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Ivona 
Březinová

Při psaní mohu být 
princezna, kluk 
i gamblerka
STRANY 8–9

V areálu ústecké chemičky  
se bude stavět vodíková stanice
STRANA 5

Zprávy

Rekonstrukce plaveckého 
areálu na Klíši se prodražuje
STRANA 7

Zprávy
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
Plesová sezona 2020 

DŮM KULTURY 
28. 2.   VOŠZ a SZŠ
29. 2.   UJEP
6. 3.   SPŠ Resslova 5
13. 3.   SŠ Severočeská – upřesní
14. 3.   Gymnázium Keplerova
15. 3.   Věneček taneční Rottenborn
20. 3.   Ples sportovců
28. 3.   Strip show pro ženy
18.4.   Ples Policie

DOBRÁ ČAJOVNA 
28. 2., 1900  Music Tea – džemování na rozličné  
  hudební nástroje s hudební skupinou  
  JakToPřijde
29. 2., 1900  Čajoherák – divadelní improšou na  
  divácká témata v podání ústeckých  
  herců i neherců

KULTURNÍ SÁL HORIZONT 
28. 2., 1930  II. Společenský ples Severní Terasy 

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI 
do 30. 4.  Adolf Čejchan – u příležitosti  
  devadesátých narozenin známého  
  ústeckého fotografa vznikla průřezová  
  výstava jeho nejznámějších fotografií.  
  Pořádá ústecké muzeum. 

APOLLO MUSIC CLUB 
29. 2.   Retrodiskotéka s tombolou
7. 3.   Ples CA IVDARO
28. 3.   Retrodiskotéka s tombolou
25. 4.   Retrodiskotéka s tombolou
23. 5.   Retrodiskotéka s tombolou
27. 6.   Retrodiskotéka s tombolou
Každé nedělní odpoledne živá hudba s Old Boys

DŮM KULTURY 
28. 2., 1900  Sex noci svatojánské – skvělá 
  divadelní komedie Woody Allena vznikla 
  podle stejnojmenného filmu.
16. 3., 1930  Bláznovy zápisky – představení  
  v rámci divadelního festivalu  
  Jarní forbína
17. 3., 1900  Ondřej Gregor Brzobohatý  
  koncert s kapelou
19. 3., 1900  Miroslav Donutil – Na kus řeči
22. 3.   Ústecké folkové jaro – Malina  
  Brothers, Taxmeni a Ivo Jahelka –  
  pozvánka na Interportu 2020
23. 3., 1900  Sexem ke štěstí  
  divadelní představení 
24. 3., 1900  Ivo Toman 
  Debordelizace vztahů Tour
28. 3., 1900  California Dreams  
  Testosterone Tour 2020 – nespoutaná, 
  všeodhalující show plná svalů z oceli.  
  Zábava hlavně pro dámy. 
29. 3., 1900  Herci jsou unaveni – divadelní komedie

NÁRODNÍ DŮM 
29. 2., 1900  Richard Scheufler a Richard  
  Scheufler a hosté
3. 3., 1900  Koncert Společná věc
5. 3., 2000  Marianne Solivan Quartet
7. 3., 1000  Africké trhy – pro všechny milovníky 
  exotiky – čerstvé ovoce, sušené ovoce,  
  koření, čokoláda či káva
10. 3., 2000  Three For Silver
12. 3., 2000  Sari Schorr
19. 3., 2000  Robert J. Hunter and The  
  Bladderstones
25. 3., 2000  Elisha Blue
18. 4., 1930  Swingová tančírna – i letos se můžete 
  těšit na oblíbenou tančírnu – v úvodní  
  půlhodince zahraje dětský orchestr  
  Chabakus pod vedením Jiřího  
  Straňka. 

ČINOHERNÍ STUDIO
27. 2., 1800  Řekl bych nějakej vtip a pak bych  
  umřel smíchy (host)
28. 2., 1000  Řekl bych nějakej vtip a pak bych  
  umřel smíchy (host)
29. 2., 1900  Lobby Hero
4. 3., 1000  Čarodějův učeň
4. 3., 1800  Čarodějův učeň
6. 3., 1900  451 stupňů Fahrenheita
8. 3., 1700  Pinocchio
9. 3., 1900  Funny Games
11. 3., 1900  Lidojedi
12. 3., 1900  Poslední kšeft
13. 3., 1900  Sirotci
14. 3., 1900  Paškál
18. 3., 1900  Lobby Hero
20. 3., 1900  Sen noci svatojánské
21. 3., 1900  Pan Kolpert
24. 3., 1900  Ministerstvo školství a vědy Ukrajina
27. 3., 1900  Antigona 
29. 3., 1900  Antigona
30. 3., 1900  Funny Games
31. 3., 1900  Ztracená čest Kateřiny Blumové –  
  Švandovo divadlo

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
26. 2., 1900  Zasněžená romance
27. 2., 1900  Kouzelná flétna
28. 2., 1900  Caveman
29. 2., 1700  Carmen
5. 3., 1800  Zpíváme pro tebe – Benefiční koncert, 
  jehož výtěžek podpoří konkrétní  
  handicapované dítě z ústeckého  
  regionu.
22. 3., 1700  Ženu, nebo život!  
  divadelní představení 

MUZEUM 
Akce 
27. 2., 1800  Písky známé i neznámé aneb  
  fascinující svět obyčejného písku  
  Vernisáž výstavy, která ukazuje z mnoha  
  úhlů, jak pestré písky jsou, odkud  
  vlastně pochází, co všechno se v nich  
  zachovalo a jak vzácným materiálem se  
  postupně stávají.  
  Vstup volný. 
Výstavy
do 15. 3.  Obchodování v srdci Evropy – výstava 
  o československo-německých  
  hospodářských vztazích v letech  
  1918–1992 představuje ve výpovědi  
  archivních dokumentů obchod jako  
  prostředek mocenských zápasů  
  i vzájemného porozumění. Také  
  v éře České republiky zastává Německo  
  pozici nejvýznamnějšího obchodního  
  partnera. Projekt připravil Národní  
  archiv České republiky ve spolupráci se  
  Spolkovým archivem Spolkové republiky 
  Německo.
do 8. 3.  700x Střekov – nejromantičtější  
  zřícenina v obrazech – ruina Střekova se 
  pro svou „pohádkovou“ polohu  
  vysoko nad řekou řadí k předním  
  evropským ikonám romantismu.  
  Výstava k letošnímu jubileu 700 let  
  od první zmínky o hradě ukazuje symbol 
   Ústecka v klasických i nečekaných  
  podobách.
do 1. 3.  Kresby Miroslava Houry – výstava  
  kreseb Miroslava Houry (1933–2006)  
  představí výběr z díla významné  
  osobnosti ústeckého kulturního života  
  druhé poloviny 20. století.
od 28. 2. do 16. 8.  
  Písky známé i neznámé aneb  
  fascinující svět obyčejného písku 
  Písek je běžnou, téměř každodenní  
  součástí našeho života, přesto o něm 
  nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe  
  ho z břehů řek a potoků, z mořských  
  pláží, pískoven, staveb a dětských  
  hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré písky 
  jsou, odkud vlastně pochází, co všechno  
  se v nich zachovalo, jak vzácným  
  materiálem se postupně stávají či jak  
  překvapivě krásné mohou být pod  
  mikroskopem.
do 1. 3.  Exponát měsíc února 
  pianino značky H. Raeshe

do 3. 3.  „Máme už 700 Střekovů? Počítej!“  
  dětská soutěž v přepočítání exponátů  
  na výstavě 700x Střekov 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
26. 2., 1600 až 1800  
  Výtvarná dílna Malého Prince  
  (W. Churchilla 3, dětské oddělení)
26. 2., 1730  Expedice Monoxylon 3  
  (W. Churchilla 3, 3. patro) 
27. 2., 1800  Uvnitř černobylské zóny  
  (W. Churchilla 3, 3. patro)
29. 2., 2000  Knihovnický ples (Velká Hradební 49)
Výstavy 
do 31. 3.  Putování za předky  
  panelová výstava České genealogické  
  a heraldické společnosti s vyobrazením  
  rodokmenu i se zpracováním rodových  
  kronik. (Velká Hradební 45 a 49)

HRANIČÁŘ
26. 2., 1800  Cestovatelská diashow – Martin  
  Loew – Japonsko – dobrodružný  
  příběh cesty do Země vycházejícího  
  slunce. Úžasné fotografie, poutavé  
  vyprávění i autentické filmové záběry:  
  pulzující velkoměsta i posvátný klid  
  japonských zahrad. Vlaky svištící  
  tryskovou rychlostí i chrámy, kde se čas  
  zastavil již před staletími.
29. 2., 1400  Filmový maraton Batmana od  
  Christophera Nolana – trilogie  
  Temného rytíře od Christophera Nolana 
  je dnes z mnoha důvodů kultem. Od  
  řemeslně mistrovské filmařiny přes práci  
  s tématy po herecké výkony se jedná  
  o jedinečný filmový zážitek.
 1730  V síti: Za školou – speciální verze 
  filmu V síti určená pro diváky už od  
  12 let. Nejsilnější momenty z oficiální  
  celovečerní verze dokumentárního  
  filmu doplněné o praktické rady,  
  návody a komentáře hereček, které si  
  zkušeností se sexuálním obtěžováním  
  na internetu samy prošly.
3. 3., 2000  V síti – 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní  
  a 2458 sexuálních predátorů. Radikální  
  experiment otevírá téma zneužívání dětí 
  na internetu. Tři dospělé herečky  
  s dětskými rysy se vydávají na sociální  
  sítě, aby v přímém přenosu prožily  
  zkušenost dvanáctiletých dívek online. 
  Česko, režie B. Chalupová, V. Klusák,  
  2020, 100 min
5. 3., 1930  Divadlo Vosto5 – Stand’artní kabaret 
  Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura  
  a Kurt předvedou svůj maximální  
  improvizační standart! Nic víc, nic míň!  
  Zcela otevřený divadelně-hudební  
  improvizační večer. Stand´artní kabaret  
  prožívá pokaždé svou premiéru  
  i derniéru a je hudebně doprovázený  
  vlastní kapelou SNAHA.
7. 3., 2000  Will Eifell – koncert a křest desky –  
  ústecký písničkář Will Eifell přichází čtyři  
  roky po lo-fi folkovém epíčku s novou  
  deskou Málo času spát.
8. 3., 1730  Vlastníci – vlastníci bytových jednotek  
  činžovního domu se setkávají na  
  nepravidelné schůzi. Následuje komedie  
  pro ty, kdo to nikdy nezažili, a drama  
  pro ty, kdo tím žijí. Česko, režie Jiří  
  Havelka, 2019, 97 min
9. 3., 1730  Cestovatelská projekce – Ladislav 
   Zibura – Pěšky mezi buddhisty  
  a komunisty 
  Excentrický poutník Ladislav Zibura se  
  tentokrát vydává do Himaláje  
  a neprobádaných údolí čínských řek.  
  Projekce o jeho 1 500 kilometrů dlouhé  
  pěší cestě je svědectvím o lehkosti  
  a nadhledu, se kterým lze přistupovat  
  k životu.

LETNÍ KINO 
25. 4., 1200  Ústecký majáles 2020
19. 6., 1800  Ústecké devadesátky 2020 – největší 
  devadesátkový festival na severu Čech.  
  Světové hvězdy 90tých let přijíždí naživo 
  vystoupit do ústeckého letňáku. 
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Oslavme společně 

Světový den vody

Dvaadvacátého března si opět po roce připomeneme Světový 
den vody, jehož cílem je tentokrát připomenutí významu a důle- 
žitosti vody. Její dostatek není na celém světě samozřejmostí. 

Problém s nedostatkem vody naštěstí nemusí řešit obyvatelé sever-
ních Čech, kteří mají neustálý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě.  
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Severočeské vodovody  
a kanalizace (SčVK), jejímž posláním je provozování vodárenské  
infrastruktury v severních Čechách. Díky dodávce kvalitní pitné 
vody nemusí severočeští obyvatelé kupovat filtry ani kvalitu vody  
nijak podomácku upravovat. Dodávaná voda totiž splňuje nejpřísnější 
požadavky platné legislativy.

92x130_denvody.indd   192x130_denvody.indd   1 19.02.2020   10:2119.02.2020   10:21
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Slavíte MDŽ? 

Vladimír Cettl,  
46 let, 
muzejník, fotograf 
Ústí nad Labem 
 
 

Moje oblíbená květinářka 
v Pařížské ulici ví, že cosi jako 
MDŽ slavím v průběhu celého roku 
nepřetržitě. I když je to krásný 
a smysluplný svátek, za minulého 
ismu nás s ním přece „krapátko 
předávkovali“.

Karolína Bambasová,  
28 let, 
studentka  
Ústí nad Labem 
 
 

Mezinárodní den žen slavím pouze 
tím, že si udělám radost nějakou 
drobností. Myslím si, že dřívější oslavy 
MDŽ byly milé a škoda, že už tomu 
tak není. 

Kateřina Wojtalik ,  
42 let, 
operátorka 
Ústí nad Labem 
 
 

MDŽ nijak extra neslavíme. Raději 
Svátek matek. 

Anna Šretrová, 
62 let,  
důchodkyně 
Ústí nad Labem 
 
 

MDŽ neslavím, ale určitě mě potěší 
kytička nejen v tento den. 

Tomáš Kubišta 
31 let,  
obchodník 
Ústí nad Labem 
 
 

Nechci ho slavit, ale musím, jinak bych 
měl doma zle. 

Karola Haasová  
55 let,  
lékařka 
Ústí nad Labem  
 
 

Neslavím, stále cítím pachuť 
komunistických falešných karafiátů.

Luděk Havel  
34 let,  
pianista 
Ústí nad Labem 
 
 

Většinou muzikou. A pro nejbližší 
nějakým drobným dárkem  
a kytičkou. 

A N K E T A

Malého tučňáka už můžete 
v zoologické zahadě vidět
Ústí nad Labem – Mládě tučňá-
ka brýlového roste a sílí. Je na 
světě dva měsíce a už ho mo-
hou pozorovat i návštěvníci. 

Když se odváží vylézt 
z hnízdní nory, tak je na pís-
čité pláži a prozkoumává pro-
středí výběhu. Podle mluvčí 
ústecké zoo Nikoly Roštějn-
ské ho jde poznat také díky 
přepeřování, kterým poprvé 
prochází. 

Během něj dojde k výměně 
peří z prachového na krycí, 
což umožní mláděti vstoupit 
do vody. 

Dobrá zpráva podle zoolo-
gů je, že se rodiče viditelně 
zlepšili v péči a do budoucna 
to dává naději na první úspěš-
ný odchov tučňáka brýlového 
v ústecké zoo.  gz

Generální oprava chátrajícího 
mostu se odsouvá na rok 2022
Ústí nad Labem – Plánovaná oprava mostu Dr. 
Edvarda Beneše se zpozdí. Měla začít už v polo-
vině letošního roku a hotovo mělo být do konce 
roku 2021. Termín oprav se ale posune zřejmě 
až na rok 2022.

Ústecký kraj jako vlastník a investor se musí 
vypořádat s inženýrskými sítěmi, které jsou 
na mostě a v jeho okolí, a vyřešit nutný zásah 
do protipovodňové vany v Přístavní ulici, kte-
rá je součástí silnice pod mostem. To se podle 
náměstka hejtmana Martina Kliky řeší v rámci 
projektové dokumentace, ale ke shodě s Ředi-
telstvím silnic a dálnic zatím nedošlo. 

„Ředitelství silnic a dálnic je proti současné 
variantě, protože pokud se vybourá část vany, 
tak nikdo nezajistí její následnou stoprocent-
ní funkčnost. Z naší strany bylo navrženo ně-
kolik jiných variant, bez porušení vany, zatím 
se k nim ale projektant nevyjádřil,“ upřes-
ňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina 
Ledvinová.

Statik kvůli stavu mostu po něm zakázal 
jezdit najednou oběma směry těžkým vozům 
městské hromadné dopravy a jejich vjezd řídí 
semafory. Oprava důležité spojnice Střekova 
se zbytkem Ústí měla stát 200 milionů korun, 
ale kvůli rozsahu rekonstrukce to bude výrazně více. Město se už na generální opravu mostu 
připravuje. Ústecký dopravní podnik podle ředitele Libora Turka koupil parciální trolejbusy 
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí mostu, aby byla zajištěna dopravní obslužnost Střeko-
va přes Mariánský most, kde nejsou troleje.  gz

Ústí nad Labem – Už popáté se 
koná charitativní ples „Ústí má 
srdce“. Celý výtěžek z plesu do-
stane dětská onkologie a další 
sdružení podporující nemoc-
né děti. 

„Loni jsme na děti vybrali 
bezmála 131 tisíc korun, přitom 
náklady jsme měli nulové. Ús-
tecké dětské hematoonkologii 
jsme koupili zákrokové lehátko 
a lineární dávkovač, v hodnotě 
88 934 Kč. Letos věříme, že se 
nám povede vybrat ještě více,“ 
doufá za pořadatele Zdeněk 
Pavlíček a dodává, že všichni 
účinkující vystupují zdarma.

Letošní ročník bude 28. břez-
na od 20:00 v sále pod Marián-
skou skálou. Večerem provede 
Miloš Jíra. Vstupenky za 300 Kč 
seženete v předprodeji ve Vino-
téce U Muzikanta.  gz

Ústí má srdce opět 
pomůže nemocným
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Corso by mohlo znovu 
ožít. Po opravách
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Devět nových výrobních hal
Ústí nad Labem – Výstavba devíti 
hal s rozlohou přesahující 57 ti-
síc metrů čtverečních je v plá-
nu mezi starými Předlicemi 
a Trmicemi. Podle návrhů v do-
kumentaci pro proces EIA by 
v halách mohla být například 
výroba zrcátek na automobily 

Dar kapely zútulní onkologii
Ústí nad Labem – Členové kapely 
The Boom předali zástupcům 
Onkologického oddělení ústec-
ké Masarykovy nemocnice šek 
v hodnotě 50 tisíc korun. Ka-
pela ústeckou onkologii dlou-
hodobě finančně podporuje, 
celkem jí za deset let věnova-
la z vánočních charitativních 
koncertů 460 800 korun. „Plá-
nujeme revitalizovat radiační 
části našeho zdravotnického 
pracoviště. Peníze použije-
me na zpříjemnění prostředí 

 Foto | Marie Logrová 

nebo 3D tiskáren a práci by zde 
mohlo najít až devět stovek lidí. 
Výhodou nových hal je umís-
tění v blízkosti dálnice D8. Po-
kud Centropol trading dostane 
územní rozhodnutí a stavební 
povolení, tak by výstavba měla 
začít v roce 2021.  gz

Ústí nad Labem – Město chce 
zrekonstruovat část areá-
lu Corso v Krásném Březně. 
Oprava se týká dvou budov 
z rozlehlého objektu a jejich 
přilehlého okolí. V současné 
době už má město připrave-
nou studii a hledá projektanta.

Radní na přípravu projek-
tové dokumentace schválili 
částku 10 milionů korun bez 
DPH a samotná rekonstrukce 
by podle odhadu dva roky sta-
ré studie měla stát přibližně 
121 milionů korun bez DPH.

V chátrajícím areálu by 
mohlo sídlit operační stře-
disko městské policie a vrá-
tit by se sem mohla i kultura. 
Podle náměstkyně primátora 
Věry Nechybové v areálu zů-
stane služebna městské poli-
cie a přestěhovalo by se sem 
i operační středisko s centrem 
kamerového systému. Dále se 
počítá se zachováním pobočky 
knihovny a sálem pro kulturní 
akce. Navíc by zde měly vznik-
nout lepší prostory pro krizové 
centrum. Nově by se tam mělo 

přestěhovat i ředitelství Měst-
ských služeb. 

Projekt by mělo mít město 
k dispozici zhruba rok od pod-
pisu smlouvy s vítězným pro-
jektantem a součástí zakázky 
by mělo být i vyřízení staveb-
ního povolení nebo dozor při 
přestavbě. Nabídky můžou 
uchazeči posílat do 9. břez-
na. Město chce navíc jednat 
i s dalšími spoluvlastníky ob-
jektu, aby opravili i své části 
komplexu.  gz

Strážníci dostali 
mobilní kamery

Vrak autobusu  
si majitel odtáhl

Ústí nad Labem – Z města zmizel 
vrak autobusu, který přivez-
la odtahová služba z Německa. 
Autobus si srbský majitel vyzve-
dl, zaplatil částku 550 eur a pak 
si ho odvezl.

„Zmocněnec majitele dálko-
vého autobusu uhradil parková-
ní a odtah. Následně si autobus 
převzal a odvezl. Městská poli-
cie doprovodila odtahovou služ-
bu na hranici města,“ řekl zá-
stupce ředitele městské policie 
Jan Novotný.

Vrak výletního autobusu se 
v Ústí objevil koncem ledna. Při-
vezla ho sem německá odtaho-
vá služba z Berlína, kde tamní 
policie autobusu kvůli špatné-
mu technickému stavu odebra-
la registrační značky a nařídi-
la, aby byl odstaven z pozemní 
komunikace. Proč autobus od-
tahovka přivezla zrovna do Ústí 
nad Labem, strážníkům majitel 
nebyl schopen vysvětlit.  gz

Ústí nad Labem – Mobilní kamery 
dostali od města strážníci měst-
ské policie. Kamery natáčejí 
24 hodin denně a strážník, do-
kud záznam nestáhne do počí-
tače, ho nemůže přemazat. Kro-
mě toho, že monitorují jejich 
práci, tak zaznamenávají pře-
stupky. Jedna kamera přišla na 
zhruba dvacet tisíc korun. „Za-
tím máme k dispozici čtyři ka-
mery, ale chceme, aby postup-
ně bylo na všech základnách 
alespoň pět kamer. Poslouží to 
k lepšímu objasňování různých 
přestupků a sporných situa-
cí a strážníky záznam ochrání 
i při konfliktech,“ řekl primá-
tor Petr Nedvědický. Kameru 
si strážník jednoduše připne 
pomocí magnetu na uniformu. 
Mobilní kamery doplní i měst-
ský kamerový systém a pomo-
hou například při dokumento-
vání přestupků kuřáků, kteří 
odhodí nedopalky na zem.  gz

pro pacienty,“ upřesnila, jak 
peníze onkologie použije, pri-
mářka oddělení Martina  
Chodacká.  gz

INZERCE



Z P R Á V Y

5

V chemičce vyroste vodíková stanice Na křižovatkách 
nepůjdou semafory

ú n o r  2 0 2 0

MC
20
20
00
44

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč
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Ústí nad Labem – Město získalo 
dotaci na stavbu vodíkové pl-
nicí stanice. Ta bude postave-
na na okraji areálu chemičky, 
který bude zároveň dodava-
telem vodíku. Ekologicky čis-
tou surovinu využijí autobusy 
městské hromadné dopravy, 
ale také veřejnost. 

Evropská dotace z operač-
ního programu Doprava činí 
téměř 31 milionů korun. Ná-
klady na stavbu jsou mezi 
25 až 50 miliony podle počtu 

stojanů. „Chtěli bychom se 
přiblížit ke třiceti milionům, 
aby si dopravní podnik na 
stavbu nemusel brát úvěr,“ 
řekl ústecký primátor Petr 
Nedvědický. 

Projektová dokumentace by 
měla být hotova na začátku 
roku 2021, stanice samotná by 
měla být vybudována do kon-
ce téhož roku. Dotaci stát pro-
platí po dokončení stavby. 

Po vybudování stanice by 
mělo následovat pořízení 

vodíkových autobusů, které 
by zajistily jak dopravu měst-
skou, tak krajskou, protože je-
jich dojezd je až 350 km. Cena 
jednoho vozu je podle primá-
tora zhruba 20 milionů korun.

„Provoz vodíkových autobu-
sů je sice dražší než klasic-
kých, ale je to zelený ekologic-
ký provoz,“ dodal Nedvědický. 
Zavádění vodíku do hromad-
né dopravy navazuje na me-
morandum o spolupráci mezi 
městem a Spolchemií.  gz

Ústí nad Labem – Ve městě pro-
běhne na konci února, v břez-
nu a dubnu výměna řadičů svě-
telně řízených křižovatek. Na 
některých křižovatkách budou 
proto vypnuty semafory.

Tato výměna se týká křižo-
vatky Havířská x K Zahrád-
kám v termínu 24.–26. úno-
ra, Malá Hradební x U Trati 
v termínu 9.–11. března, Pře-
chod Bílinská (Malá Hradeb-
ní) v termínu 9.–12. března 
a Žižkova x Makro v termínu 
6.–8. dubna.  gz

Ústí nad Labem – Vyšší odbornou 
školu zdravotnickou a Střední 
školu zdravotnickou z Ústí nad 
Labem vybrali svým hlasová-
ním studenti a absolventi jako 
nejlepší střední školu Ústecké-
ho kraje za rok 2019. 
„Tohoto ocenění si velmi váží-
me. Je pro nás motivací i nadále 
poskytovat kvalitní vzdělává-
ní a podporovat příznivé školní 
klima. Především mě potěši-
la zpětná vazba na školu od 

K výměně kotle 
pomůže i půjčka
Ústí nad Labem – Příjemcům kotlí-
kové dotace od Ústeckého kraje 
poskytne město půjčku na vý-
měnu neekologického kotle. Má 
na to téměř devět milionů korun 
a příjem žádostí začne v březnu.

„Bezúročnou půjčku mohou 
využít občané Ústí nad Labem, 
kteří požádali o dotaci na výmě-
nu nevyhovujícího kotle na tuhé 
palivo za moderní ekologicky 
šetrné zdroje v rámci kotlíkové 
dotace Ústeckého kraje a jejich 
žádost byla schválena. Podle 
předběžných předpokladů by 
mohlo být vyměněno na čtyřicet 
nevyhovujících původních kot-
lů na tuhá paliva,“ řekla mluvčí 
magistrátu Romana Macová. 

Formulář žádosti a pravidla 
najdete na webu města. Ma-
ximální výše půjčky může být 
v případě pořízení plynového 
kondenzačního kotle 150 tisíc 
korun a v případě tepelného 
čerpadla nebo kotle na bioma-
su 200 tisíc korun. Půjčky po-
můžou s financováním výměny 
starých neekologických kotlů 
těm domácnostem, které nemají 
našetřeno na financování nebo 
předfinancování výměny kot-
le. Půjčka bude splatná až pět 
let.  gz

Na Ústecku se 
objevila úplavice
Předlice – V Předlicích se objevi-
la úplavice, hygienici zazname-
nali zatím šest případů. Tato 
vysoce nakažlivá nemoc se do 
Ústí dostala nejspíš ze Sloven-
ska. „Poučili jsme místní, jak 
se mají při výskytu úplavice 
chovat, a seznámili jsme je se 
základními pravidly osobní 
hygieny, což by mělo zabránit 
dalšímu šíření nemoci, “ řek-
la vedoucí ústeckého odděle-
ní protiepidemického odbo-
ru Krajské hygienické stanice 
Eva Patrasová.

Nakažlivou úplavici za-
znamenali i v trmické škole. 
„Z důvodu potvrzeného výsky-
tu úplavice jsme na školách 
zavedli zvláštní hygienický 
režim, antibakteriální mý-
dla, jednorázové ručníky. Žáky 
i učitele jsme poučili a dopo-
ručili omezení hromadných 
akcí,“ doplňuje Eva Patrasová 
s tím, že už proběhla inkubač-
ní doba a žádné další případy 
se neobjevily.

Úplavice je akutní a vysoce 
infekční onemocnění. Nemoc 
se projevuje bolestmi břicha 
a průjmy. Prevence spočívá 
v dodržování hygienických ná-
vyků.  gz
INZERCE

Nejlepší školou v kraji 
se stala ústecká zdrávka

našich absolventů,“ řekla ředi-
telka školy Miroslava Zoubko-
vá. K úspěchu ředitelce školy 
Miroslavě Zoubkové blahopřál 
hejtman Oldřich Bubeníček.  gz

Radnice vybere projekty 
občanů, na které dá miliony
Ústí nad Labem – Do takzvané-
ho participativního rozpočtu, 
kde lidé mohou spolurozhodo-
vat o tom, do jakých projektů 
město investuje 5 milionů ko-
run, přišlo celkem jednadvacet 
návrhů. V nich Ústečané chtě-
jí nejvíce nová dětská hřiště, 
discgolfové hřiště, hřiště na 
teqball, upravit Humboldtovu 
vyhlídku nebo rekonstruovat 
podchod v ulici U Trati. 

Návrhy, které pak komi-
se schválí jako proveditelné, 

představí autoři veřejnosti 
a nakonec proběhne elektro-
nické hlasování. Hlasující bu-
dou mít 3 kladné hlasy a jeden 
záporný.

Oproti loňsku udělali rad-
ní několik změn. Hlavně kvůli 
zrychlení procesu posuzování 
a hodnocení. Novinkou je, že 
návrhy mohou podávat i mi-
moústečtí. Zvýšená je nejvyš-
ší možná částka na jeden pro-
jekt, místo loňských 350 tisíc 
je to 500 tisíc korun.  gz
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Při studiu na Střední škole AGC se můžete podívat do Belgie
Střední škola AGC se vý-

znamně angažuje ve spolu-
práci škola – firma a v rámci 
stipendijního programu, na-
bízeného studentům zaměře-
ným na robotiku a automatiza-
ci. Ve spolupráci s mateřskou 
firmou AGC Flat Glass Czech 
a AGC Automotive Czech jsme 
připravili další výchovně vzdě-
lávací program, který se neo-
mezuje jen na klasické stipen-
dium a smluvně garantovaný 
profesní růst ve společnosti 
AGC po absolvování školy, ale 
rovněž obnáší další netradiční 

aktivity, zajímavé nejen pro 
studenty, ale i pro budoucí za-
městnavatele. Jedním z nich 
je právě odborná stáž v belgic-
kých závodech AGC.

Belgická stáž se v letošním 
roce uskutečnila v týdnu od 
3. do 7. února. Pro tři stipen-
disty s pedagogickým dopro-
vodem byl připraven bohatý 
program na celých 5 dní. Stu-
denti navštívili AGC Technova-
tion Centre v městě Gosselies. 
Měli možnost seznámit se s ab-
solutní špičkou v technologi-
ích a ve zpracování skla. Říct, 

že tam na ně dýchla budouc-
nost, není vůbec nadnesené. 
Účastníci navštívili provozy 
Automotive a Float ve městech 
Fleurus a Moustier. Seznámili 
se s činnostmi v preprocesin-
gu a postprocesingu při výrobě 
skel do automobilů a zhlédli 
ukázky vyvíjených IT aplikací 
pro sledování výroby. V přípa-
dě výroby plochého skla se po-
dívali do logistického zázemí. 
Rovněž absolvovali návštěvu 
v IT centru v Louvain-La-Ne-
uve. Tato část byla obzvláště 
cenná díky IT zaměření budou-
cích specialistů.

Nešlo ale pouze o „práci". 
Jeden den pobytu byl věno-
ván návštěvě hlavního města 
Belgie Bruselu, kde společně 
navštívili historické centrum 
plné památek a světoznámou 
plastiku Atomium. Poté zavíta-
li do „Benátek severu" – do se-
verobelgického města Bruggy.

Po celou dobu pobytu bylo 
o studenty vzorně postaráno. 
Zvýšili své povědomí o struk-
tuře a praxi společnosti AGC, 
a v neposlední řadě si zvýšili 
sebevědomí v komunikaci, ne-
boť výhradním jazykem odbor-
né stáže byla angličtina. sj

Nové centrum sportovní medicíny 
slouží profesionálům i veřejnosti
Ústí nad Labem – Preventivní 
i kontrolní vyšetření, zátěžové 
testy, diagnostika nebo povinné 
sportovní prohlídky. To všech-
no nabízí nové Centrum spor-
tovní medicíny v ústecké EUC 
Klinice. Sloužit bude rekreač-
ním i vrcholovým sportovcům 
všech věkových kategorií.

„Sportovcům rekreačním 
i profesionálním poskytujeme 
ucelený program, který nabízí 
jedinečné propojení sportov-
ní medicíny a péče praktické-
ho lékaře na jednom místě, a to 
současně s možností dalších 
rychlých vyšetření u jednot-
livých specialistů. Pod jed-
nou střechou a nejlépe v jeden 
den,“ přibližuje činnost centra 
vedoucí lékař profesor Ladislav 
Pyšný.

Zařízení by mělo sloužit ne-
jen vrcholovému sportu, ale 
i veřejnosti. „Některé kluby už 
k nám roky chodí a teď budeme 
pečovat i o individuální spor-
tovce, kteří chtějí trénovat pod 
dohleden a chtějí vědět, jak na 
tom jsou, jak se zlepšují. Jsme 
jediné pracoviště v Čechách, 

kde nabízíme nejen sportov-
ní medicínu, ale také ordinaci 
praktického lékaře. Pečujeme 
o klienty napříč mnoha speci-
alizacemi, máme k dispozici 
medicínské vybavení na vysoké 
úrovni, laboratoře, zobrazova-
cí metody a brzy bude mož-
nost využívat i chat s lékařem,“ 
vysvětluje výkonný ředitel 
divize strategického rozvoje 

zdravotnické skupiny EUC Jiří 
Madar.

Jedni z prvních, kdo si pra-
coviště prohlédli, byl i hokejo-
vý olympijský vítěz z Nagana 
a mistr světa Jan Čaloun nebo 
boxerská světová šampionka 
Fabiana Bytyqi, kteří se ujali 
i slavnostního přestřižení pás-
ky a zdůraznili důležitost inves-
tice do vlastního zdraví. gz

Marie bude brázdit 
Labe i letos v létě
Ústí nad 
Labem – 
Převozní 
loď Marie 
zajišťuje 
lodní do-
pravu na 
Labi se zastávkami Vaňov, cyklo-
kemp Brná, Dolní Zálezly, Církvi-
ce, Libochovany, Velké Žernose-
ky, Píšťany a zpět. Ceny jízdného 
se v letošní sezoně nezmění 
a i rozsah dopravy zůstane stej-
ný jako v minulých letech.

„Cena jízdného se v roce 2019 
pohybovala od 10 do 38 korun 
za osobu. Příplatek za psa, ko-
čárek a jízdní kolo byl 15 korun. 
Kapacita lodi je 35 osob. Loď 
Marie bude v měsících červnu 
a září jezdit pouze o sobotách, 
v červenci a srpnu o sobotách 
a úterých. Celkem jde o 175 ho-
din plavby,“ vysvětluje Roma-
na Macová, mluvčí ústeckého 
magistrátu.

Letní linková lodní doprava 
lodí Marie je velice oblíbená, 
v loňském roce bylo přeprave-
no 1 135 platících osob, 226 kol 
a kočárků. Radní schválili pro 
její provoz dotaci 200 tisíc ko-
run, kterou musí ještě schválit 
zastupitelstvo. gz
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Není sestra jako sestra. O specializaci v domácí péči
Když se řekne zdravotní se- 

stra, většina z nás si představí 
pobyt v nemocnici. Ale jde to 
i jinak. A s tím pomůžou sest- 
řičky v domácí péči. Ty umož-
ňují nemocným léčit se doma, 
jsou k dispozici 24 hodin den-
ně a 7 dní v týdnu. Sestřičky 
v ACME jsou naprosté profe- 
sionálky, které se musí neustá-
le vzdělávat. 

„Pro zkvalitnění poskytová-
ní zdravotní péče v domácím 
prostředí absolvují všech-
ny zdravotní sestry agentury 
ACME domácí péče další vzdě-
lávání a školení formou Certi-
fikovaných kurzů,“ říká Šárka 
Doležalová, vrchní sestra z ús-
tecké agentury ACME, která 
nám kurzy i představuje.

Katetrizace močového mě-
chýře, péče o permanentní 
močový katetr a čistá intermi-
tentní katetrizace. „Cévková-
ní u muže bez tohoto školení 
může provádět pouze lékař. 
My můžeme tento úkon pro-
vádět a tím odpadá u klienta 
často opakované volání zá-
chranné služby,“ vysvětluje 
vrchní sestra.

Kurz ošetřovatelské péče 
o cévní vstupy sestřičkám 
umožňuje v domácím pro-
středí samostatně používat 

a ošetřovat všechny centrální 
žilní vstupy, rozeznat případ-
né komplikace. Podle Šár-
ky Doležalové to pro klienta 
znamená, že je mu podávána 

ACME Domácí péče, s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: 475 216 331, 475 216 582
E-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz

K O N T A K T

infuzní terapie doma, a to 
i dlouhodobě.

Po absolvování kurzu spe-
cifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty 

je sestra schopna rozpo-
znat komplikace, fáze hojení 
a sama je schopna určit, jaké 
léčivo je aktuálně vhodné. 

Nezbytný je i kurz péče 
o pacienty se stomií. Sestra 
umí řešit veškeré komplika-
ce. „Je schopna zvolit vhodnou 
stomickou pomůcku a dokáže 
pomoci zlepšit psychický stav 
klientů. Naučit svěřence se-
bepéči nebo zaučit rodinného 
příslušníka.“ 

V neposlední řadě sestry 
z agentury ACME musí ab-
solvovat školení kompresiv-
ní terapie, které umožňuje 
správné a kvalitní přikládá-
ní elastických bandáží dol-
ních končetin. „Díky tomu 
je sestra schopna zajistit 
klientovi komprese pomocí 
přístrojů i odbornou terapii 
v léčbě lymfedému končetin,“ 
uzavírá vrchní sestra Šárka 
Doležalová.

Ústí nad Labem – Unikátní zá-
krok si připsali specialisté 
z Kliniky urologie a robotic-
ké chirurgie ústecké Masary-
kovy nemocnice. Roboticky 
asistovaná plastika močovo-
du, takzvaného Boariho lalo-
ku, byla první takto provedená 
operace v České republice. 

„Protože jsme první praco-
viště, které v Česku tento chi-
rurgický zákrok provádí robo-
ticky, využili jsme možnosti 
a uspořádali workshop pro 
ostatní urologická pracoviště, 
hlavně pro ta, která již mají ro-
botický systém,“ řekl přednos-
ta kliniky Jan Schraml.

Skupina lékařů z celé České 
republiky tak mohla sledovat 
výkony uskutečněné týmem 
přednosty kliniky v přímém 
přenosu. Učit se pracovat s ro-
botem se sem jezdí nejen chi-
rurgové z předních českých 
zdravotnických zařízení, ale 
také lékaři z celé střední a vý-
chodní Evropy.

Princip výkonu spočívá 
v nahrazení poškozené části 

pánevního močovodu lalo-
kem z močového měchýře. Je 
potřeba obnovit pasáž cesty 
moče z močovodu do močo-
vého měchýře. „Aby chirurg 
mohl operaci provést, musel 
vést řez o délce 10 – 20 centi-
metrů. Pak začala některá pra-
coviště alternativně provádět 
výkon laparoskopicky. Bohužel 
to ale nešlo vždy,“ vysvětluje 
přednosta kliniky Jan Schraml 
a dodává, že možnost prová-
dět operace s asistencí robota 
probíhá miniinvazivně – pouze 
z pěti vstupů. gz

Z P R Á V Y

Rekonstrukce plaveckého 
areálu na Klíši se prodražuje
Ústí nad Labem – Radní schvá-
lili další navýšení ceny za re-
konstrukci venkovního pla-
veckého areálu v ústecké 
čtvrti Klíše. Celková částka 
za rekonstrukci se zvedla na 
118,5 milionu korun. 

Už loni na podzim radní 
schválili zvýšení ceny za re-
konstrukci na bezmála 115 mi-
lionů korun. Už je to přibliž-
ně o 9,5 milionu více, než byla 
původní nabídka firmy Me-
trostav, která rekonstrukci 
provádí. Navíc se třeba bude 
dělat závlahový systém, který 
v původním projektu není. 

„Dlouhotrvající suchá léta 
nás přesvědčila, že je nut-
ný,“ řekl náměstek primáto-
ra Pavel Tošovský a dodal, že 
v současné době se připravuje 
dodatek, kde generální doda-
vatel ocení vícepráce z havá-
rie, která se stala koncem loň-
ského roku.

Takže ani takto navýšená 
cena není konečná. Zhruba 
koncem února bude jasné, ko-
lik město za výměnu části po-
trubí a zařízení zaplatí navíc. 
Kvůli problémům se dokonče-
ní stavby posune z března na 
začátek června. gz
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Ivona Březinová: Při psaní mohu být princezna, kluk i gamblerka
Spisovatelka Ivona Březinová pochází z Ústí 
nad Labem a nedá na něj dopustit. Psaní se 
začala naplno věnovat po narození dcer a tím 
si plní své sny. A je ráda, že i v době moderních 
technologií lidé stále rádi čtou.
Gabriela Zlámalová

Pocházíte z Ústí, ale už zde 
nežijete. Vracíte se na sever 
Čech?

V Ústí jsem žila od naroze-
ní až do svých pětadvaceti let. 
Pak jsem odešla za manželem 
do Prahy, ale nějakou dobu jsem 
ještě do Ústí dojížděla na Peda-
gogickou fakultu, kde jsem pů-
sobila jako odborná asistentka 
na katedře bohemistiky. Po dvou 
mateřských dovolených jsem už 
do práce nenastoupila a zača-
la psát knihy. Před několika lety 
jsme z Ústí do Prahy přestěho-
vali i mé rodiče, takže do svého 
rodného města jezdím už hlavně 
pracovně. Naposled to bylo vlo-
ni v říjnu, když si mě na besedy 
pozvala ZŠ SNP. Shodou okol-
ností je to škola, kam jsem kdysi 
chodila do první a druhé třídy. 
Několikrát jsem byla na bese-
dách v „mém“ gymnáziu v Jateč-
ní, ale i v knihovně a různých 
základních školách. A třeba do 
knihovny v Trmicích jsem jezdi-
la pasovat prvňáčky na čtenáře. 
Ale musím říct, že v okolí Ústí je 
spousta míst, kde jsem ještě be-
sedy neměla. Někdy mám pocit, 
že jiné části republiky mě na be-
sedy zvou častěji než můj rodný 
sever, což mě trochu mrzí.

Jak na dětství vzpomínáte?
Jako na krásný čas, kdy si člo-

věk tvoří své sny a zkouší, co 
v něm je. Bydleli jsme na malém 
sídlišti Hornická – Stará. Z domu 

to byl jen skok na louku, kde se 
v zimě dalo sáňkovat. Do školy 
jsem to měla pět minut, a ještě 
blíž stála knihovna, kterou jsem 
od druhé třídy okupovala někdy 
i dvakrát týdně. Prý se teď zva-
žuje, zda tuhle pobočku měst-
ské knihovny nezavřít. Myslím, 
že by to byla velká škoda. Ale 
víkendy jsme od jara do podzi-
mu trávili na chatě v Brné. Tam 
byl můj druhý domov. A v zimě 
jsme s tatínkem každou sobotu 
i neděli jezdili lyžovat na Telni-
ci a později město vypravovalo 
pravidelné autobusy do Krko-
noš. Zpáteční jízdenka tehdy 
stála pět korun. V šest ráno se 
vyjíždělo z Ústí a ve čtyři odpo-
ledne, když zavřeli vleky, se jelo 
zpátky.

Máte v Ústí nějaká oblíbená 
místa?

Měla jsem ráda procházku od 
hydrometeorologického ústa-
vu na Kočkově až k Erbenově 
vyhlídce. Miluju Sluneční stráň 
v Brné, kde rostou bělozářky 
a třemdavy s ostře kořeněnou 
vůní a klidně tam můžete potkat 
muflona. Dole v hloubce pod 
vámi teče Labe. Za mého dětství 
bylo v létě každou chvíli plné 
maličkých plachetnic z místní-
ho jachtklubu a veslařské závo-
dy jsme z chaty sledovali jako 
na tribuně. Ráda se vracím na 
hrad Střekov, jeden z nejkrásně-
ji položených hradů, co znám. 

Měli jsme tam kdysi maturitní 
večírek. A jsem moc ráda, že se 
podařilo zachránit Větruši. Pa-
matuji si na dobu, kdy vybyd-
lená budova plná suti a s okny 
zatlučenými prkny, aby dovnitř 
nechodili bezdomovci, měla na-
mále. Dneska si tam dám zmr-
zlinový pohár a s pohledem na 
město pod nohama jsem hrdá, 
že ho znám, protože jestli je Ústí 
něčím opravdu výjimečné, jsou 
to výhledy, pohledy do krajiny 
a průhledy z ulic třeba na takový 
městský unikát, jako je Marián-
ská skála.

Studovala jste Pedagogic-
kou fakultu na ústecké uni-
verzitě. Chtěla jste být někdy 
učitelka?

Popravdě ani ne. Chtěla jsem 
vystudovat český jazyk a litera-
turu. Historii jsem k tomu při-
brala jako poněkud objemné 
příruční zavazadlo, z kterého 
ale dodnes tu a tam vytáhnu ně-
jakou užitečnou věcičku. Mým 
snem nebylo učit, ale psát. Už 
jako pětiletá jsem snila o tom, že 
budu spisovatelkou.

Jak jste se dostala k psaní 
knížek? 

V období realistických úvah 
o budoucnosti jsem zvažova-
la povolání literární redaktorky 
nebo teoretičky. A po promoci 
jsem se opravdu začala připra-
vovat na dráhu literárního věd-
ce. Až narození dcer mě vrátilo 
k mým původním cílům. Na ma-
teřské dovolené, to už jsem by-
dlela v Praze, jsem začala psát 
knihy pro děti. Sen se mi začal 
plnit.

Která kniha vyšla jako první? 
Moje první napsaná kniha 

se jmenuje Panáček Paneláček 
a odehrává se v domě, v němž 

jsem strávila dětství. Dvanácti-
patrový panelák, jeden ze dvou 
věžáků na sídlišti Hornická – 
Stará, se stal pohádkovým mís-
tem, když se v jedné z dopisních 
schránek vylíhl skřítek, Panáček 
Paneláček. Pro nejen začínají-
cího spisovatele je důležité, aby 
prostředí, o kterém píše, dob-
ře znal. Já jsem v onom věžáku 
měla vychozený každý schod, 
osahaný každý kousek zábradlí, 
knoflíky ve výtahu jsem mačka-
la poslepu a sklepy ani vyhlídko-
vá terasa pro mě nebyly třinác-
tou komnatou. Kniha nevyšla 
hned. Předhonily ji příběhy, 
které jsem napsala pro trochu 
starší děti, Zrcátko pro Markétu 
a Věra, Nika a sedm babiček. 
A dodnes je to tak, že mi knihy 
vycházejí v trochu jiném pořadí, 
než jak byly napsané. Každý pří-
běh čeká na svůj čas. Ale pravda 
je, že bezprostředně po vydání 
prvních knih po mně naklada-
telé chtěli další. Soukolí psaní 
a vydávání se po letech čekání 
dalo velmi rychle do pohybu.

Jsou náročné spisovatelské za-
čátky? Je těžké se v této bran-
ži prosadit?

Hodně záleží na tom, jak vy-
zrálý rukopis začínající autor 
předkládá, jestli oslovuje správ-
ně zaměřené nakladatelství 
a zda je schopen zaujmout i ně-
koho jiného než svůj rodinný 
fanklub. Jako školačka jsem za-
čínala psaním poezie. Účastnila 
jsem se mnoha literárních sou-
těží, a pak i dokonce setkání se 
severočeskými spisovateli. Prv-
ní rady mi dávali básník Milan 
Hrabal, spisovatelé Volák, Šve-
jda, Páral… Dokonce jsem jed-
nu dobu jednala o vydání sbírky 
s tehdejším Severočeským na-
kladatelstvím. Ale to bylo ještě 
v době před odchodem do Prahy. 
Po narození dcer nastal zlom. Od 
poezie jsem udělala úkrok k lite-
ratuře pro děti. Oslovila jsem na-
kladatelství Albatros, naklada-
telství Petra a v poměrně krátké 
době začala nakladatelství oslo-
vovat mě. U literatury určené 
malým a dospívajícím čtenářům 
už jsem zůstala. A moc ráda. 
Psaní pro děti mi přináší ob-
rovskou životní radost. Dodnes 
ale vnímám, že jsou si knihy 
pro děti a poezie vnitřně blízké. 
A protože si uvědomuji, jak pro 
mé začátky byly důležité literár-
ní soutěže, propůjčila jsem jed-
né z nich své jméno. Cenu Ivony 
Březinové vyhlašuje v projektu 
„Psaní pomáhá“ nadační fond 
Gabrielis, jehož jsem patronkou. 
Téma letošního ročníku soutěže 

vystudovala Pedagogickou fakultu 
v Ústí nad Labem, obor český jazyk – 
dějepis. Po absolvování školy zůstala 
na katedře bohemistiky jako asistentka, 
později odborná asistentka. Od roku 
1996 se živí psaním knih. V letech 2005 
– 2011 vyučovala předmět Tvůrčí psaní 
na Literární akademii Josefa Škvorecké-
ho v Praze, kde od roku 2008 zastávala 
funkci vedoucí Katedry tvůrčího psaní 
a pak i prorektorky pro uměleckou 
a ediční činnost. Za dobu svého půso-
bení na Literární akademii připravila se 
svými studenty šest knižních projektů. 
Je vdaná, s rodinou žije v Praze.

Ivona Březinová 
P R O F I L

barva: všechny 
odstíny modré

jídlo: chilli a čokoláda

hudba: ticho

číslo: radši mám 
písmena, zato  
všechna

politik: nemám

M O J E  N E J
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ú n o r  2 0 2 0

pro děti od 10 do 18 let zní: „To 
si piš, že to dám!“

Čtou lidé? Nebo je doba tak 
hektická, že na knížky nezbý-
vá čas?

Čtou. V metru, v autobusu, 
ve vlaku… čtou noviny, časopi-
sy, knihy i čtečky. Na médiu až 
tolik nezáleží. A naštěstí čtou 
i děti. Samozřejmě že se vinou 
obrovského zrychlení životního 
tempa čte méně. Samozřejmě 
že moderní technologie, nová 
média a sociální sítě odvádějí 
od čtení pozornost. Ale tragic-
ké to určitě není. Kdyby nebylo 
tolik čtenářů, nevydávalo by se 
tolik knih. Vidím to i na své prá-
ci. Jsem ráda, že stále mám pro 
koho psát.

Jaké jsou vlastně vaše knížky 
a pro koho jsou určeny?

Píšu knihy pro všechny vě-
kové kategorie dětí a dospíva-
jících. Některé z nich čtou i do-
spělí, ačkoliv jsem to původně 
nezamýšlela. To se týká napří-
klad knih Řvi potichu, brácho, 
www.bez-bot.cz, Nausika, dív-
ka z Knossu nebo triptychu 
Holky na vodítku. Pro mě 
je důležité psát, co mě baví 
a zároveň naplňuje. Jednou 
je to leporelo o zvířátkách, 
jindy příběhy o narkoma-
nech, jednou encyklopedie 
pro děti a pak zase histo-
rický příběh ze starověké 
Kréty. V loňském roce vy-
šla kniha Taneční v noční 
košili, která je jako jediná 
z mých knih primárně ur-
čená seniorům. Ale opět má 
silný přesah do světa dětí.

A co vás k tomu vedlo psát 
především pro děti a mládež?

Pravděpodobně za to mo-
hou moje vlastní děti. Jak už 
jsem říkala, psát jsem začala 
na mateřské dovolené. Byla 
jsem ponořená do světa dětí 
a už se mi z něj nechtělo vyno-
řit. Když píšu pro děti, stávám 
se dítětem. A v tom stavu je 
mi moc dobře.

Píšete pohádky, musíte mít 
velkou fantazii?

Při psaní nejde jen o fan-
tazii. Člověk se musí umět 
dívat, pozorovat, poslouchat, 
domýšlet a kombinovat. Mě 
třeba neuvěřitelně baví být 
pokaždé někým jiným. Při 
psaní mohu být princezna, tři-
náctiletý kluk, pes, nebo taky 
gamblerka. S každou postavou, 
kterou napíšu, získávám další 
život.

Píšete i o autismu, handi-
capech nebo šikaně. Co vás 
k tomu vede?

Literatura pro děti, to nejsou 
jen pohádky, patří sem i závaž-
ná témata. Vždyť ani reálný 
svět dětí není vždycky růžo-
vý a spousta dětí hledá v kni-
ze oporu, ubezpečení, že v tom 
není samo, že i jiní mají své 
problémy, s kterými se musí vy-
pořádat. Některé z mých knih 
dokonce vznikly na popud kon-
krétních organizací, nadací 
a spolků. Ostatně materiál pro 

knihu Lentilka pro dědu Edu 
jsem kdysi sbírala v Seniorcen-
tru ve Všebořicích. A některé 
informace ke knize Jmenuji se 
Alice a jsem narkomanka, jsem 
získala v ústeckém K – centru, 
které sídlilo ve Staré ulici kou-
sek nad poliklinikou. Přizná-
vám, že psaní o hendikepech 
někdy bolí. Není snadné psát 
o rodině, která se stará o nízko-
funkčního autistu. Nebo o klu-
kovi, který v patnácti letech 
přijde o obě nohy. V tu chvíli 
nevnímám, že jsou to vymyš-
lené postavy. Když o nich píšu, 
stávají se součástí mého života. 
Ale podstupuji ten stres dobro-
volně a s plným nasazením, pro-
tože vím, že to čtenáři většinou 
ocení.

Která z vašich knížek je pro 
vás nejdůležitější?

Nejdůležitější? Nejdůležitěj-
ší je pro mě vždycky ta, kterou 
právě píšu, o které přemýšlím, 
kterou právě prožívám a u kte-
ré doufám, že se mi podaří ji 

dopsat do úplného konce 
tak, aby si ji někdo přeče-
tl s takovou radostí, s ja-
kou ji píšu.

Jak taková práce na 
knize probíhá? Ko-
lik knih napíšete za 
rok? A víte třeba, 
kolik jste jich už 
napsala?

To je různé. Ně-
které knihy se píší 
několik dní, jiné 

několik let, pokud 
do procesu vzniku za-
počítám i čas přípra-
vy. Jsou témata, která 

si z prstu nevycucám. Pak 
musím kvůli jedné své kni-
ze přečíst třeba deset ji-

ných, většinou odborných, 
abych problém nastudova-
la. A často musím jít i do te-
rénu, abych viděla, slyšela, 
osahala si, procítila… pak se 
mi píše mnohem líp. Celko-
vý počet mých knih, knížek 
i knížeček pro nejmenší už 
přesáhl stovku.

Kde čerpáte inspiraci?
Nejtěžší otázka světa. Ne-

vím. Inspirace je všude kolem 
nás i v nás. 

Máte za svou tvorbu mnoho 
ocenění. Řekla byste, kterého 
si ceníte nejvíce?

Asi je to syntéza všeho, pro-
tože právě ona mi dává pocit, 
že nešlo o náhodu. Mám něko-
lik Zlatých stuh, Ceny učitelů, 

Ceny knihovníků, dvě nomina-
ce na Magnesii Literu. V roce 
2004 byla v jihoafrickém Kap-
ském Městě na Honour list IBBY 
(International Board on Books 
for Young People) zapsaná moje 
kniha Začarovaná třída. (Mimo-
chodem i za její vznik vděčím 
pobytu v Ústí.) A moc si vážím 
toho, že jsem byla pasovaná na 
rytířku Řádu krásného slova. 
Radost mám samozřejmě z kaž-
dého vydání v zahraničí i z fak-
tu, že mnohé z mých knih vy-
cházejí opakovaně, ve druhých, 
třetích, čtvrtých, dokonce i pá-
tých vydáních. Výsledkem je vě-
domí, že to, co dělám, má smysl.

Pracujete teď na něčem 
novém?

Ano, připravuji se na psaní 
páté knihy GO!, což je cyklus 
dobrodružných příběhů o přežití 
v mezních situacích. Partu šesti 
dětí ve věku 10–16 let už jsem 
vystavila těžkým zkouškám při 
ztroskotání na moři, pádu la-
viny, zabloudění v džungli či 
na poušti. K této řadě existují 
i webové stránky www.gangod-
vaznych.cz, které ukazují záku-
lisí vzniku těchto příběhů, obsa-
hují bonusy, hry, kvízy a spoustu 
užitečných informací na téma 
přežití.

Kde vás vaši čtenáři mohou 
na jaře potkat?

Od dubna opět vyrážím na 
cesty za čtenáři. Diář se mi po-
malu plní. Doporučuji sledovat 
moje webové stránky www.bre-
zinova.cz, sekci Besedy. Ráda 
jezdím tam, kde jsem ještě ni-
kdy besedy neměla (v Ústeckém 
kraji jich je pořád spousta). Za 
dvacet let, co na besedy jezdím, 
už jsem si o čtení a psaní poví-
dala s dětmi asi ve všech čes-
kých městech, která mají víc 
než 10 000 obyvatel. A těch, 
která mají víc než 5 000 obyva-
tel, už mi zbývá navštívit něco 
kolem třiceti. 

Jak ráda trávíte volný čas? 
Čtete třeba?

Když se člověku splní dět-
ský sen o tom, čím by chtěl být, 
může se stát, že mu pracovní 
a volný čas splývá. Pro mě je 
psaní prací i zálibou zároveň. 
A k práci spisovatele patří nejen 
psát, ale i číst. Jsem šťastná, že 
mě obojí pořád hodně baví.

Jaké máte plány do budoucna? 
Plánů mám na deset let do-

předu. Ale jestli se splní, nebo 
jak se promění, to ukáže jen 
čas.
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Will Eifell pokřtí 
novou desku v Ústí Fosilie z Tisé budou v muzeu 

V divadle uvidíte Mozartovu Kouzelnou flétnu

Ústí nad Labem – Vývrat bří-
zy v Tiských stěnách odkryl 
pískovcovou vrstvu s fosilie-
mi z druhohor, z geologického 
období křídy (stáří cca 90 mil. 
let). Nález zkamenělin ohlásil 
v závěru loňského roku Správě 

Národního parku České Švýcar-
sko německý turista. Její pracov-
níci ve spolupráci s geoložkou 
Muzea města Ústí nad Labem 
nález zdokumentovali, část fo-
silií byla vyjmuta z pískovcové-
ho masívu a byla přemístěna do 

Ústí nad Labem – Ústecký pís-
ničkář Will Eifell přichází čtyři 
roky po folkovém albu s novou 
deskou Málo času spát. Ta se 
tentokrát nese více ve stylu 
laptopového písničkářství, kdy 
se kytary střídají se synteti-
zátory, ticho s elektronický-
mi bicími a šepot s refrény. Na 
křest a koncert se můžete těšit 
7. března od 20.00 v Hraničá-
ři. Vstupné je v předprodeji za 
100 korun. Na místě v den ko-
nání akce zaplatíte 150 korun. 
Jako hosté vystoupí brněnský 
písničkář Martin Binder a ús-
tečtí elektroničtí OwL.  zu

Sbor po osmé pořádá 
benefiční koncert 
Ústí nad Labem – Užijte si v Se-
veročeském divadle už 8. Be-
nefiční koncert, který pořádá 
Ústecký dětský sbor. Uskuteční 
se 5. března od 18.00. Vstupné 
je 400 korun. Výtěžek ze vstup-
ného podpoří konkrétní han-
dicapované dítě z ústeckého 
regionu. Představí se vokální 
uskupení 4TET včetně skvělého 
Jiřího Korna. Nebudou chybět 
ani Kateřina Brožová, Daniela 
Šinkorová a Jan Šťastný.  zu

Ústí nad Labem – Zajděte si do 
Severočeského divadla na ope-
ru Kouzelná flétna. Na předsta-
vení se můžete těšit 27. února 
od 19.00. Vstupné je od 150 do 
430 korun. Kouzelná flétna je 
poslední dílo Wolfganga Ama-
dea Mozarta, které bylo popr-
vé uvedeno ve Vídni 30. září 
1791 v Divadle Na Vídeňce. Ně-
mecké libreto k opeře napsal 
Emanuel Schikaneder. Autoři 

vyšli z tradice starovídeňské 
kouzelné opery, jednoho z typů 
singspielu, zpěvohry kombinu-
jící zpívané a mluvené pasáže, 
v němž vedle postav ze světa 
lidí vystupovaly různé pohád-
kové bytosti i zvířata. Kouzel-
ná flétna se stala nejslavněj-
ší ukázkou tohoto žánru nejen 
díky pohádkovému příběhu, ve 
kterém princ Tamino za pomo-
ci kouzelné flétny a komického 

společníka Papagena hledá 
cestu k princezně Pamině, dce-
ři Královny noci, ale také díky 
odkazům na zednářskou sym-
boliku a v neposlední řadě díky 
Mozartově okouzlující hudbě. 
Rok po vídeňské premiéře se 
opera hrála i v Praze, a to v bu-
dově dnešního Stavovského di-
vadla 25. října 1792. Jde o jedno 
z nejhranějších děl světového 
operního repertoáru.  zu

muzejního depozitáře. Pestrost 
zkamenělého světa Labských 
pískovců si veřejnost bude moci 
prohlédnout již koncem letoš-
ního února v Muzeu města Ústí 
nad Labem, které připravuje 
k tomuto tématu výstavu.  zu

Prázdniny s ..

Addamsovou rodinou

Barevná dílna Štědronín 2020

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Jana Stoicová, DDM Ústí n.L. keramika@ddmul.cz
online přihlášky: www.ddmul.cz/tabory - letní pobytové

2. 8. - 14. 8. 2020

Patnáctý ročník letního tábora s výtvarným zaměřením

Barevná dílna Štědronín 2020
Patnáctý ročník výtvarného tábora, který je určen dětem od 6 let, které

chtějí zažít dvanáct dnů plných soutěží, her,výletů a především
výtvarného tvoření z různých materiálů. Téma tábora bude tentokrát tak

trochu strašidelné :). Prožijeme prázdniny s Addamsovou rodinou.
Nemusíte se ale bát, o legraci a zábavu též nebude nouze. Navíc je

připraven i celodenní výlet autobusem na Lipno, kde nás čeká stezka
korunami stromů.

Tábor se koná v rekreačním zařízení Počta, Štědronín - Plazy, ubytování
je v budově ve vícelůžkových pokojích, společné soc.zařízení. Stravování
- celodenní včetně svačin a pitného režimu. V místě jsou hřiště a bazén
pro sportovní vyžití. Program tábora je zaměřen na výtvarné techniky,

soutěže, hry, vycházky a výlety. V nedalekém okolí je hrad Zvíkov a Orlík.
O děti se stará tým kvalifikovaných vedoucích a zdravotník. Cena tábora
(5.250,-) zahrnuje veškeré náklady na pobyt, dopravu, výlety, vstupné...)
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Marianne Solivan 
přiveze atmosféru 
newyorských klubů

Ústí nad Labem – Chcete si užít 
bezvadný koncert v Národ-
ním domě? Šanci máte třeba 
5. března od 20.00. Marianne 
Solivan zvládá vše: od velkých 
jazzových festivalových pódií 
a zpívání s big bandy přes hra-
ní v tradičních newyorských 
jazzových klubech se svou ka-
pelou až po intimní recitály 
v luxusních manhattanských 
restauracích. Bez ohledu na 
místo a obsazení jsou milovní-
ci jazzové hudby vždy uchvá-
ceni jejím zvukem a stylem. 
Vstupné je 120 korun.  zu

Bláznovy zápisky s Janem 
Přeučilem na Jarní forbíně
Ústí nad Labem – V rámci diva-
delní přehlídky Jarní forbína 
si můžete zajít na hru Blázno-
vy zápisky. Hraje se v Domě 
kultury 16. března od 19.30. 
Vstupné je od 420 do 450 ko-
run. Po padesáti letech, kdy 
poprvé exceloval v této dra-
matické komedii, která diváky 
všech generací nejen oslovu-
je, ale i fascinuje svým pojetím 
spojení slova, hudby a osudu 

Výstava láká na kresby Miroslava Houry 
Ústí nad Labem – Užijte si výsta-
vu děl Miroslava Houry v ús-
teckém muzeu. Zajít si na ní 
můžete do 1. března do klubov-
ny. Miroslav Houra patří k nej-
významnějším osobnostem 
výtvarného umění na Ústecku 
ve druhé polovině 20. století. 
Do severozápadních Čech při-
šel v roce 1955 jako učitel vý-
tvarné výchovy, v Ústí nad La-
bem žil od roku 1960 až do své 
smrti. Práce pedagoga mu byla 
znemožněna počátkem sedm-
desátých let, po zbytek života 

se vrací na jeviště. Hra zalo-
žená na zápiscích z Gogolo-
va života dává Janu Přeučilovi 
možnost fantasticky ztvárnit 
příběhy lidiček směšných až 
k pláči a politováníhodných 
k popukání, zobrazit ostré 
kontury charakterů, vykreslit 
romantismus obrácený v žert, 
než se i v parodii prosadí ne-
přízeň osudů řízená často dé-
mony a běsy.  zu

se věnoval volné výtvarné 
tvorbě. Vedle grafiky a malby 
realizoval řadu děl pro veřej-
ný prostor nebo pro interiéry. 
Patří k nim i největší mozai-
ka v Československu a jedna 
z největších mozaik na světě, 
kterou realizoval v Ústí nad 
Labem v roce 1985, méně zná-
mé jsou ale například jeho prá-
ce pro ústecký kostel sv. Voj-
těcha a související klášter. 
Mezinárodního uznání dosáhl 
především jako autor více než 
700 ex libris.  zu

Hodiny, jejichž výroba zabrala 
tisíce hodin, vystavují v muzeu
Ústí nad Labem – Výsledek dvace-
ti let cizelérské práce prezentu-
je v ústeckém muzeu Ústečan 
Pavel Pitelka. Tolik času mu 
trvalo dokončení volné repliky 
stolových barokních hodin, je-
jichž obrázek ho kdysi zaujal ve 
starém kalendáři. 

Osmdesátiletý kutil měl 
k jemné práci, jež vyžadovala 
obří trpělivost, vždy blízko. Vy-
učil se v ústeckém podniku ZPA 
(Závody průmyslové automati-
zace) jako mechanik měřicích 
přístrojů, kde pak léta praco-
val. Poté zakotvil na protetice, 
kde vyráběl trupové ortézy pro 
děti s postižením páteře. Doma 
po odpolednech a po večerech 
pomocí lupínkové pilky a zub-
ních frézek formoval mosazné 
dílce podle vystřiženého obráz-
ku. „Říkal jsem si, že musím ty 
hodiny vidět naživo, a tak se mi 
podařilo domluvit návštěvu de-
pozitáře Uměleckoprůmyslové-
ho muzea, kde je mají uloženy. 
Jsou o trošičku menší, než jsem 
si myslel,“ doplnil Pavel Pitel-
ka. Měl možnost si hodinářský 
skvost vyrobený v Augsbur-
gu roku 1736 Johannesem 
Beitlrockhem detailně změřit 
a zakreslit.

Když se blížil do finále, zdá-
ly se mu hodiny chudé, a tak je 
okrášlil ještě o bohatě zdobe-
ný zvonek, pro nějž si vypůjčil 
inspiraci u renesančních stoja-
cích hodin z roku 1560, taktéž 
ze sbírek Uměleckoprůmys-
lového muzea. S prací byl ho-
tov roku 2001. Volnou repliku 
skříně historických mosazných 
hodin osadil moderním hodi-
novým strojkem, takže jsou 
i funkční. 

Záhy po dokončení této mety 
si vybral další hodiny, tento-
krát podle volné fantazie na 
motivy gotické architektury. Na 
nich se už činí osmnáctý rok. 
„Teď jsem měl dva roky výpa-
dek, byl jsem nemocný, ale rád 
bych je dokončil ještě letos,“ 
poznamenal. 

Hodiny jsou v muzeu k vidění 
do března.  muzul

Baskytarový mág vystoupí 
v ústeckém Národním domě
Ústí nad Labem – Baskytarový 
mág Richard Scheufler a jeho 
syn Richard Scheufler ml. se 
vrací do Ústí nad Labem s ex-
kluzivní show, ve které spojí 
hned několik programů najed-
nou. Společně vystupují jako 
2RS s jejich programem Drums 
And Bass Explosive. Na jedi-
nečném ústeckém koncertě 
29. února od 19:00 v Národním 
domě však zajde slavné duo 
otce a syna ještě dál. „Pozval 
jsem si spoustu zajímavých 
hostů, jejichž jména budu po-
stupně odtajňovat, a nabídne-
me tak pestrý program, který 
přesně popíše moji celoživot-
ní tvorbu,“ prozradil Richard 
Scheufler starší. Jeho tvor-
ba představuje syntézu více-
ro hudebních žánrů od funku 
přes pop, rock, moderní jazz, 
hardcore až po fúzi s klasickou 
hudbou.

Jedním ze speciálních hostů 
bude zpěvačka Inna Zůnová, 
která s Richardem Scheufle-
rem st. působí v kapele The 
Funkrents, jež propojuje prv-
ky funku, popu, soulu, jazzu 
i rocku. Inna vyniká hlasem 
světového formátu a disponu-
je širokou škálou hlasového 

rejstříku od jemného zabar-
vení až po chraplák. Dalším 
hostem bude Alžběta Kolečká-
řová, finalistka Česko Sloven-
ské SuperStar 2011 a zpěvačka 
s výjimečně silným a vyzrálým 
hlasem. Na kontě má několik 
hitů, které se objevují v éteru 
rádií dodnes. Největší úspěch 
měla společná píseň s kapelou 
Reflexy Proud mezi námi, kte-
rá má na kanále youtube přes 
6 milionů zhlédnutí.  kszul
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Trenér amerických fotbalistů Blades: Můžeme hrát s nejlepšími 
Hlavním trenérem hráčů 

amerického fotbalu – ústeckých 
Blades – zůstává zkušený Dani-
el Leško, legendární coach se 
zkušenostmi z české reprezen-
tace či úspěšných Prague Black 
Panthers. Dan se k ústeckému 
týmu amerických fotbalistů při-
pojil před loňskou sezonou. 

Jak hodnotíte první sezonu 
Blades v Paddock lize?

Každý začátek je těžký a ten 
náš premiérový ročník rozhod-
ně byl. Museli jsme si zvyknout 
na výrazně náročnější přípravu, 
vyšší tempo hry i hru proti velmi 

kvalitním americkým quarter-
backům, které každý tým z prv-
ní ligy na soupisce má. První 
střety s dlouholetými a zkušený-
mi celky z první ligy ale pro nás 
nekončily debaklem, hráli jsme 
vyrovnaná utkání např. s Ostra-
vou Steelers i Prague Lions, poz-
dějšími účastníky Czech Bowlu. 
To nám dává naději a víru, že po-
kud zlepšíme přípravu a odhod-
lání, budeme rovnocenným a vy-
rovnaným soupeřem v první lize. 

Jaké jsou cíle pro letošní 
ročník a jak se je zatím daří 
naplňovat?

V mimo-
sezónní pří-
pravě jsme 
si nastavili 
několik cílů. 
Tím hlav-
ním je zlep-
šit efektivi-
tu pohybu, 
zlepšení atle-
tických a dy-

namických schopností hráčů. 
I když je to obtížně měřitelný 
cíl, jsem si jist, že kluci udělali 
od října velký pokrok, progres 
je vidět na každém atletickém 
tréninku. Dalším cílem je hlubší 

pochopení našich fotbalových 
konceptů, playbooků a situa-
cí na hřišti, abychom byli lépe 
připraveni na všechny možné 
varianty, které nás na hřišti mů-
žou potkat. Teoretická průprava 
dá hráčům lepší vhled do takti-
ky, herních konceptů soupeře 
a umožní nám pak v zápasech 
lépe reagovat. Cíle na samotnou 
ligu budeme průběžně stanovo-
vat, jakmile bude znám model 
ligy a soupeři. Záleží samozřej-
mě také na tom, jak se vyvine si-
tuace s konečným kádrem a in-
tegrace posil na klíčové pozice.

 Blades Ústí nad Labem 

Strážníci školili trmické seniory
O nových aktivitách šmejdů 

se hovoří často nejen v televizi, 
neštítí se ničeho. Cílovou sku-
pinou jsou důvěřiví senioři, kte-
ří ve snaze získal slevu, zapo-
mínají na ostražitost a mnohdy 
z neznalosti věci se zadluží na 
několik let. Ve velkých nákup-
ních centrech své štěstí hledají 
organizované skupiny zlodějů, 
jiní se specializují na vykrádání 
bytů a rodinných domů. Doka-
zování je mnohdy problematic-
ké, chybí popis osoby, odvaha 
svědků. V klubovně trmic-
kých seniorů strážníci Václav 

Jirkovský a Jan Kouda nabídli 
své zkušenosti těm dříve naro-
zeným, aby předešli nežádou-
cím situacím a trochu zamotali 
hlavy těm na druhé straně.

 Miroslav Vlach, Klub seniorů Trmice

V Levíně mají filmové nádraží 
Nejznámější nádraží Levín 

a okolí známé z filmu Páni klu-
ci ožilo díky brigádě zaměřené 
na likvidaci náletových dřevin 
a úklidu odpadu z tělesa drá-
hy. Všem účastníkům děkuje-
me a budeme se těšit na další 
brigády. Přidáváme ještě foto-
grafie pro porovnání, první je 
z natáčení filmu v roce 1975 
a druhá je současný stav. Pro 
zajímavost, dřevěné bednění na 
zděné části pod střechou není 
původní, je doděláno filmaři 
a zůstalo zachováno dodnes.

 Zubrnická museální železnice

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: skotské přísloví
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Univerzitní senioři 
vymalovali nemocnici

Posluchači Univerzity třetí-
ho věku UJEP se vrátili na dět-
ské oddělení Masarykovy ne-
mocnice . „Vzali si do parády“ 
vstupní prostory. Loňské léto 
se domluvily sestřičky dětské-
ho oddělení Masarykovy ne-
mocnice s výtvarnicí z Pedago-
gické fakulty UJEP a lektorkou 
kurzu Malby při Univerzitě 
třetího věku UJEP (U3V) Jitkou 
Kratochvílovou na vymalování 
zdí dětského oddělení. „Oslovi-
la jsem tehdy svoje poslucha-
če z kurzu Malby při U3V a ti 
byli návrhem nadšení. Napros-
to nezištně a dobrovolnicky se 
k akci přihlásili,“ vzpomíná Jit-
ka Kratochvílová. Parta 11 uni-
verzitních seniorů tehdy vyzdo-
bila tamní prostory 16 motivy 
pohádkových a večerníčkových 

postaviček. O minulém víkendu 
se na dětské oddělení vrátili, 
aby dokončili výzdobu vstup-
ních prostorů, které byly před-
tím v rekonstrukci. Opět šlo 
o poměrně velké plochy. „Ma-
lování se tentokrát účastni-
lo devět posluchačů, osm žen 
a jedem muž, většina z nich 
byla již na předchozí akci. Opět 
jsme se drželi tematiky večer-
níčků, takže na stěnách již nyní 
můžete hledat nejen notoricky 
známé české postavičky, např. 
Macha a Šebestovou, Maxip-
sa Fíka, Ferdu Mravence, včel-
ku Máju nebo Pučmelouda, 
ale také králíčka Binga a jeho 
přátele z britského kresleného 
seriálu pro děti,“ říká s úsmě-
vem Jitka.

 UJEP

Průmyslováci bodovali 
na Mistrovství ČR 

Naši žáci SPŠ Resslova si na 
plaveckém mistrovství České 
republiky školních sportovních 
klubů, které se konalo v v Jind-
řichově Hradci, připsali opět po 
roce obrovský úspěch. V soutě-
ži družstev zazářila šestice na-
šich žáků Vojtěch Janeček (S4B), 
Pavel Ouředník (S4A), Filip So-
nnenberg (E3), Vojtěch Šeda 
(3ES), David Řezáč (S2A), Matěj 
Mrázek (E2), která si v jindři-
chohradeckém bazénu dopla-
vala pro titul mistrů republiky 
v plavání školních sportovních 
klubů pro rok 2020. Žákům 
blahopřejeme. 

 SPŠ Resslova

Karatisté Sport Unionu přivezli sedmnáct medailí
Úvodní soutěž českého karate 

2020, mezinárodní Velká cena 
Trutnova, vyšla SKR Sport Uni-
onu velmi úspěšně. Mezi 300 
závodníky z Čech, Polska a Slo-
venska vybojovali 17 medailí. 

Jsme největší a nejúspěšněj-
ší florbalový oddíl v Ústeckém 
kraji, přesto se u nás neztratíš. 
A nudit se už vůbec nebudeš. 
Nejenže tě budou tréninky s na-
šimi skvělými a hodnými trené-
ry bavit, užiješ si spoustu spor-
tovních momentů na turnajích 
a utkáních, ale strávíš s námi 
i dost času v různých teambuil-
dingových akcích. Každoročně 
se zapojujeme do různých turna-
jů, jako jsou Prague Games, Nisa 
Open, Hummel Open Game, Tat-
ran Cup či UNYP Cup. Vždy v sr-
pnu pak společně odjíždíme na 
letní soustředění před sezonou, 
kde se zdokonalíš a připravíš na 
začátek dalších ročníků soutě-
ží. Čas od času si uspořádáme 
vlastní turnaje, kde se můžeš 
střetnout se svými vrstevníky 
i s dospělými hráči, takže můžeš 
být v jednom týmu třeba s aka-
demickým mistrem světa Jaku-
bem Kolstrunkem nebo s naší 
střeleckou puškou Viktorem Ko-
peckým. V sezoně tě čekají i růz-
né workshopy, semináře či před-
nášky. Neminou tě ani rozvojové 
a dovednostní kempy. Tak se 
nám ozvi a ukaž, co je v tobě! 
Střílej, chytej, útoč, braň. Je to 
jenom na tobě. Více se dozvíte 
na pojdhratflorbal.cz. 

 Florbal Ústí

Pojď hrát florbal

„Nasadili jsme zejména závod-
níky, kteří nebyli na Olympiá-
dě dětí a mládeže, bez týmu „A“ 
závodníků kumite, který se při-
pravoval na ME v Českých Budě-
jovicích. I přes tuto skutečnost 

jsme se do letošního roku od-
razili se vší rozhodností obhá-
jit loňský úspěšný rok,“ řekl po 
úspěšné soutěži šéftrenér Josef 
Rajchert.

 Josef Rajchert, Sport Union Ústí nad Labem

www.euc.cz

NABÍZÍME DOPRAVNĚ 
PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

v naší péči

Pro řidičská oprávnění typu:
C1+E, C nebo C+E a D1+E, D nebo D+E 

a pro ty, kteří žádají o vrácení 
řidičského průkazu.
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Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. Jsou to 
vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený 
nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které 
nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob 
na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným 
nádobám pouze den před termínem svozu. Svoz začíná 
vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
2. 3. Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad 
Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, 
Zemědělská
3. 3. Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, 
Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, 
Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. 
Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, 
Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, 
Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, 
Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, 
Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
4. 3. Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
5. 3. Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, 
Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve 
Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
9. 3. 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní
10. 3. Habrovická, Havířská, Hornické domy, 
K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, 
Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická 
(mezi Lipovou a Slunnou)
11. 3. Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, 
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
12. 3. Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi 
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, 
V Zahrádkách, Pod Holoměří
16. 3. Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, 
Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, 
Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
17. 3. České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 
Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora

18. 3. Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů
19. 3. Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní 
silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, 
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, 
ulice Práce, Za Válcovnou
23. 3. Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
24. 3. Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, 
Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), 
SNP, Veleslavínova
25. 3. Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, 
Ve Smyčce, Ženíškova
26. 3. Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, 
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od 
Mírového Náměstí k Masarykova)
30. 3. Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
31. 3. Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, 
Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
 1. 4. Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od 

Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, 
Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
2. 4. Kamenná, Nová
6. 4. Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
7. 4. Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
8. 4. Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
9. 4. Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
14. 4. Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
15. 4. Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
16. 4. Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, 
Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
20. 4. Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, 
Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD)
21. 4. Sebuzín
22. 4. Církvice
23. 4. 28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
27. 4. Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
 28. 4. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od 
ČOV), Vítězná ( Olšinky)

29. 4. Kojetice, Nová Ves
30. 4. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
4. 5. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
5. 5. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
6. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
7. 5. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
11. 5. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
12. 5. Jizerská, Šumavská, Orlická
13. 5. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
14. 5. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
18. 5. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
19. 5. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
20. 5. J. Plachty
21. 5. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, 
Žitná
25. 5. Na Skalce, Peškova, Picassova
26. 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
1. 6. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
2. 6. 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
8. 6. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
9. 6. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
10. 6. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U

Nebezpečný odpad bude převzat 1x za pololetí na 
označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou 
uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je 
nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
31. 3. Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, Alešova 
15.30–15.50, Bukov: Bratří Čapků 16.00–16.20, 
Všebořice: Lipová 16.25–16.45, Božtěšice: Hasičárna 
SDH 16.55–17.15, Skorotice: Dukelských Hrdinů 
17.20–17.40, Habrovice: restaurace U Švejka 
– 17.50–18.10, Skřivánek: Hoření, roh s ulicí 
Ženíškovou 18.20–18.40
14. 4. Město centrum: Růžový palouček  
15.00–15.20; Dlouhá 15.30–15.50, Vaňov: Pražská 
16.00–16.20, Hostovice: Hospodářská, u restaurace 
16.30–16.50, Skřivánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 17.00–17.20

28. 4. Střekov: Žukovova, u pošty 15,00–15,20, 
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15,30–15,50, 
Církvice: náves 16,00–16,20, Sebuzín: Sebuzínská, 
st. MHD 16,25–16,45, Střekov: Novosedlické 
náměstí 16,55–17,15, Nová Ves: točna MHD  
17,20–17,40, Kojetice: točna MHD 17,45–18,05, 
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15–18,35, Svádov: 
Vítězná, u Štrympla 18,40–19,00
12. 5. Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00, Severní 
Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10–17,30
14. 4. Stříbrníky: Na Louži 17,25–17,45, Dobětice: 
Rabasova 17,50–18,10 Šrámková 18,15–18,35
12. 5. Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku  
15,00–15,20, Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 
15,30–15,50, Krásné Březno: Obvodová, u garáží 
16,00–16,20

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U

Vaky pro svoz se budou vydávat od 16. do 20. 
března 2020 od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném 
dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz 
vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden 
v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených 
termínech. Vaky připravené k odvozu musí být 
přistaveny na místě přístupném svozové technice 
(u vozovky).
Svoz: 
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, 
Strážky, Všebořice od 30. 3. 
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, 
Vaňov od 6. 4. 
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice od 
13. 4. 

Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky od 20. 4. 
Severní Terasa, Dobětice od 27. 4. 2020
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno od 4. 5. 2020

S V O Z  O D P A D U  Z E L E N Ě  V E  V A C Í C H

REXÍK 
Pes, černobílý kříženec 
s delší hrubou srstí, výška 
40 cm, stáří 1 rok. Rexík je 
spíše vhodný k domku se 

zahradou, kde bude moci volně pobíhat 
a žít si svůj vlastní život. Není moc zvyklý 
na lidi a dost nerad poslouchá, občas se 
i případně ožene.

MÍŠA 
Nosál, samec, stáří 
1-2 roky, bratr 
následujícího. Nabízíme 
k adopci nosálího 

kluka, který je ochočený, ale je trochu 
nedůvěřivý a nevyhledává užší kontakt 
s lidmi. Je vhodný pouze k lidem, kteří 
mají dostatek prostoru k chovu a vědí, 
jak se o nosály starat.

RÍŠA 
Nosál, samec, stáří 
1-2 roky. Nabízíme k adopci 
nosálího kluka, který je 
ochočený a je zvyklý na 

kontakt s lidmi. Je vhodný pouze k lidem, 
kteří mají dostatek prostoru k chovu 
a vědí, jak se o nosály starat.

VIKY 
Pes, plemeno křepelák, 
černohnědé barvy, výška 
50 cm, stáří 7 měsíců. 
Viky je přátelský pes, ale 

je hrozně nevychovaný a velice tahá na 
vodítku. Nový majitel ho musí naučit 
poslušnosti a dopřát mu dostatek pohybu.

KIM 
Pes, hladkosrstý žíhaný 
kříženec, výška 50 cm, 
stáří 3 roky. Kim je 
přátelský vyrovnaný pes, 
je klidné povahy a nepere 

se s ostatními psy. 

DYK 
Pes, kříženec rezavé 
barvy s bílou náprsenkou 
a ponožkami, výška 
50 cm, stáří 6 let. Dyk měl 
zatím jen smůlu, v útulku 

je již podruhé, protože majitelka, která 
ho u nás adoptovala, ho opět opustila 
a nechala ho samotného v bytě. Je 
klidné a vyrovnané povahy, nepere se 
s jinými psy.

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
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Pavel se naučil na Stínadlech 
ovládat počítač hlasem

Podpořte s FK Teplice projekt 
na pomoc ženám v nouzi

Sedmého února byl po téměř 
třech měsících v našem press 
centru na Stínadlech zakončen 
kurz ovládání počítače hlasem 
pro našeho fanouška Pavla Pe-
tránka z Teplic, který velmi 
statečně bojuje s roztrouše-
nou sklerózou. Chtěli bychom 
poděkovat Ditě Horochovské 

a Lukáši Srbovi z naší part-
nerské organizace Silou hlasu, 
z.s., za jejich velmi profesio-
nální a laskavý přístup. 

V případě, že víte o někom, 
komu by mohl být tento kurz 
též nápomocný, tak nás nevá-
hejte kontaktovat na e-mail  
kunz.vilem@seznam.cz. 

Žlutomodrý fotbalový klub 
FK Teplice se zapojil do cha-
ritativního projektu "Spor-
tovci ženám v nouzi", který 
trvá od února až do konce 
března. Jeho prostřednictvím 
se poprvé v historii českého 
sportu spojili týmy i jednot-
livci z různých sportovních 
odvětví a spolu se širokou ve-
řejností budou pomáhat že-
nám, které se ocitly v obtíž-
né životní situaci a mají vůli 
ji řešit. 

Projekt podpoří i větši-
na členů naší „Žlutomodré 

rodiny“. Kromě A týmu, kte-
rý přispívá za každý vstře-
lený gól a také čisté konto 
v domácích zápasech 1000 
Kč, projekt finančně podpo-
rují například i B tým mužů, 
tým žen, dorosty U19-U16 či 
WU18. Náš klub navíc věnuje 
do charitativní aukce na pod-
poru projektu i dres podepsa-
ný od všech hráčů A týmu.

Chcete-li sami také projekt podpořit, je 
možné poslat Váš finanční dar přímo na 
transparentní účet 2401732826/2010 
či zaslat dárcovskou esemesku ve 
tvaru: DMS POMOCKOSEM 30 nebo 
DMS POMOCKOSEM 60 nebo DMS 
POMOCKOSEM 90 na číslo 87 777.

J A K  M Ů Ž E T E  P O M O C I



OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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