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Kopce u Ústí  
jsou jako z pohádky
STRANY 8–9

Parkování zdarma  
v centru města skončilo 
STRANA 5
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Sezona v Letním kině  
možná ani nezačne 
STRANA 10
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Hráči pořádají na webu Blades Talks

Rehabilitace od sestřiček z ACME vrací nemocným energii
Důležitou součástí domácí 

péče je rehabilitační ošetřo-
vatelství. Podle rehabilitač-
ních sester z ústecké agen-
tury domácí péče ACME Věry 
Abdulové a Věry Kosové je ka-
ždá pohybová aktivita výbor-
ným rehabilitačním nástrojem 
a našemu tělu prospěšným 
elixírem, pokud se nepřehání.

Jaké druhy rehabilita-
ce jste schopni klientům 
nabídnout?

Jakoukoli přizpůsobenou 
možnostem domácího pro-
středí klienta. Základem jsou 
ošetřovatelské rehabilitace, 
které vedou ke znovuobnove-
ní nebo zlepšení postižených 
pohybových funkcí. Například 
po úraze či mozkové mrtvici. 
Cvičení se zaměřuje na prota-
žení a posílení ochablých sva-
lů, protažení zkrácených sva-
lů i šlach, uvolnění zatuhlých 
svalových skupin a kloubů. 
Zahrnuje dechová a kondič-
ní cvičení a také velmi dů-
ležité polohování u ležících 
pacientů.

Klienty učíme používat 
chodítka, protézy a další po-
můcky. Naše práce začíná 
nácvikem vstávání z lůžka, 

přes zvládání pohybu po bytě 
a končí tréninkem chůze po 
schodech. V domácím prostře-
dí jsme schopni zajistit také 
další rehabilitační metody, 
jako jsou měkké techniky, ně-
které druhy masáží, trénink 
jemné motoriky nebo balanč-
ní gymnastiku. 

Provádějí rehabilitace škole-
né rehabilitační sestry?

Ano, vystudovaná fyziotera-
peutka s 15letou praxí a zdra-
votní sestra s 10letou praxí 
v terénu. Společně vytváří cvi-
čební plán pro každého klien-
ta na míru. 

Je rehabilitace v rámci do-
mácí péče hrazena zdravot-
ními pojišťovnami?

Ošetřovatelská rehabilitace 
v domácím prostředí je plně 
hrazena z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění. 
Předepisuje ji praktický lé-
kař. Naše agentura ACME má 
smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. V mimořádných 
situacích jsme schopni zajistit 
také soukromé rehabilitace, 
které si klient hradí sám. Re-
habilitace poskytujeme po ce-
lém okresu Ústí nad Labem.

Je pravidelná rehabilitační 
péče prospěšná?

Rehabilitace je velmi pro-
spěšná, a pokud je prováděna 
pravidelně a správně, jsou její 
účinky brzy znát. Vede k cel-
kovému posílení fyzické kon-
dice, získání soběstačnosti 
a nabytí jistoty při samostat-
ném pohybu.

Používají sestřičky při reha-
bilitaci nějaké pomůcky? 

Používáme pasivní i aktivní 
techniky protahování, posilo-
vání a uvolňování svalových 
skupin. Pro podporu či izola-
ci svalů, které chceme cvičit, 
používáme míče – gymbally, 
stahovací gumy a pásy. Pro 
masáže a stimulaci používáme 
masážní míčky nebo kartáče. 

Používáme i kompenzač-
ní pomůcky, které má klient 
k dispozici – chodítka, proté-
zy, francouzské hole. Některé 
pomůcky můžeme pro zácvik 
také zapůjčit. 

V čem se klientům uleví? 
Hlavní výhodou je, že se kli-

ent učí doma. Nacvičují vstá-
vání ze své postele, bezpečný 
pohyb ve své koupelně. Pra-
videlností pak získají rutinu 
v nacvičených činnostech, což 
podpoří soběstačnost. Rehabi-
litace v domácím prostředí je 
úlevou pro špatně pohyblivé 
klienty i pro ty odkázané na 
lůžko a péči rodiny. Také pro 
ty, co mají problémy s dopra-
vou. Domácí rehabilitace je 
výhodou i při výběru správné 
kompenzační pomůcky. Ně-
které pomůcky půjčujeme na 
vratnou zálohu.  pr

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

KONTAKT

Svádov – Vítr z plachet vzala 
pandemie koronaviru členům 
týmu amerického fotbalu Bla-
des. Podle hráče Marka Moud-
rého se fanoušci teď s oblíbe-
ným týmem mohou vidět na 
sociálních sítích.

Jak ovlivnila fungová-
ní vašeho klubu pandemie 
koronaviru? 

Přerušili jsme půlroční pří-
pravu na soutěžní sezónu 
a vlastně ani nevíme, zda se 
letos vůbec nějaká soutěž ode-
hraje. Zákaz trénování nás za-
sáhl zrovna v den, kdy jsme 
měli odjíždět na poslední sou-
středění před samotnou sou-
těží. Ve stejný den k nám také 
z Ameriky přicestovala ame-
rická posila Nolan Corpening, 
který tu momentálně daleko 
od domova prožívá asi největ-
ší pocit nejistoty. Přesto se ale 
rozhodl zůstat v Ústí, pomá-
há klubu, jak jen v této situ-
aci může, a společně s námi 
doufá, že alespoň na podzim 
se nějaká soutěž uskuteční. 
Připravovali jsme také další 
zápas Paddock ligy na měst-
ském stadionu s ještě větší 
show, než byla v loňském roce. 

To se samozřejmě také nekoná 
a všechno, co bylo do této doby 
domluveno, se musí domluvit 
znovu.

Fanoušci vás asi podporují…
To ano. Snažíme se s nimi 

zůstat v kontaktu alespoň 
pomocí sociálních médií. 
Vyhlašujeme soutěže o náš 
merchandising, každý týden 
probíhají na našem facebooko-
vém profilu Blades Talks – ne-
formální rozhovory, ve kterých 
se v živém přenosu snaží-
me blíže představit jednotli-
vé osobnosti našeho týmu, ať 
už se jedná o hráče, trenéry 
nebo jiné funkcionáře. My-
slím, že tyto rozhovory jsou 
velice oblíbené i díky mož-
nosti fanouškovských dotazů, 
na které v průběhu přenosu 

odpovídáme. Česká asociace 
amerického fotbalu také nezů-
stala pozadu a vyhlásila Pad-
dock eLigu, ve které se zástup-
ci jednotlivých týmů, včetně 
toho našeho, utkávají na Play-
stationu ve hře Madden 20. 
Tyto přenosy jsou rovněž vy-
sílány živě na kanálu Youtube 
a musím uznat, že například 
u zápasu našeho manažera Ja-
kuba Valjenta proti Vysočině 
Gladiators ve třetím kole sou-
těže jsem si nervozitou kousal 
nehty. 

Chcete fanouškům něco 
vzkázat? 

Ať na nás nezanevřou. Pevně 
věřím, že celou situaci všich-
ni ustojíme a až se opět rozje-
de soutěž, budeme je všech-
ny potřebovat na domácích 
utkáních. Jsme Blades family 
a každý fanoušek je její sou-
částí. Říkám každý rok a budu 
to říkat pořád, že v Ústí nad 
Labem máme jednu z nejlep-
ších fanouškovských zákla-
den v celé ČR. I díky vám všem 
jsme se dostali až do Paddock 
ligy! Děkujeme vám za vaši pří-
zeň. Dáváte nám sílu pokračo-
vat v tom, co děláme.  zu

Divadlo šije roušky 
Pandemie no-
vého koronavi-
ru uzavřela di-
vadlo a byla 
zrušena všech-
na představení, 
včetně zájez-
dů u nás i v za-
hraničí. Naše 
krejčovna však šije roušky pro domo-
vy seniorů, magistrát či městskou poli-
cii. Všichni naši umělci mají individuální 
domácí přípravu. Roušky šije i náš ba-
letní soubor. Snažíme se udržet kon-
takt se svými fanoušky, se kterými 
komunikujeme prostřednictvím inter-
netových stránek divadla a Facebooku. 
Momentálně nejdůležitější informace 
pro naše diváky a příznivce divadla je, 
že od 1. června bude možné v budo-
vě divadla vracet zakoupené vstupen-
ky za neodehraná představení v měsíci 
březnu. Zastihnete nás zde v úterý až 
pátek vždy od 14.00 do 17.00. Co se 
týká všech abonentních skupin – před-
stavení budou dohrána od září do pro-
since letošního roku. Nové předplatné 
na období leden až červen 2021 bude 
v prodeji od listopadu 2020. Věříme, 
že na podzim se vše obnoví a divadlo 
bude fungovat opět jak dříve. Moc se 
na všechny těšíme. 

 Alena Vaicová, 
Severočeské divadlo 

N A P S A L I  N Á M
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Co děláte v době pandemie ve volném čase a na co se těšíte, až se opatření dále rozvolní? 
Lukáš Vlček  
29 let, vedoucí kompostárny 
Situace s COVID-19 mě moc nezasáhla. 
Do práce chodím celou dobu. Vadí mi však 
rouška, takže se těším, až skončí nařízení 
ji nosit. Co se týče nákupů, navštěvuji více e-shopy než 
předtím.

Petr Karlíček 
36 let, ředitel archivu 
Ve volném čase podnikám výlety do blízké-
ho okolí, čtu, píšu nebo pracuji na zahradě. 
Totéž bych však dělal i bez koronáče. Těším 
se, až budou moct proběhnout některé plánované akce 
v náhradních termínech. Třeba oslavy desátého výročí 
založení Collegia Cibia, které pečuje o památku „pivního 
dědka“ Viktora Cibicha.

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
V současné době jsme doma, nákupy 
provádíme zhruba jedenkrát za 14 dní. 
Až se situace rozvolní, tak nutně musíme 
navštívit seniory v domově, jelikož nezvedají mobil a není 
s nimi žádný kontakt. A do budoucna se moc těším na 
život bez roušek. 

Anna Šretrová 
62 let, důchodkyně  
Koronavirus způsobuje skutečnou paniku 
mezi lidmi. Hlavním problémem je, že 
kvůli němu podlehnou panice a začnou se 
chovat neadekvátně. Doufám, že bude brzy vynalezena 
vakcína proti koronaviru a nebude se zvyšovat počet 
nemocných. Zasáhla mě snad jen tím, že jsem chtěla tro-
chu cestovat, ale odložila jsem to na později. Souhlasím 
i s mimořádnými opatřeními, která zavedla vláda.

Karolína Bambasová 
28 let, studentka 
Ve volném čase chodím do přírody nebo 
jsem doma. Po částečném rozvolnění se 
těším možná na posezení v hospůdce. 
Miluji hudbu, proto se nejvíc těším na různé koncerty 
a další události spojené s hudbou. 

Martina Pavlová 
26 let, supervizorka 
Ve volném čase zařizuji pokojíček pro 
syna Matěje, který se má narodit. Na co 
se těším? Až konečně budu moc normálně 
dýchat. Být těhotná, nosit brýle a ještě roušku, dává 
velice zabrat.

Eva Tomsová 
72 let, předsedkyně klubu seniorů 
Samozřejmě se těším na normální život. 
Opět budeme moci mezi lidi, budeme moct 
otevřít Klub seniorů a zase se scházet. 
Všechno probrat a poslouchat jeden druhého. Také se 
těšíme, že dostaneme náhradní termín na rekreaci do 
hotelu, kam velmi rádi každý rok jezdíme. Jezdíme tam 
proto, že si nás váží a jsou tam pro nás.

Marek Moudrý  
32 let, obchodní ředitel  
Máme čtyřměsíční dceru, takže volný čas 
trávím hlavně s rodinou, pracujeme na za-
hradě, chodíme na procházky a sportuje-
me. Těším se, až nám začne příprava na podzimní soutěž 
amerického fotbalu a uvidím se se spoluhráči.

Vladimír Cettl  
46 let, muzejník, fotograf 
Kuju nové plány. Sním si o nové knize o vracích 
vozů Škoda 110R Coupé. Dávám pozvolna 
dohromady podklady k ní. Moc se samozřejmě 
těším, až se opatření rozvolní. Miluji určité své stereotypy, tak-
že v tom uvolnění vidím především naději, že je prvním krokem 
k návratu do toho života, taký jsme žili předtím.

A N K E T A
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 Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno 
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www.facebook.com/zitusti.cz

Cena za rekonstrukci koupaliště se už potřetí zvedla
Klíše – Radní schválili dal-
ší navýšení ceny za re-
konstrukci venkovního 
plaveckého areálu na Klí-
ši. Celková částka za re-
konstrukci se zvedla na 
121,3 milionu korun. Jde už 
o třetí navýšení ceny za tuto 
rekonstrukci. 

Už je to přibližně 
o 12,25 milionu více, než 
byla původní nabídka fir-
my Metrostav, která rekon-
strukci provádí. Navíc se 
dělal například závlahový 
systém, který v původním 
projektu nebyl. Náklady se 
zvedly i kvůli havárii při 
zkoušce bazénové techno-
logie, která se stala koncem 
loňského roku.

„Obsahem nového dodat-
ku je například doplnění 
uzavíracích armatur a úpra-
vy potrubí sání atrakcí pro zimní období, úpravy na strojním vybavení v čerpadlovně včetně 
úprav na elektročásti a měření a regulaci. Nebo doplnění brodítka v místě vstupního schodi-
ště od plavecké haly, stropního podhledu v prostoru občerstvení, osazení dvou pítek u bazé-
nů,“ říká mluvčí města Romana Macová. V těchto dnech se v areálu napouštějí bazény a tes-
tuje se technologie.

Z technických důvodů se dokončení stavby posunulo z března na začátek června. To ale 
vzhledem k opatřením kvůli šíření koronaviru také možné nebude.  gz

Na Větruši se znovu 
svezete lanovkou

Ústí nad Labem – Lanovka na Vět-
ruši je znovu v provozu. Lanov-
ka jede denně od 8:00 do 22:00 
hodin, každých 15 minut. 

„Vstup na Lanovou dráhu 
bude až do odvolání povolen 
pouze s rouškou nebo jiným za-
krytím nosu a úst,“ říká mluvčí 
ústeckého dopravního podniku 
Jana Dvořáková a upřesňuje, že 
v kabinách lanovky bude smět 
cestovat maximálně pět lidí 
a rodiny budou moci cestovat 
samostatně.

Lanovkou se svezete za 
25 korun a za zpáteční jízd-
né, které je 45 korun. Rodinné 
jízdné, které je pro dva dospělé 
a dvě děti, stojí 120 korun.  gz
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Cyklobus opět jezdí 
až do Krušných hor 

Expozice tučňáků zabodovala v soutěži Bílý slon

Ústí nad Labem – Na testovacím 
místě v ústecké Masarykově 
nemocnici jsou nově zavedeny 
odběry na přítomnost nákazy 
způsobující onemocnění CO-
VID-19 i pro samoplátce. 

„Cena testu na pozitivitu pro 
zájemce samoplátce je 2500 Kč 
a testu na protilátky 490 Kč. 
Zájemce před provedením tes-
tu uvede e-mailovou adresu, 
kam mu bude odeslán výsle-
dek s potřebnou legislativou, 

Ústecko – Cykloturisté se mů-
žou těšit. Už od května mají 
možnost si na některých lin-
kách nechat přepravit kola až 
do Krušných hor. Okolí Ústí 
nad Labem obsluhují autobusy 
s menší nástavbou pro převoz 
kol. Jde prakticky o všechny ví-
kendové spoje linek 451, 452, 
453, 455, 456 a 457.  gz

Na železničním mostě 
je uzavřena lávka 

Ústí nad Labem – Až do 20. června 
bude uzavřena pěší lávka na že-
lezničním mostě. A to kvůli po-
stupu prací, které se budou dě-
lat při opravě mostu přes Labe.
„Důvodem je provádění staveb-
ních prací, a to umístění lešení 
a staveniště při opravě železnič-
ního mostu v kilometru 0,931,“ 
vysvětluje mluvčí magistrátu 
Romana Macová.  gz

Krajská pětadvacítka 
pro 400 lidí z okresu 
Ústecký kraj – Drobní podnikate-
lé můžou už brzy požádat o pod-
poru 25 tisíc korun od Ústec-
kého kraje. Program se spouští 
11. května a tuto částku získá 
400 žadatelů z každého okresu. 
„Podmínkou je, že živnostník 
už dostal kompenzační bonus 
od Finanční správy, prošel tedy 
kontrolou, což je pro úřad po-
tvrzením oprávněnosti žádosti,“ 
řekl náměstek hejtmana Martin 
Klika. Žádosti se budou přijímat 
do 22. května nebo do vyčerpání 
peněz určených na tuto dotaci. 
Celkem podpora kraj vyjde na 
70 milionů korun. Žádost o do-
taci je složitější než v případě 
„pětadvacítky“ od státu. Více na 
www.kr-ustecky.cz.  gz

Krásné Březno – Zoologická 
zahrada vyhrála první mís-
to v šestadvacátém ročníku 
soutěže Bílý slon. „Naše zoo 
získala prvenství v kategorii 
přestavba roku za rekonstruo-
vanou expozici tučňáků brýlo-
vých,“ informuje mluvčí Nikola 
Roštejnká. 

Venkovní prostory nabízí 
tučňákům dva bazény, v dolní 
části mají velký bazén s krou 
a v horní části malý bazén 
s písčitou pláží lemovanou pří-
rodními hnízdními norami, na 
kterou mají návštěvníci mož-
nost hledět z vyvýšené terasy. 
Hlavní budova s manipulační 

místností a s vnitřním bazé-
nem je obložena dřevem a celý 
exteriérový design je tvořen 
pomocí umělých skal.

„Z ocenění máme radost, je 
pochvalou pro všechny pra-
covníky, kteří se na realizaci 
expozice podíleli. Spokojenost 
tučňáků dokládají každoroč-
ní vylíhnutá mláďata, posled-
nímu přírůstku z loňského 
prosince se daří velmi dobře,“ 
doplňuje zástupce ředitele pro 
péči o zvířata a zahradnictví 
Lukáš Štěrba. 

V soutěži Bílý slon zoo už 
v minulosti slavila několik 
úspěchů. V roce 2018 získala 

dvě ocenění v okruhu odchovy. 
Třetí místo za odchov korov-
ce mexického a první místo za 
kajmana malého.  gz

Koronavirus ruší zahájení sezóny na Miladě 
Chabařovice – Slavnostní zahá-
jení sezóny na Miladě se kvůli 
opatření k omezení šíření koro-
naviru letos konat nebude. Ob-
líbená akce byla naplánována 
na sobotu 16. května.

„Velmi nás mrzí, že letošní 
sezónu nemůžeme zahájit s ná-
vštěvníky jezera a jejich rodi-
nami. Věřím ale, že se po uvol-
nění bezpečnostních opatření 

podaří zorganizovat během 
letní sezóny jinou zajímavou 
akci pro naše příznivce. V prů-
běhu letošního roku pracujeme 
na mnoha místech okolo jeze-
ra, abychom co nejvíce zpří-
jemnili sportování a pobyt lidí 
u vody,“ uvedl Walter Fiedler, 
ředitel Palivového kombinátu 
Ústí (PKÚ). Na území jezera Mi-
lada se v současné době budují 

inženýrské sítě, pokračují prá-
ce na Tuchomyšlském okruhu 
a rekonstruuje se koryto Mod-
lanského potoka. „Dokončené 
části staveb budou v průběhu 
roku postupně po úsecích pře-
dávány veřejnosti k užívání. 
První etapy prací budou dokon-
čeny již před letními prázd-
ninami,“ dodala mluvčí PKÚ 
Hana Volfová.  gz

Vstupenky pro 
všechny v první linii
Ústecký kraj – Hejtmanství na-
koupí vstupenky do zoologic-
kých zahrad, muzeí a galerií. 
Dostanou je zdravotníci nebo 
zástupci složek integrovaného 
záchranného systému. Kraj tak 
podpoří provoz zoologických 
zahrad a pomůže i cestovnímu 
ruchu v regionu. „Přidali jsme 
k tomu naše příspěvkové orga-
nizace, jako muzea a galerie. 
Ti, kteří dostanou vouchery, je 
budou mít možnost do konce 
roku navštívit,“ řekl náměstek 
hejtmana Martin Klika. Na ná-
kup voucherů do zahrad v Dě-
číně a v Ústí nad Labem a do 
chomutovského zooparku je 
vyčleněn milion korun.  gz

Policie má nový hlídkový člun
Brná – Bezmála devět metrů 
dlouhý hlídkový člun za čtyři 
miliony korun dostali policisté 
poříčního oddělení od Ústec-
kého kraje. „Vzhledem k tomu, 
že poříční oddělení provádí ce-
loročně výkon služby převážně 
na vodním toku řeky Labe, ale 
také pomáhá při krizových si-
tuacích a spolupracuje s ostat-
ními složkami integrovaného 
záchranného systému, pova-
žuji za logické poskytnutí kraj-
ských prostředků na pořízení 
člunu, bez něhož se ve službě 
neobejdou,“ řekl hejtman kraje 
Oldřich Bubeníček.

Kajutový hlídkový člun je vy-
baven echolotem s hloubkomě-
rem a možností záznamu pro 

vyhledávání a dokumentaci 
předmětů pod vodní hladinou 
a radarem, který je schopen za-
měřit a určit vzdálenosti objek-
tů nad hladinou za nulové vidi-
telnosti. Nový člun nahradil ten 
nefunkční, který byl v provozu 
od roku 1990.  gz

Nové seniory  
domovy nepřijmou
Ústí nad Labem – Domovy pro 
seniory, které provozuje měs-
to, v současné době nepřijí-
mají nové klienty. Týká se to 
všech sedmi zařízení. Domovy 
potřebují mít k dispozici pro-
story na možnou izolaci klien-
tů, v případě nákazy korona-
virem.  gz

Nemocnice otestuje každého za peníze
například pro vycestování do 
zahraničí,“ uvedla Dana Vacu-
líková, hlavní hygienička Kraj-
ské zdravotní.

Provoz odběrového místa 
v budově nemocnice v Pavi-
lonu D1 je denně od 8:00 do 
12:00 hodin. 

Otestovat se můžou lidé, 
kteří nyní potřebují negativní 
testy, aby mohli pravidelně pře-
kračovat hranice a vyhnuli se 
při příjezdu do České republiky 

14denní karanténě. Pro osoby 
indikované Krajskou hygienic-
kou stanicí jsou testy i nadá-
le zdarma, hrazeny systémem 
zdravotního pojištění.  gz
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Parkování zdarma v Ústí končí

INZERCE

k v ě t e n  2 0 2 0

Navš� vte nás na obchodním místě v Ús�  nad Labem, Mírové nám. 27. 
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat: Šárka Janoušková, tel.: 724 464 158Jakékoli údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace najdete na 

www.nn.cz. Skupina NN ČR se sídlem Nádražní 344/25. Praha 5 – Smíchov. NN Životní pojišťovna N.V., 
pobočka pro Českou republiku, IČ: 40763587. NN Penzijní společnost, a.s., IČ 63078074.

Jen do 31. 5.
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Virtuální běh vynesl 
peníze pro nemocnici

Na infekčním oddělení můžou i operovat

Ústí nad Labem – Bezplatné par-
kování na placených parkoviš-
tích v centru města končí. 

„Vláda sice obnovila platnost 
parkovacích zón už začátkem 
května, ale město vyšlo vstříc 
řidičům a obnovilo placené 
parkování až od 11. května,“ 
říká mluvčí magistrátu Roma-
na Macová. Možnost zapar-
kovat zdarma tak skončila na 

Lidé na magistrátu  
ve čtvrtek nic nevyřídí

Ústí nad Labem – Na ústeckém ma-
gistrátu platí od května nové úřední 
hodiny. Osobní a cestovní doklady, ři-
dičské průkazy, profesní způsobilost 
a digitální karty i technické průkazy 
od pondělí do středy fungují v nepře-
tržitém provozu, i během polední pře-
stávky. Ve čtvrtek je magistrát pro 
veřejnost uzavřen. 
„Občané ale můžou využít sběrný box 
ve vestibulu. Ten bude vždy ve čtvr-
tek nahrazovat funkci podatelny až 
do doby, než bude ve vestibulu vybu-
dována podatelna nová, která bude 
otevřená celý týden,“ uvedla mluvčí 
magistrátu Romana Macová.  gz

Úřední hodiny:
Pondělí  800–1100, 1300–1700

Úterý  800–1100, 1300–1500

Středa  800–1100, 1300–1700

Pátek  800–1100

KRÁTCE

Ústecko – Organizátoři spor-
tovního seriálu Milada Tour 
připravili virtuální charitativ-
ní běžecký závod, do kterého 
se zapojilo celkem 1 200 běž-
ců, kteří přispěli částkou 
180 000 Kč. „Chtěli jsme ocenit 
naše zdravotníky za jejich ma-
ximální úsilí v boji s korona-
virem. Celková částka i účast 
více než tisícovky běžců nás 
mile překvapila. I proto jsme se 
rozhodli, že nakonec pomůže-
me i dalšímu subjektu, kterým 
je pečovatelská služba v Ústí 
nad Labem. Děkujeme všem, 
kteří přispěli nebo nás podpo-
rovali,“ řekl ředitel závodu Mi-
chal Neustupa. Výtěžek v sym-
bolické výši 111 111 Kč bude 
věnován infekčnímu oddělení 
Masarykovy nemocnice. Zbylá 
částka poslouží ústecké pečo-
vatelské službě.  gz

Ústí nad Labem – Zrekon-
struovaný operační sál 
mají k dispozici na In-
fekčním oddělení ústecké 
Masarykovy. „Sál je vyba-
ven moderními technolo-
giemi, připraven pro zá-
kroky všech operačních 
oborů,“ řekl Jiří Novák, 
předseda představenstva 
Krajské zdravotní. 

Na infekčním oddě-
lení pracuje téměř sto 
zdravotníků. „Celý ob-
jekt je do značné míry 
soběstačný a oddělený 
od ostatních částí ne-
mocnice, což je zvláště nyní 
velkou výhodou. S pětase-
dmdesáti lůžky patříme mezi 
největší infekční oddělení 
v České republice. Poskytuje 

Spolchemie vyrobila Anticovid pro Ústecko
Ústí nad Labem – Tisíce litrů li-
hové dezinfekce Anticovid 
vyráběné ve Spolchemii míří 
do celého ústeckého regio-
nu. Chemička vyrobila na boj 
proti koronaviru 24 000 litrů 
Anticovidu. “Naši dezinfekci 
jsme neprodleně nabídli těm 
nejvíce potřebným v první li-
nii – úřadům, obcím, sociál-
ním a zdravotním zařízením 
v celém ústeckém regionu. 

Řada z nich projevila zájem 
a první dezinfekce bude ex-
pedována již tento týden,” vy-
světlil generální ředitel firmy 
Daniel Tamchyna.

Ústecký magistrát si dezin-
fekci přebral a rozdistribuoval 
obcím s rozšířenou působnos-
tí, městským obvodům i skau-
tům-dobrovolníkům, kteří 
zajišťují nákupy pro ústecké 
seniory a lidi v karanténě.  gz

diagnostickou a léčebnou péči 
v celém rozsahu oboru přenos-
ných nemocí pacientům všeho 
věku. Na jednotce intenzivní 
péče hospitalizuje nemocné 

i s nejzávažnějšími sta-
vy včetně těch, kteří po-
třebují náhradu život-
ních funkcí umělou plicní 
ventilací,“ říká primář 
oddělení Pavel Dlouhý 
a dodává, že zrekonstruo-
vaný sál byl připravován 
pro výkony u pacientů se 
závažnou infekcí, kteří 
vyžadují operaci, a jejich 
transport do jiných pa-
vilonů nemocnice by byl 
spojen s rizikem šíření 
nákazy.

Celkové náklady na re-
konstrukci tohoto praco-

viště a jeho vybavení dosáhly 
2,5 milionu korun včetně DPH. 
Dokončením této rekonstrukce 
byla ukončena revitalizace in-
fekčního pavilonu.  gz

všech placených parkovištích 
v Ústí nad Labem, která jsou na 
místních komunikacích, a také 
v garážích v objektu Zanádraží.

Parkovat zdarma na place-
ných parkovištích i na mod-
rých zónách bylo možné od 
poloviny března v rámci bez-
pečnostních vládních opatření 
týkajících se boje proti šíření 
koronaviru.  gz
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Město uleví podnikatelům za předzahrádky
Prominutí nájmu podnikate-

lům za milion korun, podpora 
sportu i kultury nebo dezin-
fekce zdarma. Podle primátora 
Petra Nedvědického se město 
bude snažit pomoci všem, kte-
ré pandemie koronaviru dosta-
la do problémů.

Plánujete nějak oživit život 
ve městě v období po strikt-
ních omezeních? Například 
přes léto?

Ano, s postupným uvol-
ňováním opatření počítáme 
s rozjezdem běžných aktivit 
ve městě, ať se to týká sportu, 
turistiky, kultury nebo spole-
čenského dění. Bude záležet 
na pořadatelích a jejich chuti 
pustit se znovu do akcí, kte-
ré museli dříve odložit nebo 
je zrušit. Město je podle svých 

možností podpoří. Ukazuje se, 
že někteří organizátoři neče-
kali a přešli na jiné formy čin-
nosti. Příklady jsou třeba růz-
ná online představení, anebo 
nově vzniklé autokino. Jak to 
bude možné, začnou hrát obě 
naše divadla a jistě se obnoví 
další kulturní akce.

Pomůže nebo pomáhá nějak 
město živnostníkům a pod-
nikatelům v tomto pro je-
jich podnikání nelehkém 
období?

Prominuli jsme nájemné 
podnikatelům v objektech, kte-
ré patří městu. Zatím to před-
stavuje téměř milion korun. 
Vydáváme zdarma dezinfekci 
podnikatelům, kteří mají ve-
řejně přístupné provozovny – 
obchody, služby, občerstvení, 

restaurace nebo ubytovací za-
řízení. V plánu mám ještě dal-
ší podporu v úlevách nájmů 
předzahrádek a ubytovacích po-
platků, ale to budeme řešit spo-
lečně se zastupiteli 18. května.

Má město k dispozici nějakou 
linku, na kterou by se obča-
né mohli ještě v souvislosti 
s koronavirem obrátit?

Informační linka 475 271 100, 
kterou jsme na pomoc seni-
orům a ohroženým občanům 
zřídili, měla velmi kladný 
ohlas, jejím prostřednictvím 
jsme propojili desítky občanů 
s dobrovolníky a zprostředko-
vali jim pomoc. Linka svoji roli 
naplnila a nyní jsou k dispozici 
běžné linky na jednotlivé od-
bory magistrátu nebo elektro-
nická podatelna.  gz

Populární běh se 
přesunul na srpen

Chabařovicko – Podobně jako 
u cyklistického závodu, který 
byl přesunut na sobotu 15. srp-
na se organizátoři sportovního 
seriálu Milada Tour rozhodli 
přesunout i svou největší akci, 
kterou je běh Milada Run. 
Nový termín je naplánován na 
neděli 2. srpna.

„Milada Run měl být závě-
rečným vrcholem celého se-
riálu. Organizace a příprava 
závodu vyžaduje mnoho úsi-
lí a stojí nás nemalé finanční 
prostředky,“ zmínil ředitel seri-
álu Michal Neustupa a dodává, 
že přihlášeným závodníkům 
bude odeslán mail s informa-
cemi, jak naložit se svým star-
tovným. Připraveny jsou tři va-
rianty. Převod startovného na 
nový termín, převod startov-
ného na příští ročník a vrácení 
startovného v plné výši.

Vyhodnocení seriálu Milada 
Tour tak proběhne v rámci Cy-
klozávodu Milada až 15. srpna. 
K tomuto závodu organizáto-
ři chystají jedno velké překva-
pení, které všechny sportovce 
i návštěvníky jistě potěší.  gz

Bitvu o první ligu hokejový Slovan ustál
Ústí nad Labem – Slovan Ústí 
nad Labem zůstává v první 
lize. 

„Jsem rád, že se majoritní 
vlastník rozhodl pro variantu, 
kterou po celou dobu preferu-
ji. Problémy máme jako každý 
jiný. Nikdo neví, co bude, ale 
dopady odchodu klubu do dru-
hé ligy by byly špatné pro ho-
kej ve městě,“ řekl nový spor-
tovní jednatel a trenér mládeže 
Jan Čaloun s tím, že nebude 
snadné klub stabilizovat jak 

po stránce sportovní, tak eko-
nomické. V ústeckém Slova-
nu došlo ke změnám. Funkce 
sportovního jednatele se od 
května ujal olympijský vítěz 
z Nagana Jan Čaloun a spolu-
pracovat bude s novým ekono-
mickým jednatelem Jaromírem 
Holíkem. 

Post sportovního jednatele 
prvoligového áčka opustil bě-
hem sezony Vladimír Evan a na 
funkci ekonomického jednatele 
rezignoval Jiří Zdvořáček.  gz

Soutěž pro seniory 
z regionu odstartovala
Ústecký kraj – Hejtman kraje Ol-
dřich Bubeníček vyhlásil sed-
mý ročník literární soutěže pro 
seniory z Ústeckého kraje Se-
nior art. Tématem pro letošní 
rok je „Jak si udržet zdravý ro-
zum a veselou mysl…“

„V souvislosti s pandemií 
koronaviru jsme museli zrušit 
řadu venkovních akcí. Senioři 
jsou převážně doma či v po-
bytových zařízeních a věřím, 
že si dlouhý čas krátí psaním. 
Proto jsem vyhlásil literární 
soutěž Senior art 2020 v kate-
goriích próza a poezie a už se 
těším na přihlášky,“ řekl hejt-
man Oldřich Bubeníček a do-
dává, že soutěžní příspěvky 
můžete posílat konce června.

Soutěž je určena pro seni-
ory ve věku nad 60 let s trva-
lým pobytem v Ústeckém kraji, 
včetně obyvatel domovů pro 
seniory v kraji. 

Více informací najdete na 
webu www.kr-ustecky.cz.  gz

Nemocnice testuje vzorky,  
v kraji je 223 akutních lůžek
Ústí nad Labem – V laboratořích 
ústecké nemocnice se testují 
odebrané vzorky, navíc v kaž- 
dé z pěti nemocnic Krajské 
zdravotní je připraveno pro 
pacienty s onemocněním CO-
VID-19 nebo podezřením na 
něj celkem 236 lůžek. Z nich je 
195 lůžek akutní a 41 lůžek in-
tenzivní péče. 

„V nemocnici v Litoměři-
cích jich je dalších 28, takže 
v Ústeckém kraji disponujeme 
aktuálně 223 akutními lůžky 
v režimu COVID-19," řekl Josef 
Škola, který je krajským koor-
dinátorem intenzivní péče.

Neustále se zvyšující poža-
davky na počet laboratorních 
vyšetření a na zkrácení času 
od odebrání vzorku po jeho vy-
hodnocení přivedly ústeckou 
nemocnici k vlastnímu prová-
dění testů.

„Státní zdravotní ústav 
schválil žádost o povolení 

provádět testy a jsme v pořadí 
76. laboratoří v České repub-
lice, oficiálně vyhodnocující 
testy na nákazu SARS-CoV-2. 
Zajišťuje to oddělení klinické 
mikrobiologie a oddělení kli-
nické biochemie. V současnos-
ti metodou RT-PCR zvládneme 
vyšetřit 140 vzorků denně, ale 
snažíme se počty s ohledem na 
požadavky postupně navyšo-
vat,“ doplnil Jan Špička, primář 
Oddělení klinické biochemie 
Masarykovy nemocnice.  gz
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Čištění a dezinfekce  
městského mobiliáře
Městský obvod Severní Terasa se 
snaží zabránit šíření nemoci CO-
VID-19 pravidelnou dezinfekcí veřej-
ných prostranství a svého mobiliá-
ře. Čistí se a dezinfikují kontejnerová 
stání, lavičky, zábradlí nebo odpad-
kové koše. Tedy povrchy, kde by se 
mohly držet a přenášet viry.

Koronavirus odložil  
i vítání občánků
Akce jako vítání občánků, stejně jako 
svatby byly na základě mimořádných 
vládních opatření zrušeny. Svatby už 
se konají. A nejbližší vítání občánků 
by se mělo v obřadní síni na radnici 
Severní Terasy uskutečnit 6. června.

Kruhový objezd  
ozdobí nové květiny

Středové kolo na kruhovém objezdu 
nad Albertem bude zdobit nová květi-
nová výzdoba. V těchto dnech zde to-
tiž dochází k obměně květin, aby kru-
hák brzy barevně vykvetl.

KRÁTCE

Park u Laguny má novou vodní atrakci

Koronavirus zrušil tradiční akce na Severní Terase

Opláchnout, nebo napít?  
U Laguny přibyly fontánky 
Vychytávka pro ty, které přepadne 
v horkých dnech žízeň. To jsou stojánky 
s tekoucí pitnou vodou. Takzvaná pítka 
jsou teď nově na dvou místech u Lagu-
ny na Severní Terase. 

„Pítka jsme nechali instalovat na dvou 
místech u Laguny. Určitě to ocení ne-
jen běžci a bruslaři, ale i třeba mamin-
ky s dětmi na opláchnutí rukou. Dosud 
byla jen dvě pítka v parku, ale u Laguny 
chyběla,“ upřesňuje místostarosta Se-
verní Terasy Pavel Dufek a dodává, že 
je budou mít lidé po ruce i během akcí 
u Laguny. Pítko je napájeno z veřejné-
ho vodovodu a pravidelně bude prochá-
zet kontrolou.

NOVINKA
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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
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Nová herní atrakce určená pro děti, 
je otevřená v Centrálním parku 
u Laguny na Severní Terase. Celkem 
vyšla na zhruba 600 tisíc, včetně 
stavebních a terénních úprav.

„Podařilo se nám náš nád-
herný park opět o kousek vy-
lepšit. Doufám, že se dětem 
bude líbit a užijí si s ním hod-
ně zábavy hlavně v horkých 
letních měsících,“ řekl při křtu 
nového vodního prvku místo- 
starosta Severní Terasy Pavel 
Dufek.

Jde o soustavu dřevěných 
žlabů na sebe navazujících, do-
plněných různými překážkami, 

uzávěry či hrázemi. Součás-
tí jsou i vodní mlýnská kola. 
Voda, která atrakcí protéká, je 
z pramene, kterým se Laguna 
napouští. Napouštění vodou je 
zajištěno ruční pumpou z již 
vybudované podzemní nádrže.

„Pod prvkem je velká nádrž, 
do které přitéká voda. Tu mo-
hou děti pumpovat ruční pum-
pou a různě nechávat korýtky 
téct. Voda pak pohání i dva 
vodní mlýnky. Nakonec odtéká 
do kanálků a dál do Laguny,“ 
dodal místostarosta. 

U prvku je také interaktiv-
ní tabule s různými otázkami 
a odpověďmi k tématu vody. 

Děti se tak mohou dozvědět 
zajímavé informace. Atrakce 

je vyrobená z bukového dřeva. 
Celý prostor hlídají kamery.

Bohatý kulturní kalendář 
Městského obvodu Severní Te-
rasy zredukovala pandemie ko-
ronaviru. Z plánovaných akcí 
se uskutečnil druhý ročník ple-
su Severní Terasy. Další akce 
musela obvodní radnice zrušit 
bez náhrady, u některých se 
jedná o novém termínu.

Nekonalo se oblíbené Pálení 
čarodějnic a zrušený byl i plá-
novaný městský překážkový 
běh Urban Challenge, běh Bar-
vám neutečeš nebo zábavně 

sportovní akce pro rodiny s dět-
mi Závody kočárků. 

„Za zrušené běhy hledáme 
náhradní termíny na podzim, 
ale ten už je v Ústí hodně právě 
běžecky nabitý. Běží se tradiční 
půlmaraton a z jara se na pod-
zim přesouvá i Run Tour,“ vy-
světluje místostarosta Severní 
Terasy Pavel Dufek a dodává: 
„Náhradní termín se podařilo 
najít pro zrušený open air kon-
cert padesátičlenného orchest-
ru Severočeského divadla.“

První akcí, která by se 
v Centrálním parku mohla 
uskutečnit je Grilfest koncem 
července. A koncem srpna 
Den Severní Terasy. „Pokud 
situace dovolí, tak by se tyto 
plánované akce uskutečnily. 
Součástí oslav Dne Severní Te-
rasy by se konal open air kon-
cert,“ doplňuje starosta obvo-
du Jaroslav Šimanovský s tím, 
že osud těchto akcí zatím také 
není jistý, záleží na rozhodnu-
tí vlády.

Všichni senioři dostali roušky 
přímo do poštovní schránky

Zaměstnanci obvodní radnice 
Severní Terasy v čele se staros-
tou Jaroslavem Šimanovským 
roznášeli přímo do schránek 
roušky seniorům. 

„Provedli jsme cíleně roz-
nos roušek všem seniorům od 
75 let z našeho obvodu pří-
mo do schránek. Šlo o zhruba 
1 700 kusů roušek. Senioři do-
stávali do schránek i informač-
ní letáčky s důležitými kontak-
ty. Kromě toho jsme rozdávali 

všem, co potřebovali, roušky 
i přímo u nás na úřadě,“ popi-
suje starosta Severní Terasy Ja-
roslav Šimanovský, který sám 
osobně seniorům jezdil nakupo-
vat a vyzvedávat léky. 

„Zájem od našich seniorů 
byl velký, dostal jsem seznam 
a vyrazil na nákup nebo do 
lékárny. Kromě nakupování 
jsem i seniory odvezl, kam po-
třebovali,“ upřesňuje starosta 
Šimanovský.
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V metropoli kraje nad Labem natáčí často 
a ráda. Kromě filmů režírovala i natáčení klipu 
ústeckého písničkáře a harmonikáře Petra 
Lüftnera. Režisérka, spisovatelka a výtvarnice 
Eva Toulová je sice rodačka z Moravy, ale Ústí 
si zamilovala. 

Natáčela jste v Ústí svůj po-
slední film. Proč jste si vybra-
la právě krajské město na se-
veru Čech?

V Ústí jsme točili, protože 
jsme tam našli přímo ideální 

byt „klasické české domácnos-
ti“ k natáčení, který byl tak 
prostorný, že se tam daly na-
táhnout filmovací koleje s jíz-
dou. Navíc je Ústí pořád dost 
blízko v dojezdové vzdálenosti 

od Prahy, kde jsme točili pře-
devším. Ale naše natáčecí 
rozpětí filmu Casting na lás-
ky bylo poměrně velké – toči-
li jsme i v Červeném Kostelci, 
Náchodě a Peci pod Sněžkou.

O čem je film Casting na 
lásku?

Jde o romantickou komedii. 
Ústřední postavou romantic-
ké komedie je herečka Ste-
la Nebeská, která s blížící se 
čtyřicítkou zjišťuje, že díru do 
světa už asi neudělá. Ztrácí 
angažmá v divadle, kde stejně 
hrála jen nevýznamné role. Po 
kariérním neúspěchu přichá-
zí i osobní – manžel jí začne 

podvádět a ani se to nijak moc 
nesnaží skrývat. Stela se za-
přisáhne, že se mu stůj co stůj 
pomstí a najde si někoho, před 
kým její manžel zbledne závis-
tí. Začne se proto seznamovat, 
ale co schůzka, to výstřední 
nápadník a každé rande končí 
fiaskem. 

A na koho se ve filmu může-
me těšit? 

Ústřední dvojici hraje Tere-
za Petrášková s Honzou Řez-
níčkem, ve vedlejších rolích 
diváci uvidí například Vaška 
Vydru, Lukáše Langmajera, 
Lukáše Latináka, Jitku Sedláč-
kovou, Valerii Zawadskou, Mi-
lana Šteindlera a mnohé další.

Už tušíte, kdy půjde film do 
kin?

Premiéra byla stanovená na 
6. srpna pod společností Bon-
tonfilm. Je ale možné, že v rám-
ci karantény a uzavření kin se 
ještě s termínem bude hýbat.

Točila jste v Ústí poprvé nebo 
se sem vracíte?

Točím zde poměrně pravi-
delně už několikátým rokem 
pro společnost Astorie v Ústí 
a vždycky se na to moc těším, 
protože jde o příjemnou spolu-
práci, kterou už skoro nebe-
ru ani jako práci. Poslední dva 
roky dokumentujeme přede-
vším Farmu aktivního stá-
ří, kterou společnost vybudo-
vala v Rochově. Celý projekt 
má krásnou myšlenku s vizí 
postarání se o starší lidi a to 
natáčení je pro mě vždycky 
smysluplné.

Měla jste čas si město nebo 
jeho okolí projít? Líbilo se 
vám u nás?

Znám především Ústí a okolí 
a to je opravdu krásné. Velmi 
se mi líbí příjezd z Prahy do 
Ústí a vidím ty nejfotogeničtěj-
ší kopce – jsou jak z nějaké po-
hádky! A pak ten krásný most 
při příjezdu! Když člověk chodí 
ulicemi, má pocit, že se potká-
vá s „normálními“ lidmi. Sama 
jsem původem z jižní Moravy 
a přiznám se, že lidé z men-
ších měst jsou mi bližší, než 
Pražáci.

Celá republika „bojuje“ s ko-
ronavirem. Kde a při jaké 
práci omezení zastihla vás?

Samozřejmě, že mě také za-
sáhla. Skoro veškerá natáče-
ní se zrušila. Ale nedá se nic 
dělat – zdraví máme jen jed-
no a souhlasím s tím, že má 
být na prvním místě. Dokon-
ce jsem iniciovala jedno zru-
šení natáčení, kdy kamera-
man kašlal a nebyl jsi jistý, co 
mu je. Měli jsme jet točit do 

Eva Toulová: 
Kopce u Ústí jsou 
jako z pohádky

Gabriela Zlámalová
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Režisérka Eva Toulová při natáčení Castingu na lásku s herečkou Jitkou Sedláčkovou. foto: archiv ET
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Česká režisérka, spisovatelka a výtvar-
nice Eva Toulová se narodila 3. února 
1990 ve Znojmě. Účastnila se několika 
výtvarných výstav, 2007 vytvořila nej-
větší obraz kreslený pastelkami v České 
republice. Napsala knihu Vanitas, 
Sedmero vran, Šťastná a Alenka v údivu, 
publikovala v almanachu Stoupající 
hvězdy a Smyslná česká poezie. Nyní 
se věnuje převážně režii. Největším 
dosavadním úspěchem je celovečerní 
film Šťastná z roku 2014.

Eva Toulová 

P R O F I L

barva: zelená

jídlo: čokoláda, palak 
paneer 

hudba: Coldplay, 
Ennio Morricone

číslo: 3, 7

politik: T. G. Masaryk

M O J E  N E J

domova lidí s roztroušenou 
sklerózou, tak jsme to raději 
odvolali. 

Co děláte, když teď nemůžete 
naplno pracovat?

Píšu jeden scénář, střídavě 
maluji a naštěstí můžu praco-
vat na postprodukci – takže vy-
bírám hudbu do filmu, stříhá-
me trailer a domlouváme věci 
kolem propagace. 

Co vám teď, během omezení, 
nejvíce chybí?

Kontakt s ostatními lidmi. 
Jsem poměrně společenský 
člověk a nestačí mi si s přáteli 
jen dopisovat na chatu. Navíc 
nesmírně ráda chodím na růz-
né procházky a túry – i proto 
točím hodně poutnických věcí. 
Ale mít na sobě celý den rouš-
ku mě dost limituje, tak si dě-
lám kratší procházky, než bych 
chtěla. 

Jste režisérka, spisovatelka 
i výtvarnice. O čem můžete 
říct, že děláte radši?

Nejraději režíruji. Je to povo-
lání, které mě živí a baví záro-
veň. Na rozdíl od psaní a mal-
by je režie práce s lidmi, kteří 
vám dodávají spoustu zážitků 
a emocí. Nemůže se stát, že se 
z toho stane rutina.

A čím jste chtěla být?
Jako malá jsem chtěla být 

výtvarnicí a nic jiného pro 
mě neexistovalo. Od mala 
jsem v podstatě pořád malo-
vala a pokračovala v tom i na 
střední umělecké škole, ale 
jak jsem měla jít na vysokou, 

už jsem tušila, že mi jen vý-
tvarné umění nestačí. 

Odkud čerpáte témata pro 
svoji tvorbu?

Většinou z vlastních zážit-
ků nebo ze světa, který mě 
obklopuje. Podle mě je to 
nejupřímnější cesta. Ale sa-
mozřejmě kombinace s fan-
tazií a částečnou stylizací je 
nezbytná.

Co považujete za svůj největ-
ší úspěch?

Patrně to, že se dokážu živit 
tím, co mě baví a naplňuje.

Točíte i reklamy; jak vznikají 
nápady na reklamní spoty?

To je dost závislé na zadá-
ní a představě klienta. Někde 
vymýšlíte celou kampaň a ně-
kolik verzí nápadů představí-
te zadavateli, který si vybere, 
a někdo to má vyspecifikované 
tak, že moc prostoru na vymýš-
lení čehokoli nezbývá. Stejně 
tak je to i s videoklipy – i když 
tam to většinou bývá častěji 
svobodnější. Když už se zamě-
řujeme na Ústí, tak jsem točila 
videoklip ústeckému zpěváko-
vi Petru Lüftnerovi – k písnič-
ce Já chci. 

Na co se ráda koukáte vy?
Poslední dobou se nesmírně 

zvedla úroveň zahraničních se-
riálů. Nikdy jsem neměla moc 
času je sledovat kvůli tomu, 
že jsem nestíhala. Teď, v ob-
dobí karantény to napravuji. 
Aktuálně u mě vede švédsko-
-dánský Broen/Most, Cherno-
byl, Broadchurch a Stranger 
Things.

Čemu se chcete věnovat do 
budoucna? Máte nějaký pro-
fesní, ale třeba i soukromý 
cíl?

Profesní cíle mám, určitě 
mám své filmová přání, které 
bych si chtěla splnit, a začínají 
právě tím scénářem, který prá-
vě píšu. V osobní rovině si ra-
ději nic neplánuji. Nechávám 
věci volně plynout a uvidí se.

Při čem si odpočinete?
Nejraději v přírodě, u dobré-

ho filmu nebo s přáteli. Také 
ráda plavu, což se teď moc 
nedá. 

Film Casting na lásku se natáčel i v Ústí. foto: archiv ET
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Snad budeme v budoucnu méně zranitelní
Muzeum je instituce, která se stará o to, 

aby historie byla odborně zaznamenána, 
a současná karanténa nemá u nás v nedáv-
né historii precedent. Je to velká katastrofa, 
jejímž výsledkem by mělo být, že z ní vyjde-
me historicky poučeni a snad budeme do 
budoucna méně zranitelní. Samozřejmě, že 
se nás všech dotklo naše uzavření a jistě to 
změnilo mnoho našich plánů a akcí. V mno-
hém jistě změníme přístup i do budoucna, 
nicméně máme určitou výhodu, že pláno-
vané výstavní projekty se většinou dají 
prodloužit, odložit, odehrát v jiném čase. 
V karanténě získaly na významu sociální 
sítě i web. Snažíme se naše publikum spíše 
pobavit například prostřednictvím kvízů, 
děti zabavit čtením pohádek – uvedli jsme 
v život zajímavé virtuální 3D vizualizace 
nejvzácnějších sbírkových předmětů z mu-
zejních depozitářů. Také jsme vyzvali seni-
ory, aby v čase, kdy musí být doma, sepsali 
své důležité životní vzpomínky a podělili se 
s námi o ně. Těšíme se, až se budeme moct 
opět v muzeu se všemi potkávat tak jako 
dřív. I nyní připravujeme mnoho nových 
zajímavých výstavních projektů, nicméně 
i naším prioritním zájmem je zdraví všech 
a tomu vše přizpůsobujeme. Tento rok by 
byl pro nás jiný a důležitý i bez COVIDU-19. 
Začala stavba expozice Collegia Bohemica 
– rozsáhlé výstavy mezinárodního významu 
v několika patrech muzea, ke které jsme 
směřovali dlouhou dobu a která bude letos 
na podzim otevřena. Pevně doufáme, že se 

postupně situace uklidní a již během pod-
zimu budeme normálně fungovat. Muzeum 
se sice po 11. květnu otevřelo veřejnosti, ale 
provoz vypadá trochu jinak než před karan-
ténou. Naši zaměstnanci i návštěvníci musí 
v prostorách pro veřejnost nosit roušky, 
při vstupu do knihovny je nutná dezinfek-
ce rukou, museli jsme bohužel do odvolání 
zrušit možnost přístupu na internet z počí-
tačů ve studovně knihovny. V klubovně si 
posedět u kávy nemohou, možné to bude 
pouze na venkovní terase. V muzeu se ne-
smí pohybovat více než 100 lidí v jeden 
okamžik, což ale neočekáváme.

 Vladimír Cettl, Muzem Ústí nad Labem 

Sezona v Letním kině 
letos zřejmě ani nezačne
Ředitel Kulturního střediska 
Ivan Dostál hovoří o tom, jak 
poslední týdny zasáhly dění 
v Národním domě a v Domě 
kultury. Nejasná je zatím se-
zóna v Letním kině. 

Kulturní scénu zasáhla 
omezení kvůli pandemii 
koronaviru. Jak se dotkla vás?
Tato situace nás zasáhla opravdu silně. V podstatě 
celý jarní program jsme museli přesunout na podzim. 
Nejde jen o naše pořady, ale i plno akcí pořádaných 
jinými agenturami. Takže na podzim bude opravdu 
husto a už teď skoro nemáme volné termíny. Horší 
to bude se zahraničními umělci, protože zrušené jar-
ní turné se bude termínově těžko nahrazovat, zvláš-
tě u umělců z USA. A opravdu se bojím o letní sezonu 
v Letním kině, protože se může stát, že tam žádná 
akce v létě neproběhne.

Komunikujete online se svými fanoušky? Pokud 
ano, jak? 
Snažíme se, aby na našich stránkách měli informa-
ce, jak budeme dále připravovat naše programy do 
budoucna.

Co byste vzkázal Ústečanům a jak vidíte fungo-
vání vaší scény do budoucna?
Vydržet a už se na vás těšíme na nějakém skvělém 
koncertu. Budoucnost vidím dobře, protože lidé bez 
kultury nemůžou žít. Je to důležitá součást našich ži-
votů.  dam

MINIROZHOVOR
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NABÍZÍME
• možnost NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU pro vybrané dělnické profese ve výši 36 0000 Kč (vyplacen v průběhu prvních 18 měsíců zaměstnání)
• ZAŠKOLENÍ v oboru chemie ve spolupráci s odbornou školou
• pracoviště přímo V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM – skvělá vazba na MHD a vlak
• stabilní ZÁZEMÍ V ČESKÉ FIRMĚ s dlouholetou tradicí
• PROFESIONÁLNÍ KOLEKTIV, který vám se vším poradí
• pravidelné vyplácení mzdy již 7. pracovní den následujícího měsíce

O NAŠE ZAMĚSTNANCE SE STARÁME! PROTO JIM NABÍZÍME SPOUSTU BENEFITŮ
• pět týdnů dovolené
• kratší pracovní dobu – 37,5 hodiny týdně
• obědy v naší jídelně – již od 18 Kč
• možnost využívat dvě podnikové chaty v Krkonoších za nízkou cenu
• zvýhodněné SIM karty 
• příspěvek na penzijní připojištění
• věrnostní bonus za odpracovaná léta

ZAVOLEJTE NÁM, NAPIŠTE NEBO PŘIJĎTE S VAŠÍM ŽIVOTOPISEM PŘÍMO K NÁM! TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
KONTAKTY

• Bc. Jana Hlávková, telefon: +420 477 163 107, e-mail: hlavkova@spolchemie.cz
• Petra Rollingerová, telefon: +420 477 162 270, e-mail: rollingerova@spolchemie.cz

Podívejte se na naše webové stránky www.spolchemie.cz do sekce „KARIÉRA“

I V TÉTO DOBĚ PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
na pozice

OPERÁTORŮ CHEMICKÉ VÝROBY
Ve SPOLCHEMII získáte stabilní práci s dlouhodobou perspektivou!
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Seneca ...

V ústeckém Domě dětí a mládeže vzniklo pro pedagogy 
Stacionární centrum kolegiální podpory Ústeckého kraje

V závěru loňského roku 
v rámci Operačního programu 
Výzkum, Věda a Vzdělávání 
vstoupil Dům dětí a mládeže 
v Ústí nad Labem jako partner 
Ústeckého kraje do projek-
tu „Implementace krajského 
akčního plánu 1 Ústeckého 
kraje B“. 

Pro metodiky a pedagogy 
škol a školských zařízení tak 
vzniklo, a počátkem letošní-
ho roku 2020 bylo také zpro-
vozněno, vzdělávací centrum 
s krajskou působností, kde 
mají pedagogové jedinečnou 
možnost seznamovat se s vy-
užitím moderních pomůcek 
v oblasti přírodních věd (ma-
tematika, biologie, fyzika, che-
mie), digitální, polytechnické, 
ale i čtenářské gramotnosti. 

Další významnou úlohu se-
hrává Centrum v přípravě 
pedagogů nově vznikajících 
Technických klubů, které bu-
dou od nového školního roku 
sloužit dětem i dospělým na 
sedmnácti místech v Ústec-
kém kraji. Od září se tak mo-
hou zejména děti a mládež tě-
šit na celou řadu technických 
kroužků a zájmových aktivit.

V neposlední řadě je Cen-
trum otevřeno i široké ve-
řejnosti v rámci otevřených 
dílen, kde si děti, ale i děti 
s rodiči a dospělí mohou 
„osahat“ robotické staveb-
nice, vyzkoušet si řemes-
la v polytechnické dílně, 3D 
tisk a spoustu dalších aktivit.

Centrum je špičkově vy-
bavené nejmodernějšími di-
daktickými pomůckami pro 
rozvoj informatického myš-
lení pro děti již od 2 let. Na 
své si však přijdou i starší 
děti a středoškoláci, např. 
při konstrukci, oživování 
a programování Androidů, 

programovatelného LEGA 
a dalších stavebnic. Kdo 
není zaměřen tímto smě-
rem, má možnost seberea-
lizace v ateliéru multimédií, 
nahrávacím studiu, poly-
technické dílně nebo může 
bádat v oblasti přírodních 
věd, za pomoci mobilní la-
boratoře a měřicích přístro-
jů. Ve výbavě nechybí ani 
Kvadrokoptéry s kamerou, 
Blue-Boty, Ozoboti, počí-
tače, tablety, 3D tiskárny, 
modely z oblasti přírodních 
věd, SchoolBoardy či Virtuál-
ní Realita. 

Právě na praktické využití 
těchto moderních pomůcek 
proběhla řada seminářů, 
vzdělávacích modulů a kur-
zů pro pedagogické pracov-
níky a metodiky. Vnímáme 
jako zásadní fakt, že po-
můcky nestačí jen „mít“, ale 
umět je smysluplně, efektiv-
ně a zajímavě využít. To hra-
je klíčovou roli ve vytvoření 
kladného vztahu dětí k vědě 
a technice, následně pak 
k technickým a přírodověd-
ným oborům již od útlého 
věku. 
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Blades darovali roušky

HLEDÁME

Pracovníka dohledového  
centra bezpečnostních systémů
Služba se zbraní v Praze a blízkém okolí v nepřetržitém provozu  
(24 hod. směny) v příjemném prostředí. 

Požadujeme:
• trestní bezúhonnost
• české občanství
• bezdlužnost
• velmi dobrý fyzický, psychický a zdravotní stav

Nabízíme:
• nástupní plat od 35 000 Kč/měsíc (dále dle praxe)
• podnikový lékař a zubař
• zvýhodněné obědy
• 6 týdnů dovolené 
• možnost dalšího vzdělávání
• příspěvek na dovolenou
• možnost bezplatného parkování

Přijímací řízení do služebního poměru probíhá podle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Součástí přijímacího 
řízení je bezpečnostní řízení podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně  
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Strukturovaný životopis zasílejte  
na e-mail: personalni@px.mvcr.cz

ÚŘAD V RÁMCI STÁTNÍ SPRÁVY
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Společnosti skupiny Severočeská voda dodržují z  důvodu aktuální 
nouzové situace na území České republiky všechna bezpečnostní 
opatření a fungují v omezeném režimu. Dodávku pitné vody to nijak 
neohrožuje. Téměř 1,2 milionu obyvatel, které SčVK zásobuje, má 
k dispozici stejně kvalitní vodu jako obvykle.

Společnosti zavedly řadu bezpečnostních opatření, aby ochránily zdraví svých za-
městnanců a zákazníků. „Všechny základní činnosti jsme nastavili tak, abychom 
minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky i mezi sebou. Jen tak můžeme 
snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet mož-
nosti zavlečení nákazy,“ vysvětluje generální ředitel SčVK David Votava s tím, že 
společnost dočasně odložila plánované odstávky a řeší pouze neodkladné situace.

Počet zaměstnanců, kteří se nacházejí v karanténě, sleduje krizový štáb společnos-
tí a nastavuje podle něho směnný provoz. Speciální důraz je kladen na zaměstnan-
ce starší 64 let, kteří buď pracují z domova, nebo jsou vybaveni nejkvalitnějšími 
ochrannými pomůckami a u kterých je zaveden speciální pracovní režim včetně 
stravování, aby přišli do kontaktu s co nejméně lidmi.

Bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody je prioritou i přes omezený režim. 
„Ubezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodá-
vaná pitná voda je hygienicky zabezpečená a splňuje všechny přísné normy. Naši 
zákazníci se nemusí obávat šíření infekce pitnou vodou. Její kvalita je stále stejně 
vysoká,“ ubezpečuje ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová.

Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Vodárny dodávají 
kvalitní pitnou vodu 
i v omezeném režimu

_92x130_pr_omezeny-rezim.indd   1_92x130_pr_omezeny-rezim.indd   1 01.04.2020   16:3901.04.2020   16:39
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Po nucené pauze fotbalisté Army začali trénovat 

Padesát bavlněných roušek 
daroval klub amerického fot-
balu Ústí nad Labem Blades 
Krajské zdravotní, a. s. Do ús-
tecké Masarykovy nemocnice 
je přivezl manažer klubu Jakub 
Valjent, který je předal do ru-
kou hlavní sestry Markéty Svo-
bodové. „Jsem rád, že můžeme 

alespoň trochu pomoct v této 
nelehké době. Všem zaměst-
nancům nemocnice přejeme 
mnoho sil,“ uvedl Jakub Valjent. 
Právě manažer klubu jinak po-
máhá ve svém okolí třeba na-
kupovat těm, kteří sami vyrazit 
na nákup nemohou. Do nezišt-
né pomoci se ale v posledních 
týdnech zapojuje řada členů 
Blades. Někteří přímo jako čle-
nové záchranných složek, jiní 
svou pracovní činnost vyměni-
li za výrobu dezinfekce, další 
se zapojují třeba do šití roušek. 
Všichni se navíc snaží podporo-
vat místní podniky, které muse-
ly svou činnost uzpůsobit aktu-
ální pandemii koronaviru.

 Marek Moudrý, 
Blades Ústí nad Labem

Neklesáme na mysli, 
jednou to skončí 

Trmičtí senioři, kteří se co 
týden pravidelně setkáva-
li v klubu, neklesají na mysli. 
Všechno jednou skončí. Gene-
race dnešních seniorů toho za-
žila už hodně, a tak je korona-
virus nezlomí. 

Občané za minulého reži-
mu měli civilní obranu. Rouš-
ky a respirátory byly na všech 
pracovištích a školách. Měli je 
dokonce i koně. Zažili jsme rok 
1968, kdy po silnicích jezdi-
ly tanky a na nich regulovčíci. 
Kdyby si některý z nich tehdy 
vzpomněl a „pokropil“ nás, tak 
celá fronta na potraviny, kte-
rá byla ve trojstupu a nejméně 
dvacet metrů dlouhá, by byla 
pryč. A teď si voláme, děláme 
každodenní práce a nestěžu-
jeme si. 

Většina našich seniorů žije 
v rodinných domech se svými 
potomky, kteří se o ně starají. 
Trmický společenský život je 
nyní okleštěn, ale až vše skon-
čí, klub zase začne aktivně 
fungovat. 

Těšíme se už na rekondiční 
pobyt v Sezimově Ústí, kam se 
chystáme už po jedenácté. 

 Eva Tomsová,
Klub seniorů Trmice

Otužilci předčasně 
ukončili sezonu 

Fotbal je zase o něco blíž. 
Arma začala s hromadným tré-
ninkem. Fotbalisté Army za-
čli trénovat v malých skupin-
kách. Vše probíhá za přísných 
karanténních opatření. Hráči 
nevyužívají společné prosto-
ry, jako jsou sprchy nebo šatny 
a mají k dispozici dezinfekci. 

Sice naše zhruba čtyřice-
tičlenná parta musela před-
časně ukončit otužileckou se-
zonu. Ale nikdo nám nebrání 
otužovat se sólo. Jak je známo 
– otužování podporuje imunitu 
a prvního dubna bylo celkem 
chladno, takže jsem si to na Mi-
ladě moc užil. Naše parta nyní 
chodí buď samostatně, nebo ve 
dvojičkách nejen k Miladě, ale 
i do Labe či do Chlumce. 

 Jaroslav Puchta, Otužilci z Milady 

Vše začalo tréninkem branká-
řů a další skupiny mají maxi-
mální předepsaný počet osmi 
lidí. Do tréninkových skupin se 
zapojili i mládežníci Army, kte-
ří se s "A" týmem připravova-
li během zimní přípravy, jako 
jsou Zůza, Škoda či Černý.

 FK Ústí nad Labem 



znovu otevře 25. května. Na 
představení ale může přijít ma-
ximálně 100 diváků, a každá 
druhá řada v hledišti zůstane 
prázdná. Herci musí mít nega-
tivní testy na nový koronavi-
rus. Budeme tak hrát pro zhru-
ba 50 diváků, ale i tak do toho 
jdeme. Máme představení před 
premiérou a už to nechceme 
odkládat na podzim,“ vysvětlu-
je Petr Kuneš s tím, že na léto 
se chystá představení Fogla-
rových a Hrabalových textů, 
která se odehrají na koupališti 
v Brné.  dam
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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
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.

V týdnu od: 
11. 5. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
18. 5. V Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov
8. 6. Severní Terasa, Dobětice
15. 6. Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě

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.
12. 5. Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00
12. 5. Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17:10–17:30
12. 5. Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15:00–15:20
12. 5. Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15:30–15:50
12. 5. Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16:00–16:20

S V O Z  N E B E Z P E Č N Ý C H  S L O Ž E K  K O M U N Á L N Í H O  O D P A D U

• Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu 
(např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, 
pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru 
nebo do sběrných dvorů.

• Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů  
v Krásném Březně a ve Všebořicích.

• Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných 
odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. 
Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD a že odkládání 
objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.

D Ů L E Ž I T Á  U P O Z O R N Ě N Í  A   N A L É H A V É  Ž Á D O S T I

11. 5., 700–1600 – Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů
12. 5., 700–1600 – Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova
13. 5., 700–1600 – Oblá, Glennova, parkoviště Maková, Větrná, komunikace p.č. 4949/344 
14. 5., 700–1600 – Jizerská od Kočkovské po Šumavskou, Šumavská 
20. 5., 700–1600 – Jana Zajíce, V Klidu 
25. 5., 700–1600 – Jizerská – od Šumavské po Šrámkovu, parkoviště Jana Zajíce 
26. 5., 700–1600 – Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, Poláčkova 
27. 5., 700–1600 – Kmochova, Pincova 
28. 5., 700–1600 – Rabasova, Šrámkova k MŠ a parkoviště pod hlavní 
29. 5., 700–1600 – Svojsíkova, Gagarinova 

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

MOUREK  
Mourka nabízíme pouze 
k virtuální adopci, jelikož jeho 
osud se stále řeší, protože 
byl zabaven majitelce pro 

týrání. 

KLÁRKA 
Kočka, mourovaná, stáří 
9 měsíců. Vhodná do bytu 
i domu se zahradou.  

DENISA  
Kočka, barva mourovaná, 
stáří 2 roky. Vhodná do 
bytu i domu se zahradou. 
 

 

SID  
Kocour, barva černobílá, 
stáří 2 roky. Vhodný do 
bytu i domu se zahradou.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101
Útulek byl 11. března pro veřejnost uzavřen.  
Hned, jak to bude možné, těšíme se na vaši návštěvu.

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 .

Ústí nad Labem – Expozici prací 
absolventů Fakulty umění a de-
signu ústecké univerzity si mů-
žete prohlédnout v netradičním 
3D provedení prostoru Arma-
turky v Předlicích. Virtuální vý-
stava Dream Team je přístupná 

Divákům se otevřeme 25. května
Střekov – Ústecké Činoherní 
studio přerušilo provoz ihned 
po oznámení nouzového stavu. 
„Do dneška nehrajeme. Pomalu 
se ale vracíme k režimu zkouše-
ní před dvěma plánovanými let-
ními premiérami,“ popisuje tis-
kový mluvčí divadla Petr Kuneš 
s tím, že online komunikace je 
jedna z mála věcí, která se ne-
přerušila. „Snažíme se kontakt 
stále udržovat, držet povědomí, 
že existujeme, tvoříme a mys-
líme na své diváky,“ podotýká. 
Jedna skupina herců například 
natáčela v karanténní izola-
ci svých domovů na opačných 
stranách republiky video seriál, 
jenž se snažil vtipně a svérázně 
komentovat dnešní dobu. „Naši 
fanoušci jsou jedni z nejlep-
ších, vždy s námi drželi a pod-
porovali nás. Rádi bychom jim 
vzkázali, že se upřímně těšíme, 
až se znovu potkáme, až pro 
ně zase budeme hrát. Divadlo 
bez diváků, bez fanoušků nemá 
smysl,“ uvádí Kuneš a pokra-
čuje: „Netroufám si odhadovat, 
v jaké situaci Česká republika 
po opadnutí pandemie bude. 
Ale přeju si, aby lidi byli hlavně 
zdraví, měli práci a ve volném 
čase našli cestu za kulturou.“ 
Činoherní studio se divákům 

Výstava studentů virtuálně
na webu: www.fud.ujep.cz/dre-
amteam. Expozice představuje 
výběr děl úspěšných absolven-
tů všech ateliérů. Výstava je 
rozdělena na dva prostory vir-
tuální Armaturky, které před-
stavují samostatné sekce.  zu

Knihovna má výpůjční stanice
Ústí nad Labem – Ústecká knihov-
na je znovu otevřená. Čtenáři 
do ní v omezeném režimu a za 
dodržování zvýšených hygienic-
kých opatření mohou docházet 
od 4. května. V tento den jich 
přišlo celkem 800 a bylo prove-
deno 3000 výpůjček. V obou bu-
dovách knihovny jsou čtenářům 

k dispozici také samoobsluž-
né výpůjční stanice, které čte-
nářům pomohou zkrátit čas 
v knihovně na dobu nezbytně 
nutnou. Čtenáři se nemusí obá-
vat, že jim bude účtováno zpozd-
né, všem čtenářům byly výpůjč-
ky automaticky prodlouženy do 
30. června.  zu
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

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

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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AQUACENTRUM TEPLICE
Aloise Jiráska 3149
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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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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