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Praha mě láká,  
ale šťastný jsem v Ústí
STRANY 8–9

Senioři se budou muset  
v MHD nově registrovat 
STRANA 7

Zprávy

Do boje o kraj nastupuje 
19 stran a hnutí
STRANA 6

Volby 2020
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LETNÍ KINO 
10. 8., 1930  Bosé nohy v parku 
15. 8., 1300  Fírfest 2020
19. 8., 1930  Víš přece, že neslyším,  
  když teče voda 

MĚSTSKÉ SADY 
16. 8., 1500 Malý Hamburk
23. 8., 1500  Malý Hamburk
30. 8., 1500  Malý Hamburk

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
25. 8., 1700  Promenádní koncert – slavné  
  pochody 
27. 8., 1700  Promenádní koncert – valčíky, polky,  
  předehry 
26. 8., 1930  Koncert pro Ústí – zahájení sezóny  
  Severočeského divadla

ČAJOVNA U VYSMÁTÝ ŽÁBY 
30. 8.   Čajů fest 

DŮM KULTURY 
6. 9., 1900  Můžem i s mužem 
8. 9., 1930  Jak běžet do kopce
10. 9., 1900  Podivuhodné osudy  
  prvorepublikových vil
11. 9., 1745  Taneční kurzy manželů  
  Rottenborových 
13. 9., 1900  Herci jsou unaveni 
21. 9., 1900  Všichni jsou v pyžamu

22. 9., 1900  Ondřej Gregor Brzobohatý 
7. 10., 1900  Jiří Pavlica, Hradišťan a Hana  
  a Petr Ulrichovi, Javory beat –  
  společný koncert
8. 10., 1900  Lords of The Sound 

NÁRODNÍ DŮM 
8. 9., 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého 
10. 9., 2000  Andrew The Bullet Lauer 
12. 9., 2000  Svět zvířat – akvarijní trhy 
19. 9., 2000  Stoletá diskotéka
23. 9., 1930  Bláznovy zápisky

balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné 
květináče. A můžete přijít, i když žádnou rostlinu na 
výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou odnést.
20. 8., 1500  Hurá do džungle 
20. 8., 1800  Galerie Hraničář – Jitka 
Žambochová: Krajina po těžbě a Jáma a rypadlo 
20. 8., 2000  Šarlatán 
21. 8., 1800  Budoucnost Ústeckého kraje bez uhlí 
25. 8., 1500  Havel 
25. 8., 1730  FAMU v kině 01 – Přináší oceňované 
krátké filmy, které zazářily na Oscarech i světových 
festivalech. Celovečerní blok představí, čeho je 
současná animace schopná. Přijďte na to nejlepší 
z FAMU do kina. 
25. 8., 2000  AVA: Bez soucitu – Ava je výjimečně 
dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou 
organizaci likviduje zadané lidské cíle. Po nepovedené 
akci ji šéf organizace chce poslat na odpočinek navěky 
a zcela bez soucitu vypíše Avu jako cíl k likvidaci. 
26. 8., 1730  Jeskyně – Film inspirovaný skutečnými 
událostmi, které se odehrály v Thajsku v létě roku 
2018. Dvanáctičlenný chlapecký fotbalový tým v čele 
s trenérem se tehdy vydal na procházku do jeskynního 
komplexu, kde zůstali na dva týdny uvězněni. 
27. 8., 1500  Křupaví mazlíčci – Co byste dělali, 
kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, 
které mají kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli 
zvíře? Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi 
a tajemství krabice sušenek, která do cirkusu přivede 
plno zvířat, která tančí a zpívají. 
27. 8., 1730  Šarlatán – Strhující životopisné 
drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými 
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je 
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, 
na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí 
ze všech společenských vrstev. 
27. 8., 2000  Noví mutanti – Čtyři mladé mutanty 
drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová za 
účelem jejich psychiatrického pozorování. Když se 
však osazenstvo rozroste o Dani, pacienty začnou 
ovládat halucinace a vzpomínky z minulosti. 

MUZEUM 
Akce 
12. 8., 1000 Pískohraní v atriu – Doprovodný 
program k výstavě Písky známé i neznámé. Zábavné 
hry a tvořivé dílny, dobrodružná písečná stezka za 
luštěním záhadného nápisu, prohlídka výstavy Písky 
známé i neznámé. Vstupné 30/50 Kč

18. 8., 1700  Jihem Afriky nejen za zvířaty 
20. 8., 1600  Muzeum čte dětem – Čtení pro děti 
doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte Lucie 
Preclíková. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma
26. 8., 1700  Paradoxy Konga – Těžba coltanu 
a dalších nerostných surovin má nedozírné následky 
na tamní společnost a životní prostředí. Přednáška 
nejen o těchto problémech s Frederickem Sukamou, 
který pochází z Konga. Vstupné 50 Kč
27. 8., 1700  Anton G – Již tradiční letní koncert 
svérázného hudebního uskupení Anton G. Vstupné 
50 Kč
11. 8., 1030  Tříkřížový vrch
13. 8., 1000  Archeologické léto – Vydejte se s námi 
po stopách předků v našem regionu a navštivte raně 
středověkou celnici nebo pravěké hradiště. Lokalitami 
Chlumec-Horka a Tříkřížový vrch u Libochovan Vás 
provede vedoucí archeologického oddělení ústeckého 
muzea Mgr. Eliška Wiesnerová. Vycházky na Tříkřížový 
vrch se zúčastní také muzejní entomolog a botanik. 
Účast na komentované prohlídce je bezplatná, 
nicméně vybraný termín je třeba si rezervovat na: 
www.arup.cas.cz/archeologicke-leto. Vstup volný
4. 9., 1000 10. Ústecký den porcelánu – Tradiční 
porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového 
i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český 
porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. Vstupné 
20 Kč s hrnkem v ceně
Výstavy
do 4. 10.  I knihy mají osudy – Výstava o knihách 

a knihovnách mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku 
od jeho prvopočátků až k dnešní největší severočeské 
knihovně. Ostatně podnětem ke vzniku výstavy 
je právě letošní 75. výročí Severočeské vědecké 
knihovny. Zavzpomínáte, jak se vyhledávaly knihy 
před třiceti lety. Dozvíte se, jak se spravuje poškozená 
kniha nebo jak vypadají exlibris spojená s Ústím.
do 31. 1. 2021 Písky známé i neznámé – Písek je 
běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, 
přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe 
ho z břehů řek a potoků, z mořských pláží, pískoven, 
staveb a dětských hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré 
písky jsou, odkud pochází, jak vzácným materiálem se 
stávají či jak krásné mohou být pod mikroskopem.
do 14. 3. 2021 Fotograf Rudolf Jenatschke 
– Výstava představující unikátní fotografie 
neštěmického rodáka, katechety a fotografa Rudolfa 
Jenatschkeho vzniklé mezi léty 1914 a 1945, 
která je doplněná o autentické předměty a dobové 
fotoaparáty.
do 30. 9.  František Tureček – Sem šel z práce  
(klubovna) – V zaměstnání často cestuje po celém 
ústeckém kraji a fotoaparát má vždy při sobě. Fotí 
každý den! Turečkovo často užívané fotografování 
v prostisvětle separuje z krajiny poetické příběhy 
okamžiků.
do 31. 10.  Zenová zahrada (atrium) – Přijďte si 
odpočinout a zklidnit mysl do muzea. Výstava „Písky 
známé i neznámé“ pronikla i do venkovních prostor 
muzea a muzejní klubovny. Najdete zde meditační 
zenovou zahradu, stylizovanou krajinu tvořenou 
kameny a upraveným hrabaným pískem. Miniaturní 
zenové zahrádky jsou návštěvníkům k dispozici (pro 
vlastní meditační tvorbu) i na stolech v muzejní 
klubovně.
do 30. 8.  Proželeznění pískovcových skal 
(exponát měsíce srpna) – Železivce tvoří zprohýbané 
laminy, rovné desky, trubky i „skalní růže“. Tyto 
nepřehlédnutelné, často bizarní útvary v pískovcových 
skalách jsou pozůstatkem po třetihorní sopečné 
činnosti.
do 1. 11.  Rudolf Jenatschke v barvě (Zrcadlové 
bludiště na Větruši) – Výstava doplňující expozici 
Fotograf Rudolf Jenatschke v Muzeu města Ústí nad 
Labem zaměřená na kolorované diapozitivy, které 
fotograf dokázal vybarvit tak, že i znalec je měl za 
barevné snímky.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
17. 8., 1400  Den s marmeládou – V této kuchařské 
dílně si účastníci sami vyrobí džemy s neobvyklými 
příchutěmi. Džemy nejsou konzervovány žádnou 
chemií. 
1. 9., 1700  Listování: Bitevní pole
1. 9., 1600  Listování pro děti: Kouzelná baterka 
3. 9., 1600  Parkourista 
22. 9., 1700  Listování pro děti: Pachatelé dobrých  
  skutků
Výstavy
do 31. 8.  Kreslený humor Josefa Markse 
do 4. 10.  I knihy mají osudy 

JEZERO MILADA 
15. 8.   Cyklozávod 
22. 8.   Xterra Miladatlon 2020

HRAD STŘEKOV 
Střekovské hudební léto 
14. 8., 2000  Jananas

VĚTRUŠE 
16. 8., 1400  Pohádková neděle 
29. 8., 1400  Prázdninové loučení 

SKANZEN ZUBRNICE 
12. 9., 900 Pára v muzeu 
17. a 18. 10. Podzim na vesnici
12. a 13. 12. Vánoce v Zubrnicích

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 
16. 8., 1400  Za pohádkou na zámek – Jak pejsek  
  Ferda potkal sluníčko
30. 8., 1400  Za pohádkou na zámek – O Palečkovi

PIVOVAR VELKÉ BŘEZNO 
29. 8., 1200  Den otevřených dveří 

10. 10., 1000  53. ročník Střekovské kamery 
11. 10., 2000 Vladimír Mišík a ETC
14. 10., 2000  James Harries 
17. 10., 1000  Svět zvířat – akvarijní trhy 
17. 10., 2000  Stoletá diskotéka 

ČINOHERNÍ STUDIO
Festival Divadelní zahrada 
17. 8., 1900  Sen noci svatojánské 

18. 8., 2000  Pábitelé 
19. 8., 2000  Pábitelé 
20. 8., 1700  Mikulášovy prázdniny 
21. 8., 2000  Benefice aneb zachraň svého  
  Afričana
22. 8., 1700  Bratrstvo kočičí pracky 

18. 11., 2000 Pragobřinkostroj (koncert)

HRANIČÁŘ 
11. 8., 1500  Tajemní impresionisté 
11. 8., 1730  Meky 
11. 8., 2000  Než skončí léto 
12. 8., 1730  Všechna moje láska 
12. 8., 2000  Kouř 
13. 8., 1500  Trollové: světové turné 
13. 8., 1730  Havel 
13. 8., 1800  Jesika Štantejská: Setkání pod obraz 
13. 8., 2000  Lola 
14. 8., 1600  Křest časopisu Hraničář plus  
  vyhlášení soutěže #suchymeme 
18. 8., 1500  Meky 
18. 8., 1730  Sladký konec dne 
18. 8., 2000  Le Mans ’66 
19. 8., 1730  Vzpomínky na Itálii 
19. 8., 2000  Ishorts: Thrill Me, Kill Me 
20. 8., 1500  Hraničářská výměna rostlin – Máte 
rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé 
věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? 
Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře! 
Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, 

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME



Střekov – Na Střekově vyrostla nová vyhlídka. Byla postavena 
v rámci participativního rozpočtu, přišla na 350 tisíc korun 
a nese jméno známého ústeckého turisty Vlastimila Cajtha-
mla. Hlavními iniciátory výstavby byli ústečtí turisté v čele 
s Karlem Punčochářem. 
Otevření vyhlídky pro veřejnost byla přítomna i dcera turis-
ty Vlastimila Cajthamla Magdalena. „Jsme velice rádi, že se 
úspěšně podařilo dokončit další projekt z participativního 
rozpočtu. Je vidět, že občané o něj mají skutečně zájem. Vy-
hlídka nabízí zase nový pohled na Ústí i přilehlé okolí,“ řekl 
náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský.
Nová střekovská vyhlídka je na vyvýšenině mezi ulicemi 
Švabinského, V Třešňové aleji a Na Rozhlednu.  gz
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Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka 
 Datum vydání: 10. 8. 2020  Příští vydání: 1. 9. 2020  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 24. 8. 2020  
 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 

Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: 
Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e–mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e–mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné 
výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, ve vstupní hale magistrátu, v informačním centru města, v recepci polikliniky (EUC klinika), v Domu dětí a mládeže, v hale Masarykovy nemocnice a v Severočeském muzeu.

www.facebook.com/zitusti.cz
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Vyhovuje vám nový odbavovací systém v MHD?

Petr Karlíček 
36 let,  
ředitel archivu 
 
Zatím docela ano. I když 

se při výstupu občas zapomenu „od-
píchnout“. Někdy se mi to v přeplněném 
autobuse ale i nepodaří, protože dav 
člověka tlačí ven a zároveň se další 
lidé derou dovnitř. To se pak s kartou 
k výstupnímu terminálu nedá dostat. 
Přesto vidím nový bezkontaktní způsob 
odbavení jako velký pokrok. 

Alena Krůtová  
53 let,  
obchodnice 
 
MHD nejezdím, ale moje 

děti ano. Kvůli bezkontaktnímu placení 
už jsme platili pokutu. Já osobně jsem 
proti, lístky byly lepší. 

Karolína Bambasová  
28 let,  
studentka  
 
Ještě jsem se s tímto 

systémem nesetkala. Vím ale, že většina 
lidí je nespokojena. 

Kateřina Wojtalik  
42 let,  
operátorka 
 
Já MHD moc nevyužívám. 

Ale s novým systémem už jsem se setka-
la a za mě velká spokojenost. 

Vladimír Cettl  
46 let, 
 muzejník, fotograf  
 
Vím o tom, že ta 

možnost existuje, ale ještě jsem to 
nezkusil. Jsem prostě staromilec! 
Když jednou za čas jedu MHD, hledám 
trafiku, kde mi milá trafikantka prodá 
lístek z opravdového papíru a já jí za 
to zaplatím mincemi z opravdového 
kovu.

Anna Šretrová 
62 let,  
důchodkyně 
 
Nový odbavovací systém 

mi vyhovuje. Používám ho, nemusím 
myslet na to, abych měla papírovou jíz-
denku. Tento systém používám i v jiných 
městech. 

A N K E T A
Vyhlídka ústeckého turisty  
nabízí nový pohled na město 

s r p e n  2 0 2 0

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

Kia Sportage. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. *Vyobrazené zvýhodnění 150 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Akční model Top s dieslovým motorem a zahr-
nuje Akční slevu 110 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a výbavu v hodnotě 20 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1.6 GDi 132 k/97 kW s programem Kia s 0% 
navýšením, pořizovací cena 499 980 Kč. vč. DPH, výše úvěru 324 987 Kč, akontace 35% (174 993 Kč), pevná úroková sazba 0,00% p.a., RPSN 8% p.a., měsíční (1.-48.) splátka úvěru 6 771 Kč, měsíční 
splátka pojištění HAV 1 038 Kč, POV 720 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 3 250 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek) 412 642 Kč, 
pojištění sjednáno u pojišťovny ALLIANZ. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od 0%. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20%. Nabídka je určena pro indi-
viduální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.8.2020.

KIA ÚSTÍ - 150 000 Kč sleva na DIESLOVÉ motory Sportage
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V bývalé trafostanici 
vznikne depozitář 

Cyklocentrum půjčuje 
nově i elektrokola

INZERCE
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COVID-19  
Vás připravil o práci? 
Nás ne. Naše práce je najít 
práci Vám. Realizujeme pro-
jekt pro nezaměstnané, ve 
kterém nabízíme možnost 
krátkodobých brigád – tré-
ninkových pracovních míst. 
Rozsah 40  hodin za měsíc 
u zaměstnavatele, který od 
nás dostane uhrazeny své 
náklady, Vaši mzdu. Alespoň 
tři měsíce Vám mohou napo-
moci při hledání vhodného, 
trvalého zaměstnání. Tuto 
bezplatnou službu v rámci 
projektu INSPIRACE nabízí 
společnost LEADER ACADE-
MY o.p.s., kterou najdete v 
Domě techniky, Veleslavíno-
va 14, v centru města Ústí 
and Labem, zhruba 500 me-
trů od Úřadu práce. Zkuste 
nás navštívit, nic za to ne-
dáte. Stejně tak za e-mail 
(usti@leaderacademy.cz), 
nebo prozvonění telefonu 
770 128 056. Ozveme se Vám 
zpět. Určitě Vám alespoň po-
radíme.  

Ústí nad Labem – Cyklistům, 
kteří nedisponují vlastním ko-
lem, ústecké městské cyklo-
centrum půjčuje kola, koloběž-
ky a nyní nově i elektrokola. 
Ta i s náhradními bateriemi 
pořídilo město za přibližně 
200 tisíc korun. Cyklocentrum 
je otevřené denně od 8.00 do 
20.00 hodin, včetně víkendů. 
Návštěvníci tady můžou využít 
jak základní informační služby 
zaměřené na cykloturistiku, 
tak i drobný servis, uskladnění 
nebo umytí kola či sprchu.  gz

Ústí nad Labem – Bývalá roz-
vodna v Předlicích pod Stří-
žovickým vrchem, která patří 
Spolchemii, bude sloužit už 
brzy jako depozitář ústeckého 
muzea.

Muzeum má s bývalou roz-
vodnou větší plány. Do budouc-
na by mohla sloužit i veřejnos-
ti, protože lidé na výstavách 
momentálně mohou vidět jen 

Internacionál Jarošík vede Armu Na koupaliště 
za polovinu

Brná – Na koupališti v Brné se 
dokonce sezóny vykoupete za 
poloviční vstupné. Za celo-
denní koupání zaplatí dospě-
lá osoba 50 korun, děti nad 
120 cm do 18 let, studenti 
a osoby nad 62 let 30 korun, 
děti do 120 cm a držitelé prů-
kazů ZTP 10 korun. Podle pra-
covníků ústeckých městských 
služeb došlo ke snížení cen na 
polovinu i u rodinných vstupů. 
Takže 2 rodiče + 1 dítě zapla-
tí 100 korun, 2 rodiče + 2 děti 
120 korun a 2 rodiče + 3 děti 
140 korun. Ukončení sezóny 
na koupališti v Brné je naplá-
nované na 13. září.  gz

Ústí nad Labem – Letní přípra-
vu začali ústečtí fotbalisté pod 
vedením nového trenéra Jiří-
ho Jarošíka. Vedení FK Ústí 
nad Labem se na spolupráci 
s úspěšným českým fotbalo-
vým internacionálem a ústec-
kým rodákem dohodlo v polovi-
ně července. Dvaačtyřicetiletý 
trenér podepsal s klubem kon-
trakt na jeden rok s opcí na dal-
ší víceletou spolupráci. Spolu 
s ním přišli dva noví členové 
realizačního týmu Patrik Kolář 
z mládeže Army jako asistent 

trenéra a trenér brankářů 
a druhý asistent a zároveň kon-
diční trenér Panajotis Kucalas, 
který působil ve Spartě Praha 
a MFK Ružomberok.

„Věřím, že to pro Armu bude 
pozitivní impulz. Do klubu se 
vrací slavný a úspěšný ústecký 
rodák, který je na začátku své 
samostatné profesionální tre-
nérské kariéry, a je skvělé, že 
svou první šanci dostává prá-
vě ve svém mateřském klubu,” 
říká sportovní manažer klubu 
Petr Heidenreich.  gz

K lékaři i na nákupy seniory odveze taxík
Ústí nad Labem – Senioři a lidé 
s handicapem se snáze dosta-
nou k lékaři nebo na nákupy. 
Zvýhodněné taxi pro seniory 
a imobilní občany bude příští 
rok jezdit v Ústí nad Labem. 

„Město získá velkoprosto-
rové vozidlo. Provozovatelem 

by měla být ústecká Pečova-
telská služba,“ uvedla mluv-
čí magistrátu Romana Maco-
vá a dodala, že město využilo 
projektu Nadace Charty 77 
– Konta Bariéry, Senzačních 
seniorů a společnosti Česká 
lékárna.

Po pěti letech se 
v Ústí narodila panda

Ústí nad Labem – V zoologické 
zahradě se po pěti letech naro-
dilo mládě pandy červené. „Jde 
o prvního společného potom-
ka samce Eugenia a samice 
Anmar, která přicestovala loni 
v březnu z Anglie. Na počátku 
panovaly obavy, jak svou úlo-
hu rodičů oba zvládnou, avšak 
odchov probíhá bez problé-
mů a oba novopečení rodiče 
se o přírůstek vzorně stara-
jí,“ řekl mluvčí zahrady Matěj 
Kynšt.

Zoo prozatím neví, zda jde 
o samečka nebo samičku. To 
zjistí až později. Pandy červené 
ústecká zahrada chová od roku 
1996, kdy byl tento druh v čes-
kých zoologických zahradách 
relativně vzácný.  gz Zvýhodněné taxi je určené 

pro seniory starší 70 let a drži-
tele průkazů ZTP a ZTP/P bez 
omezení věku, kteří mají trvalé 
bydliště v Ústí nad Labem. Au-
tomobil s nápisem Taxík Maxík 
se objeví v ústeckých ulicích 
začátkem příštího roku.  gz

zlomek muzejních sbírek. Pod-
le muzejníků bude budova po-
třebovat jen drobnější úpra-
vy a sloužit bude hlavně jako 
sklad, do kterého se přestěhu-
jí například i věci, které byly 
roky v tělocvičně svádovské 
základní školy. Pronájem je 
podle informace z ústeckého 
magistrátu domluvený na příš-
tích deset let.  gz
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Ústí nad Labem – Městský znak 
znovu zdobí vstupní portál do 
kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Původní se při sejmutí 
rozpadl. „Byl značně poško-
zen a nepomohla mu oprava 
z šedesátých let. Musel jsem 
vycházet z dobových fotogra-
fií, aby obnovený znak odpo-
vídal originálu,“ řekl restau-
rátor Radomil Šolc, který 
nový znak z umělého pískov-
ce vytvořil. 

Za repliku znaku zaplatilo 
město téměř 200 tisíc korun. 
„Bylo samozřejmé, že jsme fi-
nancovali obnovu znaku. Kos-
tel je významná historická pa-
mátka a městský znak k němu 
neodmyslitelně patří. Je to 
pro nás čest,“ uvedl primátor 

Univerzita třetího věku rozjíždí nový semestr
Ústí nad Labem – Stávající posluchači i noví zá-
jemci o kurzy Univerzity třetího věku UJEP mů-
žou v těchto dnech podávat přihlášky pro zimní 
semestr nového akademického roku.

 „Velmi oblíbené jsou kurzy Cestování zají-
mavými destinacemi světa, Náš Ústecký kraj, 
O hudbě s průvodcem M. Maškem, Dějiny a teo-
rie filmu a kurzy z oblasti historie, např. Toulky 
po SZ Čechách,“ upřesňuje nabídku vzdělávání 
pro starší Dana Masopustová, vedoucí Odděle-
ní celoživotního vzdělávání UJEP.

Zájemci si na univerzitě mohou vybírat z 55 
kurzů z oblastí cizích jazyků, umění a kultu-
ry, českého jazyka a literatury, cvičení a spor-
tu, informačních technologií, fotografování, 

ekonomie, historie, psychologie a zdravotnic-
tví a přírodovědných oborů. Kompletní seznam 
nabízených kurzů, včetně sylabu, lektora a ob-
sahu jednotlivých semestrů, najdete na webo-
vých stránkách www.ujep.cz.  gz

Interaktivní mapa 
pomůže lidem v nouzi 
Ústí nad Labem – Lidé, kteří po-
třebují pomoc, podporu nebo 
radu se z nyní z nové interak-
tivní mapy dozvědí, na kte-
rou instituci se ve městě mo-
hou obrátit. Podle náměstka 
primátora Tomáše Vlacha jde 
o přehlednou pomůcku, na jejíž 
tvorbě se podíleli odborníci na 
sociální práci a další specialis-
té. „Naleznete zde například 
kontakty na pracoviště dluho-
vého poradenství nebo pracovi-
ště poskytující služby pro han-
dicapované či seniory,“ řekl. 

Práce s interaktivní ma-
pou je velmi jednoduchá. Jde 
o databázi zařízení, která by 
lidem v nouzi mohla pomoci. 
Zájemce si podle ikon na mapě 
vybere vhodné zařízení a po 
rozkliknutí zjistí další podrob-
nosti. Interaktivní mapu po-
moci najdete na https://mapy.
usti-nad-labem.cz/apps/po-
moc/.  gz

Na bývalém letišti 
mají vyrůst haly
Úžín – V areálu bývalého letiště 
za Úžínem by měly vyrůst dal-
ší haly. Je to v blízkosti silni-
ce na Chlumec, kde by vznikla 
i nová okružní křižovatka, kte-
rá by obstarala i sjezd a nájezd 
na D8 na čtyřiasedmdesátém 
kilometru.

Podle plánů zde mají vyrůst 
dvě haly s celkovou rozlohou 
téměř 13 tisíc metrů čtvereč-
ních, ve kterých mají být na-
příklad prodejny, předváděcí 
plochy nebo sklady. Do areálu 
by mělo denně jezdit víc než 
600 osobních a nákladních aut. 

Připomínky ke stavbě hal 
přijímá ústecký krajský úřad 
do 14. srpna. Pokud firma zís-
ká potřebná povolení, mají být 
haly hotové do konce příštího 
roku.  gz

Kluby dostanou na sportování dětí deset milionů
Ústí nad Labem – Na sportová-
ní dětí a mládeže ústečtí za-
stupitelé rozdělili sportovním 
klubům bezmála deset mili-
onů korun. Obdrží je formou 
proplacení šeku z ústeckého 
programu pro poskytování 
dotací v oblasti sportu v roce 
2020. 

„Letos byla věková kategorie 
výkonnostního sportu na věk od 
8 do 21 let, původně to bylo od 
10 do 18 let,“ upřesnila mluv-
čí magistrátu Romana Macová, 
s tím, že hodnota jednoho šeku 
výkonnostního sportu je dva ti-
síce korun a u zájmové sportov-
ní činnosti pak tisíc korun. 

Město obdrželo v řádném ter-
mínu celkem 67 žádostí o tuto 
formu podpory. Například Athle-
tic Club obdržel 502 tisíc, Fotba-
lový klub Český Lev Neštěmice 
493 tisíc, Basta Cheerleade-
rs 246 tisíc korun a Městský 
plavecký klub Ústí nad Labem 
231 tisíc.  gz

Petr Nedvědický. Nový znak 
před připevněním vysvětil ar-
ciděkan Miroslav Šimáček. 

Obnovený znak by mělo poz-
ději následovat i restaurování 
portálu kostela.  gz
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Do boje o kraj nastupuje 19 stran a hnutí
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Ústecký kraj – V říjnových kraj-
ských volbách by se v Ústec-
kém kraji mělo o přízeň voličů 
ucházet devatenáct politických 
stran, uskupení a hnutí. Rozho-
dovat, kdo bude ve vedení kra-
je, budou voliči 2. a 3. října. 

Stávající hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček 
z KSČM, který je ve funkci od 
roku 2012, se rozhodl nekan-
didovat. Lídrem strany je sta-
rosta Lovečkovic Radek Černý. 
„Budeme se snažit přesvědčit 
voliče, že jsme to my – KSČM, 
strana, která není spojená 
s žádnými trestními kauzami, 
která naopak splácela průšvi-
hy předešlých vlád v Ústeckém 
kraji. Příklad za všechny: ROP 
Severozápad,“ řekl lídr.

O svých kandidátech na hejt-
mana mají jasno i další strany. 
Lídrem Pirátů bude ústecký za-
stupitel Karel Karika; Severo-
češi jdou do voleb s Petrem 
Pípalem, starostou Dubí, a kan-
didátku ODS vede starosta Ka-
daně Jiří Kulhánek. Jedničkou 
na kandidátce ANO je posla-
nec a mostecký zastupitel Jan 
Schiller. 

Koalice Lepší Sever sdružu-
je Ústecké fórum občanů, hnutí 

ProMOST a nezávislé. Lídrem 
je náměstek hejtmana Martin 
Klika, který původně měl být 
i lídrem ČSSD. Na kandidátce 
je také například náměstky-
ně ústeckého primátora Věra 
Nechybová. 

ČSSD sestavila samostatnou 
kandidátku. Vede ji někdejší 
poslanec Jaroslav Krákora. Do 
voleb jde rovněž široká koalice 
Spojenci pro kraj. Kandidátku 

Lidé z ČSSD kandidují navzdory 
vedení strany za Lepší Sever
Ústecký kraj – O hlasy voličů 
v podzimních krajských volbách 
v Ústeckém kraji bude usilo-
vat i uskupení Lepší Sever. To 
sdružuje Ústecké fórum obča-
nů, hnutí ProMOST a nezávislé 
kandidáty. 

Kandidátku povede náměstek 
hejtmana Martin Klika, který 
původně měl být i lídrem ČSSD, 
ale strana kandidátku neschvá-
lila. Navíc sociální demokraté 
představili kandidátku vlastní 
v čele s Jaroslavem Krákorou. 
Proto všichni kandidáti za ČSSD 
dočasně členství ve straně poza-
stavili a kandidují za Lepší Se-
ver jako bezpartijní.

„Byla nám, v rozporu se sta-
novami ČSSD i demokratickými 
principy, vnucena kandidátka, 
za kterou se nemůžeme s čis-
tým svědomím postavit. Vedení 
sociální demokracie dává před-
nost jakési poslušné „hvězdné 
pěchotě“ před sebevědomým 
a samostatným Ústeckým kra-
jem,“ řekl lídr Lepšího Severu 
Martin Klika.

Přístup vedení ČSSD překva-
pil i partnery z hnutí ProMOST 
a Ústeckého fóra občanů. „Ten-
to projekt byl začátkem roku 
schválen, včetně lídra Martina 

kliky. Toto rozhodnutí přišlo 
bez vysvětlení důvodů. Napsa-
li jsme osobní dopis předsedo-
vi ČSSD panu Hamáčkovi, aby 
nám svůj postoj objasnil, žádali 
jsme i osobní jednání. Bohužel 
bez jakékoli reakce,“ uzavírá 
náměstkyně primátora Věra 
Nechybová z Ústeckého fóra 
občanů, dvojka na kandidát-
ce. Za Lepší Sever bude kan-
didovat například i mostecký 
primátor Jan Paparega z Pro-
MOST.  gz

• Trikolóra – Radek Hoffmann
• KSČM – Radek Černý
• Piráti – Karel Karika
• ODS – Jiří Kulhánek
• Severočeši – Petr Pípal
• Spojenci pro kraj – Jiří Řehák
• ANO – Jan Schiller
• SPD – Zdeněk Kettner
• Lepší Sever – Martin Klika
• STAN – Filip Ušák

• Čistý a lepší sever – Tomáš Vandas
• ČSSD – Jaroslav Krákora
• Rozumní – Eugen Sigismund Freimann
• Za Region – František Padělek
• Vize národních socialistů –  

Jan Vondrouš
• Svobodní – Pavel Dittrich
• Národní demokracie – Petr Žák
• Volba pro kraj – ?
• Demokratická strana zelených – ?

K A N D I D U J Í C Í  S T R A N Y  A   L Í D Ř I :

vede Jiří Řehák, na druhé pozi-
ci je ústecká zastupitelka Karo-
lína Žákovská.

Lídrem SPD pro krajské vol-
by bude zastupitel Teplic Zde-
něk Kettner a trojkou na kan-
didátce by měl být poslanec 

Jaroslav Foldyna, který pro 
názorové neshody vystoupil 
z ČSSD. Trikolóra jde do voleb 
s lídrem, kterým je pilot Radek 
Hoffmann. Do podzimních kraj-
ských voleb se chystá i Děl-
nická strana sociální sprave-
dlnosti. Ta se do voleb spojila 
i s dalšími subjekty na kandi-
dátce Čistý a lepší sever. V je-
jím čele bude předseda dělnic-
ké strany Tomáš Vandas.

Na koalici s místními usku-
peními vsadilo i hnutí Staros-
tové a nezávislí. Do čela kan-
didátky postavili zastupitele 
Benešova nad Ploučnicí Filipa 
Ušáka. Objeví se na ní i starost-
ka Neštěmic Yveta Tomková. 

„Chci zúročit svoje zkušenosti 
s vedením sociálně problema-
tického obvodu. Stěžejním té-
matem je pro mě osobně právě 
sociální oblast.“

Kandidují i Rozumní 
s lídrem, kterým je Eugen Si-
gismund Freimann, Pavel Dit-
trich povede stranu Svobodní, 
koalici Vize národních soci-
alistů povede Jan Vondrouš, 
Národní demokracii vede Petr 
Žák nebo Za Region, které vede 
František Padělek.

Subjekty teď mají čas na 
opravu a doplnění kandidátek. 
Do 15. srpna úřad rozhodne 
o jejich registraci. 

Před čtyřmi roky se do za-
stupitelstva Ústeckého kraje 
probojovalo pět stran. Vítězné 
ANO ale při sestavování kraj-
ské vlády vyšachovala KSČM 
s ČSSD a SPO-SPD. První místo 
získalo hnutí ANO s 23,24 %, 
druhé KSČM s 15,82 %, třetí 
místo obsadila ČSSD s 11,90 %, 
čtvrtá skončila ODS s 8,54 % 
a jako pátá se dostala do kraj-
ského zastupitelstva koalice 
SPD-SPO se 6,07 %. Vítěze ale 
vyšachovala KSČM s ČSSD, kte-
ré sestavily koalici s SPD-SPO 
a poslaly ANO do opozice.  gz



V Habrovicích vymění  
dožilý vodovod 
Habrovice – V Habrovicích na Ús-
tecku vymění Severočeská vodáren-
ská společnost poruchový ocelo-
vý vodovod pro zhruba 50 obyvatel. 
Práce začínají v těchto dnech.
Stavba by měla být dokončena nej-
později do 26. září.  gz
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Změny v MHD: Senioři se kvůli 
slevě musí nově zaregistrovat
Ústí nad Labem – Dopravní pod-
nik dokončil poslední část 
elektronického odbavovacího 
systému v městské hromadné 
dopravě. Ta je určena cestují-
cím s nárokem na slevy, jako 
jsou studenti nebo senioři, 
a umožňuje jim využívat bez-
kontaktního placení pomocí 
platební karty.

Senioři starší 70 let s trva-
lým pobytem v Ústí nad Labem 
se tak musí v zákaznickém 
centru zaregistrovat a k bez-
kontaktní platební kartě jim 
bude přiřazena časová jízden-
ka v hodnotě nula korun. Ná-
klady na pořízení karty pro 
cestující nad 70 let uhradí do-
pravnímu podniku město.

 „Musí přijít s fotografií, vy-
plnit osobní údaje a na zákaz-
nickém centru je zkontrolují 
a odsouhlasí. A samozřejmě 
musí doložit nárok na slevu 
pomocí předložených dokla-
dů,“ vysvětluje mluvčí doprav-
ního podniku Jana Dvořáko-
vá. Dodává, že cestující může 
využít svoji platební kartu vá-
zanou ke svému bankovnímu 
účtu, nebo si pro tyto účely za-
koupit předplacenou bezkon-
taktní platební kartu od ČSOB 
na kontaktních místech do-
pravního podniku.

Nutnost pořídit si speciální 
kartu se některým seniorům 
ale nelíbí, považují to za zby-
tečné nebo přesně nevědí, jak 
mají postupovat. „Senioři se na 
nás obrací s tím, že si neumí 
poradit s novinkami, které se 
na ně chystají. Proto ve spolu-
práci s dopravním podnikem 
plánujeme po prázdninách se-
tkání seniorských klubů, na 
kterých bude všem vysvětleno, 

jak přesně postupovat. Navíc 
se připravují další projížďky 
seniorů trolejbusy po městě, 
kde bude vše i názorně předve-
deno,“ vysvětluje předsedkyně 
ústecké rady seniorů Květosla-
va Čelišová.

Podle dopravního podniku 
se kromě pořízení karty pro 
seniory v podstatě nic nemě-
ní. „Senioři budou postupovat 
jako dosud, kdy používali ob-
čanské průkazy. V trolejbusech 
k zařízení nic přikládat nemu-
sí, vyjma cestování po 20. ho-
dině, kdy je nástup předními 
dveřmi. To se pak musí kar-
ta přiložit na zařízení u řidi-
če. V autobusech to bude také 
jako dosud. Jen místo ukázání 

Největší komplex  
v čínském stylu

Drážďany – Pokud vás láká nějaký za-
jímavý výlet, zajeďte si třeba do zahrad 
zámku Pillnitz do sousedního Němec-
ka. Bývalá letní rezidence saského krá-
lovského dvoru je největším zámeckým 
komplexem postaveným v čínském sty-
lu v Evropě. Zámecký park s více než 
2000 dřevinami a přes 600 rostlinami 
zve v každém ročním období k procház-
kám. Botanickou zvláštností je přes 
230 let stará kamélie. Zámecké muze-
um se věnuje dějinám zámeckého za-
řízení a životu u dvora, módě čínského 
vzoru jakož i kultuře oslav a her v době 
baroka. Zámecký park je otevřený kaž-
dý den od 6.00 až do setmění. Vstup 
pro dospělého vyjde na 3 eura; děti do 
16 let zdarma. Navštívit můžete i Zá-
mecké muzeum a Umělecko-průmyslo-
vé muzeum, kde dospělý zaplatí 8 eur, 
děti do 16 let neplatí. Od května až do 
října tu mají od úterý do neděle otevře-
no vždy od 10.00 do 18.00.  dam

P R Á Z D N I N O V É  V Ý L E T Y

průkazu musí přiložit kartu,“ 
doplňuje mluvčí Dvořáková 
s tím, že při vystupování nic 
přikládat nemusí.

Lidé, kterých se to týká, a ti, 
kteří jezdí úplně zdarma, mají 
k dispozici takzvané přechod-
né období. Na vyřízení mají 
čas až do konce letošního pro-
since, ale doporučuje se si vše 
vyřídit do 15. 12. 2020.

Na dotazy k elektronické-
mu odbavovacímu systému 
byla zřízena bezplatná infolin-
ka 800 100 613. V provozu je 
v pracovních dnech od 6.00 do 
18.00 hodin. Zákaznické a in-
formační centrum najdete na 
adrese Revoluční 26, Ústí nad 
Labem.  gz

Běžel se tropický Milada Run
Chabařovice – Na hlavní pláži 
jezera Milada se konalo spor-
tovní klání všech věkových 
generací. Navzdory tropické-
mu počasí se do dětských běhů 
Milada Run na 500 a 1000 me-
trů zúčastnilo téměř devade-
sát dětí. Nejrychlejšími na kilo-
metrové trati byli Tomáš Netík 
a Lucie Šlamborová, na polo-
viční trati brali zlato Štěpán-
ka Skokanová a Šimon Kaliba. 
V rodinném závodě dominoval 
tým rodiny Netíkových. 

Hlavní favorit půlmaratonu 
David Vaš potvrdil, že patří do 
české špičky, a jednoznačně si 
doběhl pro vítězství s časem 
1:15:45. Roli ženské favoritky 

splnila Radka Churaňová, drži-
telka českého rekordu v běhu 
na 24 hodin. Půlmaraton vyhrá-
la v čase 1:28:58. Půlmaraton 
i v tropickém počasí dokončilo 
84 závodníků.

Desetikilometrová trať byla 
nejpočetněji obsazená. Vyběh-
lo na ni 172 závodníků. Zvítězil 
Jiří Csirik, v traťovém rekor-
du 34:07. Ženská jednička byla 
Marcela Joglová s časem 36:56. 
Na pětikilometrové trati bral 
zlato Jan Hock (17:12) a Jana 
Pekařová (20:10).

Seriál Milada Tour zakončí 
15. srpna Cyklozávod Milada, 
který se uskuteční nově v Moto 
Areálu Chabařovice.  gz

Univerzita má hokejový tým
Ústí nad Labem - Univerzitní hoke-
jový tým HC North Wings bude 
od nového ročníku právoplat-
ným účastníkem Univerzitní ligy 
ledního hokeje. Tato soutěž má 
za sebou první ročník.

Hokejisté nyní zahájili přípra-
vu na novou sezónu. „Trénujeme 
třikrát týdně, každý trénink za-
hrnuje hodinu v tělocvičně a ho-
dinu na ledě. Zaměřujeme se na 
rozvoj pohybové průpravy, silo-
vých a vytrvalostních předpokla-
dů, na zlepšení techniky práce 
s hokejkou, bruslení a individu-
álních hokejových dovedností,“ 
popisuje trenér Lukáš Místecký.

Tým v rámci přípravy změří 
síly s týmy hokejových akademií 

Pirátů Chomutova a HC Litvíno-
va na jejich ledě, a to 19. srpna 
od 17.00 v Chomutově a 24. srp-
na od 17.00 v Litvínově.

Ostrý start Univerzitní ligy 
ledního hokeje je naplánován 
v týdnu od 28. září. V základní 
dvoukolové části proběhne osm-
náct kol, po kterých bude násle-
dovat playoff.  gz
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David Šiktanc: Praha mě láká, ale šťastný jsem v Ústí
Ústecké Činoherní studio má atmosféru, 
kterou režisér a jeho umělecký šéf David 
Šiktanc nezažil v žádném jiném. Pro 
pražského rodáka bylo a je zjevením. 
Gabriela Zlámalová

Jste z Prahy, co vás dovedlo do 
Ústí nad Labem? 

Jako první to byl můj spolu-
žák z divadelní akademie Jan 
Ťoupalík, který je v součas-
né době členem činohry olo-
mouckého divadla. A potom 
už práce. Poprvé jsem v Ústí 
nad Labem hostoval na podzim 
před devíti lety. Po mnohale-
té pauze jsem se na jaře v roce 
2017 vrátil s inscenací Homo 
Faber s Martinem Fingerem 
v hlavní roli, který byl za svůj 
výkon nominován na Cenu 
Thálie, Cenu divadelní kritiky 
i Cenu Divadelních novin. A po 
ní jsem dostal nabídku, abych 
zde zůstal natrvalo. 

Čím vás ústecký Činoherák 
nalákal?

Už před těmi devíti lety byl 
pro mě zjevením a zůstává 
jím dodnes. Vnitřní svobo-
dou, vztahy, intenzitou, s níž se 
všichni divadlu věnují. A na-
vzdory tomu, že jsem prošel 
mnoho měst a mnoho divadel, 
nikde – snad s výjimkou Ostra-
vy – jsem podobnou atmosféru 
nezažil.

Kde všude jste působil před-
tím, než jste přišel do Ústí?

Mimo výše zmiňované Ko-
morní scény Aréna v Ostra-
vě, která pro mě byla určující, 
jsem opakovaně zkoušel také 
v dalších městech. V minulosti 
jsem spolupracoval se Švan-
dovým divadlem, Moravským 
divadlem Olomouc, Výcho-
dočeským divadlem Pardu-
bice, Divadlem na Vinohra-
dech nebo s Divadlem pod 
Palmovkou.

Vnímáte nějaké rozdíly mezi 
divákem jinde v republice a di-
vákem z Ústí?

Myslím, že diváci Činoherá-
ku mají – podobně jako diváci 
jiných studiových scén, ať už 
pražských, brněnských či ost-
ravských – z logiky věci ostřej-
ší vnímání a větší dramatur-
gické nároky. 

Neláká vás Praha? Přeci jen, je 
tam více pracovních možností.

Já v Praze kontinuálně půso-
bím jako host. V letošní sezó-
ně jsem pohostinsky režíro-
val v Dejvickém divadle a roky 

předtím i v mnoha jiných di-
vadlech. Samozřejmě, že mě 
Praha svým způsobem láká, už 
jen proto, že z ní pocházím, ale 
v tuto chvíli jsem šťastný za to, 
kde jsem a jakými jsem obklo-
pen lidmi. Neměnil bych.

Jak to s kulturou v Ústí podle 
vás vypadá?

Zdá se mi, že poměrně dyna-
mický rozvoj ústecké kultur-
ní scény není důsledkem kon-
cepční kulturní politiky, ale 
přímo závisí na konkrétních 
lidech – v Hraničáři, KULTu, 
FUDu a tak podobně, jejichž 
činnost město podporuje. Ale 
nutno říct, že absence kon-
cepční kulturní politiky není 

specificky ústeckým problé-
mem, můžeme ji pozorovat ve 
většině ostatních měst a ko-
neckonců i na úrovni krajské 
a státní. 

V současné době zastáváte 
v Činoheráku i pozici umě-
leckého šéfa. Co tato funkce 
obnáší?

Odpovídám za umělecký pro-
voz divadla a za jeho směřová-
ní. Skládám herecký soubor, 
společně s uměleckou radou 
divadla sestavuju dramatur-
gický plán a vybírám režiséry, 
sám také v každé sezóně reží-
ruju dvě inscenace…

Začátkem roku jste dostal 
cenu za nejlepší režii... 

Cena mi byla udělena za re-
žii inscenace Pan Kolpert. Ta je 
od loňského února součástí re-
pertoáru Činoherního studia. 
Cenu jsem dostal na Grand 
Festivalu smíchu, kde se kaž-
doročně vyhlašuje nejlepší čes-
ká divadelní komedie. V Čino-
herním studiu vždy měly místo 
morbidní, ale přesto divácky 
atraktivní komedie a tato mezi 
ně rozhodně patří. 

Letošní divadelní sezóna je po-
znamenaná koronavirem. Co 
jste dělal, když jste nemohl 
pracovat?

Především bych chtěl roz-
porovat představu, že jsme 
nemohli pracovat, jakkoli ne-
chceme srovnávat naše úsilí 
s těmi, kteří byli, jak se dnes 
říká, v první linii. Nemohli 
jsme hrát, což nás samozřejmě 
zásadně limitovalo, ale v di-
vadle jsme se věnovali mno-
ha věcem, na které v průběhu 
běžné sezóny nezbývá čas. Já 
sám jsem připravoval inscena-
ci Hrabalových Pábitelů.

Diváci Činoheráku mají podle Davida Šiktance ostřejší vnímání. foto: archiv ČS
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se narodil 2. června 1987 v Praze. Po 
Gymnáziu Jana Keplera vystudoval režii 
činoherního divadla na Divadelní akade-
mii múzických umění. Po absolvování, 
s výjimkou dvou let, kdy byl v angažmá 
v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, 
působil na volné noze. Od roku 2018 
je členem Činoherní studia. V červenci 
letošního roku se oženil.

David Šiktanc 

P R O F I L

barva: modrá 

jídlo: perkelt 
s haluškami 

hudba: Nick Cave

číslo: 9

politik: Bernie 
Sanders 

M O J E  N E J

Zmiňujete hraní. Vynahradíte 
si to přes prázdniny? Můžete 
nás na něco pozvat? 

Do poloviny července jsme 
absolvovali takzvanou Let-
ní štaci – sérii představení 
v areálu termálního koupališ-
tě v Brné a na hradě Střekově, 
která se k naší velké radosti 
setkala s výrazným diváckým 
zájmem. A nyní nás čeká pátý 

ročník festivalu Divadelní za-
hrada, který se bude konat od 
17. do 22. srpna v zahradě Čes-
kého rozhlasu Sever.

Přibližte nám krátce, na čem 
pracujete nebo co chystáte do 
blízké budoucnosti?

Věnuju se přípravám Hedy 
Gablerové, která bude první 
premiérou v nové sezóně.

Přemýšlel jste někdy o tom, 
co byste dělal, kdybyste nebyl 
umělec?

Asi jsem to nikdy neměl 
nastavené tak, jak sugeruje 
otázka. Chtěl jsem si přede-
vším udržet určitou míru osob-
ní svobody – a divadelní svět 
ji pro mě nabízí. Až posled-
ní dobou přemýšlím, co bych 
dělal, kdybych se ho rozhodl 

opustit. Odpověď ve mně ještě 
nedozrála, protože se mi její 
artikulace zatím nejeví jako 
nutná. Ale předpokládám, že 
bych se věnoval nějaké sociál-
ní činnosti.

Máte na Ústecku nějaká oblí-
bená místa, kam třeba rád vy-
rážíte na výlety?

Fascinuje mě celá východ-
ní část Českého středohoří – 
a se skautem jsme měli kdysi 
poradní skálu nad Maxičkami, 
tak se tam čas od času vracím 
a scházím potom do Dolního 
žlebu.

Jaké máte koníčky, co rád dě-
láte ve volném čase?

Především sport – sleduju 
fotbal, rugby, tenis, cyklistiku 
a vlastně vše, co se namane… 
A s kamarády kopeme už sko-
ro dvacet let v Praze hanspaul-
skou ligu.
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Do zoo se můžete vydat i v noci 
Ústí nad Labem – Užijte si ve-
černí komentovanou prohlíd-
ku v ústecké zoo. Další šanci 
máte 14. srpna od 19.30. 

Poklidná procházka ztichlou 
zoologickou zahradou po zaví-
rací době má neopakovatelnou 
atmosféru. Večerní návště-
va zoo je určena pro dospě-
lé i děti, u kterých je věková 

kategorie od 10 let do 15 let. 
Cena je pro dospělé 230 a pro 
děti 120 korun. Prohlídky se 
konají jedenkrát za 14 dní bě-
hem prázdnin vždy v pátek. 
Sraz je patnáct minut před 
začátkem prohlídky u vstupu 
z Drážďanské ulice. 

Prohlídka trvá 90 až 120 mi-
nut. Kapacita skupiny je 

omezena počtem 30 osob. 
Vstupenku si musíte zakoupit 
na webových stránkách www.
vstupenkyusti.cz. V ceně je za-
hrnut vstup do zoo, průvodce, 
stylová svačina a malý dárek 
na památku. Více informací 
získáte na oficiálních webo-
vých stránkách ústecké  
zoo.  zu

Malý Hamburk bude 
až do konce září 

Muzeum neví, k čemu je záhadný přístroj
Ústí nad Labem – Ústecké muze-
um dostalo nedávno od Úste-
čana Josefa Kadeřábka tento 
přístroj, u něhož si není jisto 
původním účelem a tímto žádá 
veřejnost o radu. Jde o před-
mět meziválečné doby, který 
dárce nalezl ve sklepení jedno-
ho domu v centru Ústí. Zřejmě 
byl i v regionu vyrobený. O tom 
svědčí tlakoměry označené 
zkratkou „S B“, tedy Schäffer 
a Budenberg, což byla firma 
z předlické průmyslové zóny 
známá po druhé světové válce 
jako Severočeská armaturka. 
Zařízení nepracovalo s vysoký-
mi tlaky, manometry ukazu-
jí maximum 50 ibs/inch2, což 
na dnešní míry představuje 
asi 3,5 atm. Lze odvozovat, že 

sloužilo k nějaké domácké čin-
nosti, asi lisování čehosi. Ku-
rátor sbírky techniky Martin 

Krsek věří, že s vaší pomocí 
tuto záhadu rozluští. Pište na 
krsek@muzeumusti.cz.  zu

Závodu u Milady se mohou 
zúčastnit děti i handicapovaní

Ústí nad Labem – Jezero Milada 
bude patřit závodům v terén-
ním triatlonu a kvadriatlo-
nu. Český pohár Xterra Czech 
Tour se na místě uskuteční už 
22. srpna. 

Motto závodu – To dáš! – 
platí, protože svojí distanci si 
vybere každý. Přijďte si užít 
pohybu a možná i poprvé v ži-
votě vyzkoušet krásný a opoj-
ný sport, terénní triatlon nebo 
kvadriatlon. Nezapomeňte na 

děti a juniory – také mají svou 
kategorii. Závodů se mohou zú-
častnit sluchově, zrakově a tě-
lesně handicapovaní sportovci 
i s případným doprovodem na 
všech tratích. Pokud se „necítí-
te“ na absolvování celého závo-
du, neváhejte oslovit členy vaší 
rodiny, přátele, kamarády, a po-
stavte štafetový tým. 

Více informací a registraci 
najdete na webových strán-
kách www.miladatlon.cz.  zu

Na náměstích uslyšíte 
operetní melodie
Ústí nad Labem – U Severočes-
kého divadla na Lidickém ná-
městí si vychutnáte Letní pro-
menádní koncerty. Užít si je 
můžete 25. a 27. srpna vždy od 
17.00. Další je pro vás připrave-
ný 6. září na Kostelním náměstí 
ve stejném čase. 25. srpna jsou 
pro vás připravené slavné po-
chody, 27. srpna pak valčíky, 
polky a předehry. Na Kostelním 
náměstí vás pak čekají operet-
ní melodie se sólisty.  zu

Ústí nad Labem – V Městských 
sadech si můžete každou ne-
děli až do konce září užívat 
hudební multižánrový festival 
Malý Hamburk. Uskuteční se 
i 16. srpna od 15.00. Minifestival 
probíhá v neděli vždy od 15.00 
do 18.00. Už šestý ročník akce 
nabízí celou řadu regionálních, 
českých i zahraničních umělců. 
A to vše v příjemném prostředí 
městského parku. Více informa-
cí se o akci dozvíte na oficiál-
ním facebookovém účtu festiva-
lu www.facebook.com/ 
malyhamburk/.  zu

Světoznámý 
baskytarista v Ústí

Ústí nad Labem – Máte už také 
koncertní deficit? Tak to si dej-
te 10. září od 20.00 koncert 
v Národním domě. Vystoupí 
tu Adrew „The Bullet“ Lauer 
u USA. Umělec patří mezi vý-
znamné světové baskytaristy 
a skvělé zpěváky. Jeho pódi-
ový projev je nezapomenutel-
ný, a když ho jednou uslyšíte 
naživo, jeho sound se vám už 
navždy vryje do srdce. Nezmeš-
kejte tuto hvězdu velkých festi-
valů. Vstupné je 100 korun.  zu

Akvarijní trhy 
v Nároďáku
Ústí nad Labem – Chovatelé se 
mohou těšit na 12. září. Od 
10.00 se v Národním domě 
uskuteční tradiční Akvarijní 
trhy. Na místě nebudou k mání 
jen rybičky. Přijďte se s dětmi 
třeba jen podívat. Vstupné je 
20 korun.  zu

V „kulturáku“ o historii 
prvorepublikových vil

Ústí nad Labem – Na 10. září je pro 
vás v Domě kultury připravena 
přednáška Podivuhodné osudy 
prvorepublikových vil. Začíná 
se v 19.00 a vstupné je 250 ko-
run. Byly ódou na moderní život 
a jejich znamenitost vyzařuje 
i v dnešní době. Seznamte se se 
zlatou érou československého 
stavitelství a s funkcionalismem 
světové úrovně. Přednášet bude 
historik architektury a vysoko-
školský pedagog Vladimír  
Šlapeta.  zu
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Historické plakáty ústecké likérky
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Ústí nad Labem – Ústecké 
muzeum získalo v po-
slední době darem dva 
vzácné plakáty slavné 
ústecké likérky Bratří 
Eckelmannů z Krásného 
Března. 

První s motivem Sta-
rá žitná, později známé 
jako Stará myslivecká, 
lidově „Myslivec“, vě-
noval muzeu Ústečan 
František John. Papíro-
vý plakát je nalepený na solo-
litu a přetřený lakem. Ved-
le ikonické postavy myslivce 
s jeho nápojem nese ochran-
nou známku likérky žaludo-
vého svrška se štítem s mo-
nogramem Gb. E. (Gebrüder 
Eckelmann) a medaile z vý-
stav v Ústí (1893), Varnsdorfu 
(1896), Liberci (1895) a Praze 

(1891). Vyroben byl kolem 
roku 1900. 

Druhým přispěl Lubomír 
Pucherna z Ústí nad Labem 
a jde o reklamu na krásnobře-
zenskou obilní kmínku. Opět 
je plakát nalepený na sololitu 
a přetřený lakem. Nese obrá-
zek pijana v županu vychut-
návajícího skleničku likéru. 

Zobrazuje dále rakous-
ko-uherského orla coby 
symbol dvorního doda-
vatele a lahev s etiketou. 
I jeho vznik se pohybuje 
okolo roku 1900. Přesto-
že oba plakáty přišly do 
muzea z různých zdrojů, 
pojí je společný původ, 
a to loděnice ve Valtířo-
vě. František John tam 
pracoval a plakát původ-
ně zdobil jednu z kance-

láří loděnice. Lubomír Pucher-
na sice původně užíval plakát 
jako výzdobu své hospůdky 
Královka, ale i on ho předtím 
získal od kamaráda z loděnice. 
Lze předpokládat, že do lodě-
nice se dostaly oba exemplá-
ře přímo z likérky, kde zřejmě 
bývaly součástí podnikového 
archivu.  zu

Zachraň Afričana  
v zahradě rozhlasu

Ústí nad Labem – Činoherní stu-
dio si můžete i letos užít ve 
venkovním prostředí v zahra-
dě u budovy Českého rozhlasu 
Sever. V rámci festivalu Diva-
delní zahrada si zajděte třeba 
na oblíbené představení Be-
nefice aneb Zachraň svého Af-
ričana. Německá autorka hry 
Ingrid Lausund píše převážnou 
většinu svých textů specific-
kým způsobem. S herci impro-
vizuje na dané téma, z toho 
pak vznikají texty, které zazna-
menává. Její hry tak mají velmi 
blízko k improvizaci, jsou živé, 
aktuální a velmi vtipné. Hraje 
se 21. srpna od 20.00.  zu

Divadlo zahájí sezónu koncertem Václava Hudečka
Ústí nad Labem – Lidické náměs-
tí bude 26. srpna patřit hudbě. 
Od 19.30 se tu uskuteční Kon-
cert pro Ústí. Jedná se o akci 
Severočeského divadla k za-
hájení sezóny 2020/2021. Na 
housle zahraje sólista Václav 

Hudeček. Klavír budou mít na 
starosti Igor Ardašev a Mi-
chal Mašek. Představí se též 
Orchestr Severočeského diva-
dla s dirigentem Milošem For-
máčkem. Vstupné je od 150 do 
430 korun.  zu

www.euc.cz

Inkontinenční pomůcky
doručíme pohodlně
a diskrétně až 
k vám domů

Službu poskytujeme pacientům 
našich praktických lékařů a urologů

477 102 100
EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92

v naší péči

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 17.06.2020   13:17:41



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK Ř Í Ž O V K A

1 2

MC
20
20
10
17

INZERCE

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Výrok Miloše Zemana

ZPRÁVY DDM
Dům dětí a mládeže v letošním školním roce 

2019/2020 navštěvovalo 4 556 účastníků v 327 zá-
jmových kroužcích. Z tohoto počtu bylo 1 055 dětí 
předškolního věku, 2 232 žáků a 1 269 dospělých. 
V nabídce byly sportovní, taneční, dramatické, hudeb-
ní, muzikálové, jazykové, rukodělné, mediální, před-
školní, počítačové, technické, turistické, přírodovědné 
a výtvarné kroužky. DDM také nabídl několik kurzů pro 
seniory, a to v pestré paletě zájmových oblastí – výtvar-
né činnosti, Izraelské tance, bridž, výpočetní technika 
a mnohé další.

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID–19 byly 
veškeré připravované akce a taneční soutěže zrušeny, 
nebo přeloženy na podzim.

Léto je časem táborů. Letos proběhlo 77 letních tá-
borů – 61 příměstských táborů a 16 táborů pobyto-
vých pro 1 938 účastníků. 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 
2020/2021 je pro všechny zájemce k dispozici na 
www.ddmul.cz, přihlašování je již spuštěno.

Připravované akce: 
• 1. září 2020 – KROUŽKOFEST 2020  

OC Fórum – nabídka zájmových kroužků 
s programem 10:00–18:00

• 9. září 2020 – ZAČÍNÁME NANEČISTO  
DDM – Den otevřených dveří – 16:00–18:00
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Pivovar Na Rychtě slaví deset let a odměňuje své zákazníky
Pokud jste pravidelným zákazníkem res- 

taurace a pivovaru Na Rychtě, pak využijte 
obědové karty na konzumaci denního menu. 
Stačí se Na Rychtě 9x naobědvat a desátý 
oběd zde máte zdarma. Podobná narozenino-
vá akce běží i na místní pivo!
V restauraci mají i další novinky

Vedle místního piva Mazel, Vojtěch nebo 
Ústecká Rychtářka si zde mohou příznivci mí-
chaných nápojů dopřát i svěží letní nabídku. 
Naopak ti, co alkoholu neholdují, si zde vybe-
rou z nabídky domácích ledových ovocných 
čajů a skvělých míchaných limonád. V nabíd-
ce jsou citrusové, malinové, jahodové, zázvo-
rové a další.
A co teprve pravidelné grilování na zahrádce!

Ve dnech 12.–13. a 17.–18. srpna se na za-
hrádce Na Rychtě roztopí zbrusu nový obří 
gril a vy si můžete dopřát čerstvé grilované 
speciality. Pravidelné grilování se následně 
plánuje od 25. 8. každé úterý do konce září 
nebo, jak počasí dovolí. Šéfkuchař Honza Heř-
mánek připravuje vždy něco nového – ryby, 
kotlety, krkovici, žampiony, různé druhy ze-
leniny nebo pořádně kořeněný bůček. Na za-
hrádku můžete přijet i na kole nebo se svým 
čtyřnohým miláčkem. Dobrou chuť a krásné 
léto!  pr

Pivovar Hotel Na Rychtě 
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01 
Tel.: restaurace – 475 205 018, hotel – 475 213 138 
www.pivovarnarychte.cz

KONTAKT

Barevný svět mezi generacemi
Stejnojmenný projekt, díky 

kterému si babičky a dědeč-
kové z Domova pro seniory 
Dobětice užijí krásný výhled 
a který zároveň nabídne mladé 
generaci možnost proniknout 
do světa seniorů. Myšlenku na 
zkrášlení prostředí dobětické-
ho domova nosil v hlavě jak 
ředitel Základní školy Elišky 
Krásnohorské Martin Alin-
če, tak i Michaela Brablecová, 
která v tomto domově půso-
bila několik let jako ošetřova-
telka. Realizační tým doplnila 
Šárka Ponížilová, která s dět-
mi vytváří velmi hezké obrazy. 

Společně pak původní myš-
lenku zkrášlit zeď, na kterou 
koukají imobilní klienti a je 
v bezprostřední blízkosti jejich 
oken, dotvořili do současné 
podoby projektu, který je pro 
svou náročnost rozdělen na 
dvě části. „V první části budou 
žáci pod dohledem pedago-
gů a za aktivní účasti senio-
rů zdobit kresbami betonovou 
zeď, na kterou klienti domova, 
mnohdy již upoutaní na lůž-
ku, po většinu svého dne hledí 
ze svých pokojů. Druhá část je 
zaměřena na zlepšení interi-
éru chodeb a pokojů. Klienti 

s pomocí studentů a pedagogů 
namalují různými technikami 
obrazy. A to jak podle předlo-
hy, tak dle vlastní fantazie,“ vy-
světluje Michaela Brablecová. 

 Domov pro seniory Dobětice

Fotbalisté Army zahájili přípravu na novou sezónu s novými tvářemi
Nová sezóna začíná. Na za-

čátku přípravy se mimo zná-
mých tváří hlásilo také několik 
nových hráčů. Letní příprava 
tento rok probíhá ve speciál-
ním, zkráceném režimu. Díky 
pozdějšímu dohrání uplynu-
lé sezóny čeká na hráče kratší 
fáze přípravy. S týmem trénují 
mladí odchovanci Army, kteří 
již v uplynulých sezónách na-
koukli do tréninkových pro-
cesů „A“ týmu nebo přímo do 

přípravných či ligových zápa-
sů. K týmu se přidalo také ně-
kolik nových tváří. Na testy 
přivedla Arma sparťanského 
obránce Vojtěch Čmelíka, kte-
rý v uplynulé sezóně hájil bar-
vy šampióna Fortuna: Národ-
ní ligy z Pardubic. K týmu se 
připojil i další obránce pražské 
Sparty, tentokrát hráč, který 
hrál za Viktorii Žižkov, Jan Pav-
lík. Dalším hráčem na testech 
je hráč pražské Slavie Vojtěch 

Šilhan. Tento dvacetiletý býva-
lý mládežnický reprezentant 
přichází na zkoušku na pozici 
útočníka. Arma testuje také ci-
zince. Jedním z nich je Estonec 
Anton Krutugolov. Tento deva-
tenáctiletý hráč přichází z klu-
bu FCI Levandia Tallinn. Je také 
součástí reprezentace Estonska 
do 19 let. Druhým zahraničním 
hráčem na testech je chorvat-
ský obránce Luka Mikor. 

 FK Ústí

Lamb Autrey bude 
hájit barvy Slunety 

Říkal tady někdo něco o okur-
kové sezóně? Tak to se hod-
ně spletl, fanoušci Slunety se 
mohou těšit na hvězdu domácí 
nejvyšší soutěže Lamba Autrey-
ho. Jednatřicetiletého rodáka 
z Texasu není potřeba předsta-
vovat, Lamb je pravidelným 
účastníkem Utkání hvězd a prá-
vem patří k nejlepším hráčům 
ligy. Přes Jindřichův Hradec, 
Pardubice a Děčín vedly jeho 
kroky až do Ústí. V loňské ne-
kompletní sezóně doručoval té-
měř 14 bodů, 6 doskoků, 2,9 asi-
stencí a 1,5 zisku na zápas.

 Sluneta Ústí nad Labem 
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31. 8. Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, 
Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, 
Třešňová, Zemědělská
1. 9. Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, 
Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, 
Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, 
K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, 
Liliová, Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, 
Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, 
Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, 
Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, 
V Břízkách, V Lánech
2. 9. Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
3. 9. Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, 
Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve 
Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
7. 9. 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní
8. 9. Habrovická, Havířská, Hornické domy, 
K Zahrádkám, Ke sběrnému dvoru, Lipová, 
Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická 
(mezi Lipovou a Slunnou)
9. 9. Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, 
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
10. 9. Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi 
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, 
V Zahrádkách, Pod Holoměří
14. 9. Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, 
Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, 
Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
15. 9. České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 
Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
16. 9. Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů
17. 9. Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 

Majakovského, Marxova, náměstí Prokopa Velikého, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní 
silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, 
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, 
ulice Práce, Za Válcovnou
21. 9. Emy Destinové, Hornická, Koněvova, 
Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
22. 9. Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
23. 9. Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, 
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, 
Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod 
Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
24. 9. Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, 
Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou 
a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, 
Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou 
a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, 
Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí 
k Masarykova)
25. 9. 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
29. 9. 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
30. 9. Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici, Farská Louka
1. 10. Kamenná, Nová

5. 10. Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
6. 10. Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
7. 10. Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
8. 10. Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
12. 10. Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
13. 10. Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
14. 10. 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)
15. 10. 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)
19. 10. Sebuzín
20. 10. Církvice
21. 10. 28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, 
U Stodol, Vítězná
22. 10. Chotkova, Jana Želivského, Květinová, 
K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, 
Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
26. 10. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská 
(od ČOV), Vítězná ( Olšinky)
27. 10. Kojetice, Nová Ves
29. 10. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu

2. 11. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
3. 11. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
4. 11. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
5. 11. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
9. 11. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
10. 11. Jizerská, Šumavská, Orlická
11. 11. Bří Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na 
Vrstevnici
12. 11. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
16. 11. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámkova
18. 11. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
19. 11. J. Plachty
20. 11. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
23. 11. Na Skalce, Peškova, Picassova
24. 11. Ryjická, Sibiřská
25. 11. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
26. 11. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná 
30. 11. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
1. 12. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
2. 12. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
3. 12. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
7. 12. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
8. 12. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
9. 12. 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

Univerzitní městečko, Kam-
pus UJEP, se postupně stává 
centrem nejen vědy a vzdělá-
vání, ale také kulturního a spo-
lečenského života v Ústí nad 
Labem. Areál o rozloze cca 
90 000 m2 v samotném centru 
krajského města se rozvíjí té-
měř před očima a v současné 
době má další novou „vychy-
távku“ – venkovní amfiteátr. 
Optimálním prostorem pro vy-
budování amfiteátru se stala 
plocha za objektem Červené 
auly, která svým svažitým teré-
nem architektonicky připomí-
ná zmíněný tvar s obloukovou 
výsečí. Na základě specifika-
ce UJEP stran tvaru, vzhledu, 
počtu míst, zavedení elektric-
kých zásuvek, osvětlení a wifi 
připojení byla připravena pro-
jektová dokumentace, kterou 
vypracovala společnost inveko 
4U, která respektovala poža-
davky univerzity na vytvoření 
moderního venkovního výuko-
vého a veřejného prostoru.

 UJEP Ústí nad Labem 

V kampusu univerzity 
je venkovní amfiteátr Blades spustili klub fanoušků a donátorů

Blades spustili před začát-
kem nové sezóny, která by měla 
po nucené koronavirové pau-
ze odstartovat v polovině srp-
na, exkluzivní klub fanoušků, 
donátorů klubu a milovníků 
amerického fotbalu. „Booster 
Club, jak se náš nový projekt 
jmenuje, by měl ještě víc utužit 
vztahy mezi hráči a fanoušky, 
ale také pomoci lidem z růz-
ných odvětví byznysu znovu 
nastartovat ekonomiku a získat 
nové kontakty. Jedná se o mož-
nost propojení, které považu-
jeme za důležité v této neleh-
ké době, jež v poslední době 
nepřála sportu ani podnikání. 
Věříme, že Booster Club může 
být výhodný pro všechny, kte-
ří se do něj rozhodnou zapo-
jit,“ vysvětluje smysl nového 
exkluzivního klubu předseda 
Ústí nad Labem Blades Matěj 
Sahula. Pro zájemce o členství 
v Booster Clubu jsou na vý-
běr dva balíčky Silver a Gold. 
Podrobné informace o kaž-
dém z balíčků zájemci najdou 

v přiloženém letáku. Ceny jsou 
nastavené tak, aby se podpo-
rovatelem klubu mohli stát i ti, 
kterým nevyhovuje klasický 
sponzorship. Pro přihlášení 
do Booster Clubu stačí vypl-
nit online formulář (https://

forms.gle/tCfREFq9mpquCL-
ta7) nebo napsat e-mail na pr@
bladesusti.cz. Další informace 
k Booster Clubu najdete zde: 
https://www.bladesusti.cz/
boosterclub-s737CZ. 

Blades Ústí nad Labem 
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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DAMIÁN 
Pes, kříženec s delší 
srstí, barva černá 
s bílou náprsenkou 
a ponožkami, výška 
35 cm, stáří asi 10 let. 

Damián se dostal do útulku po úmrtí 
jeho majitelky. Je velmi nedůvěřivý, 
asi se ještě nesmířil s tím, že přišel 
o paničku. Snad najde místečko 
u někoho hodného, který ho nechá 
v klidu dožít.

FERDA 
Kocour, barva rezavobílá, 
stáří 1–2 roky, milý 
a přítulný. Je čistotný.

BADY 
Pes, kříženec pitbulteriéra, 
barva černá s bílou 
náprsenkou a ponožkami, 
výška 50 cm, stáří 2 roky. 
Bady je vhodný pouze ke 

zkušenému majiteli, který bude důsledný 
ve výchově, a Bady mu to vrátí přátelstvím 
na celý život. 

SAM 
Pes, kříženec, 
černohnědý s bílou 
náprsenkou, výška 
55 cm, stáří 8 let. Sam 
je zvyklý žít na zahradě, 

má rád děti a nevadí mu jiná zvířata. 
Sam utíká rád ze zahrady, proto je 
nutné, aby v době nepřítomnosti 
majitelů byl umístěn v kotci.

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

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

29. 9.  
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
13. 10.  
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
27. 10.  
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
10. 11.  
Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00
Severní Terasa: Gagarinova, na parkovišti  
17.10–17.30
13. 10.  
Stříbrníky: Na Louži 17.25–17.45
Dobětice: Rabasova 17.50–18.10, Šrámkova  
18.15–18.35
10. 11.  
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

2. 11. Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
9. 11. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
23. 11. Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice
30. 11. Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
7. 12. Severní Terasa, Dobětice
16. 11. Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ Prokopa Diviše  
Do 31. 10. úplná uzavírka ulice od křižovatky 
s ul. Klišská ke křižovatce s ul. Moskevská. 

Černá cesta  
Do 31. 8. úplná uzavírka komunikace kvůli 
stavebním pracím. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice 
Tel.: 417 534 645, 417 533 961, 

Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068

www.euc.cz

v naší péči

Centrum sportovní medicíny 
nabízí ucelenou zdravotní péči pro 

rekreační i vrcholové sportovce všech 
věkových kategorií. 

Možnost registrace k praktickému lékaři 
a další odborníci na jednom místě.

 477 102 216

sport.ustinadlabem@eucklinika.cz

EUC Klinika, Masarykova 2000/92 
Ústí nad Labem

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě?
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