výhodné 
parkování nabídne řidičům 
v centru Ústí parkoviště pod 
hlavním vlakovým nádražím. 
Od 1. července tam bude mož-
né parkovat zdarma 3 hodiny. 
Každá další započatá hodina 

parkování bude stát 20 korun. Dosud se zdarma 
pod nádražím parkovalo jen hodinu. „Rozhodlo 
o tom vedení města s cílem usnadnit motoris-
tům parkování v centru, pomoci při dopravě 
na různé akce, které se ve městě konají, a také 
zjednodušit dopravu k příjezdům a odjezdům 
vlaků,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.  zu

Ústí nebude platit pokutu 50 milionů 
Ústí nad Labem – Téměř padesáti-
milionovou sankci od Regio-
nálního operačního programu 
Severozápad (ROP) za nereali-
zování elektronického odbavo-
vacího systému město nebude 
muset platit.

Ústí získalo v rámci dotace 
například na nákup nových vo-
zidel, vybudování nových zálivů 
zastávek a projekt inteligent-
ních zastávek 165 milionů. Za 
to, že se nepodařilo rozjet elek-

tronický odbavovací systém, 
hrozil ROP městu udělením po-
kuty ve výši až 30 procent, tedy 
necelých 50 milionů korun. Za-
vedení systému však kompli-
kovalo několik okolností, které 
město podle primátorky Věry 
Nechybové nemohlo ovlivnit. 
„Když město spustilo realizaci 
odbavovacího systému, napa-
dl výběrové řízení neúspěšný 
dodavatel. Rozhodování Úřadu 
pro ochranu hospodářské sou-

těže trvalo tak dlouho, že prošly 
všechny termíny, řekla primá-
torka. Na jednání výboru regio-
nální rady ROP primátorka jeho 
členy přesvědčila, že šlo o méně 
závažné porušení podmínek, 
a navíc je město připraveno 
jednat o dokončení elektronic-
kého odbavovacího systému 
i bez dotace. „Výbor vyslyšel 
mé připomínky a nakonec sta-
novil sankci ve výši 10 000 ko-
run,“ uvedla primátorka.  zu

Přebytek jde na školy, silnice i na Corso a Větruši
Ústí nad Labem – S přebytkem 364 
milionů korun skončilo hospo-
daření města v loňském roce. 
Zastupitelé rozhodli, že nece-
lých 146 milionů, které zbydou 
po odečtení povinných plateb, 
rozdělí na několik projektů.

Například na předčasnou 
splátku dluhu města je určeno 

20 milionů, po třech milionech 
získá každý městský obvod, 
na opravy a údržbu školských 
zařízení půjde 18 milionů. Na 
realizaci elektronického od-
bavovacího systému v doprav-
ních prostředcích uvolni-
li zastupitelé 10 milionů, na 
opravy komunikací 15 milionů, 

na opravy kaple na hřbitově 
v Krásném Březně 2 miliony, 
na opravy v Severočeském di-
vadle 2 miliony a stejná částka 
půjde i do rozvoje areálu Cor-
sa a Větruše. Na financování 
rekonstrukce hřiště v Mojžíři 
dostane obvod Neštěmice 10 
milionů korun.  zu

Díra na „Míráku“ po sedmi letech zmizí
Ústí nad Labem – Díra na Mírovém 
náměstí, obestavěná kovovým 
plotem, snad po sedmi letech 
přestane hyzdit centrum Ústí. 
Zastupitelé schválili budoucí 
prodej zbývajících asi 30 met-
rů pozemků za 204 000 korun 
investorské firmě Udes. Jde 
o části, kde už je teď je beton, 
a které jsou součástí stavby.  
Firma do dvou měsíců udělá 

definitivní projekt a zažádá 
o potřebná povolení ke stavbě. 
Investice se vleče od roku 
2009, kdy tehdejší zastupitelé 
odhlasovali budoucí prodej 
pozemků za 44,1 milionu ko-
run. Jak bude budova vypadat 
by mělo být jasné do konce 
prázdnin; firma nechce pře-
dem ukazovat studie, dokud 
nebude hotový projekt.  zu

Sociálka magistrátu 
se bude stěhovat 
Ústí nad Labem – Stěhování čeká 
v příštím roce odbor sociálních 
věcí ústeckého magistrátu. 
Komfort pro klienty odboru se 
podle mluvčí města Romany 
Macové nezmění.

Odbor se přestěhuje jen 
o vchod vedle ve stejném areá-
lu administrativních budov na 
Mírovém náměstí. Důvodem 
stěhování je výpověď z nájmu, 
kterou město obdrželo od Úřa-
du pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Město musí 
původní prostory opustit do 
30. června příštího roku. Nový 
pronájem se podařilo zajistit 
v sousedním PB Centru.  zu

Opozice chtěla 
odvolat náměstky 
Ústí nad Labem – Odvolat náměst-
ky primátorky Jiřího Madara 
a Pavla Dufka (oba UFO) se 
neúspěšně pokusila TOP 09. 
Návrh se nakonec ani nepoda-
řilo prosadit do programu jed-
nání zastupitelstva. O tom, že 
Radim Bzura z TOP 09 usiluje 
o primátorský post zastupitelé 
spekulují už několik týdnů, 
kdy se exčlenům ANO 2011 
a TOP 09 podařilo prosadit 
odvolání starosty centrálního 
městského obvodu Kamila 
Hýbnera.  zu

Zaplacení za odpad 
jen do konce června

Ústí nad Labem – Inkasní středisko 
magistrátu, kde mohou oby-
vatelé Ústí zaplatit poplatek 
za komunální odpad do konce 
června, rozšiřuje úřední hodiny.

Poplatek 500 korun ročně za 
svoz a zpracování komunálního 
odpadu musí zaplatit každý ob-
čan starší tří let s trvalým byd-
lištěm ve městě Ústí nad Labem.

Zaplatit lze několika způso-
by, například převodním pří-
kazem z účtu v bance nebo 
prostřednictvím internetban-
kingu. Nebo na inkasním stře-
disku ve 2. poschodí budovy 
magistrátu na Lidickém ná-
městí hotově i platební kartou.

Úřední hodiny jsou v pondělí 
a ve středu 8:00-17:00, v úterý 
8:00-15:00 a nově i ve čtrvtek 
8:00-14:00.  zu
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Jízdné pro důchodce zdarma? Možná brzy…
Nikdo asi nepochybuje o tom, 
že vyjít s důchodem vyžaduje 
dobré plánování nezbytných 
výdajů a žádné zbytečné utrá-
cení. A v takovém domácím 
rozpočtu může hrát položka na 
dopravu nezanedbatelnou roli. 
Zvláště ve velkých městech, 
jako je Ústí nad Labem, kde 
se bez hromadné dopravy při 
cestách za nákupy, k lékaři, 
do školy, zaměstnání či za 
kulturou a podobně obejde 
jen málokdo. Není proto divu, 
že se pravidelně ozývají hlasy 
důchodců, kteří by uvítali 
cestování v MHD zdarma. 
Toto téma se často skloňuje 
i v rámci jednání poradního 
orgánu hejtmana pro seniory 
a zdravotně postižené.

O financování jízdného pro 
důchodce se zajímá i poslan-
kyně Gabriela Hubáčková 
(KSČM): „Myšlenka, že by lidé, 
kteří už během svého života 
společnosti odvedli své, tedy 
zejména starobní důchodci, 
měli možnost cestovat autobu-
sy bezplatně, se mi líbí. Většina 
z nich je na této dopravě závis-
lá a byla by to pro ně výrazná 
úleva, kterou si jistě zaslouží. 
Takové rozhodnutí chce ale ne-

jen politickou odvahu, ale také 
dobrou ekonomickou přípra-
vu. Protože někdo náklady za-
platit musí. A pokud to nebude 
skupina cestujících, zvýší se fi-

nanční zátěž objednatele, tedy 
města, kraje a podobně.“ 

Příslibem změn do budoucna 
je závazek nové krajské koa-
lice, která má za úkol prově-

řit právě možnost výrazných 
úlev při placení jízdného, tedy 
i cestování seniorů bezplatně. 
Primárně se v tomto případě 
jedná o linkové autobusy, ale 
jelikož kraj usiluje o integraci 
všech měst s vlastní hromad-
nou dopravou (Ústí nad Labem 
je již zaintegrováno, tedy lze 
zde jezdit i na jízdenku Dopra-
vy Ústeckého kraje), výhody 
pro cestující by se mohly pro-
mítnout i do nich.

Kromě seniorů patří mezi 
další znevýhodněné skupi-
ny cestujících, kteří pravidel-
ně volají po slevách či jízd-
ném zdarma, třeba maminky 
na mateřské dovolené. „Sama 
jsem matka a mám velké po-
chopení pro rodičky, které se 
věnují celodenní péči o malé 
děti a musí u toho vyjít s rodi-
čovským příspěvkem. Umím 
si představit, že po seniorech 
by to byly právě ony, kdo by 
nemusel v MHD platit jízd-
né. Do budoucna bych uvažo-
vala i o dětech dojíždějících 
do škol. Věřím, že se krůček 
po krůčku najdou prostřed-
ky a způsob, jak všem ulevit,“ 
uzavřela poslankyně Hubáč-
ková.  pr

Změny systému parkování přinesou městu 1,3 milionu
Po v únoru provedené změně 
způsobu vybírání parkovného  
a zrušení celoplošných parko-
vacích karet odpadla městu 
povinnost odvádět z vybraných 
plateb DPH. Příjmy ústecké 
městské kasy narostou o při-
bližně 1,3 milionu korun ročně.  
Podle ředitele příspěvkové 
organizace Městské služby Ústí 
nad Labem, která parkovací 
automaty provozuje, Ing. Miro-
slava Harciníka,  takto vzniklé 
příjmy umožní městu v nejbliž-
ší době nezvyšovat plošně cenu 
parkovného a při tom postupně 
modernizovat zařízení, sloužící 
systému  veřejného parkování. 

Získané prostředky jdou po 
domluvě s městem zpět do in-
vestic, do velkých oprav a roz-
voje. K prvnímu září bude pět 
parkovacích automatů vyba-
veno terminálem, umožňují-
cím  úhradu  platební kartou 
a všechny nové automaty  bu-
dou rovněž vybaveny pro tuto 
formu platby. Do budoucna by-
chom rádi připravili zásadní 
modernizaci v oblasti organi-
zace a řízení parkování vozi-
del. Moderní systémy umož-
ňují  snadněji sledovat údaje 
o obsazenosti parkovacích 
míst a úhradě parkovného, 

a tím výběr parkovného zefek-
tivnit a navýšit.

Součástí nových pravidel po-
platků bez následného odvo-
du DPH byla podmínka zruše-
ní celoplošných parkovacích 
karet. Především podnikatelé 
se proti tomu bouřili.
Karty jsme nahradili novými – 
předplatitelskými. Ty oprav-
ňují držitele parkovat v místě 
sídla, nebo pobočky jeho firmy 
a v jeho nejbližším okolí, což je 
vždy v kartě uvedeno. Skuteč-
ně to byla jedna z podmínek  
pro zavedení veřejnoprávního 
režimu platby parkovného, 
který městu umožňuje pone-
chat  si celé vybrané parkovné, 
bez povinnosti odvádět z plateb 
parkovného DPH. Negativní 
reakce celoplošných abonentů 
jsme sice v prvních týdnech po 
změně zaznamenali, záhy však 
odezněly. Dnes vidíme pozitivní 
dopady změny. Na parkovištích 
je volněji a průměrná doba par-
kování je znatelně kratší, což je 
žádoucí, protože to umožní za-
parkovat většímu počtu řidičů.

Zastupitelstvo města schváli-
lo odkup pozemku, přilehlého 
k ulici Přístavní, poblíž kru-

hového objezdu pod Větru-
ší,  pro vybudování odstavné-
ho parkoviště s dlouhodobým 
stáním. Kdy bude v provozu?
Nevím přesně, předpoklad 
je do konce roku. Zvýhodně-
né dlouhodobé stání město 
nutně potřebovalo. Nejen pro 
návštěvníky města, ale i pro 
Ústečany, kteří kombinují 
dopravu do zaměstnání. Saz-
bu parkovného určí město, 
dá se předpokládat, že bude 
cenově výhodná. Ale již od 
července platí zvýhodněné 

parkování v prostoru Zaná-
draží. První tři hodiny stání 
jsou zdarma.

Plánujete další rozšíření míst 
placeného stání v Ústí nad 
Labem?
V nejbližší době ne. Ekono-
micky by to sice mohlo být 
výhodné, ale ne vždy je to 
přínosné a přijatelné pro dané 
území. Proto jsme např. po 
prověření situace nedoporučili 
zpoplatnit parkoviště u Zimní-
ho stadionu.  mp MC
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AGC je po třinácté nejlepším 
zaměstnavatelem kraje 
Po třinácté ovládla anketu o nejlepšího zaměst-
navatele v Ústeckém kraji teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech. Její sesterská AGC Automotive 
Czech z Chudeřic, výrobce automobilových skel, 
se umístila na 3. místě a zároveň nejvýše mezi 
firmami z automobilového průmyslu. Mezi teplic-
ké firmy se v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 
Ústeckého kraje vměstnala společnost Unipetrol.

„Vztah se zaměstnanci je pro nás klíčový. Po-
zici žádaného zaměstnavatele budujeme dlou-
hodobě a vyplácí se nám to. Je to vidět i dnes, 
v době, kdy téměř celý průmysl pociťuje nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků. Být třináct-
krát nejlepším zaměstnavatelem v kraji je skvě-
lé ocenění. Věřím, že se i do budoucna budeme 
držet na špici,“ řekl Zdeněk Frelich, country 
manažer skupiny AGC v České republice.

Pořadí v anketě vyhlásil Klub zaměstnavate-
lů v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.

„Opětovné vítězství v této prestižní soutěži 
v rámci Ústeckého kraje je pro nás potvrzením, 
že máme laťku oblasti vztahu se zaměstnanci 
nastavenu ve srovnání s ostatními zaměstnava-
teli hodně vysoko. Udržování vysokého standar-
du ve vztahu vůči zaměstnancům je naší dlou-
hodobou firemní politikou, které se budeme 
i nadále držet,“ uvedl Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů AGC Flat Glass Czech.

„V posledních několika málo letech jsme v Chu-
deřicích prošli překotným vývojem. Počet zaměst-
nanců vzrostl o 1000 na více než 2600. I přesto je 
péče o zaměstnance klíčovým faktorem pro naši 
úspěšnost. Zavádíme stále nové nástroje tak, aby-
chom péči o zaměstnance ještě zlepšili. Ocenění 
od odborníků nám dává jistotu, že jdeme správ-
ným směrem,“ poznamenal Tomáš Brokeš, perso-
nální ředitel AGC Automotive Czech.  zu

Ve 14 ročnících soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 
Ústeckého kraje obsadila společnosti AGC Flat Glass Czech 
13. první a jednou druhé místo. V celostátní soutěži to pak 
v historii soutěže bylo čtyřikrát první místo a v anketě Sodexo 
Zaměstnavatel desetiletí druhé místo. Jak AGC Flat Glass 
Czech, tak sesterská AGC Automotive Czech byly také oceněny 
jako nejžádanější zaměstnavatelé mezi studenty vysokých škol 
(The Most Desired Company) v Ústeckém kraji.

Z A M Ě S T N A V A T E L  R O K U  V   K R A J I

Peníze na sestry 
chce Krajská 
zdravotní od kraje
Krajská zdravotní chce, aby 
kraj požádal ministerstvo 
zdravotnictví o finanční 
prostředky pro navýšení 
příplatků zdravotním se-
strám ve směnách u lůžka. 
To lze udělat podle nově 
zveřejněné metodiky mini-
sterstva.

„Peníze pro sestry mu-
síme získat. Budeme tedy 
plně spolupracovat s Ús-
teckým krajem a poskyt-
neme veškerou součinnost 
a podklady pro to, aby moh-
la být podána příslušná žá-
dost o finanční prostředky,“ 
uvedl Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti 
Krajská zdravotní.

Ministerstvo zdravotnic-
tví v pravidlech uvádí, že 
žádosti o dotace na navýše-
ní mezd pro sestry mohou 
podat jednotlivé kraje. Do-
tace by měla být poskytnuta 
na navýšení o 2000 korun 
měsíčně, a to pro druhé po-
loletí roku 2017.  zu

Z D R A V O T N I C T V Í

Jezero Milada – ráj cyklistů
Tatííí, nezapomeň na plavky. Tak tohle 
již tradičně slýchá každý rodič, když 
balí batoh k cyklovýletu na Miladu. 
Z nezajímavého místa mezi městy Ústí 
nad Labem a Teplice se stal ráj pro celou 
rodinu a každý víkend láká velké množství 
návštěvníku. Hned při prvním pobytu 
každého uchvátí úžasná atmosféra jezera 
zasazeného do krásné krajiny mezi Chaba-
řovicemi a Ústím nad Labem. Samotné je-
zero s vodní plochou 252 hektarů se řadí 
mezi největší jezera v kraji a při procházce 
po příbřežní cestě na vás čeká devět 
kilometrů cesty v překrásné krajině.  Při 
návštěvě tohoto místa se až nechce věřit, 
že ještě relativně v nedávné minulosti 
zde probíhala těžba. Vodohospodářská 
rekultivace bývalého lomu, jedinečná 
svými parametry, umožnila vznik naprosto 
jedinečnému místu plnému přírody a klidu. 

Vodní hladina a prostor kolem jezera 
rychle ožívá, své místo zde našli vyznavači 
téměř všech vodních sportů. Plavci jistě 
využijí jednu ze sedmi pláží nacházejících 
se po celém obvodu jezera. K hlavní 
pláži s úctyhodnou délkou 800 metrů se 
návštěvník dostane příjemnou procházkou 
z odstavného parkoviště při vjezdu od 
krajské metropole. Po celé délce břehu 
jsou rozesety další větší či menší pláže, 
které svou atmosférou lákají k odpočinku.

V okolí jezera vede více než 30 kilo-
metrů cest a stezek, které se proplétají 
překrásnou krajinou a představují ráj 

pro každého. Postupem času se daří 
doplňovat jednotlivá místa v okolí jezera 
lavičkami a odpočívadly. V letní sezoně 
se návštěvník může občerstvit také u ně-
kterého ze stánků, které jsou umístěny 
po cestě a lákají k příjemnému posezení. 
Návštěvník, pěší či cyklista se také díky 
projektu pod názvem „Milada – bezpečně 
a bez bloudění“ může vydat kolem jezera 
po třech barevně rozlišených okruzích 
o délce devět, deset a dvanáct kilometrů. 
Okruhy Vyklický, Tuchomyšlský a Otovický 
jsou vyznačeny kilometrovníky a roz-
cestníky a pojmenovány podle zaniklých 
obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. 
Na vyhlídkách jsou rozmístěny informační 
tabule, které upozorňují na historii kon-
krétního místa spojeného s těžbou uhlí 
a také na přírodní zvláštnosti z pohledu 
pestrého zastoupení fauny a flóry.

Asi největší oblibu si cesty okolo Milady 
získali mezi cyklisty. Cyklotrasa v území 
jezera je svou nenáročností vhodná i pro 
rodiny s dětmi, vzhledem k prašnému 
typu cest k projížďce zvolte raději treková 
nebo horská kola. V blízkosti jezera často 
potkáte celé rodiny a cesty jsou svou čle-
nitostí vhodné i pro nejmenší cyklisty. Děti 
jsou nadšené možností vybití své energie 
po cestě na kolech k cíli i při osvěžujících 
vodních hrátkách. Zdatnější cyklisté jistě 
zvolí delší a členitější tarasu, která dokáže 
prověřit kondičku leckterého amatér-
ského závodníka. Celkově zde naleznou 
všichni návštěvníci jezera příjemný relax 
a odpočinek od běžného pracovního shonu 
v příjemném prostředí za branami města. 

K jezeru se návštěvník může dostat 
z 12 přístupových míst, po silnicích 
od měst Předlice, Trmice, Chabařovice 

a Roudníky, kde jsou i záchytná parkovi-
ště pro vozidla. Po jižní a východní části 
jezera je přístup možný i po značené 
cyklotrase číslo 3009, která navazuje na 
starší cyklotrasy Klubu českých turistů. 
Z Chabařovic vede k jezeru necelé dva 
kilometry dlouhá naučná stezka s pěti 
vyhlídkovými místy vybavenými rovněž 
informačními tabulemi, na kterých se 
návštěvník může dozvědět zajímavosti 
o fauně, floře i minulosti jezera.

V průběhu letní sezony je už pravidlem 
pořádání cyklistického závodu pro všech-
ny věkové kategorie kolečkářů, kterého 
se pravidelně účastí velké množství 
amatérských závodníků. Tradici už za svou 
několikaletou historii získaly pravidelné 
běžecké závody pořádané po cestách 
okolo Milady. Velké oblibě návštěvníků 
se také těší různé zábavné akce konané 
na březích jezera a poslední s názvem 
„Víkend na Miladě“ přilákala několik tisíc 
návštěvníků, pro které pořadatelé připra-
vili celou řadu zajímavých aktivit. 

Pro každého, kdo jezero navštíví, se 
Milada stane srdeční záležitostí, neboť 
svou atmosférou navozuje pocit klidu 
a odpočinku, což je v dnešní uspěchané 
době nevídaná věc tím spíše, že svou 
polohou nenutí obyvatele okolních měst 
za klidem dlouze cestovat. Zároveň 
umožňuje příjemnou formou přivést naše 
děti ke sportu, což je v dnešním pře-
technizovaném světě k nezaplacení. Při 
projížďce nesledujete jen kilometry najeté 
na tachometru, sledujete krásnou přírodu 
a vnímáte její laskavou náruč.  pr
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Ústí nad Labem má 
jen pět čestných 
občanů. A mezi nimi 
je jedno jméno, které 
zná snad každý – 
Václav Neckář. 
Zpěvák a herec, který 
na severu Čech prožil 
své dětství a mládí. 
Bydlel v Resslově 
ulici, chodil na gym-
názium v Jateční ulici 
a první herecké krůč-
ky dělal na prknech 
ústeckého divadla.

Jste jedním z pěti čestných 
občanů Ústí nad Labem. Jaké 
máte na město a severní Če-
chy vzpomínky?
Nečekal jsem, že se mi dostane 
takového významného oceně-
ní. K Ústí nad Labem a k seve-
ru Čech mám srdečný vztah. 
S rodiči jsem přišel do Ústí 
v roce 1946 a bráška Honza 
se v Ústí narodil v roce 1949. 
Dětství jsme prožili na Klíši 
v Resslovce a dobrodružné 
výpravy jsme podnikali na St-
řížák, na Hrad Střekov a v létě 
o prázdninách jsme jezdili 
do Mostu. Na statku strejdy 
Pepíka Vrány ve starém Mostě 
v Kamenné ulici pod Špičákem 
a na okolních haldách povr-
chového dolu jsme zažívali 
podobné zážitky jako v seriálu 
Zdivočelá země. Strejda Pepa 
choval koně, prasata, krávy 
a veškerou drůbež. Chodil 
jsem pást krávy a koně.

Jak často do Ústí jezdíte 
a máte tam ještě po těch le-
tech kamarády?
Každoročně tu koncertujeme 
s Bacily v Městském divadle, 
nebo v kulturáku, v amfiteátru, 
ale třeba i na náměstí, nebo 
v kostele. Pravidelně jezdím na 
setkání se spolužáky z gymplu 
z Jateční ulice. Letos v září se 
sejdeme 55 let od maturity.

Sever Čech je úzce spjatý se 
začátkem vaší kariéry. Jak 
vlastně tehdy začala?
Druhým domovem bylo zákuli-
sí divadla ústecké opery. Rodi-
če tam po válce pracovali. V 10 
letech jsem si poprvé zazpíval 
v dramatické opeře Othello. 
V druhém jednání má dětský 
sbor přivítat Desdemónu. V té 
době však v Ústí žádný dětský 

sbor neměli. Pan dirigent 
Viktor Málek si všiml, že si 
po chodbách divadla zpívám 
všechny árie, a tak se rozhodl, 
že to se mnou zkusí. Od té 
doby se ze mne stal sólista.

Po vašem boku vystupova-
lo mnoho známých českých 
umělců, jak na ně vzpomí- 
náte?
Bylo jich hodně. Například 
v Othellu to byli Zdeněk Zoupl-
na (Othello), Karla Janečková 
(Desdemona) a Vladimír Bauer 
(Jago). V Prodané nevěstě 
Eduard Haken (Kecal) a Ivo 
Žídek (Jeník). V Carmen jsme 
už měli dětský sbor, který 
dala dohromady naše paní 
učitelka Jaroslava Hubičková 
(ZŠ Moskevská). Tam s námi 
zpívali Vilém Přibyl (Don José), 
Marie Štréblová (Carmen). 
V Jakobínu to zase byli Vladi-
mír Bauer (Bohuš z Harasova), 
Alena Míková (jeho žena Julie). 
Moje operní kariéra skončila 
rolí pasáčka v opeře Tosca. 
Ve 3. jednání to zpravidla za 
scénou zpívají mezzosopra-
nistky. Šéf opery Josef Bártl 
se ale rozhodl, že to se mnou 
zkusí. Tenkrát v Tosce zpívala 
Naděžda Kniplová (Tosca), Ol-
dřich Lindauer (Cavaradossi), 
ale i hosté, sólisté Národního 
divadla, Marie Podvalová 
(Tosca) a Zdeněk Otava (Baron 
Scarpia). Na všechny rád 
vzpomínám. Pro nás děti to 
všichni byli strejdové a tety, se 
kterými jsme si tykali.

Kdy padlo definitivní rozhod-
nutí, že se budete živit zpě-
vem?
To bylo v roce 1964, kdy jsem 
přijel na konkurz do plzeňské-
ho divadla Alfa.

Mnohé vaše písně se za léta 
staly hity? Kdo je psal a sklá-

Václav Neckář: Podnikali jsme do brodružné výpravy na Střížák

vít lukáš

foto: archiv v. n.
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dal nejčastěji a má i on na 
tom zásluhu?
Samozřejmě, že autoři mají 
na úspěchu lví podíl. Prv-
ní písně mi napsali Boban 
Ondráček s Honzou Schnei-
derem v Plzni. Po příchodu do 
pražského Rokoka jich bylo 
hodně. Dá se říci, že téměř 
všichni čeští autoři té doby pro 
mne napsali nejednu píseň. 
Po krátké éře Golden Kids, 
a roční pauze,  jsme s Honzou 
Bunzelem a Zdeňkem Rytířem 
dali dohromady kapelu Bacily. 
S tou vystupuji dodnes, i když 
nám někteří kolegové schází. 
Třeba právě Zdeněk nebo Ota 
Petřina.

Která z vašich písní je vaše 
nejoblíbenější a proč?
Těch písní je hodně. Třeba brá-
chova Podej mi ruku a projdem 
Václavák na text Michaela 
Prostějovského.

Kromě zpívání jste se stal 
i úspěšným hercem. Ale asi to 
nebyla taková priorita jako 
muzika?
Celý život jsem se snažil tyto 
dva obory spojit. Například 
ve filmu Ta naše písnička 
česká v roli studenta Tadeáše 
nebo v muzikálu Bohuslava 
Ondráčka a Jana Schneidera 
Gentlemani. To bylo v Hudeb-
ním divadle Karlín v roce 1967. 
Tam jsem hrál a zpíval v roli 
Prcka.

Jakou z rolí jste měl nejraději?
Asi ta první filmová je nej-
milejší. Miloš Hrma (Ostře 
sledované vlaky).

A taková otázka – fráze: 
vzpomínáte si na nějakou ve-
selou historku z natáčení?
Nejedna by byla, ale není to 
zas taková sranda...

V současné době stále kon-
certujete, ale na začátku sto-
letí to vypadalo, že vaše kari-
éra může kvůli zdraví skončit. 

Co vám dodalo energii k ná-
vratu?
Energii si beru z písniček 
a hlavně od publika, které na 
nás nezanevřelo.

Vydal jste i nová alba a vaše 
koncerty bývají vyprodané. 
Jak vás těší zájem publika?
Těší nás, že na naše koncerty 
chodí tři, možná čtyři genera-
ce diváků...

Chystáte ještě nějaké projek-
ty nebo například turné?
Brácha s oblibou říká, že už 
máme všechno hotový! Ale 
ještě něco, možná nějaké 
CDéčko spácháme... Kromě 
koncertů s názvem Příběhy, 
Písně a Balady, připravujeme 
na dobu adventu spolu s Bacily 
i vánoční koncerty s chlapec-
kým sborem Pueri Gaudentes 
a se smyčcovým kvartetem.

Život ale nebyl jen o zpěvu 
a herectví. Prozradíte, co jste 
rád dělal ve volných chvílích?
Není nad vodorovnou polohu... 
třeba i s knihou.

A jaké jsou vaše koníčky 
v současnosti?
Koníčci. Pravidelně, když 
zrovna nehrajeme, chodím do 
Chuchle na dostihy.

Máte nějaké oblíbené mís-
to, kam se rád vracíte – v ČR 
nebo v zahraničí?
Rád se teď procházím na 
„branické skále“, kde je krásný 
výhled na Prahu. Rád také 
vzpomínám na cestování po 
Kanadě a USA, kde jsme něko-
likrát byli s bráchou a zpívali 
tam pro krajany.

Blíží se léto. Víte, kam pojede-
te na dovolenou?
Budeme spíše hrát na hudeb-
ních festivalech. V Čechách, 
na Moravě a i na Slovensku.

Ve vašem programu jsem to 
nenašel. Ale nechystáte něja-
ké vystoupení v Ústí nebo na 
severu Čech?
Termíny se připravují. V tep-
lickém divadle budeme hrát 
27. března 2018. 

Václav Neckář: Podnikali jsme do brodružné výpravy na Střížák

barva: žlutá s modrou 
(dres FK Teplice)

jídlo: všechno, co už 
nesmím...

hudba: Bacily

číslo: 7

politik: Václav Havel, 
J. F. Kennedy i „Gorby“

M O J E  N E J

Václav Neckář se narodil 23. října 1943 
v Praze. Oba jeho rodiče byli divadelníci 
a i on sám začal brzy účinkovat na scéně 
Státního divadla Zdeňka Nejedlého 
v Ústí nad Labem, kam se s rodiči o tři 
roky později přestěhoval. V Ústí se 
také narodil jeho bratr Jan. Studoval 
na střední všeobecně vzdělávací škole 
(dnes Gymnázium Jateční), ale také 
hru na klavír a zpěv. Dělal čtyřikrát 
neúspěšně přijímací zkoušky na 
DAMU. Od roku 1962 byl hereckým 
elévem a na půl úvazku osvětlovačem 
v Divadle pracujících v Mostě. V roce 
1964 se v divadle malých forem Alfa 
v Plzni seznámil s Martou Kubišovou 
a o rok později s ní přešel do pražského 
divadla Rokoko. Tam se seznámil 
i s Waldemarem Matuškou, Karlem 
Štědrým, Helenou Vondráčkovou, 
Zdeňkem Rytířem a později i s Otakarem 
Petřinou. Roku 1965 vznikl první 
gramofonový hit Tu kytaru jsem koupil 
kvůli tobě. Režisér Jiří Menzel si ho 
vybral pro hlavní roli ve filmu Ostře 
sledované vlaky, který získal Oscara, 
a Václav Neckář se stal filmovou 
hvězdou. Hrál i ve filmech Soukromá 
vichřice, Ta naše písnička česká nebo 
Skřivánci na niti. V roce 1968 s Helenou 
Vondráčkovou ztělesnil hlavní role 
v hudební pohádce Šíleně smutná 
princezna. 1. listopadu 1968 zakládají 

s Martou a Helenou trio Golden Kids. 
V roce 1970 vznikla skupina Bacily.  
Přelom 70. a 80. let byl na vrcholu své 
popularity. Po roce 1989 založil se 
svým bratrem hudební vydavatelství 
Ne a Ne Records, které vydalo výběr 
Časy se mění, došlo i ke znovuvzkřísení 
tria Golden Kids, ale  to však nemělo 
dlouhého trvání. Se vstupem do nového 
tisíciletí však přišel comeback. Jeho 
desky se úspěšné prodávaly a album 
Zlatej Vašek dostalo i zlatou desku. 
V  listopadu 2002 Václava postihla 
mozková příhoda. Řada jeho koncertů 
a vystoupení musela být odložena 
a na pódia se vrátil až po dvou letech. 
V prosinci 2005 uzavřel Turné Oči koní 
05 před vyprodanou Lucernou. Rok 2011 
a ústřední písnička Půlnoční z filmu Alois 
Nebel ho vrátila na vrchol. V tomto roce 
vstupuje do Dvorany slávy, píseň mu 
přinesla prvenství v kategorii skladba 
a videoklip roku. V listopadu 2014 
vyšlo vůbec první Václavovo vánoční 
album pojmenované Mezi svými. Stále 
koncertuje se skupinou Bacily.

Václav Neckář
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Oslavte příchod prázdnin 
pořádným blues
Koncert nabitý energií, oscilu-
jící mezi blues, rockem a sou-
lem s vlivy jazzu lze očekávat 
od Jackie Venson, kytaristky 
a zpěvačky z texaského Aus-

tinu. Uskuteční se 28. června 
od 20:00 hodin v ústeckém 
Národním domě. Vstupné je 
100 korun. Jackie má za sebou 
mnohá klubová i festivalová 
vystoupení, zároveň však také 
studium klasického piana na 
prestižní bostonské Berklee 
College Of Music, kde obdržela 
bakalářský titul v umělecké 
kompozici a studiové produkci. 
Na klavír hraje klasiku a na ky-
taru syrové blues. Pěvecky i au-
torsky bývá přirovnávána k Joss 
Stone nebo Amy Winehouse, po 
hráčské stránce zase ke svému 
rodáku a uznávané kytarové 
hvězdě – Gary Clarkovi Jr.  zu

Legenda na Pivovarských slavnostech
Tisíce návštěvníků si v Letním 
kině užily jednu z tradičních 
vrcholných akcí pod širým 
nebem v Ústí Pivovarské slav-
nosti. Vedle regionálních kapel 
se představili No Name, Ewa 
Farná, Těžkej Pokondr, basket-
balisté Slunety nebo američtí 
fotbalisté Blades.Vrchol večera 
obstaralo vystoupení legendy 

české popmusic Hany Zagoro-
vé. Nakonec areál osvítil ohňo-
stroj při skladbě Spěchám.  zu

Pouť Máří 
Magdaleny

Zajeďte si v létě do maleb-
ných Zubrnic. V tamním 
skanzenu lidové architektu-
ry se 22. července uskuteční 
tradiční Pouť svaté Máří 
Magdaleny. Užijete si proce-
sí za zpěvu barokních písní. 
Celá pouť bude ukončená 
mší v kostele.  zu

Promenádní 
koncerty
Až do 27. srpna se může-
te na Kostelním náměstí 
zaposlouchat do Promenád-
ních koncertů. Užijete si je 
každou středu a neděli od 
17:00 hodin. Vstup je zdar-
ma. Během léta se na nich 
vystřídají Brass Bomber, 
Ústečanka, Labská kapela 
či Old Boys.  zu

P O Z V Á N K Y Labské léto 
rozhoupe Letní kino

Užijte si tradiční Labské léto 
v ústeckém Letním kině. Oblí-
bená akce plná kapel se letos 
uskuteční v sobotu 26. srpna. 
Těšit se můžete na skupiny 
Slza, Jelen či Hodiny. Vystou-
pí i písničkáři Lenna a Janek 
Ledecký. Vstupenky koupíte 
v předprodeji za 150 korun, 
na místě je pak dostanete za 
250 korun.  zu

Festival nejen  
        o Shakespearovi

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 
ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever pořádá
 v zahradě Českého rozhlasu Sever / Na Schodech 10 

hlavní partner divadla: partner divadla:

Po
William Shakespeare:  
Zkrocení zlé ženy
20.00

Út
William Shakespeare: 
Jindřich VI. – 1. díl
20.00

St
William Shakespeare: 
Jindřich VI. – 2. díl
20.00

Čt
William Shakespeare: 
Jindřich VI. – 3. díl
20.00

Pá
Astrid Lindgrenová:  
Ronja, dcera loupežníka
17.00

Ne 
William Shakespeare:  
Dva páni z Verony
17.00

Předprodej také  
v Informačním středisku  
města Ústí nad Labem,  
na Mírovém náměstí.
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Na Fírfestu vás čeká 
pořádný „nářez“

Máte rádi Fírfest? Jeho další 
ročník si můžete užít 2. září 
v Letním kině. Jako každý rok 
se i letos můžete těšit na řadu 
skvělých kapel a celodenní 
doprovodný program pro malé 
i velké. Po třech letech na 
Fírfest opět zavítá rock-big-
-beatová kapela Točílas, která 
mezitím natočila novou desku 
a vydala k ní i klip. Těšit se 
můžete i na naši domácí stálici 
Nev Black Jack. Na akci mimo 
jiné vystoupí i oblíbená ústec-
ká kapela Tarantule.  zu

Jiří Černý tradičně 
v „Nároďáku“
A jedna pozvánka na září. To 
do Národního domu znovu 
přijede hudební publicista Jiří 
Černý se svou Antidiskoté-
kou. Akce se uskuteční 7. září 
od 20:00 hodin a vstupné je 
70 korun.  zu

Různobarevný festival v Trmicích
Zapomenout byste neměli ani 
na 13. ročník Různobarevného 
festivalu. Letos se tradiční tr-
mická akce uskuteční 22. čer-
vence v zámeckém parku. 
Máte rádi latinskoamerické 
rytmy? Rádi tančíte salsu? Tak 
to si letos na festivalu přijdete 
na své, Dos Cubanas vás totiž 
určitě roztančí. Den plný zá-
bavy a kvalitní hudby pořádá 
od roku 2004 spolek Romano 
Jasnica.  zu

Zajděte si na Činoherák 
do zahrady Českého rozhlasu  
Herce z Činoherního studia si uži-
jete i letos v létě. Na srpen se totiž 
znovu chystá Divadelní zahrada. Le-
tošní edice festivalu nejen o Shake-
spearovi se uskuteční v areálu 
zahrady studia Českého rozhlasu 
Sever od 21. do 27. srpna. Kompletní 
program najdete na stránkách www.
divadelnizahrada.cz. Vstupenky lze 
zakoupit na webu www.cinoherak.
cz, v Činoherním studiu a v Infor-
mačním středisku města Ústí nad 
Labem na Mírovém náměstí. Pokud 
si chcete užít všechna představení, 
můžete si pořídit i permanentky.  zz

V létě ochutnáte Na Rychtě 
zajímavé steaky, saláty 
nebo italskou kuchyni
Speciální nabídce stá-
lého jídelního lístku 
vládnou Na Rychtě 
oblíbené pokrmy jako 
hopl-popl nebo pivní 
cibulačka, ale určitě 
si zamilujete nové let-
ní novinky. V teplých 
měsících přijde vhod 
salát z uzených mat-
jesů se zázvorovými 
okurkami, smažené 
kousky konfitované-
ho vepřového boku 
na pikantním zelném 
salátku, krůtí stehno s pikant-
ní tomatovou salsou nebo 
rebarborovo-skořicový krém 
s vanilkovou zmrzlinou.

V létě v rámci pravidelných 
gastronomických týdnů si bu-
dete moci v červenci dopřát 
chutné steaky, například z čer-
stvého lososa s kukuřičnou po-
lentou, hovězí steak s pikantní 
salsou nebo flank steak s tep-
lým salátem z grilované zeleni-
ny. Naopak v srpnu Na Rychtě 
nabídnou těstovinové pokrmy 
plné slunce. Ochutnáte sépio-
vé spaghetti, tortellini plněné 
sušenou šunkou, masové lasa-
gne nebo tagliatelle s vyloupa-
nými mušlemi.  zu

Soutěžte s Mazlem na cestách 
o 100, 75, 50 a 25 piv
Kam se podívá Mazel o letošních 
prázdninách? To záleží pouze na vás. 
Letos se koná již 5. ročník oblíbené 
soutěže S Mazlem na cestách a díky 
všem soutěžícím se Mazel doposud 
podíval do více jak 60 zemí. Soutěžíme 
o 100, 75, 50 a 25 piv a letos hlasování 
proběhne pouze na Facebooku Pivovar 
Hotelu Na Rychtě. Fotografie můžete 
posílat kdykoli až do 20. září 2017 
na e-mail:  info@pivovarnarychte.cz. 
Každou fotografii opatřete popiskem, 

emailem, telefonem a jménem. Pro foto 
lze použít: cestovní balení Mazel – pet 
láhev Mazel – džbán Mazel.  zu

S O U T Ě Ž

Rychtářská 12°km se poběží v září
Běžecký závod pro celou rodinu 
Rychtářská 12°km odstartuje na 
Labské cyklostezce z cyklokem-
pu Loděnice v sobotu 9. září. 
Poběží se na trasách 1 km – 
rodinný závod, 2 km – juniorský 
závod, 12 km – hlavní závod 
a štafeta neboli 2RUN na 2 x 6 
km. Registrovat za zvýhodněné 
startovné 100 Kč se můžete 
do 6. 9. na: https://www.behej.
com/terminovka/prihlasky/80. 
Na výherce čekají zajímavé 
zážitkové odměny, registrace 
na Mattoni 1/2Maraton Ústí 

nad Labem, dm rodinný běh 
nebo 2RUN. Pro děti bude opět 
přichystán zajímavý zážitkový 
program. Více na www.pivovar-
narychte.cz.  zu
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Slova Budhy

V Brné očekávají rekordy

Současné extrémně horké 
počasí se výrazně projevilo 
na návštěvnosti přírodního 
koupaliště v Brné. ,,Letos 
očekáváme přiblížení čísel 
denní návštěvnosti rekordním 
sezónám 2015 a 2016, kdy 
navštěvovaly v některé dny 
Brnou tři tisícovky Ústeča-
nů,“ uvedl ředitel ústeckých 
Městských služeb, které areál 
spravují. Pro letošní sezónu 
rozšířily atrakce koupaliště 
o aquazorbing, k široké na-
bídce klasického občerstvení 
přibyl automat na pizzu a kávu 
a také gastrostánek s čerstvě 
připravovanou pizzou. Nebude 
zde chybět ani vloni velmi 
vyhledávaná plážová knihov-
na díky Severočeské vědecké 
knihovně v Ústí nad Labem. 

„Osvědčuje se nám zavedení 
zvýhodněného vstupného 2+1, 
2+2, 2+3. Nadále také chceme 
odměňovat každého 1111tého 
návštěvníka (a dalšího ná-
sobného) přednabitou kartu 
na služby za 300 korun. Je to 
výraz našeho vděku za věrnost 
a přízeň,“ doplnil Miroslav 
Harciník. Městské služby se 
snaží zachovat v Brné charak-
ter přírodního koupaliště pro 
všechny generace. Proto letos 
hodně investovali do úpravy 
zeleně. ,,Koupaliště v Brné, ale 
také městské lázně, které tech-
nologicky připomínají Verne-
ovo Ocelové město, potřebují 
investice na modernizaci tech-
nologií a zázemí. Věřím, že na 
ně brzy dojde,“ řekl Miroslav 
Harciník.  zt

Děti z Ústí vymyslely 
rampu pro vozíčkáře
Ve finále soutěže iKid, která učí 
podnikat žáky základních škol, 
bodovalo Ústí nad Labem. Akce 
je organizována celosvětovou 
sítí poradenských společností 
KPMG, regionálním spoluor-
ganizátorem bylo Inovační 
centrum Ústeckého kraje. 

Tým žáků z Ústí nad Labem 
si 2. června odnesl bronzové 
medaile. Hlavní motivací žáků 
k účasti na soutěži byla snaha 
pomoci vyřešit problém jejich 
spolužáků. „V prvních týdnech 
nám zabralo spoustu času vy-
mýšlení produktu, se kterým 
budeme soutěžit. Hledali jsme 
něco, co skutečně pomůže 
a zároveň bude něčím inova-
tivní. Když pak měli naši spo-
lužáci, kteří jsou 
upoutáni na vo-
zíček, problém se 
dostat na školní 
besídku kvůli ně-
kolika málo scho-
dům, bylo rozhod-
nuto. Vymysleli 
jsme teleskopic-
kou a přenosnou 
rampu, kterou si 
hendikepovaní 
snadno umístí na 

vozíček. Na soutěž jsme vez-
li dokonce její prototyp,“ říká 
jedna ze soutěžících. Zapojení 
žáků do soutěže si pochvaluje 
i Monika Nademlejnská, uči-
telka v ZŠ Vojnovičova, která 
společně s mentorkou Šárkou 
Miškovskou tým vedla. „Velmi 
jsme ocenili exkurze, na kte-
rých měly děti vůbec poprvé 
možnost vidět chod skutečné 
firmy a továrny. Všechny tyto 
praktické zkušenosti jsou pro 
naše žáky velmi důležité. Sou-
těž také mnohým pomohla si 
již nyní ujasnit obor, který by 
po skončení ZŠ chtěli dále stu-
dovat. Rozhodně se plánujeme 
zúčastnit i v dalších letech,“ 
dodává s nadšením.  zu
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Na komíně sklárny v Teplicích 
hnízdí vzácní sokoli

Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený dra-
vec. V roce 2016 bylo na území celé České 
republiky prokázáno pouhých 90 obsaze-
ných teritorií, což dokazuje, o jak vzácný 
druh se jedná. A tak je milé, že si jako jed-
no ze svých hnízdišť vybrali sokoli i jeden 
z komínů teplické sklárny.

Většina sokolích párů dodnes hnízdí 
pouze na skalách, ale vzhledem k tomu, 
že dochází k častému konfliktu s lidmi 
a sokoli jsou citliví na svůj klid, mnoho 
hnízdění je neúspěšných. A tak se v po-
sledních deseti letech stává, že sokoli ob-
jevují a využívají i průmyslové stavby, kde 
je sice velký provoz, ale na vysokých ko-
mínech naopak naprostý klid a sokoli zde 
hnízdí s větší úspěšností nežli ve svých 
přirozených hnízdištích.

První sokolí samice byla v řetenickém 
areálu spatřena v létě 2014, a na jeden 
z komínů byla proto umístěna budka vhod-
ná k zahnízdění. V roce 2015 ale k hníz-
dění nedošlo, samice nenašla partnera 
a celé jaro se na komíně u budky zdržo-
vala sama. Vloni již bylo hnízdění úspěš-
né a sokoli vyvedli tři mláďata. V letošním 
roce mají také tři mláďata, která se poda-

řilo dokonce i okroužkovat. Díky tomu se 
možná dozvíme o jejich životních osudech 
– kde budou hnízdit, s kým, kolika let se 
dožijí atd. Protože není jednoduché dospě-
lého sokola odchytit a kroužky přečíst, do-
stávají sokoli i takzvané odečítací krouž-
ky, které je možné přečíst dalekohledem. 
Při kroužkování mláďat byla před budku 

umístěna fotopast, díky níž ornitologo-
vé získají nové poznatky o potravě sokolů 
a snad i možnost odečíst číslo kroužku so-
kolího samce, který je značený.

Sokoli jsou teritoriální ptáci, a proto v are-
álu teplické AGC bude hnízdit vždy pouze 
jeden pár. I tak je to ale úspěch a je dobré, že 
komíny neslouží jen při výrobě skla.  pr

Sokol stěhovavý patří pro svůj vzhled 
a lovecké vlastnosti mezi nejznámější 
dravce. Už v dobách středověku 
byl velice ceněn jako sokolnický 
dravec. Je jedním z mála druhů, 
který v České republice v 70. letech 
zcela vymizel a který se díky ochraně 
a aktivní podpoře do naší přírody 
úspěšně navrátil.

Vzhled
Sokol stěhovavý je dravec, velikosti 
vrány až jestřába, s charakteristickou 
siluetou, tedy s dlouhými 
zašpičatělými křídly a s dozadu se 
zužujícím ocasem s krátkými ocasními 
brky. Dospělý pták má tmavě šedý 

až šedočerný hřbet a bílou spodinu 
s kapkovitými skvrnami na hrdle 
přecházejícími v příčné vlnky na 
břiše. Na hlavě vynikají bělavé 
tváře a černohnědý vous pod okem. 
Letky jsou černohnědé s nápadnými 
eliptickými skvrnami na vnější straně. 
Sokol stěhovavý má v rozpětí křídel 
90 až 113 cm při délce těla 38 až 
51 cm. Hmotnost samce je 582 g až 
636 g a samice 925 až 1111 g.

Potrava
Živí se ptáky do velikosti kachny, 
nejčastěji holuby. Sokol stěhovavý 
je nejrychlejším ptákem na světě. 
Při útoku na kořist přitáhne křídla 

k tělu a střemhlavým letem dosáhne 
rychlosti přes 300 km v hodině. 
Při takové rychlosti není schopen 
manévrovat, proto loví pouze ve 
vzduchu.

Rozmnožování
Sokolí pár si je věrný většinou po celý 
život. Hnízdění předchází tzv. svatební 
lety, při kterých se oba ptáci honí za 
hlasitého křiku. Hnízdo sám nestaví, 
používá stará hnízda po jiných 
dravcích či krkavcovitých. Samička 
snáší 2–4 vejce v období března 
a dubna a doba sezení na vejcích je 
3 týdny. V péči o potomky se oba 
rodiče střídají.

S O K O L  S T Ě H O V A V Ý  –  F A L C O  P E R E G R I N U S
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Devítiletý Ústečan se stal mistrem republiky 
Na lezecké stěně Rajče v Brně se konalo Mist-
rovství České republiky v lezení na obtížnost. 
Díky velké vzdálenosti jsme vstávali 17. června 
ve 4.30 hod. Dálnice D1 díky sobotnímu provozu 
byla bez kolon. Do Brna na stěnu jsme dorazily 
v 8.30 hodin. Honzík se zaregistroval a našel 
místo v tělocvičně. Do Brna se sjely děti z celé 
republiky, konkurence byla veliká. Pro každou 
kategorii byly připraveny dvě kvalifikační cesty 
a jedna finálová. Závody začaly 9.30 hodin před 
lezením cest. Do první cesty Honzík nastoupil 
jako 7. a cestu topnul, cesta měla tři obtížné 
pasáže, jedna byla hned ze začátku, 
kde skončilo spousta závodníků. 
Druhá měla tak ve 2/3 stěny přes 
dva velké větší chyty, do kterých se 
muselo technicky. Poslední úsek byl 
přes spáru a do topky. Poslední úsek 
zvládli pouze dva závodníci Honzík 
Štípek z Rock Empire lezeckého tea-
mu a Čermák Šimon z Rocky Monkeys 
Brno. Oba závodníci cestu Topovali. 
V závěsu byl ještě Honzíka kamarád 

Lukáš Uherec Hovrch Nové Město nad Metu-
jí, kterému v horní časti cesty uklouzla noha 
a spadl. Takže první cestu Topovali pouze dva 
závodníci. Druhá cesta byla o dost lehčí a díky 
tomu ji Toplo 11 závodníků. Do finále Honzík 
postupoval z děleného prvního místa a do 
finálové cesty nastoupil jako poslední. Izolace 
se uzavřela v 15.20 hod. Finalisté dostali trička, 
v kterých museli nastoupit do finále a pak i na 
následné vyhlášení výsledků. Finále lezli první 
holky, pak nastoupili kluci. Cesta byla dost ob-
tížná, tuto cestu měli jako kvalifikaci kategorie 

U12 a do Topu vylezla jen Bára Bernar-
dová a dva kluci z kategorie U12 Lukáš  
Mokroluský a Jaroslav Šikula dolezli 
na chyt 48+. Honzík dolezl na chyt 50, 
Lukáš Uherec na chyt 46 a Šimon Čer-
mák na chyt 36. Díky tomu se Honzík 
stal pro rok 2017 Mistrem České re-
publiky v lezení na obtížnost. Honzíka 
o prázdninách čekají tři mezinárodní 
závody a tak mu držte palce, ať mu 
dobře dopadnou.  Rudolf Štípek

Česko-německé setkání v Praze
Naši žáci (ZŠ E. Krásnohorské) se setkali 
s německými studenty v Praze, kde zakončili 
spolupráci v tomto školním roce. Začalo to už 
v autobuse, kde viděli své německé kamarády, 
které znají již z jiných společných projektů a se 
kterými jsou v kontaktu i přes sociální sítě. 
V Praze Češi ukázali německým studentům 
nejvýznamnější památky, ke kterým vždy řekli 

několik informací. Nevynechali ani Pražský 
hrad včetně katedrály sv. Víta. Společně poo-
bědvali a navštívili v malých česko-německých 
skupinách interaktivní výstavu věnující se 
hudbě a zvuku. Společný den zakončili slovy, že 
spolupráce bude i nadále mezi oběma školami 
pokračovat a že se těší v novém školním roce 
na další společné akce.  Josef Lédl, ZŠ E. Krásnohorské

Představili největšího 
evropského motýla

Exponátem měsíce v ústeckém 
muzeu byl v červnu martináč 
hrušňový, který je největ-
ším evropským motýlem. Je 
pouze jedním z asi 1200 druhů 
čeledi martináčovitých, které 
byly dosud popsány. Severní 
hranice jeho rozšíření probíhá 
jižní Moravou, byl však zjištěn 
i v Polabí a Poodří, zde se však 
s největší pravděpodobností 
jedná o jedince zavlečené do-
pravou nebo uměle vysazenou 
populaci z chovu. Dospělec 
nepřijímá potravu a  žije jen 
několik dní, než spotřebu-
je tukové rezervy. Za tuto 
krátkou dobu stačí splnit svou 
rozmnožovací úlohu. Často se 
stává kořistí velkých netopýrů 
a silných světelných zdrojů. 
Motýl je zákonem chráněný 
a je skutečnou ozdobou jarní 
přírody.  Muzeum města Ústí nad Labem
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Štefan Margita by se rád vrátil do Ústí i za rok 
V Ústí nad Labem pokračovala setkává-
ní s největšími hvězdami operní scény. 
Lenka Graf přivítala 8. června v Seve-
ročeském divadle světově uznávaného 
tenoristu Štefana Margitu.

Po nádherném koncertu s Evou Urba-
novou, který v roce 2015 dotvářel neopa-
kovatelnou atmosféru vánočních svátků, 
přijela do severočeské metropole další 
mimořádná osobnost. Hostem Lenky 
Graf byl Štefan Margita, Loge ve Wagne-
rově Zlatě Rýna, velitel v Bergově Vojc-
kovi…, hvězda, která slavila a slaví úspě-
chy na operních scénách celého světa.

Štefan Margita působil na scénách 
nejslavnějších operních domů, jako je 
milánská La Scala, londýnská Covent 
Garden či newyorská Metropolitní ope-
ra. V kontaktu je ale stále i s domácím 

publikem. „Nerozlišuji při svém zpěvu, 
zda jsem v Ústí nad Labem nebo v New 
Yorku, vždy se snažím podat ten nejlepší 
výkon. Pozvání paní Lenky mně udělalo 
radost, navíc ústecké publikum je skvě-
lé. Už s těším, až mě Lenka pozve i příští 
rok,“ zdůrazňuje slavný tenor.

Červnový koncert je součástí chari-
tativního projektu, který pořádá město 

Ústí nad Labem společně se společnos-
tí Centropol. Vše je zatím ve stadiu pří-
prav. „Chystáme program, který dosud 
nebyl realizován v žádném jiném ev-
ropském státě. Budeme spolupracovat 
se školami, pedagogy, studenty, s rodi-
či, s lékaři… Budeme spolupracovat se 
všemi,“ uvedl mluvčí splečnosti Aleš 
Pospíšil.  pr

foto: ce/daniel šeiner

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c z
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Pozor na Alzheimera. 
V Doběticích vyšetří paměť
Lidí trpících demencí v Česku 
přibývá. Podle České alzhei-
merovské společnosti žilo 
u nás v roce 2016 téměř 156 
tisíc lidí s demencí, což je o tři 
tisíce více než rok předtím.

Mírná zapomnětlivost může 
být normální součást stárnu-
tí, nemusí nutně znamenat, že 
se jedná o vážný problém s pa-
mětí. Pokud potíže s pamětí 
do značné míry ovlivňují váš 
každodenní život, mohlo by se 
jednat o časné příznaky Alz-

heimerovy choroby. Kontaktní 
místo alzheimerovské společ-
nosti na Ústecku je v Domově 
pro seniory v Doběticích. Tam 
vám pomou, vyšetří paměť 
a poradí.  zu

Domov pro seniory Dobětice
Šrámkova 3305/38A, Ústí n. Labem
konečná stanice trolejbusů 53 a 54
Tel.: 737 251 812
E-mail: kmdobetice@dd-dobetice.cz

K O N T A K T

Majitelka prosí o pomoc při hledání pej-
ska, který se ztratil v Ústí nad Labem, ale 
může se pohybovat i v Teplicích. Nálezci 
jako odměnu nabízí Michaela Soumarová 
15 tisíc korun. Fenka je nemocná, a pokud 
nebude dostávat speciální granule, vrátí 
se jí zánět močového měchýře. Šarlotka se 
ztratila 23. května ve 20:30 hodin v ústec-
ké části Skřivánek, na psí louce u bývalého 
hotelu Máj. Vysmekla se z obojku a maji-
telka už ji nikdy neviděla.

Fenka má béžovou, krátkou srst, 
v kohoutku má zhruba 30 centimetrů. 
Má menší, ale zavalitější tělíčko typu 
buldočka, váží 10 kilogramů. Má tmavší 
ouška i čumáček a ocásek nahoru. Je 
však extrémně bázlivá vůči lidem a pej-

skům, ale při získání důvěry v majitele je 
mazlivá. Pokud jste fenku zahlédli nebo 
našli, volejte Michaelu Soumarovou,  
telefon: 737 269 622.  zu

H L E D Á  S E  Š A R L O T K A

Centrum krizové intervence
K Chatám 22, Ústí n. Labem – Skorotice
Trolejbusem č. 54, 56 směr Všebořice. 
Od zastávky Dukelských hrdinů směrem 
do Skorotic nebo autobusem č. 15, 
zastávka Habrovická.
Volnou kapacitu lůžek doporučujeme 
ověřit na telefonu 475 603 390.

K O N T A K T

Lůžka pro osoby v krizi
Pronajímatel vás vyhodil na 
ulici? Hrozí vám, že přijde-
te o bydlení, a bojíte se, že  
s dětmi budete na ulici? Jste 
v psychické nepohodě a potře-
bujete pomoci či poradit? Cen-
trum krizové intervence pro 
osoby v krizi nabízí dospělým 
či rodinám s dětmi nejen z Ústí 
nad Labem pomoc s řešením 
problémů, které vyžadují 
intenzivní podporu a několika-
denní pobyt v zařízení. „Klienti 
mohou využít celkem 5 lůžek, 
k dispozici dále mají kuchyňku 
pro přípravu stravy,  pračku, 
případně stravu a základní hy-
gienické potřeby rovněž mohou 
získat  bezplatně, pokud přišli 
akutně o bydlení či jsou v nena-
dálé finanční nouzi,“ říká Filip 
Hajna, vedoucí pobytové služ-
by. O pomoc nejčastěji žádají 
osoby, které potřebují pomoci 
při řešení krátkodobé bytové 
nebo finanční tísně – např. mat-
ky nebo otcové s dětmi, kteří 
se ocitají na ulici, osoby po 
odchodu z dětského domova, 
osoby po živelných pohromách. 
Krátkodobého pobytu využívají 
lidé řešící rodinné a vztaho-

vé problémy, jako je rozvod, 
rozchod, osoby s duševním one-
mocněním, u nichž je možné 
krátkodobým pobytem předejít 
dlouhodobější hospitalizaci 
v psychiatrickém zařízení, 
osoby v psychické nepoho-
dě. S lidmi pracuje zkušený 
sociální pracovník, krizový 
intervent, který pomůže klien-
tovi se zorientovat v problému 
a nasměrovat ho k řešení své 
situace. „Například můžeme 
pomoci najít bydlení, komu-
nikovat s úřady, psychicky se 
stabilizovat, pomoci při hledání 
práce, poskytnout právní pora-
denství,“ sděluje Hajna. Pobyt 
na krizových lůžkách a krizová 
strava je bezplatná. Pobyt může 
trvat maximálně 7 nocí.  zu
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www.azsanace.cz

v naší péči

HLEDÁTE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE?

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

EUC Klinika Útí nad Labem s.r.o.
Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás informovat 
o nástupu nového praktického lékaře

 
od  1.  8.  2017

Nové pacienty registrujeme 
v ordinaci lékaře, případně 

je možné se telefonicky domluvit 
na níže uvedeném telefonním čísle. 

 
 tel. 477 102 224

Veškerá nutná vyšetření pod jednou 
střechou.
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