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Petr Vrzák
z UDG

Ústí je parádní město
STRANY 8–9

„Za ¾ roku, ve 3 realitních kancelářích – neúspěch.
V naší nabídce po 14 dnech  

rezervováno a prodáno za stejnou cenu.“

Jiří Krejčí ml.
certifikovaný
realitní makléř

S   N Á M I  J S T E  V   B E Z P E Č Í

tel.: 734 316 660
info@sarto.cz

www. sarto.cz

člen Asociace
realitních kanceláří ČR

KONTAKTUJTE MNE 603 887 221
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CYKLOKEMP BRNÁ
25. 5.   5. Charitativní běh s Plamínkem  
  – tradiční charitativní běh, tentokrát na  
  nákup rotopedu
7. 6., 1700  Country v Cyklokempu – country  
  maringotka Petra Berounského zve na  
  jamování s hudební legendou Karlem  
  Poláčkem

HRAD STŘEKOV 
26. 5.   Dětský den
23. 6., 1500  Pohádková neděle – loutkové divadlo 
28.–30. 6.  Za Tumanom – festival bardské písně  
  9. ročník
12. 7.   Střekovské hudební léto 11. ročník
14. 7., 1500  Pohádková neděle – loutkové divadlo 

DOPRAVNÍ PODNIK 
8. 6., 900  Dětský den otevřených dveří 

LETNÍ KINO
31. 5., 1600  Arakain & Lucie Bílá, Visací zámek,  
  Sklap

ATRIUM MAGISTRÁTU
4. 6., 1500 Den stepu – pořádá Dům dětí  
  a mládeže

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
31. 5., 1600  Den dětí – oslava všech dětí, spousta  
  soutěží, her a zábavy. Opékání buřtů,  
  odměny, skákací hrad a další lákadla.  
  Činnost některých kroužků je v době  
  konání akce omezena.

APOLLO MUSIC CLUB 
25. 5.   Retrodiskotéka s tombolou
22. 6.   Retrodiskotéka s tombolou

CAFÉ MAX 
22. 5., 2000  Vladimír Kaiser: Zima v nejzápadnější  
  vesnici EU – Vladimír Kaiser povypráví  
  o své poslední cestě na Azory
23. 5., 2000  Potíže s Arizonou – Marek Mach  
  uvede ranou coenovskou komedii
24. 5., 2200  DJ Maceo – přijďte se pobavit na  
  songy z oblasti funk, disco, groove

ZIMNÍ STADION 
1. 6., 1930  Habera a Team Tour – koncert  
  oblíbeného slovenského poprockového  
  zpěváka, kytaristy a skladatele  
  s kapelou

DOBRÁ ČAJOVNA 
23. 5., 2000  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje se skupinou  
  JakToPřijde
25. 5., 1900  Čajoherák – divadelní improšou  
  v podání ústeckých herců
30. 5., 2000  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje se skupinou  
  JakToPřijde

ČAJOVNA U VÝSMÁTÝ ŽÁBY 
22. 5., 1800  Umění komunikace – přednáška  
  Renaty Slábové 
22. 5., 1900  Autorský večer k nové knize Karla  
  Rady 
30. 5., 1800  Snoubení vína a čokolády II. 
3. 6., 1900  Cestovatelský pondělí – beseda 

ZAHRADA ČRO SEVER 
26. 5., 1000  Čajů Fest 2019 – šestý ročník  
  neobyčejného festivalu; ještě více  
  zábavy, ještě více čajoven, ještě více čaje

PARK SEVERNÍ TERASA 
1. 6.   Barvám neutečeš – fenomenální  
  barevná akce; trasa dlouhá 5 km,  
  kterou je možné zvládnout během  
  nebo chůzí;  
  Více na www.barvamneuteces.cz

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

MĚSTSKÝ STADION 
26. 5., 1500  Americký fotbal – americký  
  fotbal poprvé na Městském stadionu;  
  Blades Ústí nad Labem vs. Brno  
  Alligators

GALERIE EMILA FILLY 
do 24. 5.  A co nám zbývá teď?

DŮM UMĚNÍ 
do 24. 5.  Adéla Matasová – výstava
od 30. 5.  Diplomky 19 – výstava magisterských  
  a bakalářských prací studentů Fakulty  
  umění a designu Univerzity Jana  
  Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

DŮM KULTURY 
30. 5., 1900  Ondřej Sokol – Celebrity – celovečerní  
  stand–up comedy oblíbeného herce
11. 6., 1900  Čechomor a Martina Pártlová –  
  koncert oblíbené české kapely
14. 9., 1700  Smejko a Tanculienka – Hip, hip,  
  hurá! – hudebně-divadelní pásmo
21. 9., 1200  Mattoni 1/2Maraton Ústí  
  nad Labem

NÁRODNÍ DŮM 
21. 5., 2000  Žalman a Spol. – koncert v rámci  
  Ústeckého folkového jara
11. 6., 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého –  
  Johnny Cash
20. 6., 2000  Crystal Monee Hall Band – koncert  
  skvělé soulové zpěvačky
24. 6., 2000  Galen Weston Band – jazzrockový  
  koncert projektu z Toronta
29. 6., 2000  Stoletá diskotéka
4. 9., 2000  Aynsley Lister – jeden z nejlepších  
  britských kytaristů bude mít rámci  
  svého turné i zastávku v Ústí
9. 9., 2000  Wanda Johnson – fenomenální  
  zpěvačka z Jižní Karoliny

ZOO 
7. 6.   Noc snů – akce pro postižené  
  a handicapované děti se koná ve  
  večerních hodinách
28.–30. 6.  Hurá na prázdniny
28. 6.   Večerní prohlídka zoo
12. 7.   Večerní prohlídka zoo
26. 7.   Večerní prohlídka zoo
9. 8.   Večerní prohlídka zoo
17. 8.   Mezinárodní den orangutanů aneb  
  Den bez palmového oleje
23. 8.   Večerní prohlídka zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
22. 5., 1900  Homo Faber
23. 5., 1900  Vladimír Fanta: Klec – hraje pražský  
  Spolek Kašpar
27. 5., 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina – ČS – Obejvák 
30. 5., 1900  Pazour
6. 6., 1900  Lobby Hero 
8. 6., 1900  Lidojedi
10. 6., 1900  451 stupňů Fahrenheita
11. 6., 1900  Pazour 
13. 6., 1900  Ministerstvo školství a vědy  
  Ukrajina
14. 6., 1000  Pinocchio
15. 6., 1300  Jindřich VI. – 1. díl (RC Tukan)
15. 6., 1630  Jindřich VI. – 2. díl (Červený kostel)
15. 6., 2000  Jindřich VI. – 3. díl (Činoherní studio)
19. 6., 1000  Ronja, dcera loupežníka
20. 6., 1900  Poslední kšeft
21. 6., 1000  Děti z Bullerbynu
22. 6., 1700  Děti z Bullerbynu
27. 6., 2000  Sen noci svatojánské (Hrad Střekov)
30. 6., 2000  Sen noci svatojánské (Hrad Střekov)

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
25. 5., 1400  Tanec, Tanec… 2019 – krajská  
  postupová přehlídka skupin scénického  
  tance mládeže a dospělých

27. 5., 1900  Země úsměvů – oblíbená opereta  
  Franze Lehára 
28. 5., 1900  Romeo a Julie – baletní představení 
31. 5., 1800  Nejmilejší koncert – představí se  
  Dětský domov a Školní jídelna  
  UL Severní terasa

MUZEUM 
Akce 
21. 5., 1700  Dandanah – Skleněná stavebnice 
Bruna Tauta. Přednáší Ing. arch. Matěj Páral 
z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. 
Vstupné 20 korun.
22. 5., 1700  Historická filmová technika 
s Milošem Štěpánem – Komentovaná prohlídka 
výstavy se sběratelem Milošem Štěpánem, 
tentokráte se zaměřením na ozvučení filmu. Vstupné 
od 30 do 50 korun.
24. 5., 1800 Namydlená muzejní noc – Těšit se 
můžete na komentované prohlídky výstav, tvoření 
a luštění, bublinkovou dílnu, airbrush tetování, 
promítání a mnoho dalšího. Vstupné 30 korun.
29. 5., 1900  Bendův komorní orchestr – Vstupné 
100 korun. 
Výstavy
do 30. 6.  „Šichtovka“ dnes – výstava fotografií 
doplňující výstavu Schichtova epopej 
do 30. 6.  Schichtova epopej
do 11. 8.  Trpaslíci – Výstava o historii trpaslíků 
od pravěku přes starověk a středověk až do 
současnosti. Zvláště je prezentován jejich výskyt na 
hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské skále 
v Ústí nad Labem.
do 31. 12.  Klaus Horstmann–Czech – Dialog 
s časem – mramorové plastiky významného 
evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause 
Horstmanna–Czecha
do 2. 6.  Historická filmová technika – 
Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem 
představí více než 200 projektorů a kamer různých 
filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první 
kočovný kinematograf zn. PATHÉ FRÈRES PARIS 
Ústečana Josefa Hasenkopfa.
do 25. 5.  Odkaz prof. Rudolfa Jedličky – 
Vynikající lékař, mecenáš, iniciátor vzniku Jedličkova 
ústavu a také velký vlastenec a vizionář byl sám těžce 
nemocný. Přesto neustále tvrdě pracoval a mnohým 
lidem zachránil život nebo je zbavil bolesti a utrpení. 
Přijďte se přesvědčit, že jeho odkaz je i po 150 letech 
stále živý a i vy jej můžete podpořit.
do 14. 7.  Země česká, domov můj! – putovní 
výstava zabývající se soužitím Němců a Čechů 
v severních Čechách v letech 1918–1945
do 2. 6.  Roman Bedenk – Ohlédnutí 
do 2. 6.  Exponát měsíce května – 
Velkoformátové fotografie z roku 1901

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce (W. Churchilla 3)
21. 5., 1700  Podkarpatská Rus – cestovatelská  
  beseda 
22. 5., 1630  Kluci netančej – autorské čtení Olgy  
  Stehlíkové 
22. 5., 1700  Sebeláska jako základ duševního  
  zdraví – přednáška Ludmily Křivancové
23. 5., 1900  Listování: Můj příběh 9:58  
  (Usain Bolt) 

HRANIČÁŘ
21. 5., 1800  Ústečtí filozofové – Martin Nitsche: 
Máme naději? – tání ledovců, vymírání druhů 
a vůbec globální klimatické změny většinu z nás 
vedou k úvaze, zda vůbec jako lidstvo máme naději 
na udržení současné formy našeho života. Podobně 
se můžeme ptát i tváří v tvář politickým dějům 
v současném světě.
21. 5., 1930  Humorista – kino, Borise Arkadije 
živí humor v době, kdy vás smích může existenčně 
zlikvidovat. Polovina 80. let. Zuří v něm vnitřní 
boj mezi konformistou a buřičem. Tragikomedie 
pojednává o možnostech svobody v nesvobodné 
době, o srážce lidské kreativity s tupostí moci.
22. 5., 1800  PAF: Jiné verze, Galerie Hraničář 
– přehlídka filmové animace a současného umění 
představí deset audiovizuálních děl na pomezí 
animace, experimentálního filmu a videoartu. 
Projekce a diskuze s finalisty soutěže.
22. 5., 1930  Autorská čtení: Večerní chvilka 
poezie – recitace vyplavuje endorfiny, které 
příjemně ovlivňují život na této planetě 
23. 5., 1900  Café ve foyer – Pavel Skrott: Setkání 
pod obraz – setkání s umělcem, jehož obrazy 

můžete v současnosti vidět na stěně Café ve 
Foyer 
24. 5., 1000  Příhraniční síť jako kulturní 
katalyzátor 
24. 5., 1700  Ústecká muzejní noc 2019 –
Celonoční festival s programem pro děti, koncerty, 
divadlem i jídlem. Buďte součástí neobvyklé 
noci plné mimořádných a nečekaných zážitků 
a setkávání. Mottem pro letošní rok je Pocta 
architektuře brutalismu v Ústí nad Labem.
26. 5., 1100  Café ve foyer – Burza vinylů – 
celodenní burza, kde můžete si zakoupit jak 
sběratelské, tak i kousky za pár korun
26. 5., 1500  Nedělní kino – Bistro Ramen – mladý 
šéfkuchař Masato je odborník na tradiční japonský 
pokrm ramen, který se v jeho rodině vaří už po 
generace
29. 5., 1800  Ladislav Zikmund Lender – Autorský 
design a interiér před rokem 1989 – přednáška 
v Galerii Hraničář 
30. 5., 1700  Růžena Žertová: Architektura domů 
a věcí, Galerie Hraničář 

JEZERO MILADA 
1. 6.   Milada Run – běžecký závod na  
  Miladě – 1/2 Maraton, 2RUN, 10 km,  
  rodinný závod, dětské závody

KOSTELY NA ÚSTECKU 
24. 5.   Noc kostelů – programy a přehled  
  kostelů, které se oblíbené akce  
  zúčastní, najdete na webové stránce  
  www.nockostelu.cz

KOSTEL CÍRKVICE
25. 5., 1615  Hudební Církvice 2019: Francouzské  
  šansony – pěvecký recitál Eva Cendors
8. 6., 1615  Hudební Církvice 2019: Opera věčně  
  živá – představí se Bel Canto a hosté

KOUPALIŠTĚ POVRLY 
15. 6., 1300 Koupálko Povrly Fest
27. 7., 1430  Mosazný muž Povrly 

MALÁ PŘEHRADA POVRLY
27. 7., 900  Povrlská lávka – pořádá Rybářský  
  spolek Povrly

RESTAURACE U KASTNERŮ
28. 5., 1500  Senior bez nehod – Cílem kampaně 
Senior bez nehod je seznámit naše starší 
spoluobčany s tím, jak se bezpečně pohybovat po 
silnicích. Jedná se o edukativní přednášku formou 
divadelních scének spojených s odborným výkladem 
a audiovizuální prezentací.

ZÁMEK TRMICE 
31. 5., 1600  Show pro celou rodinu – v rámci Dne 
pro dětskou knihu proběhne na zámku Trmice show 
ilustrátora Adolfa Dudka

TRAŤ HLIŇANY – KOŠTOV 
29. 6., 1300  Neckyáda 

ÚJEZD
31. 5.   Kácení újezdské máje
 CHABAŘOVICE
8. 6.   Dětský den 

LESOPARK FRIEDRICH 
21. 6.   Strašidelná stezka

MOTOAREÁL CHABAŘOVICE 
1. 6.   13. ročník Motochaba 2019 

ROUDNÍKY 
1. 6.   Dětský den – areál Slovanu 
a v kulturním domě Roudníky a na Čerpačce 
15. 6.   Letní slavnost spojená se setkáním 
rodáků a přátel Roudníků

SKANZEN ZUBRNICE
20. 7.   Pouť ke sv. Máří Magdaleně
14. 9.   Pára v muzeu
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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 Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,5–9,8 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 123–180 g/km. 
*Vyobrazené zvýhodnění 100 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 60 000 Kč, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je 
určena pro individuální zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a 
může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2019.
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Co říkáte na obědy  
do škol zdarma?

Tomáš Kubišta  
31 let, 
obchodník 
 
Jsem pro, pamatuji 
si několik případů 

ze školních let, kdy sociálně slabší 
spolužáci na oběd neměli peníze, 
tak prostě nejedli. Na druhou stranu 
majetnější rodiče se budou bouřit, 
proč oni obědy platí, když jiní nemusí. 
Takže jsem pro nechat naše děti najíst 
bez ohledu na to, jak hluboko mají 
jejich rodiče do kapsy. 

Lukáš Vlček  
27 let, 
vedoucí kompostárny  
 
Jsem pro obědy pro 
děti zdarma. Chtělo 

by to ale širší výběr. Ne každý jíme 
všechno.

Luděk Havel  
32 let, 
hudebník  
 
Určitě ne, všechno 
přece něco stojí. 

A kvalitní stolování i víc než jen 
30 korun za oběd na osobu. 

Alena Krůtová  
53 let, 
obchodnice  
 
Souhlasím s obědy na 
ZŠ kompletně zdarma. 

Popravdě, nemám dobré zkušenosti 
s kvalitou obědů, takže to, co tam dětem 
servírují, může být určitě zadarmo. Porce 
ani kvalita totiž neodpovídala ceně. 

A N K E T A Budoucnost slonů v Ústí je nejistá

Krásné Březno – Už nejspíš jen několik měsíců bude k vidění v ús-
tecké zoo slonice Delhi. V současné době ji chovatelé připravují 
na případný odchod do nového domova. Delhi totiž chybí parťač-
ka Kala, kterou museli letos v únoru kvůli závažným zdravotním 
problémům veterináři utratit. 

„Sloni jsou vysoce sociální zvířata, jejich rodina je pro ně vším. 
Není pravda, že by Delhi v současné době nějak zásadně strádala 
a trápila se. Problémem je spíš to, že chybějící Kalu nahrazujeme 
my – chovatelé. Teď ještě pár měsíců musíme pracovat na tom, 
aby se co nejlépe měla u nás. A připravit ji i na to, že může odejít 
do zařízení s chráněným kontaktem,“ přibližují chovatelé slonů 
v ústecké zoo.

Pravdou však je, že budoucnost chovu slonů v ústecké zoo je 
nejistá a bude záležet na mnoha faktorech. „Na jednání se zři-
zovatelem, městem Ústí nad Labem, o finančních možnostech 
a samozřejmě na doporučení koordinátora chovu slonů,“ řekla 
už dříve mluvčí zoo Věra Vrabcová. Chov slonů je totiž podmíněn 
rozšířením stávajícího pavilonu a výstavbou nového pavilonu pro 
sloního samce. O stavbě chovatelského zařízení se hovoří už řadu 
let, problémem zůstává nedostatek financí.  gz

Obědy  
pro každého?

Kraj se 
zapojil do 
programu 
obědy pro 
školáky 
zdarma, 
který so- 
ciálně zne-
výhodně-
ným dětem 

zajistí jídlo ve škole. Projekt 
počítá s částkou 6,5 milionu 
korun. Sice to není taková 
suma, jakou by stály obědy 
pro všechny děti, ale i tak… 
Zajistit dětem jídlo, aby ne-
hladověly, mají především 
rodiče a měli by s tím počítat 
dávky rodinám v nouzi. Právě 
pro děti z rodin, které pobíra 
jí dávky v hmotné nouzi, jsou 
obědy zdarma určeny. Logic-
ky vzato, kdo dostává dávky, 
by měl mít i na obědy pro své 
dítě. Takže proč dotované 
obědy zdarma?

Na jednu stranu je to dob-
rý nápad. Najezené dítě se 
určitě lépe soustředí, učí 
a i díky tomu, že jídelnu na-
vštíví spolu se svými spo-
lužáky, lépe se začlení do 
kolektivu a nebude terčem 
sociálního vyloučení. Na stra-
nu druhou, je ale řešením 
k dávkám v nouzi přidávat 
další sociální berličku? Vždyť 
takhle právem mohou žádat 
o dovoz obědů zdarma senio-
ři, kterým po zaplacení ná-
jmu, energií a léků zbývá tisí-
covka na měsíc.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K

Sloni možná už nebudou k vidění v ústecké zoo. Foto: fb zoo Ústí n. L.
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Všebořické centrum 
otevře v červnu

Fotopasti pomáhají 
odhalit bordeláře
Ústí nad Labem – Fotopasti měst-
ské policie už odhalily řadu 
míst, na kterých se lidé rozhod-
li založit černé skládky. V rámci 
preventivní akce čisté město 
naistalovali strážníci čtyři foto-
pasti a jednu mobilní kameru 
a výsledek se dostavil záhy.

Během jednoho týdne bylo 
odhaleno čtrnáct případů, kdy 
došlo k založení nepovolené 
skládky. 

Dá se předpokládat, že po 
vyhodnocení záznamu z mobil-
ní kamery počet přestupců ješ-
tě vzroste. „Počet odhalených 
hříšníků je alarmující, městská 
policie zvolila správné řešení 
a doufám, že tyto odhalené pří-
pady poslouží nejen k postihu, 
ale i jako varování,“ řekl primá-
tor Petr Nedvědický.  gz

Hrad Střekov slaví 700 let

Všebořice – Rozlehlý areál ob-
chodního centra ve Všeboři-
cích má od loňska nového ma-
jitele a v červnu letošního roku 
se otevře zákazníkům. Tamda 
Foods plánuje otevření celého 
centra na 22. června. 

„Chceme zde vybudovat ob-
chody, restaurace, ale i pro-
vozovny jako je kadeřnictví či 
nehtová studia. A otevřít plá-
nujeme v červnu. Už hledáme 
nájemce,“ přiblížil dříve plány 
asistent generálního ředite-
le Tamda Foods Nguyen Doan 
Truong.

Podle starostky centrálního 
městského obvodu Hany Štrym-
plové vedení Tamda Foods plá-
nuje zprovoznit i přilehlou čer-
pací stanici.

Obchodní centrum ve Všeboři-
cích bylo postaveno v roce 1999 
a jeho nájemní plocha přesahu-
je 18 tisíc metrů čtverečních. 
Z ekonomických důvodů tady 
v roce 2015 ukončil své půso-
bení hlavní nájemník, britský 
řetězec Tesco. Postupně začali 
odcházet i další, například Mc-
Donald’s, až celý objekt zůstal 
prázdný.  gz

Vizualizace Tamda Foods

Kvůli stavbě kruháku  
je zavřená Hrbovická
Předlice – Na dopravní komplika-
ce se připravte v Předlicích. Část 
Hrbovické ulice uzavřela rekon-
strukce křižovatky ke Globusu, 
kde vznikne kruhový objezd. Uli-
ce je průjezdná pouze pro MHD, 
vozy integrovaného záchranné-
ho systému, pracovníky společ-
nosti Linde a vozidla stavby.  gz

Pokuty za rychlou  
jízdu v tunelech
D8 – Na dálnici D8 v tunelech 
Panenská a Libouchec se bu-
dou brzy vybírat pokuty za pře-
kročení nejvyšší povolené rych-
losti. Zkušební provoz sytému 
odstartoval v květnu. „Naos-
tro by zaznamenání přestup-
ků a vyměřování pokut mohlo 
běžet od začátku letní sezony,“ 
uvedl ředitel dopravní policie 
Tomáš Lerch.

Záznamy z kamery Ředitel-
ství silnic a dálnic přestupek za-
znamená a Policie ČR ho předá 
ústeckému magistrátu. Za po-
moci nového software magistrát 
stanoví výši pokuty a oznámení 
odešle viníkovi. „Software jsme 
již nakoupili a v rozpočtu počítá-
me s náborem dvou nových pra-
covníků, kteří posílí odbor pře-
stupkových agend,“ řekl už dříve 
ústecký primátor Petr Nedvědic-
ký. Přestupky se v dálničních tu-
nelech neřešili zhruba rok a půl, 
a to právě kvůli nedohodě mezi 
vedením města a policií. Měst-
ská kasa tak podle odhadů při-
šla o miliony korun.  gz

Varovný systém 
je zastaralý
Ústí nad Labem – Současný varov-
ný a informační systém, který 
město používá, je zastaralý. Na 
modernizaci by radnice chtěla 
využít dotace. 

„Náklady projektu jsou 31 mi-
lionů korun, výše dotace by 
mohla být 21 milionů. Finanč-
ní prostředky budou alokovány 
v rozpočtu na roky 2020 a 2021, 
kdy by mohla proběhnout před-
pokládaná realizace. Dotace by 
umožnila modernizovat varov-
ný systém na plně digitální úro-
veň,“ řekla mluvčí magistrátu 
Romana Macová.

Varovný a informační sys-
tém obyvatelstva pokrývá zónu 
v okolí Spolchemie, části města 
ležící v záplavovém území, jako 
je Vaňov, Brná, Svádov. Zahr-
nuje i 236 hlásičů na sloupech 
veřejného osvětlení a sloupech 
nízkého napětí nebo čtyři elek-
tronické sirény hasičské zá-
chranné služby.  gz

Osm škol v projektu 
obědy zdarma 
Ústecko – Krajské zastupitelstvo 
se rozhodlo zapojit do progra-
mu Potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi, který 
se zabývá dotovanými obědy. 
Ty nebudou plošně pro všech-
ny. Obědy zdarma ve školkách 
a školách budou mít jen děti 
z rodin, kde berou přídavky.

Přihlásilo se 33 škol a škol-
ských zařízení, kde ředitelé 
se spolupráci s učiteli a peda-
gogickými pracovníky v dru-
žinách vybrali celkem 1 203 
dětí, kterým by měly být obědy 
v rámci tohoto programu po-
skytnuty. V Ústí nad Labem se 
do projektu zapojilo osm škol.

„Rodina, které bude přes při-
hlášenou školu proplacení obě-
dů poskytnuto, se v rozhodném 
období od května do června 
2019 musí nacházet v hmotné 
nouzi, zároveň zákonný zástup-
ce musí dát souhlas se zapoje-
ním do projektu. Tento souhlas 
dává na příslušném pracoviš-
ti Úřadu práce. Všechny rodi-
ny vybraných dětí toto splnily,“ 
řekla mluvčí Ústeckého kraje 
Lucie Dosedělová. Ústecký kraj 
bude na základě podkladů od 
škol žádat o podporu ve výši 
6,5 milionu korun.  gz

Střekov – Před přesně 700 lety se 
objevila první písemná zmín-
ka o hradu Střekov. Stalo se 
tak v listině, v níž šlechtic Pe-
šek přijímá hrad od krále Jana 
Lucemburského. 

„Plánujeme k tomuto význam-
nému výročí rozšířit běžné akce, 
které se na hradě Střekov ko-
nají každý rok a také chystá-
me spoustu zajímavých změn 
v expozici,“ říká Nicol Kesselo-
vá z marketingu střekovského 
hradu. „Prázdniny na Střekově 
budou ve znamení jedenácté-
ho ročníku Střekovského hu-
debního léta. Na první zářijový 
den jsou v plánu oslavy výročí 
700 let nad vodou a sezona bude 
zakončena 27. října,“ dodává.

Hrad byl vybudován k ochra-
ně důležité obchodní cesty do 
Německa v letech 1316–1319. 
Správci hradu se často střída-
li. V roce 1563 získali hrad páni 
z Lobkowicz, kterým patří do-
dnes. Hrad je veřejnosti otevřen 
od března do října.   gz

Nepůjdou semafory
Ústí nad Labem – Ve městě pro-
běhne  výměna řadičů a na ně-
kterých křižovatkách budou vy-
pnuty semafory. Tato výměna se 
týká křižovatky Přístavní x Drá-
žďanská 10.–12. 6., přechod 
Zanádraží 10.–11. 6., Přístavní 
x Hrnčířská 17.–18. 6. a Před-
mostí x Důlce 12.–18. 8.  gz

Ústí nad Labem – Film v Česko-
slovensku poprvé promluvil 
26. dubna 1929 v ústeckém kině 
Alhambra na Střekově. Pod-
le historika ústeckého muzea 
Martina Krska bylo promítání 
určeno hlavně místní honora-
ci, majitelům kin a novinářům. 
Promítaly se grotesky a také 
snímek natočený speciálně 
pro Ústí nad Labem. V něm 

jako první občan Českosloven-
ska promluvil továrník Georg 
Schicht. Majitel firmy, která mý-
dlo s jelenem vyrábí dodnes, vy-
zdvihl význam zvukového filmu 
i jako média pro reklamní sdě-
lení. Diváci v Praze si museli na 
zvuk ještě pár měsíců počkat, 
první americký zvukový film 
uvedlo pražské kino Lucerna 
13. srpna 1929.   gz

První ozvučený film byl v Ústí



Z P R Á V Y

5

Bezdoplatková zóna: 
čeká se na Ústavní soud
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Rekonstrukce bazénu 
je v nedohlednu
Severní Terasa – Kompletní re-
konstrukcí mělo projít bazé-
nové centrum v objektu měst-
ských jeslí na Severní Terase. 
Původní odhad z roku 2014 na 
sedm milionů korun se uká-
zal jako podhodnocený, ale ani 
po navýšení ceny na dvanáct 
milionů korun se žádná firma 
nepřihlásila.

„Město jako zadavatel v rám-
ci výběrového řízení neobdrže-
lo ve stanovené lhůtě žádnou 
nabídku na rekonstrukce ba-
zénu v Jeslích města Ústí nad 
Labem. Rada proto rozhodla 
zrušit tuto veřejnou zakázku,“ 
říká mluvčí města Romana 
Macová.

V současné době je bazén 
v provozu, ovšem jeho techno-
logie, kapacita a zázemí je ne-
vyhovující. Podle náměstkyně 
primátora Věry Nechybové je 
rekonstrukce bazénu v jeslích 
důležitá, takže se město poku-
sí vyhlásit zakázku znovu.  gz

Přepážkové centrum za 
55 milionů nikdo nechce dělat

Ústí nad Labem – Ústecký kraj-
ský soud se zabýval zavedením 
bezdoplatkové zóny, kterou vy-
hlásil magistrát na celé město 
a mají ho i v sousedních Trmi-
cích. Krajský soud chce počkat 
na stanovisko Ústavního sou-
du. Prozatím nevyplácení do-
platku na bydlení pro nově pří-
chozí zůstává v platnosti. 

„Mohu potvrdit, že řízení 
bylo přerušeno do pravomoc-
ného skončení řízení o ústavní 
stížnosti vedeného před Ústav-
ním soudem,“ řekla mluvčí 
soudu Veronika Suchoňová.

Podnět podala začátkem dub-
na opoziční zastupitelka Ka-
rolína Žákovská. Podle ní totiž 
zavedení bezdoplatkové zóny 
jako nástroj pro boj s chudou 
svůj cíl neplní. Opačný názor 
má primátor Petr Nedvědic-
ký, který bezdoplatkovou zónu 
v celém Ústí považuje za jeden 
z mála nástrojů, které legisla-
tiva městům dává k dispozici 
pro regulaci negativních jevů. 
„K probíhajícímu soudnímu ří-
zení se nechci vyjadřovat. Po-
čkejme na rozhodnutí Ústavní-
ho soudu,“ říká primátor.  gz

Pečovatelky  
dostanou nový dům
Ústí nad Labem – Pečovatelská 
služba získá nové prostory. 
Jde o dům v Neštěmické ulici 
v Krásném Březně. Objekt po 
veškerých opravách a úpra-
vách bude sloužit jako zázemí 
pro terénní sociální službu. 

„Na nové prostory v Krás-
ném Březně se těšíme, plánuje-
me zde rozšíření našich služeb 
pro občany Ústí nad Labem,“ 
říká ředitelka Pečovatelské 
služby Ditta Hromádková. 

Bude zde fungovat například 
půjčovna kompenzačních po-
můcek, hygienické středisko 
pro klienty, prádelna, bezbarié- 
rové kontaktní místo sociál-
ního poradenství nebo místo 
pro komunitní práci. Komplet-
ní rekonstrukce by měla stát 
12,5 milionu Kč bez DPH.  gz

Začínají opravy na D8, 
očekávají se kolony
D8 – Startují opravy na dálnici 
D8. V rámci prací za 125 milio- 
nů korun dojde k výměně po-
vrchu vozovky dálnice od tu-
nelů Libouchec a Panenská až 
do Německa k odpočívadlu Am 
Heidenholz.

„Začínáme pravou stranou 
ve směru na Německo, zhruba 
600 metrů před tunely Panen-
ská, na které budeme pracovat 
téměř měsíc. Od poloviny čer-
vence začnou práce na levé čás-
ti dálnice. Pracemi zasáhneme 
částečně i do Německa,“ upřes-
nila Iveta Štočková, mluvčí Eu-
rovia CS s tím, že úplné dokon-
čení prací se plánuje na konec 
srpna 2019. 

V období prázdnin a také 
v případě nehod se v tomto úse-
ku čekají dlouhé kolony. 

„Po celou dobu uzavírky bu-
dou na provoz na dálnici D8 
v tomto úseku dohlížet hlídky 
dálničního oddělení Řehlovice 
a policisté na motocyklech,“ do-
dává policejní mluvčí Šárka Po-
láčková.  gz

Ústí nad Labem – 
Rada města zrušila 
zakázku na pře-
pážkové centrum. 
I přes navýšení 
částky o pět milio-
nů korun se dosud 
nepodařilo sehnat 
firmu na přestav-
bu části úřadu. Re-
konstrukce se měla 
týkat prostorů sou-
časného registru vozidel, bývalé 
kuchyně a jídelny včetně záze-
mí a skladovacích prostor. Nové 
centrum mělo občanům usnad-
nit vyřízení záležitostí spoje-
ných s osobními doklady nebo 
registrem řidičů.

„Z důvodu neobdržení přihláš-
ky do výběrového řízení rozhod-
la rada města zrušit veřejnou 
zakázku na rekonstrukci budo-
vy. Do výběrového řízení se ve 

stanovené lhůtě nepřihlásil žád-
ný zhotovitel,“ řekla mluvčí ma-
gistrátu Romana Macová.

Přitom hodnota zakázky stá-
le roste. Původně mělo stát 
centrum 20 milionů korun, po-
druhé vypsalo město zakázku 
na 50 milionů. Nyní šlo o třetí 
výzvu, kdy hodnota zakázky 
vzrostla na 54,6 milionu korun 
bez DPH a ani nyní se nikdo 
nepřihlásil.  gz

Lékařka roku je z Ústí
Ústí nad Labem – Titul Lékař 
roku 2018 získala lékařka Or-
topedického oddělení z ús-
tecké Masarykovy nemocni-
ce Monika Frydrychová. Jako 
první v jedenáctileté historii 
ankety obhájila ve volbě pa-
cientů vítězství z předešlé-
ho ročníku. „Do mé ordina-
ce dojíždí děti se specifickou 
vrozenou vadou z celé České 
republiky. Ocenění si velmi vá-
žím a je zhmotněním mé prá-
ce, která, jak se ukazuje, má 
smysl. Vůbec jsem netušila, že 
prvenství z minulého roku jde 
obhájit. Je to pro mě také ob-
rovský závazek k pacientům, 
nezklamat je,“ řekla Monika 
Frydrychová. Kromě dětské 

a všeobecné ortopedie se vě-
nuje základní chirurgii ruky, 
implantaci náhrad drobných 
kloubů, molekulární biologii 
a genetice.  gz

Po rekonstrukci se 
knihovna otevřela

Ústí nad Labem – Historická bu-
dova Severočeské vědecké 
knihovny se po rekonstruk-
ci otvírá veřejnosti. Reprezen-
tativní prostory Wolfrumovy 
vily budou sloužit nejen čtená-
řům, ale také různým klubům. 
Součástí prostor je i literární 
kavárna otevřená do zahrady. 
Náklady na opravu vily ve Vel-
ké Hradební činily 50 milionů 
korun. Ústecký kraj jako zři-
zovatel přispěl k opravě část-
kou přesahující deset milionů 
a zbylých 40 milionů byly dota-
ce z evropských fondů.

Zahájení se zúčastnil i býva-
lý dlouholetý ředitel knihovny 
Aleš Brožek. „Jsem rád, že vila 
vypadá téměř identicky jako 
v roce 1915, kdy se stavěla. Jen 
škoda, že se toho Wolfrumové 
nedožili. Stále jsme v kontak-
tu s pátou generací jejich rodu. 
Carl-Heinz Wolfrum je však mo-
mentálně nemocný a mrzí ho, 
že nemohl do Ústí přijet,“ uvedl 
emeritní profesor Brožek.  gz

Monika Frydrychová. foto: KZ

Vítání občánků: Před 
soudem exposlankyně
Ústí nad Labem – Před soudem 
stanula bývalá poslankyně za 
ČSSD Zuzana Kailová. Zača-
lo projednávání kauzy vítání 
občánků, v níž se zodpovídá 
ze zneužití pravomoci úřední 
osoby a porušení povinnosti 
při správě cizího majetku. Pod-
le žaloby se coby náměstkyně 
primátora podílela na mani-
pulaci veřejné soutěže ve výši 
5,22 milionu korun. Soud bude 
pokračovat v červenci.   gz
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Milada Run poprvé 
s novinkou Active Park
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Hledáte nového praktického lékaře?
EUC Klinika Ústí nad Labem  registruje nové pacienty

Výhody
• Další navazující specializace pod jednou střechou

• Odborná vyšetření, laboratoře, lékárna, radiodiagnostika
• Centrální recepce – pohodlné objednávání  

a příjem pacientů šetří čas
• Hlídání termínů preventivních prohlídek
• Řešení akutních zdravotních problémů

www.eucklinika.cz

Registrujte se na tel. 477 102 100 a 477 102 101  
nebo osobně na centrální recepci.

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

Chabařovice – Organizátoři bě-
žecké akce Milada Run, která 
se koná 1. června, připravu-
jí na jezeře Milada velký pro-
gram pro všechny návštěvníky.

Třetí ročník nabídne nejen 
pestré sportovní vyžití, ale 
také větší komfort, rozšířené 
doprovodné aktivity i hodnot-
né ceny pro vítěze. Nebudou 
chybět originální medaile nebo 
drobná překvapení v rám-
ci startovného pro všechny 
závodníky. 

Sportovní část, kterou tvoří 
dětské závody, rodinné běhy 
a hlavní trasy na 5, 10 a 21 km 
letos rozšíří štafetový závod 
dvojic 2RUN.

Změny čeká zázemí. Kro-
mě šaten, úschovny oblečení, 
úschovny kol, sociálního záze-
mí nebo velkého pódia bude 
nově možnost posezení ve vel-
kokapacitním stanu nebo pod 
několika slunečníky. 

Největší novinkou je však 
pestrý a výrazně rozšířený 
doprovodný program. Den 
plný zážitků pro celou rodi-
nu pod názvem Milada Active 

Letní koncert The Boom se blíží

Ústí nad Labem – Skupina The 
Boom Beatles Revival Band and 
Orchestra vystoupí ve velké se-
stavě 8. června v zahradě areálu 
Palácové vily Carla Friedricha 
Wolfruma, kde sídlí Český roz-
hlas Sever. Hostem koncertu 
bude dlouholetý kamarád a člen 
legendární ústecké kapely Ha-
numan Honza Sviták (kytara/
zpěv) vystupující v novém pro-
jektu pod jménem Janotaj. 

Výtěžek benefičního koncertu 
bude věnován prostřednictvím 
nadace Českého rozhlasu Svět-
luška nevidomému plavci Miro-
slavu Smrčkovi, který se v roce 
2016 kvalifikoval na olympiá-
du v Rio de Janeiru, kde skončil 
na 6. místě, v roce 2017 přive-
zl z Mistrovství světa v Mexiku 

Park láká na soutěže a hry pro 
děti, skákací hrad, trial show, 
malování na obličej, půjčov-
nu paddleboardů, fotokoutek, 
ukázky hasičů a mnoho dal-
šího. Pozvání na akci přija-
la také olympionička Deni-
sa Rosolová a další sportovci 
nejen z běžeckého prostředí. 
Nebude tak opět chybět velká 
autogramiáda.

Přijďte se nejen pobavit, ale 
hlavně si zasportovat na nej-
větší přírodní běh na Ústecku 
a nenechte si utéct hezký den 
plný zážitků pro celou rodinu 
v unikátním prostředí Milada.

Registrace do jednotli-
vých závodů probíhá online 
na webu www.miladatour.cz. 
Vstupné do Milada Active Par-
ku je zdarma.  pr

stříbrnou a bronzovou medaili, 
v roce 2018 získal na Mistrov-
ství světa v Dublinu 3 × 4. místo 
a splněný limit na Mistrovství 
světa v Londýně a také na olym-
piádu v Tokiu 2020. V září 2019 
se Mirek zúčastní Mistrovství 
světa v Londýně, kde se také po-
plavou kvalifikace na příští rok 
do Tokia.

Vstupenky za 120 Kč jsou 
v předprodeji od 27. května v In-
formačním středisku města Ústí 
nad Labem, v prodejnách Jasmí-
na na Lidickém náměstí, Klíč-
nictví Albert na Severní  
Terase a v prodejně Comfor ve  
Vaníčkově ulici a na webu  
www.vstupenkyusti.cz. Na mís-
tě budou vstupenky k dostání za 
160 Kč.  zu

Foto: Miroslav Rosendorf
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Parkovací místa se pomalu rýsují
Nejpalčivějším problémem obvodu je 
nedostatek parkovacích míst. Radnice 
chce vybudovat více parkovacích ploch, 
snahu komplikuje špatný územní plán. 
Ten výstavbu nových parkovacích 
ploch ani rozšiřování stávajících 
neumožňuje. Řešením by mohla být 
výstavba nových parkovacích domů 
a nadstavby stávajících parkovacích 
ploch.

Blýská se ale na lepší časy. 
Radnice koupila pozemek na 

okraji Dobětic, kde by nová 
parkovací místa mohla vznik-
nout. „Město dalo našemu ob-
vodu 1,75 milionu korun na 
nákup pozemku. O tyto plo-
chy mezi loukami a panelá-
ky jsme stáli zhruba 20 let,“ 
říká starosta Jaroslav Šima-
novský. Podle něho by obvod 
chtěl udělat propojku mezi 
dvěma souběžnými ulicemi 
Brandtova a Poláčkova. „Na 
konci Brandtovy ulice bychom 

chtěli otevřít takzvanou točnu 
a spojit ji s Poláčkovou ulicí. 
„Na vybudované komunika-
ci by byla možná další parko-
vací stání,“ vysvětlil starosta. 
Nyní jedná s příslušnými odbo-
ry magistrátu. Podle územní-
ho plánu jde o plochy smíšené 
obytné městské, kde je možné 
budovat nezbytnou dopravní 
infrastrukturu. 
Informace o parkování najdete  
i v dalším vydání. 

S E V E R N Í  T E R A S Ak v ě t e n  2 0 1 9

Pozor na hřišti
Na hřišti na Severní Terase se 
objevují dětské skupiny – například 
dívky ve věku kolem 12–15 let, 
které znepříjemňují život ostatním 
dětem. Obtěžují je, pronásledují, 
vyptávají se, kde bydlí a podobně. 
Upozornili na to obyvatelé obvodu. 
Pokud se s podobným chováním 
setkáte, okamžitě volejte strážníky 
na lince 156, případně policii na 
lince 158. „Jednali jsme o tom 
s ředitelem městské policie Pavlem 
Bakulem. Strážníci situaci monitorují 
a v případě nutnosti zasáhnou,“ 
řekl starosta obvodu Jaroslav 
Šimanovský. 

UPOZORNĚNÍ

Hodně zdraví
Sedmadevadesáté narozeniny oslavila 
paní Danuška Jírová, žijící v našem 
městském obvodu. Tato neuvěřitelně 
inspirativní dáma má energie 
a životního elánu na rozdávání. Každé 
setkání s ní je balzámem a pohlazením 
po duši. I přes svůj věk je neskutečně 
optimistická, činorodá, miluje lidi, 
přírodu, divadlo, módu, hudbu... skládá 
vlastní básně, hraje na klavír, recituje 
a hlavně miluje život. Připojujeme se 
k zástupcům naší radnice a přejeme 
Vám milá Danuško hodně, hodně 
zdravíčka a neutuchajícího životního 
elánu i v dalších letech.

Zlatá svatba

Krásných 50 let na společné cestě 
životem oslavili manželé Čihákovi, 
žijící na dobětickém sídlišti. Za Úřad 
městského obvodu Severní Terasa přišli 
na jejich zlatou svatbu, která se konala 
na zámečku Větruše, pogratulovat 
a popřát vše nejlepší také starosta 
našeho obvodu Jaroslav Šimanovský 
a předsedkyně Komise pro občanské 
záležitosti Iva Kurljuková. Přejeme ještě 
spoustu společně prožitých let.

JUBILEA

Čarodějnice na Laguně vystřídá běh Barvám neutečeš
Tradiční Pálení čarodějnic na 

Laguně máme za sebou. Aprílo-
vé počasí si s námi sice trochu 
pohrávalo, nejdříve bylo velké 
sucho a hrozilo zakázání pálení, 
potom přišel poměrně intenzivní 
déšť a předpověď na den D neby-
la příliš optimistická. Nakonec 
vše dobře dopadlo, déšť přene-
chal místo sluníčku a tak jsme 
si mohli nabitý program všichni 
náležitě užít. V průběhu dne se 
v parku vystřídalo zhruba sedm 
tisíc návštěvníků. Už brzy star-
tuje na Laguně barevná show 
Barvám Neutečeš. Staňte se 

součástí akce plné barev, skvělé 
nálady, přátelství, rodinné poho-
dy a nezapomenutelných zážit-
ků. Běh, ve kterém není hlavním 
motivem rychlost, ale především 
zábava, se uskuteční 1. června 
v Centrálním parku. Registrovat 
se můžete na www.barvamneu-
teces.cz/registrace. 

Kromě atraktivní běžecké 
části návštěvníky čeká i boha-
tý doprovodný program, včetně 
tradičního hromadného výhozu 
barev. 
Další akcí v parku bude Interporta, 
jejíž program najdete na straně 16.

Zahájili jsme tradici plesů

Zcela vyprodaný sál Horizont byl dějištěm prvního společenského plesu Severní 
Terasy, který pro tři stovky hostů připravila radnice městského obvodu. Tombola 
nabízela více než dvě stě cen, dámy při vstupu do sálu dostávaly růže, k tanci hrála 
kapela Brass Bombers, nechyběla předtančení skupiny Freedom a dětí ze ZŠ Mírová 
nebo vystoupení Řádu černých rytířů a působivá byla i světelná show. Sladkým 
překvapením pro návštěvníky plesu byl velký dort ve tvaru budovy obvodní radnice, 
který naporcovali starosta Jaroslav Šimanovský s místostarostou Pavlem Dufkem. 

Úřad městského obvodu 
Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11, Ústí nad Labem
Tel.: 475 274 511
E-mail: podatelna.sevter@mag-ul.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8–12, 13–17
www.severni-terasa.cz

KONTAKT

Dotace 3,25 milionu
Na opravy chodníků a rekonstrukci 
kontejnerových stání radnice získala 
3,25 milionu korun od magistrátu. 
Zastupitelé Severní Terasy 
pak schválili 780 tisíc korun na 
rekonstrukce kontejnerových stání 
a 2,47 milionu korun na opravy 
chodníků a schodišť. „Rada teprve 
vybere, která stání konkrétně budeme 
opravovat,“ říká místostarosta Pavel 
Dufek. Opravy chodníků a schodišť 
se zatím týkají ulic Jana Zajíce 5, 10 
a 16, Poláčkova, Jizerská 1–5 a 57, 
Stříbrnická-Pincova, pod Gymnáziem 
Dr. Šmejkala, u zastávky MHD 
Krušnohorská, Šrámkova-Ježkova, 
Švestková, Ladova, Kočkovská a část 
ulice Kmochova. „Pokud se nám 
podaří dobře vysoutěžit zhotovitele, 
budeme další chodníky přidávat,“ 
dodává místostarosta.

OPRAVY

Nové hřiště na parkur vyroste v Doběticích
Po workoutovém hřišti chce 

radnice na Severní Terase ote-
vřít i hřiště na parkur. Na jeho 
vybudování vyčlenila milion ko-
run. „Hospodaříme zodpověd-
ně a dobře, proto jsme si mohli 
dovolit prostředky uvolnit z na-
šeho rozpočtu,“ uvedl starosta 
Jaroslav Šimanovský. Hřiště by 
mělo vzniknout v Doběticích. 

„Pro parkourové hřiště jsme se 
rozhodli, protože v Ústí není 
žádné moderní a plnohodnotné 
parkourové hřiště s certifikací 
a přitom v našem městě je cel-
kem početná základna parkuris-
tů, kteří nemají moc možností, 
kde trénovat,“ vysvětlil místosta-
rosta Pavel Dufek. V celém ob-
vodu je řada dětských hřišť, ale 

pro teenagery skoro žádné. „Par-
kur je mezi mladistvými velmi 
oblíbeným, takže myslíme i na 
ně. Když se nám podaří teenage-
ry více přilákat ke sportu i třeba 
parkuru, nebudou se poflakovat 
po ulicích nebo vysedávat u po-
čítačů,“ dodal místostarosta.
Vizualizaci hřiště přineseme  
v dalším vydání.

MC
20
19
05
15
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Ústecká kapela UDG se na české hudební 
scéně pohybuje už dvacet let. U příležitosti 
kulatého výročí vyrazila na turné a vydala 
akustické CD a DVD. Jaké ale byly začátky 
v ústeckém domě dětí, kde se povalovaly 
zaprášené nástroje a schůzky v jídelně 
gymnázia Dr. Šmejkala? „Byla to krásná 
středoškolská léta a začátek našeho 
rokenrolu,“ říká frontman UDG Petr Vrzák.

Petr Vrzák z kapely UDG: Ústí je parádní město

Gabriela Zlámalová

Mít kapelu pro UDG znamená dělat to, co je baví. foto: Aneta Jodar

Jak jste se vlastně dali 
dohromady?

Jsme klasická gymplácká ka-
pela. S bráchou jsme závod-
ně tancovali v tanečním klu-
bu Marverci, který spadal pod 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad 
Labem, a když jsme našli ve 
skladu nevyužité, zaprášené 
hudební nástroje, řekli jsme si, 
že je jich škoda. Po škole jsme 
rozhodili echo, že zakládáme 
kapelu. Vytipovali jsme solid-
ního čtyřkaře z fyziky Jugiho. 
Sedli jsme si tenkrát spolu po-
prvé v jídelně na oběd a před-
stavili plán. Ještě ten den jsme 
jeli do skladu DDM, rozděli-
li si nástroje podle toho jak se 
komu co líbilo a kapela byla 
na světě. Prvních 14 dní jsme 
se jmenovali „Zkurvený játra“, 
za 14 dní už bylo UDG a to nám 
zůstalo. Byla to krásná středo-
školská léta a začátek našeho 
rokenrolu.

A jak vzpomínáte na studijní 
léta v Ústí?

Na školní léta vzpomíná-
me nejlépe, jak to jde. Nedáv-
no jsme měli možnost hrát na 
akci pro studenty Gymnázia 
Dr. Václava Šmejkala, kam vět-
šina z nás chodila. Naši bývalí 
kantoři nás po letech přivíta-
li a provedli školou, vyzkoušeli 
jsme znovu svá místa ve třídě, 
dokonce jsme si sedli ke stolu 
ve školní jídelně, kde tenkrát 
kapela vznikla. Máme také čest 
být součástí „síně slávy“ ško-
ly, kde náš obraz visí na hlavní 
školní chodbě v parádní společ-
nosti velkých jmen studentů, 
kteří školou prošli.

Co vlastně znamená UDG?
Je to zkratka slovního spojení 

Useless Demi Gods, v překladu 
nepoužitelní nebo zbyteční po-
lobozi, která vznikla spojením 
dvou častí textu kapely Manic 

Street Preachers, kterou máme 
rádi. Ti v písní Repeat zpívají 
v refrénu o Useless Generations 
a ve sloce používají obrat Imi-
tation demi-gods. My jsme to 

spojili a vytvořili Useles Demi 
Gods. Pro česky zpívající kape-
lu nám ale anglický název při-
padal divný, tak jsme si z toho 
nechali zkratku UDG, pod kte-
rou si každý může představit, 
co chce. A že už jsme těch verzí 
významu slyšeli.

Letos slavíte dvacet let na 
scéně, vzpomenete ještě ně-
kdy na začátky?

Nedávno mi můj kamarád 
pouštěl v autě raritky, který na-
šel zahrabaný u sebe v archivu. 
Nahrávky z prvních zkušeben, 
písně v původních verzích bez 
textu, a ještě s úplně jiným ref-
rénem, na který už jsem dávno 
zapomněl. Jsem znamením rak, 
a proto se rád hrabu ve vzpo-
mínkách. Doby, kdy jsme ještě 
zpívali do sluchátek, protože 
jsme neměli žádný mikrofon, 
válenda, kterou jsme našli ně-
kde u popelnice a hrdě jsme 
si ji nesli přes celé město do 
zkušebny a cestou se sázeli, 
kdo z nás na ni dostane první 
fanynku, to jsou věci, který si 
budu pamatovat do smrti. Je 
toho strašně moc a velmi rád 
na to vzpomínám(e).

Ústecká kapela UDG letos slaví dvacetiny. foto: archiv UDG
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Jedna z nejúspěšnějších českých 
pop-rockových kapel, pochází z Ústí nad 
Labem. Dohromady se dali na Gymnáziu 
Dr. Šmejkala a letos jsou na české 
hudební scéně už dvacet let. Debutové 
album s názvem Ztraceni v inspiracích 
vyšlo na podzim roku 2004. V současné 
době mají za sebou UDG jarní klubové 
turné a před sebou velký koncert v praž-
ském Fóru Karlín v březnu 2020. Kapela 
neustále koncertuje a každoročně ji 
najdete prakticky na všech významných 
letních akcích.

UDG

P R O F I LPetr Vrzák z kapely UDG: Ústí je parádní město

žádná nejsou

M O J E  N E J

k v ě t e n  2 0 1 9

Hrajete stále ve stejném 
složení?

Nějakou chvíli trvalo, než se 
složení kapely ustálilo. Hlav-
ně v začátcích, když jsme hle-
dali, co vlastně chceme hrát. 
Zkoušeli jsme i jiné nástroje, 
takže jsme měli třeba klávesy. 
Když to tak počítám, pár mu-
zikantů – kamarádů údégéč-
kama v minulosti prošlo, ale 
stačí mi na to prsty na jedné 
ruce. Teď už dlouho hrajeme 
ve stejný partě, a troufám si 
říct, že už to tak necháme. 26. 
března 2020 plánujeme vel-
ký koncert ve Fórum Karlín 
ke dvaceti letům kapely a rádi 
bychom se tam sešli se všema 
lidma, kteří s námi měli nebo 
mají něco společného, a kteří 
nás mají rádi. Chceme jim tím 
poděkovat.

Dvacet let není zrovna málo. 
Nelezete si někdy na nervy? 

Ponorka samozřejmě za tu 
dobu přišla několikrát. Někdo 
s někým nemluvil, někdo se 
na někoho naštval, někdo se 
s někým serval a pak se zase 
udobřil, a tak stále dokola. 
Myslím si, že to je normální 

a přirozený, a hlavně stejný 
úplně ve všech kapelách.

A jak těch dvacet let hodno-
títe? Je něco, co byste třeba 
udělali jinak?

Líp bych se učil a šel bych na 
medicínu nebo na práva, kde 
si vydělám lepší prachy, abych 
nemusel žrát na pumpách ty 
hnusný bagety. Dělám si legra-
ci. Vejšku mám a stejně jsem se 
rozhodl pro muzikantskej život. 
Nevím, možná kdybychom vě-
děli, že nás ta kapela bude jed-
nou „živit“, třeba bychom zku-
sili nějakou konzervatoř, ale to 
se těžko hodnotí. Změnit to ne-
jde a takhle je to fajn. 

Nastalo období, kdy jste s tím 
chtěli takzvaně seknout?

Mockrát. Buď s tím, nebo 
s někým. 

Co všechno pro vás kapela 
znamená?

Mám heslo, že vše co dělám, 
dělám proto, abych nemusel 
ráno brzy vstávat. Kapela pro 
mě znamená, že dělám, co mě 
baví, dokonce mě to i nějak 
uživí a ještě k tomu se dokážu 

vyhnout rannímu vstávání, kte-
rý nesnáším – značka ideál.

Určitě máte svým způsobem 
rádi všechny vaše desky. Kte-
rou ale máte nejradši?

Ano, máme rádi všechny 
naše desky a nejmíň oposlou-
chaná je vždy ta poslední. Kaž- 
dopádně rád vzpomínám na 
úplně první desku „Ztraceni 
v inspiracích“. Když nepočítám 
vydané demáče, tak ten mo-
ment, kdy jsem měl v ruce naše 
první regulérní CDčko s profi 
zvukem, parádním bookletem, 
grafikou, webem v designu des-
ky a tak dále, byl skvělej.

A jak hodnotíte narozenino-
vé turné, které jste nedávno 
absolvovali?

Je to naše celoroční osla-
va narozenin kapely, která vy-
vrcholí největším koncertem 
UDG v kariéře právě ve Fórum 
Karlín v Praze. Koncerty z jarní 
šňůry byly skvělý. Předtím jsme 
si dali pět měsíců pauzu, bě-
hem které jsme natočili tři pís-
ničky a k singlu Parfémy jsme 
natočili klip. Dvě nové písnič-
ky jsme také rovnou zařadili do 
koncertního playlistu. Nechce-
me slavit pouze vzpomínáním, 
ale chceme fanouškům nabíd-
nout i nový věci. Ohlasy máme 
skvělý, a tak se těšíme na celý 
rok oslav.

Jak se vám hraje doma v Ústí?
Jsme velcí patrioti. Nedáme 

na naše rodné město dopustit 
a fanoušci jsou v Ústí skvělí. 
Snad cítí, že to není žádné kli-
šé, když říkáme, že Ústí je pa-
rádní město (tak jak to kapely 
většinou vyřvávají do mikro-
fonu, podle města kde zrovna 
hrají), a že je vše upřímné. Hor-
ší je, když přijde i spousta na-
šich blízkých kamarádů a dru-
hý den o to víc bolí palice.

Chystáte i něco jiného než 
turné? Plánujete třeba naro-
zeninové album?

Chystáme pro fanoušky 
a taky i trochu pro sebe náš 
první vinyl. LP nebo dokon-
ce dvoudeska ponese záznam 
z našeho akustického koncer-
tu, na který jsme pozvali spous-
tu hostů. Ten večer se náram-
ně povedl a jsme rádi, že se ho 
podařilo hezky zachytit na DVD 
a CD. Ještě nikdy jsme nevyda-
li vinyl, a protože většina z nás 
má doma gramec a černý des-
ky milujeme, rozhodli jsme se, 
že to musíme mít i na LPčku. 
A také se chystáme na koncert 

ve Fóru Karlín, který bude 
26. března příštího roku a bude 
to zatím největší koncert naší 
kariéry. Tam zahrajeme všech-
ny pecky, i ty nové jako na-
příklad píseň Parfémy, kterou 
jsme nedávno vydali. 

Jste kapela, která hraje 
přes léto na festivalech. Ale 
teď vám skončilo turné. Co 
vás více baví? Kde je lepší 
publikum?

Zřejmě platí ostřílené, když 
jsi v zimě v klubech, těšíš se na 
letní festivaly, a když si splave-
ný horkem na obrovským fesťá-
ku, těšíš se na osobnější atmo-
sféru narvaného klubu. Máme 
úplně plný léto hraní, takže se 
momentálně těšíme na spoustu 
koncertů před námi.

Natáčíte desky, hrajete na 
festivalech, koncertujete … 
máte ještě nějaké další cíle 
a plány do dalších dvace-
ti let?

Do dalších 20 let máme jas-
ný plán: neumřít na miliony 
mejdanů, co jsme prožili a kte-
rý nás doufám ještě čekají, ne- 
utopit se v hektolitrech chlas-
tu, který nám pořadatelé při-
praví do šatny, a dál dělat mu-
ziku, která se snad bude lidem 
líbit. 

Ústecká kapela UDG letos slaví dvacetiny. foto: archiv UDG
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Císařpán ležel na uliciStoletá diskotéka 
Ústí nad Labem – Stoletá diskoté-
ka Haška a Dostála nemůže chy-
bět ani v červnu. Na k tanci nutí-
cí hity se můžete těšit 29. června 
od 20:00 hodin v Národním 
domě. Vstupné je 80 korun.  zu

Baletní premiéra: Romeo a Julie

Ústí nad Labem – Nečekaný ná-
lez připomněl ústeckým mu-
zejníkům po 118 letech návště-
vu císaře Františka Josefa I. 
v Ústí nad Labem v roce 1901. 
Na ulici pod železničním mos-
tem na Střekově se v roce 2019 
povalovala historická velkofor-
mátová fotografie slavnostní-
ho přivítání panovníka v ústec-
kém přístavu včetně dobových 
popisků nejvýznamnějších 
hostů této události. Po čers-
tvé renovaci ji Muzeum města 
Ústí nad Labem vystavilo jako 

exponát měsíce května. „Pod 
železničním mostem na stře-
kovské straně ležel začátkem 
letošního roku opřený velký 
obraz s reprodukcí červených 
květin snad 14 dní, než nálezce 
napadlo ho otočit. Tam uviděl 
scénu, jak z parníku vystupuje 
císařpán a na nábřeží ho čeka-
jí uniformované sbory a svá-
tečně oblečený dav Ústečanů,“ 
popsal okolnosti objevu dosud 
neznámého snímku ze slavné 
návštěvy historik Martin Kr-
sek.  zu

Koncert dětského 
domova v divadle 
Ústí nad Labem – Dětský domov 
a Školní jídelna UL Severní te-
rasa se představí na jevišti Se-
veročeského divadla na akci 
nazvané Nejmilejší koncert. 
Na program se můžete těšit 
31. května od 18:00 hodin.  zu

Z Toronta přijede 
zahrát do Ústí 
Ústí nad Labem – Hudební fajn- 
šmekři ocení 30. května od 
20:00 hodin vystoupení Ga-
len Weston Bandu v Národním 
domě. Tento jazz-rockový pro-
jekt z kanadského Toronta vás 
stoprocentně dostane. Navíc 
se jedná pouze o jednu ze čtyř 
zastávek v rámci České repub-
liky a Slovenska. Vstupné je 
150 korun.  zu

Arakain s Lucií Bílou 
i Visací zámek 

Ústí nad Labem – Pořádný rocko-
vý a punkový nářez vás česká 
v Letním kině. Už 31. května 
tam vystoupí kapela Arakain 
se zpěvačkou Lucií Bílou. Mi-
lovníci humoru i punku se mo-
hou těšit i na koncert pardálů 
ze skupiny Visací zámek. Pro-
gram začíná v 16:00 hodin.  zu

Zimní stadion  
rozezní Team

Ústí nad Labem – Pavol Habera 
a jeho skupina Team jsou záru-
kou skvělého živého koncertu. 
Nevěříte? Přesvědčit se o tom 
můžete už 1. června od 19:30 ho-
din na ústeckém zimním stadio-
nu. Vstupenky zakoupíte v běž-
ných online sítích.  zu

Ústí nad Labem – Poslední baletní premiérou letošní sezony je v Se-
veročeském divadle titul Romeo a Julie, na hudbu Sergeje Pro-
kofjeva, podle literární předlohy Williama Shakespeara. „Jsem 
velmi ráda, že jsem byla oslovena Margaritou Pleškovou, umě-
leckým šéfem ústeckého baletního souboru, ke ztvárnění režie 
a choreografie tohoto světoznámého titulu. Velice se těším na 
spolupráci s tanečníky, se kterými jsem měla tu možnost vytvořit 
loňskou premiéru baletu Peer Gynt & Carmen“, říká choreograf-
ka Marika Hanušová. Na balet si můžete zajít třeba 28. května 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 100 do 400 korun.  zu

Sokol to rozjede ve 
stand-up comedy

Ústí nad Labem – V kině ústecké-
ho Domu kultury si užijete Ce-
lovečerní stand-up comedy ob-
líbeného herce Ondřeje Sokola 
s názvem Celebrity. Program 
je naplánovaný na 30. květ-
na od 19:00 hodin. Vstupné je 
390 korun. Čeká vás nečekaný 
pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců 
v České republice. „Stand-up je 
disciplína, kde je člověk sám 
za sebe, a tím pádem je to něco 
mezi románem na jevišti, epic-
kým vyprávěním a zvláštním, 
odlehčeným hraním...,“ říká 
Ondřej Sokol, který si předsta-
vení s názvem Celebrity sám 
napsal, zrežíroval a je jeho je-
diným účinkujícím.  zu

Crystal Monee Hall 
Band v Nároďáku

Ústí nad Labem – Užijte si ne-
všední hudební zážitek. V Ná-
rodním domě se 20. června od 
20:00 hodin fanouškům před-
staví Crystal Monee Hall Band. 
Aktuální informace o vstupen-
kách získáte na telefonním 
čísle 475 221 025. Crystal Mo-
nee Hall je jedním z nejpozoru-
hodnějších vokálních talentů, 
který se v posledních letech 
objevil na newyorské, potažmo 
americké jazzové a písničkář-
ské scéně. Zpěvaččin hlas, vy-
těžující její soulové základy, je 
doslova opojnou syntézou čis-
toty a syrovosti.  zu
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Domácí zdravotní péče čelí krizi
Nedostatečná výše platů, li-

mity úhradové vyhlášky, kvů-
li kterým zdravotní pojišťov-
ny nehradí agenturám domácí 
péče platby za poskytnuté služ-
by v plné výši. To je jen zlomek 
problémů, které domácí zdra-
votní péči v naší republice řeší. 
„Aktuální situace není patová, 
ale nahrává snížení kvality po-
skytované péče,“ říká Štěpán-
ka Tomsová z ústecké agentury 
ACME a dodává: „Stávkujeme, 
to ano, ale naše pacienty si ne-
bereme jako rukojmí.“

Zdravotní sestry zajišťující 
domácí péči vstoupily do stáv-
kové pohotovosti, protože jim 
prý zdravotní pojišťovny pla-
tí výrazně méně než sestrám 
v nemocnicích. O kolik méně 
a jak to komplikuje práci 
agentur domácí péče jakou je 
například ACME?

Většina agentur domácí zdra-
votní péče funguje v režimu 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Přesto nespadají pod třísměn-
ný provoz, ale pod nepřetržitý, 
proto nemají na zvýšení peněz 
nárok. Sestry, které dochá-
zí za pacienty domů, jsou tak 
nespravedlivě přehlíženy. Le-
tos pracují sestry za 157 Kč su-
perhrubé mzdy za hodinu, tedy 
za méně než 100 Kč na hodinu 
čistého. 

Máte v ACME dost sester, 
nebo právě nízké mzdy je od 
této práce odrazují?

U nás v ACME se snažíme 
dohánět nízké platy sester na 
benefitech, odměnách. To ale 
na úkor finančních prostřed-
ků, které by se mohly investo-
vat do rozvoje agentury, více do 
vzdělání sester, zázemí, zdra-
votního vybavení. Naštěstí je 
v současné době personální si-
tuace ustálená a sester máme 
dostatek. Ale nebylo tomu vždy 
tak. Zdravotních sester je málo 
a práce v domácí péči není 
jednoduchá.

Dá se srovnat práce sester 
v domácí péči s prací sester 
ve zdravotnických zařízeních? 
V čem se liší?

Zdravotní sestřička pracující 
v domácí péči pracuje samostat-
ně v domácnostech klienta, kde 
vykonává ordinaci podle lékaře. 
Nemá za sebou kolegyni, léka-
ře a další vymoženosti nemoc-
nice. Je potřeba v domácí péči 
mít znalosti z několika oborů 
ve zdravotnictví, takže se musí 
stále kvalitně vzdělávat. Musí si 
poradit s výkyvy počasí, s par-
kováním a dalšími nástrahami, 

které ji mohou v její práci 
potkat.

Hrozí podle vás kolaps celého 
systému domácí péče?

Kolaps je asi silné slovo, ale 
hrozí snížení kvality poskytova-
né péče. Samozřejmě je i men-
ší motivace pracovat v domácí 
péči. Za velkou zodpovědnost 
málo peněz. Přitom domácí péče 
má pravoplatné místo v systé-
mu zdravotnictví. Většina lidí, 
pokud jim to umožní zdravot-
ní stav, chtějí stonat a léčit se 
doma, ve vlastním prostředí, 
což má i pozitivní vliv na psy-
chiku a na uzdravení. Nesmíme 
zapomínat na lidi, kteří chtějí 
důstojně dožít doma mezi svými 
blízkými. A to vše umožňuje do-
mácí péče. Stávkujeme, to ano, 
ale naše pacienty si nebereme 
jako rukojmí, to je neetické.

Je stát – vláda, ministerstva, 
pojišťovny – nakloněný systé-
mu domácí péče?

Zatím to vypadá, že ne. Je 
pravda, že se něco málo, ale 
opravdu málo, zlepšilo. Zástup-
ce naší Asociace domácí péče 
ČR je stále u vyjednávacího 
stolu, snaží se prosadit naše 
zájmy. Což je moc dobře, jsme 
slyšet.

Co vlastně domácí zdravotní 
péče obnáší? Jak taková péče 
o pacienta doma probíhá?

Pracujeme na základě ordi-
nace lékaře. Jednoduše si lé-
kař objedná domácí péči, určí 
časový rozsah návštěvy, frek-
venci a v neposlední řadě jaký 
zdravotní výkon u klienta se 
bude sestrou vykonávat. Pe-
čujeme o pacienty v terminál-
ním stádiu, o klienty s defek-
ty, diabetiky, špatně pohyblivé 
pacienty, kteří potřebují reha-
bilitaci, pacienty se stomiemi, 
provádíme infuzní léčbu, odbě-
ry krve aj.

Péče o pacienta doma pro-
bíhá stejně jako v nemocnici, 
s tím rozdílem, že jsme v kon-
taktu s pacientem a odborné 
ošetření provedeme u něho 
doma. Zdravotní sestra je vy-
bavená veškerým zdravotním 
materiálem, technickým vy-
bavením a pomůckami, které 
potřebuje. Je úžasné mít stále 
zpětnou vazbu od pacienta. 
Sestra vše konzultuje s ošet-
řujícím lékařem, tím se docílí 
rychlejšího uzdravení. Je tře-
ba zmínit, že je nutná dobrá 
spolupráce s lékařem. A to my 
tady v Ústí máme.

Domácí péče je hrazena z ve-
řejného zdravotního pojiš-
tění, takže je pro pacienty 
zdarma?

Ano, domácí zdravotní péče 
je hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění, každý má na 
péči právo, pokud zdravotní 

K O N T A K T

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Telefon: 475 216 331

stav nevyžaduje soustavný do-
hled lékaře.

Je možné, že se domácí péče 
zdarma stane pro pacienty 
nedostupná?

To asi ne, možná v budouc-
nu si budou pacienti doplácet 
za nadstandardní služby, ale to 
předbíhám.

Co kromě nízkých mezd vadí 
poskytovatelům domácí zdra-
votní péče? Co by se mělo sys-
témově vyřešit?

Systémově by se měla řešit 
personální krize zdravotních 
sester. Jak já říkám, kvalitní 
zdravotní sestra je nedostatko-
vé zboží. Určitě vrátit prestiž 
tomuto povolání. O to se stále 
snažím. Je to pomáhající pro-
fese a je to poslání. Dále bych 
uvítala, aby praktické sestry 
mohly pracovat v domácí péči. 
Některé z nich jsou na stejné 
úrovni jako všeobecné zdravot-
ní sestry. Jsem zastáncem, že 
zvládnou dobře méně náročné 
zdravotní výkony a v domácí 
péči by se zmírnil nedostatek 
zdravotního personálu.

Jaká je podle vás spolupráce 
s pojišťovnami? Jste spokoje-
ná s úhradovou vyhláškou?

Jediná věta – zrušit regulace 
zdravotních pojišťoven. Upřes-
ním, lékař si objedná domácí 
péči. Vy ji odvedete kvalitně, 
včas, v plném rozsahu. Řádně 
jí vyúčtujete a poté se dozvíte, 
že dostanete zaplaceno jen část 
odvedené práce. To jsou regu-
lace. Žádného pacienta neod-
mítneme, nevybíráme si, jakou 
péči provedeme. Jsme zde pro 
všechny, kdo domácí péči po-
třebuje. Zrušit regulace a lépe 
by se pracovalo.

Co by mohlo vzájemnou spo-
lupráci případně zlepšit?

Já sama nevím. Osobně se 
snažím prosazovat naše zájmy, 
jsem členkou Asociace domá-
cí péče ČR, ve všech krocích ji 
podporuji. Obhajuji naši prá-
ci před zdravotní pojišťovnou. 
Jsem optimista a věřím, že ur-
čitě přijde zlepšení, jen vydr-
žet.  pr
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Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
a

CK UNITOUR Ústí nad Labem, Palachova 405/22, 400 01 Ústí nad Labem
www. ddmul.cz                e-mail: dcm@ddmul.cz

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA 2019
BLANES - Camping S´Abanell

26. 7. - 4. 8. 2019 6750,- Kč

Blanes je malebné a moderní pobřežní letovisko, poslední město pobřeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dlážděná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písčitou pláží. Původně rybářské městečko, později oblíbený oddechový cíl umělecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso či Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve městě rovněž spatřit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické středisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápění, aj.), dále pestrý noční život, nákupní možnosti, tradiční rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zříceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromů poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrů od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zařízení je vzdálené cca 30 metrů.

Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER 
postavené na dřevěných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý 
stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. 
SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO.
Ve stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve společném hospodářském stanu jsou klientům k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: plná penze, jednotné jídlo – snídaně (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), svačina, oběd (polévka, hlavní 
jídlo), svačina, večeře (hlavní jídlo).. Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (čaj a šťávy). Strava začíná obědem (polévka) a 
končí obědem (polévka, hlavní jídlo), balíček na cestu zpět. SEBOU VLASTNÍ PŘÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» směnárna
» poštovní služby
» bazén
» animační programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištění

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
a

CK UNITOUR Ústí nad Labem, Palachova 405/22, 400 01 Ústí nad Labem
www. ddmul.cz                e-mail: dcm@ddmul.cz

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA 2019
BLANES - Camping S´Abanell

26. 7. - 4. 8. 2019 6750,- Kč

Blanes je malebné a moderní pobřežní letovisko, poslední město pobřeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dlážděná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písčitou pláží. Původně rybářské městečko, později oblíbený oddechový cíl umělecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso či Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve městě rovněž spatřit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické středisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápění, aj.), dále pestrý noční život, nákupní možnosti, tradiční rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zříceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromů poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrů od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zařízení je vzdálené cca 30 metrů.

Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER 
postavené na dřevěných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý 
stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. 
SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO.
Ve stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve společném hospodářském stanu jsou klientům k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: plná penze, jednotné jídlo – snídaně (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), svačina, oběd (polévka, hlavní 
jídlo), svačina, večeře (hlavní jídlo).. Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (čaj a šťávy). Strava začíná obědem (polévka) a 
končí obědem (polévka, hlavní jídlo), balíček na cestu zpět. SEBOU VLASTNÍ PŘÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» směnárna
» poštovní služby
» bazén
» animační programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištění

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Z Murphyho zákonů



1 3

K O M U N I T Y

Hezoun vyrazil na procházku

k v ě t e n  2 0 1 9

Krásnobřezenská 
malá univerzita

MC
20
19
05
12

 wwwěžěěřěsěěě 
K ěěěěěě ěě ěěěěěě ěěěěěěěěěě
ěě ěěěěěěěěěěě ěěěěě 

džžžžžžžž žžžžžžž
ěěěěěěěěžěě žěžěěů

sžžěěě ěěžžžžž
ěřě ěěřžž žěěě

100% ěěěžžě sě
sřžžžěž žžžě žžžžž

INZERCE

Za pět minut dvanáct na Mi-
lešovce zapršelo. Je to, jakoby 
dehydrovaný poutník chvilku 
před kolapsem dostal litrovou 
sklenici vody a rázem získal 
energii na další pouť. Stejně 
tak zapůsobil vydatný déšť na 
oschlé a zašedlé porosty bylin 
a dřevin v lesích a na lukách 
Středohoří. Rázem jako máv-
nutím kouzelného proutku se 
kolem objevila svěží zeleň, od 
které až bolí oči. Listy se rozvi-
nuly a tráva v růstu poposko-
čila. Je to momentální a veli-
ce důležitá záchrana současné 
situace, kdy bez tohoto jarního 
deště by nenarostla tráva, kte-
rou tak moc potřebujeme pro 
pastvu všech hospodářských 

zvířat, co na statku chováme 
a velký strach jsem měl také 
o první seče na seno a mladé 
vysázené stromky, jak v lesích, 
tak v sadech. Jedna sklenice 
poutníkovi pomůže, ale není 
vůbec vyhráno. Potřebujeme 
takových sklenic mnohem víc 
a pravidelně. Víme, jak vodu 
z nich zužitkovat a jak se roz-
dělit s ostatními tvory kolem 
nás. Životodárný déšť vylákal 
ze skrytých úkrytů mnohé oby-
vatele našich kopců. Potkal 
jsem se v lese s jedním he- 
zounem s nádhernou kresbou 
a o kousek dál jsem postup-
ně potkal další jeho tři mločí 
kamarády. 

 Daniel Pitek, Středohoří sobě

V našem domově pro senio- 
ry proběhla další přednáška 
v rámci naší Krásnobřezenské 
malé univerzity. Tentokrát na 
téma Biewer biro terier, i s ži-
vou ukázkou.

 Domov pro seniory Krásné Březno

Danuška Jírová slaví 
97. narozeniny

Gratulujeme paní Danušce 
Jírové ze Severní Terasy v Ústí 
nad Labem, kte-
rá v těchto dnech 
oslavila krásné 
97. narozeniny. 
Tato inspirativní 
dáma je i ve svém věku nesku-
tečně optimistická, činorodá 
a plná elánu. Stále skládá vlast-
ní básně, hraje na klavír a re-
cituje. I my jí přejeme hlavně 
hodně zdraví a životní energie 
do dalších let.  gz

Chystá se obnova dalších 500 metrů unikátní dráhy
Nadšenci z Museální želez-

nice Zubrnice si užili jízdu na 
drezíně. Máme radost, že byl 
zahájen projekt na obnovu 
dalšího úseku železniční tra-
tě s názvem Příští stanice Lo-
večkovice. V rámci něj máme 
zájem o obnovení dalších 
500 metrů tratě nad Zubrni-
cemi směrem do Lovečkovic. 

Projekt má svou podpůrnou 
webovou stránku www.je-
demdal.cz, kde je informace 
i o transparentním účtu. Děku-
jeme za podporu, ať již finanč-
ní či fyzickou při obnově tratě 
– veřejné brigády budou svolá-
ny během léta.

 Radek Kubala, 
Zubrnická museální železnice

Žáci ze Stříbrnické si zajeli  
na dva dny do Německa

Žáci Základní školy ZŠ Stří-
brnická se zajeli podívat na 
své kolegy z partnerské ně-
mecké školy Oberschule Am 
Flughafen do Chemnitzu. Bě-
hem březnové návštěvy jsme 
se rozehřáli sportovními hra-
mi v tělocvičně. Nechyběla ani 
rozcvička na hudbu. Nechybě-
la ani vybíjená či badminton. 
Navštívili jsme i výstavu s ná-
zvem Hračky z Afriky, která 
v několika vitrínách prezentu-
je hračky, které děti vyrobily 
z odpadků. Z Německa jsme si 
z dvoudenního setkání odvezli 

spousty zážitků, popovídali 
jsme si v cizím jazyce s němec-
kými kamarády a kamarádka-
mi, poradili jsme si při objed-
návání jídla a zjistili jsme, že 
už rozumíme spoustě němec-
kým slovíčkům.

 ZŠ Stříbrnická

Blades spustili předprodej  
lístků na zápas na stadionu

Tým amerických fotbalis-
tů Ústí nad Labem Blades se 
chystá na svůj historicky prv-
ní zápas na Městském stadio-
nu. Ten se uskuteční v nedě-
li 26. května od 15:00 hodin. 
Soupeřem Blades bude tým 
Brno Alligators. Blades jsou 
letos nováčkem Paddock ligy, 
nejvyšší české soutěže, ame-
rickému fotbalu se ale věnu-
jí už osmým rokem. Kromě 

pořádné porce samotné hry se 
diváci mohou těšit i na bohatý 
doprovodný program a soutěže 
o hodnotné ceny. Chybět nebu-
dou atrakce pro děti, fan zóna 
ani široký výběr občerstvení. 
Vstupenky v ceně 50 korun lze 
zakoupit na Facebooku Blades 
Ústí nad Labem nebo na  
www.bladesusti.cz.

 Moudrý Marek, 
Blades Ústí nad Labem
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Exkluzivní design v Thermaliu Teplice  
podtrhla skla Lacobel a Matelac

Návštěvníci Thermalia mohou 
využít také Kneippův chodník 
i nový saunový svět se solární 
jeskyní a finskou, parní, tro-
pickou a bio saunou s různou 
teplotou a vlhkostí vzduchu.

Rekonstrukcí prošel i celý 
balneoprovoz, kde teď na sebe 
procedury koupel, zábal a ma-
sáž lépe navazují a lázeňští 
hosté mají mnohem větší sou-
kromí a komfort než dříve. Nad 
bazény, na střeše Thermalia, 
je terasa s kamennou kašnou. 
Vznikl tak nový prostor s lavič-
kami určený k odpočinku, kde 
si mohou hosté užívat nádher-
ný výhled na kostel a Zámecké 
náměstí.

Nejstarší lázně ve střední 
Evropě si chtějí zachovat svo-
ji atmosféru, pro kterou si je 
oblíbily slavné osobnosti z ce-
lého světa. Proto byly zvole-
ny historizující motivy. Motiv 
hlavy lvice, chrliče dělané-
ho drážďanskými kovotepci, 
se stal symbolem Thermalia 
a návštěvníky lázní provází 
jako součást výzdoby interiéru 
v mnoha podobách.

„Postavili jsme Pravřídlu po-
mník. Pro vodní živel, který 
tu vyvěrá a je tím nejcenněj-
ším, co Teplice mají, jsme při-
pravili důstojné prostředí. On 
to prostřednictvím své léčivé 
síly vrátí pacientům, kteří se 
budou do Teplic rádi vracet,“ 
řekl architekt celého díla Petr 
Sedláček z teplického atelié-
ru MISe. Přiznal současně, že 
to byl jeden z nejnáročnějších 
projektů, jaké si lze představit.

Jedinečnost celého prostoru 
podtrhuje obložení velkofor-
mátovými skly Lacobel a Ma-
telac ze severočeské sklárny 
AGC. Návrh tohoto řešení vy-
chází z posledních trendů v ob-
lasti využití interiérových skel. 

A v žádném případě se nejed-
ná pouze o obklady za kuchyň-
skou linku – pro svůj luxus-
ní vzhled, vysokou odolnost 
a snadnou údržbu jsou skle-
něné obklady vyhledávaným 
řešením pro povrchové úpra-
vy také v místech se zvýšenou 
vlhkostí a vyššími nároky na 
hygienu.

„Pro nás to byl velmi zají-
mavý projekt – ne snad co do 
množství použitého skla, ale 
v koncepci využití a umístění 
skleněných obkladů. Ty pod-
trhují exkluzivitu a zvýrazňují 
unikátnost, které tento prostor 
nabízí. Ve spolupráci s inves-
torem a architektem jsme se 
rozhodli pro obklady stěn vyu-
žít kombinaci lesklých a mat-
ných lakovaných skel Laco-
bel a Matelac v odstínu White 
Pearl. Jde o krémově bílá skla, 
která jsou poskládaná střídavě 
vedle sebe na stěnách kolem 
bazénu. To dodává prostoru 
teplou a uklidňující atmosféru, 
kterou je potřeba v lázeňském 
prostředí podpořit,“ popisuje 
vedoucí skupiny instalačních 
týmů Richard Kastl ze společ-
nosti AGC. 

Lacobel a Matelac předsta-
vují škálu lakovaných skel do-
stupných ve 20 barvách včetně 
přírodních tlumených odstínů. 
Tato skla se vyrábějí průmyslo-
vou technologií pomocí naná-
šení z jedné strany vysoce kva-
litního laku na floatové sklo. 
Tento výrobní proces je záru-
kou jednotného zářivého, pří-
padně matného vzhledu a do-
konalé přilnavosti laku ke sklu.

Posledním trendem v ob-
lasti využití skel je obkládá-
ní stěn velkoformátovými skly 
s minimálním množstvím spár. 
Předností lakovaných skel je 
snadná montáž. Instalují se 
stejným způsobem jako zrca-
dla, tedy lepením pomocí sili-
konu rovnou na stěnu. Jedná 
se o čistý a časově nenáročný 
postup suchou cestou. Kromě 
exkluzivního designu jsou tato 
skla také vysoce odolná proti 
poškození. Lakovaná skla lze 
vhodně kombinovat s různými 
materiály jako je dřevo, kámen 
nebo kov.

Více informací naleznete na 
stránkách nové sítě sklenář-
ských firem společnosti AGC: 
www.glastetik.cz

Thermalium – největší, nej-
teplejší a nejmodernější ter-
mální bazén v ČR. Teplické 
prameny zde dostaly největší 
prostor za celou svou histo-
rii. Thermalium vyrostlo v sa-
mém středu Lázeňského domu 
Beethoven, na místě původní-
ho bazénu. Ten po 20 letech 
nepřetržitého provozu doslou-
žil, a tak byl v listopadu 2017 
Lázeňský dům Beethoven uza-
vřen a teplické lázně zahájily 
generální přestavbu termální-
ho bazénu i celého balneopro-
vozu. Jednalo se o největší in-
vestiční akci lázní za poslední 
desítky let, vyžádala si čtvrt 
miliardy korun. Intenzivní prá-
ce vyústily na jaře 2018 v dílčí 
cíl rekonstrukce, v kompletně 
obnovené termální koupele. Po 
13 měsících rozsáhlých staveb-
ních prací bylo dílo architek-
ta Petra Sedláčka dokončeno 
a otevřeno. Celý projekt od pr-
votní studie architektonického 
Atelieru MISe z roku 2015 až 
do otevření trval zhruba čtyři 
roky. 

Zatímco do starého bazé-
nu se vešlo 25 hostů, léčeb-
ných účinků termální vody 
dnes může v nových bazé-
nech o rozloze 450 m2 využívat 
až 80 návštěvníků najednou. 
Termální pramen Pravřídlo je 
v obou bazénech v plné, 100% 
koncentraci. Teplota velké-
ho rehabilitačního bazénu 
o rozměrech 24 x 14 metrů je 
35 °C, druhý, určený na plavá-
ní, o rozměrech 20 x 6 metrů, 
má teplotu o něco nižší, 29 °C. 
Bazén, který slouží k rehabili-
taci i relaxaci, zdobí sochy pa-
sáčka vepřů a dívky nabírající 
vodu, které dříve stávaly před 
Beethovenem. Relaxační bazén 
je navíc vybavený masážními 
tryskami, perličkami a chrliči. 

S K L A  A G C  V   P R O J E K T U  T H E R M A L I U M

Celková plocha použitého skla: 200 m2 
Obložení stěn:  Lacobel White Pearl 6 mm s bezpečnostní fólií, 86 m2 
   Matelac White Pearl 6 mm s bezpečnostní fólií, 98 m2 
  Planibel Clearlite 6 mm, digitální potisk, 6 m2  
Dělicí příčky:  Planibel Clearlite 12 mm, bezpečnostní sklo, 23 m2 
Zrcadla:  Mirox MNGE Clear 6 mm s bezpečnostní fólií, 11 m2

T H E R M A L I U M  V   Č Í S L E C H

Výše investice: 250 mil. Kč
Vybavení: termální bazén, plavecký bazén, Kneippův chodník, finská sauna, parní 
sauna, tropická sauna, bio sauna, kapacita: 80 lidí
Termální bazén: bazén s masážními a rehabilitačními prvky; velikost 23 x 13 m; 
hloubka 1,3 m; teplota 35 °C; 100% pramen Pravřídlo
Plavecký bazén: bazén o velikosti 20 x 6 m; teplota 29 °C

Nové srdce Teplic – tak někteří obyvatelé 
nazývají nedávno otevřený komplex termál-
ních bazénů Thermalium v Lázeňském domě 
Beethoven v teplických lázních.

 Foto: ©AGC Glass Europe
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VENCA 
Pes, kříženec jezevčíka 
černé barvy s bílou 
náprsenkou a rezavými 
znaky, výška 40 cm, stáří 
10 let. Venca je psí stařík, 

který rád chodí na vycházky. Je občas 
trochu paličatý, ale k lidem je přátelský. 
Pere se s jinými psy.

MATÝSEK 
Pes, hladkosrstý kříženec 
rezavé barvy, výška 40 
cm, stáří 4 roky. Matýsek 
je trochu tvrdohlavý pes, 
občas nerad poslouchá a je 

tak trochu svéhlavička. Je vhodný spíše 
k domku se zahrádkou, kterou spolehlivě 
ohlídá.

ZINA 
Kočka, barva černá, stáří 
1,5 roku. Zina je milá 
a přátelská kočička, zvyklá 
žít v bytě, je čistotná.

VANČA 
Fena, kříženka jezevčíka 
rezavé barvy s černým 
prokvetením, výška 40 cm, 
stáří 5 let. Vanča je hodná 
fenka, nepere se s ostatními 

psy a ráda chodí na procházky.

FERDA 
Kocour, černo-mourovaný, 
stáří 8 let. Ferda je trochu 
nedůvěřivý, nový majitel 
musí počítat s tím, že si na 
něj musí Ferda nejdříve  

   zvyknout.

EIMY 
Fena, kříženka jezevčíka 
rezavé barvy s prošedivělou 
mordou, výška 40 cm, stáří 
11 let. Eimy se dostala do 
útulku poté, co se její majitel 

již o ní nemohl starat. Zasloužila by si, aby 
mohla někde spokojeně dožít u nového 
páníčka. Je přátelské povahy, zvyklá žít 
v bytě, ale bojí se dětí.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

INZERCE2019-ZITUSTI-ZITTEPLICE.indd   1 17.1.2019   9:16:49

Jizerská – Do 30. května se budou 
opravovat chodníky v ulici Jizerská 
2895/1 – 2903/17. 
U Tonasa – Velkoplošná oprava 
komunikace do 30. května. 
Severní Terasa – Od 1. května do 
30. června se opravují parkoviště 
v lokalitách Větrná a Bratří Veverků. 

O P R A V Y  K O M U N I K A C E O D V O Z  O D P A D Ů

22. 5. – Na Skalce, Peškova, Picassova
23. 5. – Ryjická, Sibiřská
27. 5. – Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, 
Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, 
Tři Kříže
28. 5. – Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, 
Veslařská, V Ústraní, Železná
29. 5. – Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
30. 5. – Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady
3. 6. – l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
4. 6. – Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
5. 6. – Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
6. 6. – Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
10. 6. – V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, 
V Háji, Výstupní, Zolova

Vzpomínka
Nikdy nezapomeneme na 
toho, koho máme rádi. Nikdy 
nezapomeneme na toho, který 
nám moc schází. 
Už je to rok, co nás navždy 
opustily Radka Klomp (8. 5.) 
a Ingrid Urbanová (17. 6.). S lítostí 
vzpomínají Josef Urban, Martin 
Klomp, Zuzana, Jessica, Dennis, 
Michael a ostatní příbuzní.
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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Červnová Interporta táboří na Severní Terase
Do roku 2017 Mezinárodní 

festival PORTA v Ústí nad La-
bem je především mezinárod-
ní soutěží hudebních skupin 
i jednotlivců v oblas-
ti folk, country i sou-
časných trampských 
písní. Navazuje na 
padesátiletou tradici 
proslulého festivalu 
PORTA, který vzni-
kl v roce 1967 právě 
v Ústí nad Labem. 

Se změnou názvu – ten nový 
je jednodušší a srozumitelněj-
ší především pro zahraniční 
účastníky a současně vylou-
čí záměny s českou PORTOU 
v Řevnicích – jsme také změni-
li celkový ráz mezinárodní sou-
těže i doprovodných koncertů. 
Mimo jiné jsme přišli s novým 
soutěžním řádem, dáváme více 
prostoru soutěžícím kapelám 

(které vždy budou nejméně 
z pěti evropských zemí) a po-
někud rozšiřujeme i žánrové 
zaměření soutěže (folk rock, 

word music aj.).
V doprovodných 

programech jsme 
přestali jenom vzpo-
mínat na „zlaté časy 
PORTY“, představu-
jeme také nové mla-
dé kapely a zajímavá 

žánrová zaměření.
Jediným pořadatelem této 

mezinárodní soutěže je nově 
založený zapsaný spolek IN-
TERPORTA. Jeho členy jsou jak 
bývalí dlouholetí pořadatelé 
Mezinárodního festivalu POR-
TA, tak noví příchozí z řad ús-
teckých muzikantů.

Nastávající ročník INTER-
PORTY se uskuteční o třetím 
červnovém víkendu, tedy 13. až 

15. 6. 2019, v open air areálu 
U LAGUNY v Centrálním parku 
na Severní Terase. Novinkou 

Čtvrtek 13. 6. 2019 
malá scéna
1730 GOLD´N´CREK
1800 PŘELET MS
1900 Vojta Kiďák Tomáško
2000 MALINA BROTHERS 
(moderuje Jan Moucha)

Pátek 14. 6. 2019 
velká scéna
1500 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
1540 autorská soutěž JUNIOR SONG
1620 zazpívá i porota 
1625 soutěž JUNIOR SONG II. část
1710 SPIRITUÁL KVINTET
1810 FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE:
SILO A LAMPA SVIEŤ! – SK
TEREZA BALONOVÁ – CZ
JEROEN SMIT – NL
2000 ONDŘEJ HAVELKA a Melody Makers
2105 PETR KOCMAN BAND + Karel 
Kahovec
(moderují Martina Hrbková a Petr Beran)

Sobota 15. 6. 2019 
velká scéna
11OO zahájení JAHODOBRANÍ
Soutěže, ochutnávky, zábavný program
1300 soutěž v pojídání jahodových 
knedlíků
1400 INTERPORTA: skupina PŘÍSTAV
1430 FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
ADAMS SISTERS – CZ
Vítěz soutěže ŽIARSKY ZOB (25. 5.) – SK
1545 RANGERS – PLAVCI
1635 Adéla Jonášová
1650 FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
GRUPA NA SWOIM – PL
BAPTISTE DUPRÉ – F
1810 loňský vítěz JUSTIN LAVASH (GB)
1850 BRATŘI EBENOVÉ
1950 Pavel Dobeš
2050 CADILLAC Pavla Brümera
(moderují Adéla Jonášová a Petr Lüftner)
2215 TÁBORÁK

PROGRAM INTERPORTY

bude nová československá au-
torská soutěž JUNIOR SONG, 
vyhlášená pro autory do 30 let. 

Junior Song je Československá hu-
dební soutěž mladých autorů do 30 let, 
která je součástí mezinárodní hudební 
soutěže INTERPORTA. Je zaměřena na 
hudební žánry populární hudby, zejmé-
na folku, country, trampské písně, folk 
blues, folk rocku a world music. Do finá-
le přímo postupuje jedna nominovaná 
soutěžní píseň z každé celostátní part-
nerské soutěže či festivalu kterými jsou: 
PORTA, Strunobranie, Brána, FolkyTonk 
a Žiarský ZOB. Finále doplňují vítěz-
né písně z internetové soutěže, která 
bude probíhat na webových stránkách 
INTERPORTY.

Tradiční je interpretační soutěž, ve 
které se v letošním finále setkají sou-
těžící z Polska, Slovenska, Francie, Ho-
landska a Česka. Celkem sedm kapel, 
které mají za sebou řadu úspěchů v ná-
rodních soutěžích, bude bojovat o trofej 
INTERPORTY. 

Finalisté:
1. Silo a lampa svieť! – Slovensko 
2. The Addams Sisters – Česko 
3. Tereza Balonová – Česko
4. Grupa na Swoim – Polsko
5. Baptiste Dupré – Francie
6. Jeroen Smit – Nizozemí
7. Bude vítěz slovenského festivalu  

Žiarský ZOB, který se bude konat  
25. 5. 2019

The Addams Sisters – Česká republika
Sesterské duo Marky a Majdy Adamco-

vých vzniklo v červnu 2015. Od ledna 2018 
je stálou členkou i „třetí sestra“ Kika Rozsí-
valová. V listopadu 2018 zvítězily na celo-
státní soutěžní přehlídce BRÁNA 2018.

GRUPA NA SWOIM – Polsko
Skupina vytvořená horskými nadšenci 

a trampy. V červenci 2018 vítězí na festiva-
lu KROPKA v polských Glucholezech.

Tereza Balonová – Česká republika 
Je sedmnáctiletá písničkářka. Na kon-

ci června 2018 se stala vítězkou PORTY 
v Řevnicích.

Silo a lampa svieť! – Slovensko
V červnu 2018 kapela zvítězila na slo-

venském soutěžním festivalu STRUNO-
BRANIE a jako vítěz postoupila do finále 
INTERPORTY 2019 do Ústí nad Labem.

Jeroen Smit – Nizozemí  
Ve 13 letech byl osloven, aby vystoupil 

v rádiu, a tímto začala Jeroenova hudební 
kariéra v Holandsku. Soutěžící byl nomino-
ván realizačním týmem soutěže. 

Baptiste Dupré – Francie
Představitel mladé soudobé folk rocko-

vé scény ve Francii. Soutěžící byl nomino-
ván realizačním týmem soutěže.

INTERPORTA SOUTĚŽNÍ

Kdy: 13. 6. až 15. 6. 2019

Kde: čtvrtek malá scéna, pátek 
a sobota velká scéna U LAGUNY, 
Centrální park na Severní Terase 

Pořadatel:  
INTERPORTA, zapsaný spolek, Višňová 
2834/1, 400 11 Ústí nad Labem

Vstupné: čtvrtek zdarma, pátek 
v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč, 
sobota v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč, permanentka pá+so pouze 
v předprodeji 250 Kč, děti do 15 let 
v doprovodu rodičů a senioři 65+ 
zdarma

Doprovodný program na 
INTERPORTĚ 
V sobotu 15. června od 11 hodin  
v areálu U LAGUNY: JAHODOBRANÍ
U příležitosti sklizně jahod budou 
v areálu nabízeny jahody a jahodové 
produkty (jahodová zmrzlina, jahodová 
cukrová vata, jahodové knedlíky 
a mnoho dalších). Proběhnou divácké 
soutěže na téma jahody.
Ve 13 hodin se uskuteční soutěž 
v pojídání jahodových knedlíků.
Každou hodinu budou probíhat 
ochutnávky jahodových produktů 
zdarma (jahodové zákusky, jahodové 
pivo, jahodový ledový čaj, jahodový likér 
a mnohé další).
Na JAHODOBRANÍ platí divákům 
vstupenky na INTERPORTU!

Další doprovodné programy 
pořádané jinými pořadateli  
(nejsou součástí INTERPORTY): 

ARS PORTA BOHEMICA pořádá v pátek 
14. 6. po INTERPORTĚ od 22 hodin 
v Kulturním sále HORIZONT: 
MEMORIÁL KAPITÁNA KIDA 
Noční soutěž pěti amatérských kapel 
o nejlepší přednes písničky Kapitána 
Kida. Vstup zdarma.
Agentura MONIA a RESTAURACE 
V ZAHRADĚ v Brné pořádají v pátek 
14. 6. od 16 hodin na zahradě 
restaurace nesoutěžní přehlídku 
FOLK PARÁDA V ZAHRADÉ 
Na přehlídce zahrají i někteří soutěžící 
z INTERPORTY. 
Vstup zdarma. 

CO,  KDY,  KDE,  KAM


