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Eliška 
Lüftnerová

Být česká Piafka  
je veliká pochvala
STRANY 8–9

Strany brojí do krajských  
voleb. Většina už má lídry 
STRANA 4

Zprávy

Začátek připomíná chřipku. 
Rouška má smysl 
STRANA 6

Covid-19
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Vyražte na Varhošť a Krkavčí skálu
Už jste byli na rozhled-

ně na Varhošti? Pokud ne, 
tak doporučujeme udělat si 
tam malý výlet. Nádherný 
výhled stojí za to a při zdo-
lávání kopce vylepšíte fyzi-
kou kondici. 

Výlet odstartujeme v Se-
buzíně, kam jezdí autobus 
číslo 17 nebo 27 od hlavního 
vlakového nádraží. Zhru-
ba padesát metrů od za-
stávky u Kaple sv. Vincence 
z Ferrary v Sebuzíně začíná 
zelená turistická trasa. Vy-
dáme se po ní a po více než 
třech kilometrech dorazíme 
k rozcestníku. Odtud po žlu-
té turistické trase dojdete 
přímo k rozhledně na Var-
hošťi. Po zdolání kopce vás 
dělí od kouzelného výhle-
du z rozhledny jen 68 scho-
dů. A je vyhráno. Otevře se 

V zimě se ze země kouří a okolí nikdy nezamrzá
Asi víte, že v Ústeckém kraji 

máme pár vodopádů, magické 
České středohoří či vinice. Ale 
jeskyně? Možná vás překva-
píme, ale na Zámeckém vrchu 
v Olešnici najdete Loupežnic-
kou jeskyni. Vznikla usedá-
ním skalních bloků a jedná 
se o největší pseudokrasovou 
jeskyni v pískovcích labského 
kaňonu. V zimě se z podzemí 
kouří a okolí nikdy nezamr-
zá – že by další vstup do pek-
la? Můžete to zkusit prozkou-
mat. Celková délka chodeb je 

Vystoupejte na Sněžník, kde byl 
poprvé zachycen televizní signál

Jarní únava vás neschváti-
la a potřebujete se někde „vy-
bít“? Tak si udělejte například 
hned o příštím slunečném ví-
kendu nějaký pořádný výstup 
– 723 metrů vám bude pro za-
čátek stačit? Pokud ano, tak se 
vydejte na Děčínský Sněžník. 

Původní německý název 
této pískovcové stolové hory 
je Hoher Schneeberg. Němči-
náři teď zjistili, že se jedná 
o doslovný překlad. Najde-
me ji 7 kilometrů od Děčína. 
Zajímavostí je, že se jedná 
o nejvyšší vrchol geomorfo-
logického okrsku Sněžnická 
hornatina. A je to čtvrtý nej-
vyšší vrchol děčínského okre-
su. Ať už se nahoru dostanete 
jakýmkoliv tempem, odměnou 
pro vás bude 33metrová ka-
menná rozhledna. Výletníci ji 
tu využívají už od roku 1864. 

Zajímavostí je, že v roce 1936 
tu byl poprvé na území tehdej-
ší Československé republiky 
zachycen televizní signál vy-
sílaný z nechvalně proslulých 
Olympijských her v Berlíně. 
Jedná se o chráněnou tech-
nickou památku, která byla 
hezky zrekonstruována. Na 
Sněžník se dostanete z Jílové-
ho, kde půjdete zhruba 5 kilo-
metrů po zelené značce – na 
této trase převýšení dosahuje 
460 metrů. 

Začít ale můžete už v Děčíně 
– trasa je dlouhá asi 9 kilomet-
rů a převýšení činí 600 metrů. 
Pro ty, co se tak zapotit nechtě-
jí, se nabízí dvoukilometrová 
varianta. Autobusem či autem 
se dopravíte do místní části 
Sněžník a pak si dáte zmiňo-
vané dva kiláčky s převýšením 
130 metrů.  dam

Žádné komíny,  
ale gotický hrad

Pokud jedete třeba po dálni-
ci D8 na Litoměřicku, tak na 
obzoru na kopci vás určitě za-
ujaly dvě vysoké stavby. Komí-
ny to nejsou, jedná se o věže 
gotického hradu Házmburk. 
Jeho zřícenina patří k domi-
nantám Českého středohoří 
a krajiny dolního Poohří. Vr-
chy dosahují výšky 418 met-
rů a lidé tu byli už v pravěku 
– do 5 tisíciletí př. n. l. patří 
archeologické nálezy kultury 
s vypíchanou keramikou. Zří-
ceninu najdete nad obcí Klapý, 
kde je také centrální placené 
parkoviště. Od něj se vydáte 
2,5 kilometru přímo k radu. 
Pořádně se projdete, nahoře 
si dáte třeba svačinu, a i když 
bude památka uzavřená kvůli 
nákaze koronaviru, užijete si 
fajn výstup.   dam

vám výhled na Říp, Haz-
mburk, Lovoš, Milešovku, 
Kletečnou, Krušné hory či 
Nakléřov. Rozhledna je 15 m 
vysoká se třemi vyhlídkový-
mi plošinami a je celoročně 
volně přístupná. 

Při zpáteční cestě do-
poručujeme udělat ještě 
jednu zastávku. Na roz-
cestí se tentokrát vydejte 
po žluté. A ta vás dovede 
Krkavčí skálu. Z vyhlídky, 
která je zabezpečná zábra-
dlím, se naskytne úchvat-
ný pohled na Tlučeňské 
údolí, na protilehlý Pleši-
vec i vesničku Tlučeň. Po 
žluté pak pokračujte dál až 
na rozcestí Kostelní sedlo. 
Tam odbočte na modrou 
turistickou trasu, která 
vás dovede zpátky do Se-
buzína.  dam

130 metrů. Od vchodu klesá 
o 36 metrů. Šířka chodeb je od 

20 centimetrů do 2,5 metru. 
Nejvyšší výška je asi 8 metrů. 
Během válek tady obyvatelé 
schovávali svůj majetek, dnes 
zde zimují netopýři a vrápenci. 
Zajímavé je, že k ní vedou i zví-
řecí stezky – obyvatelé lesa se 
k ní od pradávna chodí ohřát. 
Bohužel značenou turistickou 
cestu k ní nenajdete. Je ve str-
mém svahu Zámeckého vrchu 
a dostanete se k ní ze Svádova. 
Tady vás necháme trochu pá-
trat sami. Můžete se nám pak 
pochlubit, zda jste ji našli.  dam

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

INZERCE



Z P R Á V Y

3

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.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0) Niro EV: 153-159 Wh/km, 0 g/km.
*Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na skladové vozy Kia Niro 1,6GDi HEV 6DCT. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší 
informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Kia NIRO se spotřebou 3,8L/100km! EKOLOGICKÉ auto roku 2017!
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Jak se vypořádáváte s opatřeními kolem koronaviru?

Marek Moudrý  
32 let, obchodní ředitel  
 
Zasáhlo to do určité míry 
asi každého. Při pravi-

delných služebních cestách do Německa 
jsem tedy ještě na kontrolu nenarazil, 
čeká mě to v pondělí, kdy jedu přes D8. 
Hodně klientů nám taky z důvodu pre-
ventivních interních nařízení ruší schůzky. 
Jinak dbáme doma na hygienu a nějak 
extra nepanikaříme.

Petr Karlíček 
36 let, ředitel archivu 
 
Zatím mě naštěstí nejvíc 
trápí mediální hysterie, 

která kolem toho panuje.

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
 
Mě zasáhla jen tím, že se 
musím dostatečně chránit 

a dohlížet na to, aby veškerá hygienická 
opatření dodržovala i moje rodina. 

Karolína Bambasová  
28 let, studentka  
 
Pandemie koronaviru mě 
zatím nijak nezasáhla 

a pevně doufám, že ani nezasáhne. 
Jinak jsem ráda za veškerá opatření, 
která se u nás dělají.

Kateřina Wojtalik  
42 let, operátorka 
 
Mě akorát překvapuje 
ohromné množství 

odborníků na virové onemocnění, jen 
když se podívám na sociální sítě, tak 
to vypadá, že půlka obyvatel Ústí jsou 
epidemiologové.

Karola Haasová  
55 let, lékařka 
 
Samozřejmě, jako každé-
ho, nás zdravotníků více 

neb nemáme stále základní ochranné 
prostředky, ač jsme nejvíce z populace 
ohrožení.

A N K E T A
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Testy na koronavirus v ústecké 
nemocnici dělají v průjezdném stanu
Ústecký kraj – V nemocnicích v Teplicích, 
Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně a Cho-
mutově fungují odběrová místa, kde se 
dělají testy na koronavirus. V areálech 
nemocnic jsou průjezdné stany a kontej-
nery. „Lidé s příznaky onemocnění, jako 
je kašel a teplota, mohou přijet autem 
nebo i dorazit pěšky. Výsledky by měli 
znát druhý den,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

„Podle zkušeností ze světa je to nejlepší opatření, jak rych-
le lidi testovat. Navíc tím chceme i ulehčit záchranářům, 
kteří nyní odběry dělají,“ dodal hejtman.

Odběrová místa jsou každý den v provozu od 8 do 16 ho-
din. „Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za 
hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřo-
vat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou 
hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl Aleš Chodacki 
z Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadají.

V největších nemocnicích Ústeckého kraje je pro paci-
enty k dispozici 250 plicních ventilátorů a 318 lůžek na 
jednotkách intenzivní péče. Ústecký kraj řeší i nedostatek 
ochranných pomůcek. Na měsíc je v kraji potřeba 40 tisíc 
litrů dezinfekce, 100 tisíc roušek, 5 300 ochranných brýlí, 
5 500 ochranných plášťů a tisíce respirátorů. „Oslovili jsme 
Unipetrol, Spolchemii a univerzitu, aby zvážili možnost mí-
chání dezinfekčních prostředků,“ dodal hejtman.  gz

Zdraví:  
Bezplatná celostátní informační linka 1212 
Nonstop infolinky Státního zdravotního úřadu:  
724 810 106, 725 191 367. 
Infolinka KHS Ústeckého kraje (7:00 – 17:00):  
736 233 176, 704 829 502, 703 365 986

Infolinka města Ústí nad Labem:  
475 271 100

Linky pro seniory:  
Linka pro seniory Elpida (8:00-20:00): 800 200 007 
Senior Point a Společně: 840 111 122  
Život 90: 800 157 157 

Možnost objednání potravin na rohlíku.cz pro seniory:  
800 730 740

Modrá linka, podpora psychologů a pracovníků 
sociálních služeb:  
(12:00-21:00) 731 197 477, 608 902 410 

Infolinky zdravotních pojišťoven: 
VZP: 952 222 222 
VOZP: 844 888 888 
ČPZP: 810 800 000 
OZP: 261 105 555 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra: 844 211 211
RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

K O R O N A V I R U S :  K A M  Z A V O L A T
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Vrbák s halou chce 
město odkoupit
Střekov – Bývalé lázně dr. Vr-
benského na Střekově chce 
koupit město. Součástí by měla 
být i sousední sportovní hala. 
Lázně chtěl před lety koupit 
střekovský obvod, ale nakonec 
je za devět milionů korun zís-
kal soukromý investor. Ten je 
však nyní nabízí k prodeji. Pou-
ze lázně, nikoli sportovní halu. 
Město však chce obojí.

Chátrající budovu lázní se 
sousední sportovní halou kou-
pila v roce 2017 společnost 
Power Get. Majitel firmy Miloš 
Podolský chtěl sportovní halu 
provozovat bez větších inves-
tic a lázně postupně opravovat. 
Jenže hala byla ve stavu, kdy 

potřebovala několikamilionové 
investice a na lázně už nezbý-
vají peníze.

Lázně začala v roce 1928 sta-
vět firma Schicht, která si tak 
připomněla 80. výročí od své-
ho založení. Otevřely se 6. září 
1931. Nejmodernější lázně své 
doby se v šedesátých letech mi-
nulého století staly i centrem 
tragických událostí. Na Ústec-
ku tehdy onemocnělo a zemře-
lo 16 mladých lidí včetně dětí, 
které spojovala právě návště-
va střekovských lázní. Později 
se zjistilo, že původcem one-
mocnění byla bakterie Neagle-
ria fowleri, která žije v horké 
vodě.  gz

Pět milionů zachrání 
fotbal ve městě
Ústí nad Labem – Pětimilionovou 
dotaci dostane od města ústec-
ký fotbalový klub. Podle ředite-
le ústeckých fotbalistů Václava 
Kožíška by v případě nechvále-
ní podpory musel skončit pro-
fesionální fotbalový A-tým. „To 
určitě nechceme, protože na 
profesionální fotbal jsou navá-
zány i mládežnické týmy, které 
by také byly v ohrožení. Je pra-
vidlem, že města dotují fotbalo-
vé kluby, které je reprezentují,“ 
říká ředitel Kožíšek.

V prosinci klub dotaci nedo-
stal, protože svou žádost stá-
hl. Očekával finanční kontrolu 
z města, která měla prově-
řit účtování dotačních peněz 
z předchozích let. Protože kon-
trola dopadla dobře, tak fotba-
listé svou žádost opětovně po-
dali letos.  gz

Koncert pomohl malé Valince

V Severočeském divadle se už poosmé uskutečnil benefiční koncert Zpíváme pro Tebe. 
Pořadatelé koncertu předali jeho výtěžek ve výši 251 tisíc korun formou šeků rodině 
Valinky Cíchové z Děčína. Peníze přispějí na pomůcky potřebné ke zkvalitnění života malé 
dívky. Na koncertě se představil Ústecký dětský sbor a známé osobnosti, herečka a zpě-
vačka Daniela Šinkorová a 4TET. Moderování koncertu se ujal herec Jan Šťastný.  gz

Na D8 se vrací opravy, 
potrvají do podzimu
D8 – Řidiči musí opět počítat 
s omezením na dálnici D8 na Li-
toměřicku. Na dálnici se po zim-
ní přestávce vrací dělníci. 

Rekonstrukce začne v jízd-
ním pruhu od Prahy na Ústí. 
Dělníci budou opravovat dálnici 
mezi 43. a 46. kilometrem. Pro-
to nebude možné sjet na exitu 
45 na Litoměřice a Terezín ani 
zde najet ve směru na Ústí. Pod-
le Jana Rýdla z Ředitelství silnic 
a dálnic bude objízdná trasa za 
uzavřený úsek dálnice na mi-
moúrovňovou křižovatku 48 
a dále po silnici I/15 směrem na 
Litoměřice.

„V opravovaném úseku bu-
dou řidiči jezdit v zúžených pru-
zích v režimu 2+1. Aktuální část 
oprav skončí v polovině dubna. 
Pak budou silničáři pokračo-
vat na další části dálnice. Práce 
mají kompletně skončit letos na 
podzim,“ vysvětluje Iveta Što-
čková, ze společnosti Eurovia 
CS, která bude opravy na D8 re-
alizovat.  gz

Strany brojí do krajských voleb. Většina už má nominované lídry
Ústecký kraj – Krajské volby 
mají být v říjnu, ale jednotlivé 
strany a hnutí už dávají vědět, 
s jakými lídry do klání o mís-
ta v zastupitelstvu Ústeckého 
kraje půjdou. Stávající hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček za KSČM, který je 
ve funkci od roku 2012, kon-
čí a lídrem strany do voleb byl 
zvolený starosta Lovečkovic 
Radek Černý. 

O svých kandidátech na hejt-
mana mají jasno i jiné strany. 

Lídrem Pirátů do krajských 
voleb bude ústecký zastupitel 
Karel Karika. Hnutí Severoče-
ši půjde do voleb s lídrem Pe-
trem Pípalem, starostou Dubí. 
Lídr kandidátky ODS je staros-
ta Kadaně a krajský zastupitel 
Jiří Kulhánek. Lídra si vybra-
lo i hnutí ANO. Stal se jím Jan 
Schiller, poslanec a mostecký 
zastupitel. Svého lídra si vybra-
la i ČSSD. Stranu do podzim-
ních voleb povede náměstek 
hejtmana Martin Klika.

Ústecký kraj – Policisté z Ústec-
kého kraj dostali dvaačtyřicet 
nových vozů Octavia. „V kraji 
jezdila vozidla daleko za ze-
nitem, některá i nebezpečná. 

Za zdrže-
ní obnovy 
vozové-
ho parku 
mohly pře-
devším 
průta-
hy okolo 
výběro-
vých ří-

zení,“ řekl ministr vnitra Jan 
Hamáček. 

Nová policejní auta mají po-
hon na čtyři kola, výraznější 
světelnou signalizaci majá-
ků a větší úložné prostory. Na 
některých jsou bezpečnostní 
rámy, které chrání posádku 
při nárazu. Patnáct vozidel je 
určeno pro prvosledové hlídky 
a sedmadvacet vozidel dosta-
nou policisté z obvodních od-
dělení.  gz

Policisté dostali  
nová auta

Do voleb jde i široká koali-
ce Spojenci pro kraj, kteří jsou 
členové hnutí JsmePRO!, Stra-
ny zelených, TOP 09 a STAN. 
Kandidátku vede Jiří Řehák. 
Lídrem SPD pro krajské volby 
bude zastupitel Teplic Zdeněk 
Kettner a trojkou na kandidát-
ce ústecké SPD bude poslanec 
Jaroslav Foldyna, který nedáv-
no pro názorové neshody vy-
stoupil z ČSSD. V roce 2016 se 
do zastupitelstva Ústeckého 
kraje probojovalo pět stran. 

První místo získalo hnutí ANO, 
druhé KSČM, třetí místo obsa-
dila ČSSD, čtvrtá skončila ODS 
a jako pátá se dostala do kraj-
ského zastupitelstva koalice 
SPD a SPO. 

Volby do zastupitelstva Ús-
teckého kraje se budou konat 
o prvním nebo druhém říjno-
vém víkendu. Termín voleb 
musí vyhlásit prezident Miloš 
Zeman nejpozději 90 dnů před 
jejich konáním, tedy do 4. čer-
vence.  gz

Respirátory a roušky 
zadržovali ve skladu 
Lovosice – V době akutního nedo-
statku objevili celníci statisíce 
respiráto-
rů a tisíce 
roušek při 
kontro-
le skladu 
v průmys-
lové zóně 
v Lovosi-
cích. Zadržovali je tam speku-
lanti, kteří měli původně zásilku 
dodat Ministerstvu zdravotnic-
tví. Cenu ale nakonec 60ná-
sobně navýšili. Podle hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka bylo podezření, že 
by mohly být vyvezeny z Čes-
ka. Hejtman nařídil, že 680 tisíc 
respirátorů a roušek převezme 
stát. Část zůstane v kraji, část 
využijí složky integrovaného zá-
chranného systému.  gz
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Vaňov – Na opěrné zdi svahu Čer-
tovka se musí vyměnit kotvy 
a nutná je i její oprava. Město 
na to chce získat dotaci z Minis-
terstva životního prostředí. 

Podle ústeckého primátora Pe-
tra Nedvědického je nutná roz-
sáhlá oprava. Musí se nahradit 
kotevní systém opěrné zdi, kte-
rý se musí dát hlouběji, a opra-
vit poškozené klenby. Součástí 
prací bude i osazení zařízení pro 
sledování velikosti kotevních 
sil. „Práce přijdou na 13 milionů 

korun a město požádá o dotaci 
více než 11 milionů,“ říká.

Opěrná zeď zabraňuje sesuvu 
zeminy a kamení, který ohro-
žuje byty a domy ve Vaňově. 

Z Čertovky se masa kamení 
a zeminy uvolnila v roce 1994. 
O rok později sesuv zastavila 
masivní zeď. Zádržný systém 
naposledy poškodily silné deš-
tě v roce 2013, kdy opěrná zeď 
popraskala. V současné době 
sesuv nezpůsobují deště, ale 
naopak velká sucha, která způ-
sobují mikrotrhlinky. Na svahu 
jsou i speciální sítě, které za-
držují kameny padající ze skal. 
Město pohyby svahu stále mo-
nitoruje.  gz

Nová obyvatelka zoo 
se jmenuje Jasmine

Ústí nad Labem – Zoo má novou 
samici geparda štíhlého jménem 
Jasmine, chce tak zvýšit šanci na 
jejich rozmnožení. „Samice při-
šla na základě naší žádosti o roz-
šíření stávajícího chovu a zvýše-
ní šance na rozmnožení těchto 
afrických šelem. Její transport 
doporučil koordinátor chovu ge-
pardů,“ vysvětluje zástupce ředi-
tele Lukáš Štěrba.

Samice geparda má pro začá-
tek k dispozici dva vnitřní pro-
story, které měla možnost ihned 
po příjezdu prozkoumat. „Jas-
mine byla v prvních okamžicích 
klidná a neprojevovala známky 
strachu. Brzy jí plně zpřístupní-
me velký venkovní výběh. Tam 
bude mít možnost se přes plot 
seznámit s naší druhou samicí 
Virgulí,“ řekla chovatelka Věra 
Malířová.  gz

Čtvrtý pokus města najít firmu 
na rekonstrukci bazénu v jeslích
Ústí nad Labem – Radnice zno-
vu hledá firmu na kompletní 
rekonstrukci, kterou má pro-
jít bazénové centrum a zá-
zemí v ústeckých jeslích. Od 
roku 2018 jde o čtvrtý pokus, 
o zakázku se prozatím nikdo 
nepřihlásil. 

Radní zvedli cenu z 11 mili-
onů korun na 12,6 milionu ko-
run bez DPH. Původní odhad 
z roku 2016 byl 8,5 milionu 
korun bez DPH. „Podle firem, 
které se o to zajímaly, je tam 

hodně odborných prací a ne-
jsou schopny rekonstrukci za 
tu částku zrealizovat,“ uvedl 
náměstek primátora Pavel To-
šovský. V plánu je rekonstrukce 
bazénu i bazénové technologie. 
Stavební úpravy vyžaduje také 
vstup do bazénové části pro ve-
řejnost. „Je třeba vyřešit uspo-
řádání tak, aby bylo možné od-
dělit ženy a muže. Stále častěji 
totiž s dětmi chodí plavat jejich 
otcové,“ doplnila náměstkyně 
primátora Věra Nechybová.  gz

Přední dveře zůstanou zavřené, 
jízdenky už řidič neprodá
Ústí nad Labem – Dopravní 
podnik zavedl další opatře-
ní v provozu hromadné, které 
má ochránit řidiče před ná-
kazou koronavirem. Nebu-
de možné nastoupit předními 
dveřmi a u řidiče už také ne-
půjde koupit jízdenku. „Zrušil 
se i nástup předními dveřmi 
na autobusových linkách a po 
20. hodině na trolejbusových 
linkách. Jedná se o mimořádné 

opatření, kterým se snažíme 
chránit naše zaměstnance,“ 
říká mluvčí ústeckého doprav-
ního podniku Jana Dvořáková.

Už dříve dopravní podnik 
zavedl otevírání všech dveří 
bez nutnosti využívat tlačít-
ka. A až do odvolání nejsou 
v provozu trolejbusové linky 
číslo 58, 59, školní spoje na 
linkách 9, 15, 19 a 27 a také 
Skibus.  gz

Na novém oddělení 
vás postaví na nohy
Ústí nad Labem – Masarykova ne-
mocnice má moderně vybavené 
pracoviště lůžkové rehabilitace 
za 46 milionů korun. Nachází se 
v rekonstruované části pavilonu 
„T“ v areálu na Severní Terase. 
Oddělení následné rehabilitace 
je prvním svého druhu v Kraj-
ské zdravotní a druhé v Ústec-
kém kraji. 

„Bude zde dvacet lůžek ná-
sledné rehabilitační péče, tedy 
charakteru odborného léčebné-
ho rehabilitačního ústavu. Ná-
leží k nim zázemí terapeutické 
části, v níž se budou pacientům 
věnovat ergoterapeuti, logoped 
a fyzioterapeuti. Nechybí tělo-
cvična s moderním vybavením 
včetně robotické rehabilitace,“ 
řekl primář rehabilitačního od-
dělení Pavel Maršálek.  gz

Univerzita začala 
vyrábět dezinfekci
Ústí nad Labem – Přírodovědec-
ká fakulta ústecké univerzi-
ty UJEP vyrábí kvůli rozšíření 
koronavirové nákazy v Česku 
dezinfekci. 
Reaguje tak 
na akutní ne-
dostatek účin-
né dezinfek-
ce mezi lidmi 
i zdravotní-
ky. Namícha-
nou dezinfekci dostanou krajští 
záchranáři.

„Jsem potěšen a vysoce oce-
ňuji schopnost reakce našich 
pracovišť. Každá pomoc se v 
současné situaci cení a jsem 
rád, že naše fakulta našla způ-
sob, jak se do pomoci zapojit,“ 
říká děkan přírodovědecké fa-
kulty Michal Varady.

Přírodovědecká fakulta se 
snaží zajistit další chemikálie, 
aby laboratoře mohly v produk-
ci dezinfekce pokračovat.   gz
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Začátek připomíná chřipku. Rouška má smysl 
Koronavirus se už obje-

vil ve více než polovině zemí 
světa. Zda jste nakaženi, ne-
poznáte. Je třeba se nechat 
otestovat. Podle ředitelky 
Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje Lenky Ši-
můnkové testy ale není mož-
né udělat všem. 

Kde se koronavirus vlastně 
vzal?

Je to skupina virů, která se 
vyskytuje u zvířat. Některé 
z nich získaly schopnost způ-
sobovat onemocnění u lidí, 
dříve byla známa onemocně-
ní se závažným průběhem na-
příklad SARS nebo MERS. Šlo 
o onemocnění, která se šířila 
z člověka na člověka poměrně 
vzácně. V prosinci 2019 získal 
koronavirus novou schopnost, 
a to šířit se z člověka na člově-
ka lehce, kapénkovou cestou. 
Tento nový koronavirus dostal 
označení SARS-CoV-2 a způso-
buje onemocnění, které nazý-
váme COVID-19.

Přenáší se vzduchem a jaké 
způsobuje potíže?

Přenáší se vzdušnou ces-
tou, kapénkovou infekcí. Potí-
že jsou velmi podobné chřip-
ce nebo jinému respiračnímu 
onemocnění. U někoho probí-
há klasicky jako chřipka, takže 
má teplotu, únavu. Později se 
může přidat kašel. Někdo má 
průběh velmi lehký, který je 
skoro neznatelný. Krátkodobá 
únava, kašel a rýma. Pak jsou 
samozřejmě i závažné případy. 
S těmi zatím v Ústeckém kraji 
nemáme zkušenosti. 

Jak poznám, že nemám chřip-
ku, ale koronavir?

Nepoznáte to. Je nutné se ne-
chat otestovat. Ale testování 
nelze provádět všem, musíme 
jednotlivé případy indikovat. 

V Ústeckém kraji je to epide-
miologická anamnéza. Takže 
se lidí ptáme, zda byli v zahra-
ničí, v rizikových oblastech, 
ve kterých je zahrnuta i Pra-
ha a část Olomouckého kraje, 
nebo zda člověk pracuje na po-
zici, kde je velká pravděpodob-
nost kontaktu s cizinci. Jako je 
pracovník ve směnárně nebo 
krupiér v kasinu. Rizikové po-
volání je i řidič po Evropské 
unii, který se volně může po-
hybovat stále. 

V nemocnicích Ústeckého 
kraje funguje pět testovacích 
míst. Co potřebují lidé, aby 
se tam mohli přijít otestovat? 

Zdravotníci budou chtít od 
nás hygieniků u jednotlivých 
případů epidemiologickou in-
dikaci, tu zdravotní si zjistí 
sami. Děláme to tak, že se nám 
lidé ozývají telefonicky, a bě-
hem rozhovoru zjišťujeme, zda 
mají cestovatelskou anamné-
zu nebo kontakt s nemocnými, 
a v tom případě je napíšeme 
na seznam, který předáváme 
zdravotníkům, kteří odběry 
provádí. V Ústeckém kraji jez-
dí odběrová sanitka a máme 
i odběrová centra. My se pak 
dozvíme o pozitivních přípa-
dech a naší prací je vyhledat 
kontakty rodinné, pracovní, 
sportovní. Tyto kontakty pak 
přidáme na seznam lidí urče-
ných pro testování.

Takže nemá smysl nechat se 
jít testovat preventivně?

Vzhledem k tomu, že zásoba 
odběrového materiálu a ingre-
diencí v laboratořích, které se 
při testování využívají, není 
nekonečná, tak testování ani 
není možné provést všem, a to 
ani samoplátcům.

Pokud někdo onemocní, jak 
probíhá léčba?

Stejně jako u ostatních viróz, 
které způsobují infekci cest 
dýchacích, je léčba symptoma-
tická. Takže můžeme pomocí 
léků nebo studených zábalů 
snižovat teplotu. Doplňujeme 
tekutiny, vitamíny, dodržujeme 
klidový režim. Pokud by pak 
došlo k zápalu plic a k decho-
vé nedostatečnosti, tak se při-
stupuje k doplňování kyslíkem 
případně k řízenému dýchání 
u těch nejtěžších případů. 

První pacienti z ústecké-
ho infekčního oddělení jsou 
uzdraveni. Jak se pozná, že je 
pacient úplně zdravý?

Po nějaké době onemocnění 
se provádí testování na přítom-
nost koronaviru. Pokud vyjdou 
výsledky negativně a odběry 
byly provedeny ve správném 
časovém odstupu, tak je mož-
né člověka prohlásit za bez-
infekčního a je mu ukončena 

povinná izolace. Dá se říci, že 
se lidé cítí zdraví už déle, ale 
musí být izolováni, dokud ne-
budou neinfekční. 

Má smysl nosit roušky, šát-
ky, šály? 

Určitě ano, i když to není 
speciální rouška nebo respi-
rátor. Každá ochrana dutiny 
ústní a nosní snižuje infekční 
dávku a čím nižší je infekční 
dávka, tím je průběh onemoc-
nění lehčí.

Nejohroženější jsou senio-
ři. Neměli by vůbec vychá-
zet ven?

Určitě jsem pro krátkou pro-
cházku, do lesa, na zahradu 
nebo do parku. Protože pohyb 
udržuje lidi v kondici. Ale roz-
hodně by se měli vyhýbat mís-
tům s vyšší koncentrací lidí 
a při nákupu nebo nutné ces-
tě do lékárny opravdu použít 
nějaký ochranný prostředek, 
i kdyby to měl být jen šátek.

Existuje proti koronaviru ně-
jaká prevence? 

Je to jako u jiných infekč-
ních onemocnění. Otužovat a 
udržovat se v rámci zdravé tělo 
a zdravý duch. Samozřejmě do-
plňovat vitamíny, jíst zdravěji, 
nezanedbávat pohyb, nekou-
řit a nepít nadměrné množství 
alkoholu.

Dokážete odhadnout, jaký 
bude vývoj koronavirové ná-
kazy u nás?

Kdybychom měli sledovat, 
jaký je průběh v okolních stá-
tech, tak je jasné, že počet 
nakažených bude přibývat. My 
ale děláme vše pro to, aby to 
navyšování bylo pomalé a ne-
bylo tak explozivní jako napří-
klad v Itálii, aby se nám zdra-
votníci nezhroutili. Opatření 
státu naprosto kvituji.  gz

Koronavirus mění Ústečanům život
Ústí nad Labem – Riziko šíření 
nákazy koronavirem s sebou 
nese pro občany města řadu 
omezení a opatření. Lidé musí 
na veřejnosti chodit jen se za-
krytými ústy a nosem. Zavře-
ná jsou kina, divadla, muze-
um. Zrušené všechny kulturní 
i sportovní akce. Omezuje se 
doprava. Nefungují žádné ško-
ly ani univerzita. A zrušený je 
provoz i většiny mateřských 
škol. Funguje například ta 
pro děti z rodin zdravotníků, 
pracovníků složek IZS, pra-
covníků domovů pro seniory 

a pečovatelské služby měs-
ta. Ústecký magistrát je pro 
veřejnost zcela uzavřený. 
Neodkladné žádosti vyřizu-
je individuálně prostřednic-
tvím telefonu a mailu. Lidem, 
kteří jsou osamělí a nevědí, 
na koho se obrátit, poradí pra-
covníci magistrátu na nově 
zřízené informační lince 475 
271 100. Ta je v provozu ve 
všední dny od 8 do 17 hodin. 
Hromadná doprava zavedla 
prázdninový provoz. Zrušen 
je i provoz lanovky na Větru-
ši.  gz

Ředitelka Krajské hygienické stanice Ústec-
kého kraje Lenka Šimůnková. foto: zutk
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Zábavně sportovní akce pro rodiny 
s dětmi Závody kočárků se uskuteč-
ní 5. dubna od 15 hodin v parku u La-
guny. Cílem akce je motivovat mamin-
ky k pravidelnému pohybu a sportu 
a tím podporovat zdravý životní styl. 
A také ukázat, jak pravidelné spor-
tovní aktivity rodičů probouzí u dětí 
od raného věku přirozený vztah ke 
sportu, a že se tím děti od svých rodi-
čů učí, že sport neodmyslitelně patří 
ke každodennímu rytmu života.

ZÁVODY KOČÁRKŮ

Ples Severní Terasy opět pomáhal
Druhý ročník plesu Severní Terasy 
se opět vydařil. Vyzdobený sál 
Horizontu se začal poslední 
únorový podvečer plnit 
a každého hosta přivítal starosta 
Jaroslav Šimanovský společně 
s místostarostou Pavlem Dufkem 
welcome drinkem, dámy dostaly 
navíc růži. 

Ples zahájila neoficiální 
hymna Severní Terasy. „Bylo 
milé, že ji hosté zpívali spo-
lečně s námi a ten kdo ne-
znal slova, mohl využít malou 
nápovědu v programu,“ říká 
místostarosta Dufek. Dort byl 
tentokrát ve tvaru Erbenovy 
vyhlídky, vloni to byla radnice 
obvodu. K dobré náladě přispěl 
Foto koutek, který navštívi-
la většina hostů. V průběhu 
plesu pak mohli návštěvníci 
zhlédnout několik kulturních 
vystoupení. 

Ples i letos pomáhal. Výtě-
žek 10 tisíc korun putuje do 

útulku pro opuštěná zvířata. 
Po patnácti tisících si odnesly 
i dětské domovy na Severní Te-
rase a v Tisé.

„Chtěli bychom opravdu ze 
srdce poděkovat všem spon-
zorům za jejich dary, díky 
kterým byla velmi bohatá 

tombola, například: zájezdy, 
auta na víkend, obraz malova-
ný slonicí Delhi z ústecké ZOO, 
čerstvě uvařené pivo a spous-
tu dalších výher. Děkujeme 
kapele a všem. Těšíme se na 
příští ročník,“ uvedl starosta 
Šimanovský.

Na čarodějnice se otevře nová atrakce v parku

Radnice plánuje opravy chodníků 
a schodišť. Využije na to dotaci z ma-
gistrátu 2,5 milionu korun. Po schválení 
závěrečného účtu obvodu za loňský rok 
přidá ještě další zhruba milion. Opra-
vovat se bude například chodník mezi 
Glennovou a Oblou ulicí, v Kmochově 
ulici, Jana Zajíce a další.

REKONSTRUKCE
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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

Park u Laguny odstartuje 
svoji sezonu tradičním Pále-
ním čarodějnic 30. dubna. Den 
plný soutěží, her, hudby, zá-
bavy, opékání buřtů, vyvrcholí 
znovu soutěží o miss čaroděj-
nice a ohňostrojem. Součástí 
programu bude také otevření 
nového vodního prvku na dět-
ském hřišti. 

„Jde o mimoúrovňovou sou-
stavu dřevěných žlabů na sebe 
navazujících, doplněných růz-
nými překážkami, uzávěry či 
hrázemi. Součástí jsou i vodní 
mlýnská kola,“ řekl místosta-
rosta Pavel Dufek. Napouště-
ní vodou bude zajištěno ruční 
pumpou z již vybudované pod-
zemní nádrže.

Devadesát pět let oslavila 4. března Ma-
rie Bratršovská žijící na Severní Tera-
se. Mezi gratulanty byl i starosta Sever-
ní Terasy Jaroslav Šimanovský a ústecký 
primátor Petr Nedvědický. Paní Marie se 
narodila v Jemnici, poté se s manželem 
odstěhovali do Prahy na Žižkov a v roce 
1945 do Ústí nad Labem. Má dvě dcery, 
dvě vnučky a čtyři pravnučky. I ve svém 
věku je plná elánu a plně soběstačná. 
Ráda si čte, luští křížovky a osmisměr-
ky. Doma jí dělá společnost kočička jmé-
nem Jezinka, která jí každé ráno skočí 
do postele, aby paní Marie vstala a dala 
jí něco dobrého na zub. Paní z pečova-
telské služby, která ji navštěvuje, říká, 
že je za odměnu. Povídají si, hrají desko-
vé hry, a když počasí dovolí, jdou spolu 
na krátkou procházku. Přejeme všechno 
dobré do dalších let.

NAROZENINY

Údržba zeleně pokračuje na území celé-
ho obvodu Severní Terasa. Odborní pra-
covníci prořezávají stromy, keře a dal-
ší zeleň.

ZELEŇ

Demolice nefunkční zdi nedostavěných 
garáží ve Šrámkově ulici se uskuteční 
v létě. Zeď se rozpadá a je ve špatném 
stavu, na což si stěžují obyvatelé Do-
bětic. Už je zadáno zpracování projektu 
demolice zdi. 

DEMOLICE

Překážková výzva se poběží na Terase

Oceněná výjimečná jedenáctka 
Jedenáct výjimečných dětí 

ocenila radnice na Severní Te-
rase. Jde o děti, které studují 
na základních školách a gym-
náziu se střední školou v tom-
to městském obvodu. Jedni vy-
trvale pracují na rozvoji svého 
talentu, druzí pomáhají lidem 
a jsou i tací, kteří se stateč-
ně dokázali poprat s nepříz-
nivým osudem a ještě k tomu 

pomáhají svému okolí. „Všem 
oceněným dětem přeji, aby co 
nejdéle zůstaly takovými, jací 
jsou. Rodičům, aby se co mož-
ná nejdéle, nebo nejlépe na-
pořád dařilo chránit to hezké, 
co v nich je. Bude to dobré ne-
jen pro vás, pro děti, ale je to 
inspirací pro nás všechny ko-
lem,“ popřál studentům staros-
ta Jaroslav Šimanovský.

Severní Terasa se letos sta-
ne dějištěm výjimečných akcí. 
Vyjma běhu Barvám neutečeš, 
který se stal již tradicí a ovlád-
ne park u Laguny 30. května, 
bude v červnu hostit také stále 
populárnější městský překážko-
vý běh Urban Challenge. Letos 
se běží jen v Praze a Ostravě. 
Ústí je tak třetím městem, kde 
závodníci mohou změřit své síly 
na pětikilometrové překážko-
vé trati. Na Severní Terase se 

poběží 20. června. Kudy trasa 
povede, zatím pořadatelé tají. 
„Lidé se už mohou registrovat 
do závodu. Máme radost, že ta-
kový závod nově letos budeme 
na Terase pořádat,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Šimanovský.

Na své si na Severní Terase 
ale přijdou i milovníci kultury. 
Park u Laguny bude 14. června 
hostit open air koncert padesá-
tičlenného orchestru Severočes-
kého divadla. 
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Eliška Lüftnerová: Být česká  Piafka je veliká pochvala
Miluje francouzské šansony, ráda sportuje 
a věnuje se práci s kůží. Před několika lety 
vyrazila mladičká Eliška Lüftnerová všem 
dech s legendární písničkou Edith Piaf – Non, 
je ne regrette rien. Zazpívala ji v reality show 
Česko Slovensko má talent. Moc nechybělo, 
aby soutěž vyhrála.
Gabriela Zlámalová

Jste rodilá Ústečanka. Co máte 
na Ústí ráda? 

Je to mé rodné město, tak ho 
mám přirozeně ráda a co dal-
šího mám na Ústí ráda? Asi, 
že je to nejlépe položené měs-
to v České republice (smích). 
Máme tu nádhernou přírodu, 
kopce, řeku... Veškeré sportov-
ní vyžití na dosah. Neměnila 
bych!

A co naopak nerada? 
Centrum města je takové 

smutné, špinavé. 

Jak vzpomínáte na dětská 
a studentská léta tady ve 
městě? 

Dětství jsme trávili s brá-
chou na venkově za Lovečko-
vicemi a měli jsme ho nád-
herný! Samozřejmě veliké 
poděkování patří našim ro-
dičům a prarodičům. Ze stu-
dentských let ráda vzpo-
mínám na taneční kurzy 
v Kulturním domě! To byly 
krásné časy. 

Co jste vlastně vystudovala 
a co děláte v současné době?

Mám střední ekonomickou 
školu. V loňském roce jsem 
byla přijata na Technickou 
univerzitu do Liberce, protože 
jsem se chtěla ve studiu po-
souvat dál. Nakonec však pad-
lo rozhodnutí, že se už v živo-
tě budu plně věnovat právě 
pěvecké kariéře a kožeděl-
nému řemeslu, které je mou 
druhou prací a koníčkem zá-
roveň. Holt všechno se stíhat 
v životě nedá (smích).

Odkdy se věnujete hudbě? 
Už jako malá holka jsem 

chodila zpívat do hudebky. 
Moc mě to ale nebavilo. Dost 
jsem to flákala a nechodila 
jsem na korepetice. Paní uči-
telka ze mě neměla asi moc 
radost. Ve dvaceti letech jsem 
pak vlivem mých přátel a ro-
diny přišla ke zpěvu díky sou-
těži Česko Slovensko má ta-
lent. To se psal rok 2013. A od 

té doby mohu říct, že se zpěvu 
věnuji profesně.

V roce 2013 jste se probojova-
la do finále soutěže Česko Slo-
vensko má talent. Jaká to pro 
vás byla zkušenost?

Sice jsem už mnohé poza-
pomněla, ale vím, že výborná. 
Každá zkušenost vás v životě 
posune výš! 

Šla byste do toho znovu?
Dneska těžko říci. Jo i ne. 

Ono Vám to hodně dá, ale také 
i hodně vezme. Každý člověk 
má jinou povahu, sílu vnímá-
ní a prožitku. Pro mne osob-
ně to byl příliš rychlý skok do 
nového světa showbyznysu, 
o kterém jsem neměla nejmen-
ší tušení, jak funguje. Zpívat 
v životě jsem nikdy neplánova-
la a být veřejně známou osob-
ností už vůbec ne. Ta změ-
na s sebou přinášela i celou 
řadu úskalí, ale zvládla jsem je 
a dnes jsem tady s vámi, zpí-
vám a moc ráda. Dnes jsem 
šťastná, kde jsem a kým jsem. 

A pomohla vám tedy účast 
v soutěži nějak ve vaší 
kariéře? 

Rozhodně! Tato soutěž mi 
odstartovala pěveckou kariéru. 
Předtím jsem neměla vůbec tu-
šení, že se budu hudbě jakým-
koli způsobem věnovat. 

Zpíváte francouzské šansony. 
Je to váš nejoblíbenější hudeb-
ní žánr?

Patří mezi mé nejoblíbeněj-
ší! (smích)

Říká se vám česká Edith Piaf. 
Co na to říkáte? 

Že je to vtipný a dojemný 
zároveň! Edith Piaf je věčná. 
Byla a bude vždy jen jedna 
Piafka. Ale ano, je to milý, je 
to pro mne samozřejmě veliká 
pochvala a pocta. Děkuji všem 
za to! 

A umíte říct, kdo vás k šanso-
nům přivedl?

Nooo, to je myslím více lidí 
a (ne)náhod. (smích) Určitě 
v tom hrála roli naše praba-
bička, která milovala fran-
couzské šansony a také i ovlá-
dala francouzštinu. Babička 
moje poslouchala Edith Piaf 
a pamatuju si, že Péťa (bratr) 
mi kdysi pustil slavný šanson 
„Non, je ne regrette rien”. Ta-
hle píseň mě natolik uhranu-
la, až jsem kouzlu šansonu 
a francouzštině napořád pod-
lehla. Vždycky jsem měla ráda 
šansony, vypravěčské písně 
plné prožitku.

Jde říct, jakou písničku máte 
nejraději?

Všechny! (smích)

Úspěšně debutové album jste 
vydala v roce 2017. Chystáte 
teď něco nového? 

Album teď v plánu na tento 
rok určitě není. Teď vždy jed-
nou po dvou až třech měsících 

vydáváme na YouTube novou 
skladbu. Takže další album 
bych viděla spíše až v roce 
2021.

Váš bratr je známý písničkář 
Petr Lüftner. Vystupujete spo-
lu? Máte nějaké společné 
písničky?

Ano, zpíváme také i spolu 
a moc rádi! V mém světě hud-
by je to ta největší radost vy-
stupovat s bráchou. :) Máme 
společné duety a další se 
chystají.

Kde vás v současné době mo-
hou fanoušci vidět? 

Teď je to do konce dubna ná-
ročnější. Převažují spíše krát-
ká vystoupení – plesové nebo 
soukromé akce, konference, 
vernisáže. Větší vystoupení 
pro širší veřejnost mě čekají 
spíše od dubna. O všech budu 
fanoušky včas informovat na 
sociálních sítích. 
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se narodila 30. prosince 1992 v Ústí nad 
Labem, vystudovala střední ekonomic-
kou školu a do podvědomí veřejnosti 
vstoupila v roce 2013, kdy se probojo-
vala jako šansonová zpěvačka do finále 
televizní soutěže Česko Slovensko má 
talent. Od té doby má za sebou desítky 
vystoupení i debutové album. Kromě 
zpěvu se věnuje malování a hlavně 
kožedělnému řemeslu pod svou vlastní 
značkou. Její bratr je známý ústecký 
písničkář Petr Lüftner.

Eliška Lüftnerová 

P R O F I L

barva: červená, 
zelená

jídlo: segedín, plněná 
paprika od maminky, 
žemlovka od tatínka 

hudba: mám ráda 
všechny žánry

číslo: 9, 27

politik: můj pes 
(smích)

M O J E  N E J

Vím, že jste i výtvarnice. Při-
blížíte nám své práce?

Občas něco namaluji, když 
se mi dostanou do rukou olejo-
vé barvy. Také miluji perokres-
bu, ale jinak se věnuji kože-
dělnému řemeslu pod názvem 
značky „Lüftner Leather”. Vy-
rábím na zakázku z pravé ho-
vězí kůže, například pásky do 
kalhot, popruhy na kytary, vo-
dítka, obojky, obaly na knížky, 
placatky a soustu dalších věcí. 
Nápady stále neznají konce. 
(smích) Vše můžete vidět na 
mých nových webových strán-
kách luftnerleather.cz.

Co ráda děláte ve volném 
čase? 

Volný čas je vzácnost, a pro-
to si ho vždy naplno užívám! 
Snažím se být pořad v pohy-
bu. Sport a celkově pohyb je 
lék na všechno! Převážně ho 
trávím venku se svým psím 
kámošem Atreiem a spojím to 
se sportem. Každý ráno spolu 

uběhneme pět kilometrů. Tři-
krát nebo čtyřikrát do týdne 
chodím plavat a v létě zase 
s Atreiem na otevřenou vodu. 
Po večerech si čtu, poslouchám 
hudbu, peču sladké (protože 
miluju sladkosti) a také se sna-
žím si vždy najít čas i na mé 
nejbližší. Jsou nejdůležitější.

Prozradíte nějaké vaše plány 
do budoucna?

Toho je (smích). Navázala 
jsem spolupráci s řadou vyni-
kajících hudebníků, textařů, 
skladatelů a společně chys-
táme nové skladby, duety. Fa-
noušci si tak u mě přijdou i na 
další hudební žánry. Budou to 
veliká překvapení. V kožeděl-
bě se chci zdokonalovat, a tak 
se učím šít na obuvnickém 
stroji, abych zvládala pracnější 
výrobky. Dále pak mimo práci 
se ve svém zájmu chci více vě-
novat svému Atreiovi, protože 
nás čekají ke splnění speciál-
ní zkoušky, výstavy a následné 

uchovnění. A ze sportovní 
stránky si chci letos zazávodit 
na aquatlonech (sport, který se 
skládá z plavání a běhu), tak 
poctivě trénuji. (smích)
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Hráči fotbalu krváceli 
pro dobrou věc Milada Run láká 

běžce k jezeru 
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Běžecký závod Milada Run 
přivítá v červnu u jezera Mila-
da již počtvrté stovky běžců. 
Závěrečný vrchol sportovního 
seriálu Milada Tour startuje 
přímo z hlavní pláže. 

„Milada Run nabízí rozmani-
tý výběr délky tras a kategorií. 
Půlmaraton se svými dvěma 
rozdílnými okruhy je opravdo-
vou výzvou. Oblíbená rovinatá 
desítka už je na Miladě klasi-
kou a na pětku si troufají i běž-
ci začátečníci. Součástí je také 
rodinný běh a dětské závody,“ 
zve všechny za pořadatele Mi-
chal Neustupa.

Kvalitu závodu dokazuje 
nadstandardní závodní servis, 
účast nejlepších běžců z kra-
je i program pro návštěvníky. 
„Připravená je autogramiáda 
olympioniků, soutěže a hry 
pro děti, biketrial show, bube-
nická show a mnoho dalšího,“ 
dodává Michal Neustupa. 

Novinkou letošního roční-
ku je hlídání dětí nebo pri-
ze money pro vítěze ve výši 
20 000 Kč. Nenechte si utéct 
své startovní číslo a přihlas-
te se včas online na www.mi-
ladatour.cz. Závod se poběží 
6. června.  gz

Osm členů ústeckých Blades 
přišlo darovat krev na Trans-
fuzní oddělení Masarykovy ne-
mocnice. Vždy rádi pomůžeme, 
když je potřeba. Krev chodíme 
darovat pravidelně. Řada hrá-
čů a našich dalších členů je za-
psána i v Českém národním re-
gistru dárců kostní dřeně. 

 Marek Moudrý, Blades 

Ústečtí borci bodovali 
na Slovensku 

Velká cena 
Slovenska 
v karate hos-
tila v Bra-
tislavě na 
20 států Ev-
ropy, Kanady, Nepálu a Malaj-
sie. Řada zemí zde stavěla kon-
frontační týmy pro nadcházející 
ME. Mimo jiné bodoval Daniel 
Drábek Zmiňovaný borec v prv-
ní kategorii Senior prošel vítěz-
ně pěti zápasy, přes závodníky 
z Maďarska, Ukrajiny, Ukrajiny 
a Malajsie. V druhé kategorii 
do 21 let vybojoval vítězství nad 
reprezentantem Polska, Ukra-
jiny, Slovenska a podlehl pou-
ze v silném finále závodníkovi 
z Kazachstánu.

 Josef Rajchert, Sport Union 
Malá univerzita 
a Grand Canyon

Užili jsme si další přednášku 
v rámci naší Krásnobřezenské 
malé univerzity. Tentokrát se 
naši klienti dozvěděli zajímavé 
věci o Grand Canyonu a řece 
Colorado v USA. Tato aktivi-
ta se našim klientům moc líbí 
a už se těší na další zajímavé 
přednášky. 

 Domov pro seniory Krásné Březno 

Rychta nabízí jídla domů i oblíbeného Mazla do džbánu
Vzhledem k nastalé situaci, je v současné době restaurace pi-

vovaru Na Rychtě uzavřena. 
Od 17. března ale budeme fungovat v omezeném režimu. Tý-

denní polední menu bude kromě Tipu šéfkuchaře platit v plném 
rozsahu tímto způsobem: 

Polední menu bude v době od 10:30 do 15:00 hodin (nebo do 
vyprodání zásob) vydáváno v přenosných menuboxech, případ-
ně do přinesených nádob, z okénka v salonku.

Pro zaměstnance organizací v centru Ústí nad Labem jsme 
schopni v případě hromadných objednávek do 11:00 hodin za-
vézt obědové menu až na pracoviště.

V omezeném režimu bude taktéž probíhat prodej piva Mazel 
12°, a to v obalech PET 1,5 l, džbány 2 l, (které lze i u nás zakou-
pit prázdné), nebo točené do přinesených nádob.

Vaše případné dotazy nám posílejte do zpráv, na náš e-mail 
info@pivovarnarychte.cz nebo telefonicky na číslo 475 205 018.
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VYŘEŠTE DVB-T2!

TTEELLEEVVIIZZEE
ppřřeess  ssaatteelliitt        

nneebboo  iinntteerrnneett        
ZZDDAARRMMAA!!
Tel. 778 880 006

Pivovar Hotel Na Rychtě 
Kláštěrní 75/9 
Ústí nad Labem, 400 01 
Email: info@pivovarnarychte.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/
PivovarHotelNaRychte 
www.pivovarnarychte.cz

KONTAKT

INZERCE
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Pečovatelská služba 
v Ústí šije roušky

Ústecká pečovatelská služba 
začala šít roušky, prozatím pro 
svoje zaměstnankyně. „Máme 
roušky jen na týden. Na lidi 
v terénu stát nemyslí,“ říká ře-
ditelka sužby Dita Hromádko-
vá. Proto se zaměstnankyně 
rozhodly ušít si roušky samy. 
„V první fázi jsou pro naše po-
třeby. Zatím sháníme materiál,“ 
dodala. Pokud by někdo mohl 
pomoci dodat bavlněné plátno 
nebo tkalouny, které má doma 

a nepotřebuje, prosím, kontak-
tujte tel. číslo 475 211 781. 

Pečovatelská služba pomáhá 
seniorům a zdravotně postiže-
ným, kteří žijí doma a ubývá 
jim sil potřebných pro zajiště-
ní chodu své domácnosti.  zu

Chceme přivést ženský vrcholový volejbal zpět do krajského města 

Brigáda v Zubrnicích 
i ve Velkém Březně

Bohužel 
i naši trať 
zasáhl or-
kán Sabi-
ne. Proto se 
pracovalo 
na odstra-
nění následků. Následně pro-
běhla v únoru avizovaná brigáda 
na nádraží v Zubrnicích, trati 
a okolí. Všem zúčastněným z řad 
veřejnosti a členů spolku dě-
kujeme za pomoc. Sešlo se nás 
kolem dvaceti. Další brigáda se 
uskutečnila na konci února ve 
Velkém Březně. 

 Zubrnická museální železnice 

Klub Volejbal je mezi ús-
teckými sportovními kluby 
nováčkem. Své základy má 
hluboko v historii ústeckého 
volejbalu a svou činností na-
vazuje na úspěšné volejbalo-
vé kluby Rudou hvězdu Ústí 
nad Labem a SKP Sever Ústí 
nad Labem. Klub byl založen 
v roce 2016 zápisem do spolko-
vého rejstříku a svou činnost 
oficiálně zahájil v roce 2017, 
kdy se po vzájemné dohodě 

oddíl volejbalu odloučil od klu-
bu SKP Sever Ústí nad Labem. 

Stal se výhradně dívčí záleži-
tostí se zaměřením na mlá-
dežnický volejbal. Cílem nás 
všech je být zdravým fungují-
cím klubem, který přivede žen-
ský vrcholový volejbal zpět do 
krajského města. Tento moder-
ní dynamický sport, kolektiv-
ní hra rozvíjí herní a pohybo-
vé dovednosti, ale i týmového 
ducha a osobnost hráček. Zá-
roveň poskytuje velké množ-
ství zábavy, zdravých emocí 

a smysluplné využití volného 
času pro děti a mládež. Tvo-
říme dětem podmínky a přá-
telské prostředí, ve kterém 
mohou osobnostně růst a do-
sahovat sportovních úspěchů. 
Přijďte mezi nás zasportovat 
si, získat nové přátele a mož-
nost se dobře bavit sportovní-
mi výkony. Více se dozvíte na 
našich webových stránkách 
www.volejbalustinadlabem.cz. 

 Volejbal Ústí nad Labem 

Šampiony jsou 
Vroutek, Povrly a Bílina

Výsledky 22. ročníku sou-
těže Zlatý erb byly slavnostně 
vyhlášeny. V Ústeckém kraji 
se přihládilo pětatřicet projek-
tů. V kategorii nejlepší webová 
stránka města se na prvním mís-
tě umístil Vroutek, na druhém 
Bílina a třetím Podbořany. Nej-
lepší webové stránky obce mají 
Povrly, následují Modlany a Ti-
sá.V kategorii Smart City a nej-
lepší elektronická služba zvítězi-
la Bílina s Portálem občana před 
Mostem, který se umístil druhý 
s virtuální mapou Mostu, a třetí 
místo získaly Podbořany s Portá-
lem občana.  gz
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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...)

 

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Oscar Wilde:
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Atleti dovezli medaile

AQUACENTRUM TEPLICE
Aloise Jiráska 3149
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Na halovém mistrovství 
České republiky, které se ko-
nalo v Ostravě, byli úspěšní 
i ústečtí atleti z USK Provod. 

Zlatou medaili a titul mi-
stra ČR v trojskoku v kate-
gorii juniorů za skok dlou-
hý 14,79 metru získal Martin 
Veselý. A bronz za vrh koulí 
dlouhý 15,88 metru v kate-
gorii dorostenců si přivezl 
Marek Štrympl. Poděkování 
obdržel i jejich trenér Alexej 
Lesnik. Úspěšné atlety z USK 
Provod Ústí nad Labem 

ocenila za vedení města ná-
městkyně primátora Věra Ne-
chybová.  gz

BOBINA  
Fena, kříženka s delší krémovou srstí s rezavým prokvetením na uších 
a zádech, výška 40 cm, stáří 2 roky. Bobina je milá a přátelská fenka, vždy 
má dobrou náladu a nepere se s jinými psy. 
 
 

GASTON 
Pes, plemeno retrívr, barva zlatá, výška 55 cm, stáří 8 let. Gaston 
je starý dobrák, je mírné a klidné povahy a zasloužil by si, aby mohl 
dožít svůj život u hodného páníčka v teple domova.  
 

STELA  
Fena, kříženka s delší vlnitou srstí, barva šedivá s rezavými znaky 
a mordou, výška 45 cm, stáří 3 roky.  
Stela je hodná fenka, která se snese s jinými psy. Je mírné povahy až 
lehce zpočátku nedůvěřivá. 
 

MONTY  
Pes, kříženec s delší vlnitou srstí, barva krémová, výška 40 cm, stáří 
4 roky. Monty je trochu nedůvěřivý k lidem, které nezná, a jeho nový 
majitel s tím musí počítat. Bude mu chvilku trvat, než si zvykne na 
nové prostředí. Nepere se s jinými psy. 

SÁRA  
Fena, drsnosrstá kříženka černé barvy s rezavým pálením, výška 45 cm, 
stáří 5 let. Sára je klidná fena, nepere se s jinými psy a není konfliktní. 
Je zvyklá žít v bytě.

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 .

Školáci soutěžili ve víceboji
Náš výběr žáků II. stupně se 

zúčastnil okresního kola ve ví-
ceboji. Na ZŠ Mírová se sešlo cel-
kem 100 závodníků. Žáci soutě-
žili v pěti disciplínách: trojskok 
z místa, hod medicinbalem vzad, 
skákání přes švihadlo čtyřmi 
způsoby na 2 minuty, kliky na 
2 minuty a v driblinku s basket-
balovým míčem na časový limit 
2 minut. Největší zastoupení 
v soutěži měli chlapci a dívky na-
rození v roce 2015. Mezi chlap-
ci se v této kategorii nejlépe 

umístili J. Česnohlídek (4. mís-
to) a M. Volf (5. místo). Mezi 
děvčaty N. Jílková na 5. místě. 
V soutěži jednotlivců si odnesly 
diplom a medaili A. Pekárková, 
která se ve své kategorii umís-
tila na 2. místě, a T. Stehlíková 
skončila na celkovém 3. mís-
tě. Naše osmičlenné družstvo 
skončilo na krásném postupo-
vém 2. místě s 17 068 body. Kraj-
ské kolo se má konat 18. května 
v Chomutově. 

 ZŠ Stříbrnická 
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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
14. 4. Stříbrníky: Na Louži 17,25-17,45, Dobětice: 
Rabasova 17,50-18,10 Šrámková 18,15 – 18,35
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 
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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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

Střední škola AGC a.s. se opět účastní krajské 
soutěže Technowizz

Soutěž Technowizz je určena pro žáky a studenty středních 
a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia 
studují obor strojní či elektrotechnický.

U zapojené školy nezáleží na zřizovateli (může se tedy jednat 
o školu soukromou, církevní, obecní či zřízenou krajským úřa-
dem), ale sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském, 
a Libereckém či v okrese Kladno, Mělník a Rakovník. 

Vlastní soutěž je zaměřena na řešení problematických čás-
tí výrobních procesů nebo technologií. Sestavili jsme soutěž-
ní tým dvou žáků druhého ročníku oboru IT (Tomáš Střecha 
a Michaela Kühnlová) pod vedením zkušeného pedagoga Lu-
káše Matouška. Naše škola tyto soutěže zahrnuje do výuky pro 
zvýšení seberealizace a odborný růst žáků v osobním i profes-
ním životě. Soutěžní klání bylo standardně zahájeno v prosto-
rách společnosti AGC Automotive Czech a.s. Chudeřice exkurzí 
do provozu a následnou prezentací daného problému k řešení 
s očekávaným výstupem. Po zjištění vstupních informací tým 
začal pracovat na možném řešení s podporou odborného učite-
le, který danému zadání úkolů rozumí, a může tak být soutěží-
cím oporou. Naši žáci se zhostili přijatého úkolu velmi odváž-
ně a s plným nasazením. Přesto, že každé navrhované řešení je 
důkladně prověřováno odborníky z výroby a kritéria případné-
ho nasazení jsou velmi přísná (například zásah do konstrukce 
stávající technologie, reklamační podmínky apod.), se našim 
žákům nakonec povedlo nalézt řešení, které bylo uznáno za 
vyhovující. 

Tým Střední školy AGC tak postupuje do další fáze soutěže, 
která proběhne 30.3.2020. Držte nám palce. 

 Ing. Tomáš Holomek, ředitel Střední školy AGC a.s.
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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.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

zimní  
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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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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.

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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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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