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Jarošík

Nedělá mi problém  
být přísný a zařvat

STRANY 8–9

Koronavirus je krok před  
námi, roušky jsou namístě 
STRANA 7

Zdraví

Oprava Benešova mostu 
bude dražší, než se čekalo
STRANA 5

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

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME MC
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MĚSTSKÉ SADY 
6. 9., 1500 Malý Hamburk
13. 9., 1500 Malý Hamburk
20. 9., 1500 Malý Hamburk

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 
4. 9., 900 Slavnosti vína a burčáku 

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
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 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
8. 9., 1900 Romeo a Julie 
9. 9., 1900 Shimmy tam, Shimmy sem
10. 9.,  Krása pomáhá dětem – módní show
11. a 12. 9.  28. Severočeská imunologická 
  konference 
13. 9., 1700 Limonádový Joe  
  aneb Koňská opera
15. 9., 1900 Caveman – One Man Show
16. 9., 1930 Čochtan vypravuje…
17. 9., 1900 Carmen
20. 9., 900 Dny evropského dědictví  
  – prohlídka divadla s průvodcem 
20. 9., 1500 Obušku z pytle ven 
22. 9., 1900 Frida

ČINOHERNÍ STUDIO
11. 9., 1900 Pábitelé
12. 9., 1900 Funny Games
13. 9., 1900 Lidojedi
15. 9., 1900 FC Rudý lev 
18. 9., 1900 Antigona

20. 9., 1700 Bratrstvo kočičí pracky
21. 9., 1900 Paškál
24. 9., 1900 Funny Games
25. 9., 1900 Benefice aneb  
  zachraň svého Afričana
26. 9., 1700 Bratrstvo kočičí pracky
29. 9., 1900 Antigona
18. 11., 2000 Pragobřinkostroj (koncert)

HRANIČÁŘ 
3. Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
Elbe Dock
3. 9., 1000 Učit – rumunský učitel začne vyučovat 
ve svém malém bytě, aby pomohl žákům dosáhnout 
lepšího vzdělání, než které nabízí místní systém. Jeho 
nekonvenční hodiny matematiky mění přístup žáků ke 
studiu. Rumunsko, režie Alex Brendera, 2019, 82 min
3. 9., 1200 Nokturno – život, láska, smrt, ambice, 
realita. Režisér Alex s postupem noci nevidí mezi 
slovy a výjevy žádné rozdíly. Vše se stírá, vše ztrácí 
svá pravidla. Umění totiž žádná nepotřebuje. 
Nizozemsko, režie Viktor van der Valk, 2019, 80 min
3. 9., 1400 Best Of – Shorts – výběr nejlepších 
krátkých filmů, často prvních a druhých filmů, od 
partnerského festivalu Young Film Fest.
3. 9., 1600 Feinkošt 
3. 9., 1800 Kiruna – město Kiruna, ležící za 
polárním kruhem, musí ustoupit těžbě železné rudy. 
Strhnutí a zkáza domů, škol i hřišť jsou nevyhnutelné. 
Místním z jejich domova dost možná zbydou jen 
vzpomínky. Česko, režie Greta Stocklassa, 2019, 87 min
3. 9., 2000 Sólo – Martin tráví život 
v psychiatrickém zařízení v Buenos Aires. Klavír je jeho 
oddaným společníkem, díky kterému by se Martin 
mohl vrátit do života venku a znovu se postavit na 
koncertní pódia. CZ / F / RA / A, režie Artemio Benki, 
2019, 84 min
3. 9., 2200 Morava, krásná zem III – na Moravě, 
která nám dala Argemu, bratry Mrštíky i AZ-kvíz, 
dochází k neuvěřitelnému objevu desek z 9. století. 
Archeologický zázrak znamená jediné – návrat 
moravské hrdosti je na dosah... Česko, režie Petr 
Šprincl, 2019, 68 min
4. 9., 1000 Sestup z Maelströmu – norské 
souostroví Lofoty bylo inspirací pro vznik povídky 
E. A. Poea a unikátní skladby. Tu režisér vyráží 
s orchestrem interpretovat na místa, kde lidé žijí 
a pracují v drsných přírodních podmínkách. Norsko, 
režie Jan Vardoen, 2019, 68 min
4. 9., 1130 Queen and Slim – první rande dvojice 
se zvrtne v momentě, kdy je odstaví policejní auto. 
Jedna unáhlená reakce zapříčiní smrt policisty a útěk 
dvou mladých lidí za svobodou. USA, režie Melina 
Matsoukas, 2019, 132 min
4. 9., 1400 Ztracený domov – ryzí přátelství dvou 
zdravotníků na pozadí válečného konfliktu. Divák se 
s nimi dostává do středu bitvy o Mosul, kde touha 
vrátit se k rodině a opustit válečnou zónu propojuje obě 
strany. Slovensko, režie Juraj Mravec, 2019, 75 min
4. 9., 1600 Bezpečí123 – observační dokument 
ukazuje krásu Švýcarských Alp, kde jsou padající skály 
na denním pořádku. Krajina je tak nucena změnit 
svůj charakter a pojmout nevzhledné konstrukce pro 
zmírnění rizika nebezpečí. A / I, režie Florian Kofler, 
Julia Gutweniger, 2019, 72 min
4. 9., 1800 Pátrání po Evě – Eva nezná tabu. 
Živí se jako modelka i jako prostitutka. Za orální 
sex si vydělá víc než za tři dny na Paris Fashion Week. 

Extrémními zážitky chce dát svému životu smysl a být co 
nejvíc autentická. Německo, režie Pia Hellenthal, 2019, 
84 min
5. 9., 2000 Hluché dny – problémy lidí žijících na 
okraji společnosti jsou násobeny tím, že jsou zároveň 
neslyšící. Ale i děti z chudých romských osad mají svoje 
sny a touhy, které se světem sdílejí vlastní znakovou 
řečí. CZ / SK, režie Pavol Pekarčík, 2019, 80 min
6. 9., 2000 Naše malé Polsko – skupina mladých 
japonských studentů se dostane na obor polských studií 
na tokijské univerzitě. Pochopení tolik odlišného jazyka 
i kultury jde ale ruku v ruce s prozřením, že dospělost je 
už na dohled. Polsko, režie Matěj Bobřík, 2019, 70 min

MUZEUM 
Akce 
4. 9., 1000 10. Ústecký den porcelánu 
5. 9., 1030 Kukang – Příběh ze Sumatry 
5. 9., 1700 Beseda s ornitologem 
8. 9., 1700 Výstavou „I knihy mají osudy“  
  s Alešem Brožkem 
10. 9., 1700 Voda v české krajině a společenské  
  bariéry jejího zadržování 
16. 9., 1700 J. A. Komenský – Nadčasový zdroj  
  inspirace – I.
23. 9., 1600  Muzeum čte dětem 
24. 9., 1600 Křest knihy „Geologie  
  Českosaského Švýcarska“
29. 9., 1700 Sem šel z práce
30. 9., 1300 Den s němčinou 
3. 10., 915 Mezní louka u Hřenska 
3. 10., 845 Přírodovědná vycházka  
 – mykologická vycházka spojená se sběrem hub na 
výstavu a odborným výkladem. Sraz před obecním 
úřadem v Tašově v 9.15, lze se dopravit autobusem 
č. 453 ze zastávky Divadlo v 8.50. Trasa cca 4 km. 
Informace na e-mailu: pospisilova@muzeumusti.cz, 
tel: 774 231 862. Vstup volný, akce je určena pro 
širokou veřejnost.
4. 10., 900  Světový den zvířat – Náš miláček 
4. 10., 1000  Mykologický den v muzeu 
4. 9., 1000 10. Ústecký den porcelánu 
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 
do 30. 9.   František Tureček  
  – Sem šel z práce (klubovna)
do 27. 9.   Exponát měsíce září  
  – Saranče uherská 
do 1. 11.   Rudolf Jenatschke v barvě 

   (Zrcadlové bludiště na Větruši)
do 31. 10.   Zenová zahrada 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce  
W. CHURCHILLA 3
3. 9., 1600 Parkourista 
7. 9., 1800 Mezi svými rýmy
9. 9., 1700 Tichý svět
10. 9., 1600 Vezeme děti na parním stroji  
  do virtuální reality 
12. 9. a 20. 9.Dny evropského dědictví 2020
17. 9., 1900 Turné krále vín 2020
21. 9. 1700 Vůně posečené trávy 
22. 9. 1700 Litování pro děti:  
  Pachatelé dobrých skutků
29. 9., 18.00  Work – Life Balance 
30. 9., 16.00  Staň se textilním designérem
30. 9., 16.00  Běhejme do pohody 
22. 9., 17.00  Listování pro děti:  
  Pachatelé dobrých skutků

VELKÁ HRADEBNÍ 49
8. 9., 1700 Španělsko
10. 9., 1700  Na množství záleží 
15. 9., 1700 Pohrajme si s financemi 
16. 9.,  1800  Klenoty ženy VI.
19. 9., 2000 Tančírna 
22. 9., 1700 Srí Lanka křížem krážem na skútru 
24. 9., 1800 Kvašená zelenina 

PARK TGM STŘEKOV 
12. 9.   Čítárna a dílna v parku

BRNÁ U KAPLIČKY 
5. 9., 1415 Indiánský den Karla Maye

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

VELKÉ BŘEZNO – OSVĚŽÍRNA 
11. 9., 1600 Ibiza Party 

JEZERO MILADA 
13. 9., 1400 Běh upřímných srdcí  
  – pátý ročník charitativního běhu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
12. 9.   Start 42. ročníku 
  turistického pochodu tentokrát  
  spojený s 54. ročníkem turistického  
  pochodu Ústecká jarní 50. 

STŘIŽOVICKÝ VRCH
6. 9.   Závod na kolech XC Střižák



Ústí nad Labem – Roky chátrající a vybydlené domy nedale-
ko západního nádraží začali demolovat dělníci. V současné 
době mizí ruiny v Revoluční ulici, které vlastní společnost 
Yaby Development. 

Demolovat se budou i zničené domy mezi ulicemi U České 
besedy a U Chemičky. Na místě by měl vyrůst nový super-
market. Velkou část bloku vlastní totiž společnost Lidl. Pod-
le mluvčí Ivety Barabášové by mohla být výstavba prodejny 
zahájena nejpozději příští rok.  gz

Z P R Á V Y

3
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Měly by být roušky povinné  
vyjma MHD i v obchodech?

Kateřina Wojtalik  
42 let,  
operátorka 
 
Jsou pořád nějaké změny, 

takže těžko říct, co vlastně bude platit. 
Jinak za mě je to totální blbost. Kdo chce, 
tak ať ji nosí. 

Anna Šretrová 
62 let, 
důchodkyně 
 
Chápu, když se budou 

roušky používat při návštěvě nebo 
při vyšetření v zdravotních zařízeních 
a domovech pro seniory. V MHD jen 
tehdy, pokud bude člověk nachlazený 
nebo nemocný.

Lukáš Vlček  
28 let,  
vedoucí kompostárny  
 
Nevím, zda rouška 

skutečně chrání, nebo ne. Já ji beru 
jako omezení. Časem si člověk zvykne, 
ale v těchto vedrech bude mít mnoho 
lidí problémy s dýcháním. Jsem proti 
rouškám. Ať je nosí lidi dobrovolně nebo 
ti, co se cítí nemocní nebo nemocní jsou. 
Respektuji však rozhodnutí vlády. 

Petr Karlíček 
36 let,  
ředitel archivu 
 
Vždyť to se musí 

rozhodnout podle aktuálního vývoje. 
Nejsem hygienik, ani nevím, co bude 
na podzim. 

Alena Krůtová  
53 let,  
obchodnice 
 
V obchodech a v MHD 

by už neměly být povinné. Původně 
se hlásalo, že se mají lidé promořit 
a s tímto bych souhlasila. Ale roušky 
už opravdu ne. Už při první vlně slibo-
vala vláda, že budou roušky dostupné 
pro všechny zdarma. Šest měsíců poté 
nejsou žádné k dispozici, a ještě je 
zdražují. 

Karolína Bambasová  
28 let,  
studentka  
 
Nesouhlasím s tím nikde. 

Ze začátku jsem roušku nosila a všechna 
nařízení kvitovala. Nyní vše vnímám 
jako lži, nelogická nařízení – zkrátka 
komedie. 

A N K E T A
Domy u západního nádraží padly, 
nahradit je má supermarket

z á ř í  2 0 2 0

MC
20
20
01
11
5

INZERCE

Na lodě ve Vaňově z nového můstku
Vaňov – Přístaviště osobních 
lodí v ústeckém Vaňově získa-
lo novou podobu. 

Je vybaveno novým plovou-
cím můstkem, ten původní 
už dosloužil. Příští rok se zde 
doplní nové kotvení, připoje-
ní lodí na elektřinu a pitnou 
vodu.

Nový můstek stál 5,4 mi-
lionu korun a je financován 
z prostředků Státního fon-
du dopravní infrastruktury. 
„Lodní doprava je pro město 

významná nejen pro pravi-
delnou přepravu osob, ale 
i pro turistiku. Podařilo se 
obnovit můstek, který bude 
dál sloužit pro komfortnější 
vodní dopravu. Cestující jistě 
ocení novou podobu zastávky 
autobusů, kterou přebuduje 
město Ústí nad Labem. Bude 
tam velká čekárna, bezbari-
érové nástupiště a pohodlný 
chodník směrem k lodi,“ do-
plnil ústecký primátor Petr 
Nedvědický.  gz

Inovační centrum se přestěhuje
Ústí nad Labem - Inovační cent-
rum Ústeckého kraje (ICUK) jde 
do nového. Z Klíšské ulice se 
stěhuje do bývalých Pozemních 
staveb v centru města, do re-
zidence Hradební. „Nové sídlo 
ICUK je blízko krajského úřadu, 
což může posílit naši intenziv-
ní spolupráci,“ řekl náměstek 
hejtmana Martin Klika. V rezi-
denci Hradební si bude ICUK 
pronajímat dvě a půl patra. Na 
polovině patra budou v takzva-
ném open space samotné 

kanceláře ICUK. Další pro-
stor obsadí kanceláře partne-
rů: organizací CzechInvest, 
CzechTrade nebo Technolo-
gické agentury České republi-
ky. V nové rezidenci bude i ko-
munitní prostor se sdílenými 
kancelářemi, velký eventový  
sál s kapacitou 150 osob fun-
guje od podzimu 2015. Spo-
lečně ho založil Ústecký kraj, 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně a Krajská hospodář-
ská komora.  gz
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Střekovské čeká 
referendum o Lidlu

Koronavirus zrušil divadelní zahradu a omezil provoz radnice

INZERCE

Střekov – O střekovské nákup-
ní zóně s Lidlem na pozemcích 
u soudu rozhodne referend-
um. To se bude konat společně 
s krajskými volbami 2. a 3. října. 
O vyhlášení referenda rozhodli 
zastupitelé obvodu Střekov na 
svém jednání. 

Obyvatelé by v něm měli od-
povídat na otázku, jestli sou-
hlasí s výstavbou tak, jak ji 
navrhuje firma Saller Group. 
Rozhodnutí střekovských oby-
vatel by však bylo jen jakýmsi 
návodem pro zastupitele města, 
kteří budou mít konečné slovo. 

Podle výsledků dotazníkové-
ho šetření, které proběhlo letos 
na jaře, se ale většina z dvou 
stovek účastníků vyslovila pro 
stavbu nákupní zóny.  gz

Odběry i o víkendu
Ústecko – Krajská zdravotní testuje 
na přítomnost nákazy způsobující one-
mocnění COVID-19 nově i během ví-
kendu. Odběrové místo bude v provo-
zu, kromě stálého režimu v pracovních 
dnech, i v sobotu a v neděli v jedné 
z nemocnic Krajské zdravotní, vždy od 
8.00 do 12.00 hodin. Zatím do kon-
ce září. O víkendu, kdy bylo otevře-
no odběrové místo v ústecké Masary-
kově nemocnici, zdravotníci odebrali 
vzorky během sobotního dopoledne 
36 lidem a v neděli 20 zájemcům. Jed-
no vyšetření zahrnující odběr a zpra-
cování vzorku přijde samoplátce na 
1 756 Kč.  gz
Masarykova nemocnice  
 – 19. 9. a 20. 9. 2020 

TESTY

Ústí nad Labem – Kvůli nákaze 
jedné zaměstnankyně Čino-
herního studia muselo divadlo 
přerušit provoz a zrušit open 
air festival Divadelní zahra-
da. Informoval o tom jeho ře-
ditel Jiří Antonín Trnka. Ná-
kaza u zaměstnankyně byla 
odhalena 18. srpna, pozitiv-
ně testovaní jsou celkem čtyři 
zaměstnanci.

Podporu získalo 2800 živnostníků, 
na dva tisíce se však nedostalo
Ústecký kraj – Částka sedmde-
sát milionů korun, které Ús-
tecký kraj vyčlenil na podpo-
ru živnostníků, je vyčerpaná. 
„Rada Ústeckého kraje schvá-
lila poslední žádosti a všechny 
peníze už byly rozděleny mezi 
2 800 úspěšných žadatelů,“ vy-
světlil mluvčí krajského úřadu 
Martin Volf s tím, že dohromady 
bylo podáno 4 800 žádostí. 

Program byl nastavený tak, 
aby dotaci získalo prvních 
400 žadatelů z každého ze sed-
mi okresů. Vyřazeny byly du-
plicitní žádosti a také žádosti, 

které nakonec někteří úspěš-
ní žadatelé odmítli. Pro každý 
okres tak byl vytvořen zásobník 
žádostí, ze kterého byli uspoko-
jováni další žadatelé v pořadí.

V okrese Chomutov dosta-
lo dotaci všech 367 a v okrese 
Louny všech 354 žadatelů, kteří 
odeslali žádost. Ve všech ostat-
ních okresech byla kapacita 
400 žadatelů vyčerpána. Devě-
tasedmdesát zbylých volných 
žádostí z okresů Chomutov 
a Louny bylo rozděleno pomě-
rově mezi žadatele z ostatních 
okresů.  gz

Vylepšené dopravní hřiště je 
připravené na nový školní rok
Krásné Březno – Ústec-
ké děti ze základních 
a mateřských škol 
si v novém školním 
roce užijí nově opra-
vené dopravní hřiště 
v Krásném Březně. 
Rekonstruováno bylo 
ve dvou etapách, kte-
ré proběhly loni a letos. Nákla-
dy dosáhly zhruba 1,6 milionu 
korun. Opraveny byly povrchy 

dráhy, dopravní znače-
ní i přístupové cesty. 
„Je dobře, že se poda-
řilo dotáhnout opravu 
hřiště do úspěšného 
konce. Děti tu mají 
pro dopravní výuku 
ty nejlepší podmín-
ky,“ řekl primátor Petr 

Nedvědický. Během prázdnin 
si užívají hřiště děti z příměst-
ských táborů.  gz

„Všichni zaměstnanci, kteří 
byli s dotyčnou osobou v kon-
taktu, se podrobili testům 
a nastoupili zákonnou ka-
ranténu. Postupně je testová-
no téměř celé divadlo,” uvedl 
ředitel a dodal, že herecký 
soubor je zdravotně v pořád-
ku. Prostor divadla byl pečli-
vě dezinfikován. Pokud budou 
negativní i druhé testy, bude 

Rekonstrukce 
v lázních se protáhne
Ústí nad Labem – Radní schválili 
částku 680 tisíc korun na první 
část oprav bazénového provozu 
v Městských lázních. Stavební 
úpravy se týkají hlavní chod-
by, předsíně u bazénu, bazé-
nové haly a vstupu k plavčíko-
vi. Nejdřív je ale podle mluvčí 
ústeckého magistrátu Romany 
Macové nutné opravit prostor 
pod bazénem, tedy nosné kon-
strukce. Dělníci opraví i rozvo-
dy vody nebo vzduchotechniky. 
Součástí prací budou i úpravy 
stěn a podlah nebo přespárová-
ní bazénové vany. Ředitel Měst-
ských služeb Martin Mata počí-
tá s tím, že by práce měly trvat 
od září do ledna.   gz

moci být podle ředitele provoz 
obnoven.

Lidé, kteří si koupili vstu-
penky na některé ze zrušených 
představení festivalu Divadelní 
zahrada, je mohou po otevře-
ní divadla vrátit, nebo využít na 
představení v září, kdy jsou hry 
na programu. Kromě Činoherní-
ho divadla nákaza koronavirem 
omezila i provoz neštěmické 

radnice. Nákaza COVID-19 byla 
zjištěna u jedné z pracovnic úřa-
du. Potvrdil to tajemník úřadu 
Jaroslav Brož. „Úřadu jako celku 
nebyla nařízena karanténa, je 
veřejnosti otevřen mimo úseku 
evidence obyvatel, který bude 
minimálně do konce srpna uza-
vřen,“ dodává tajemník a žádá 
návštěvníky, aby při návštěvě 
úřadu nosili roušku.  gz
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Oprava mostu vyšplhá k půl miliardě

z á ř í  2 0 2 0

Odpuštění nájmu  
pro provozovny 

Pár hodin po operaci můžete domů

První oběť okupace 
má pamětní desku

Ústí nad Labem – Plánovaná opra-
va Benešova mostu měla stát 
200 milionů korun, ale kvůli 
rozsahu rekonstrukce to bude 
výrazně více. Z jednání krajské 
rady vyplývá, že vyjde až na půl 
miliardy korun. Cenu rekon-
strukce navýšil například hor-
ší stav některých pilířů i velký 
počet inženýrských sítí, které 
musí dělníci přeložit.

Rekonstrukce důležité spoj-
nice Střekova se zbytkem měs-
ta měla začít už v polovině le-
tošního roku a hotovo mělo být 
do konce roku 2021. Termín 
oprav se ale posune zřejmě až 
na rok 2022. Benešův most je 
podle stupnice stavu mostů 
v šesté kategorii ze sedmi, tedy 
ve velmi špatném stavu. Kvů-
li stavu mostu po něm nesmí 

jezdit najednou oběma směry 
těžká vozidla městské hromad-
né dopravy a jejich vjezd řídí 
semafory. Podle mluvčího kraj-
ského úřadu Martina Volfa hro-
zí, pokud se most neopraví, že 
se přes něj trolejbusy a autobu-
sy vůbec nedostanou.

Město se už na generál-
ní opravu mostu připravuje. 

Ústecký dopravní podnik pod-
le ředitele Libora Turka koupil 
parciální trolejbusy v souvislos-
ti s plánovanou rekonstrukcí 
mostu dr. Edvarda Beneše, aby 
byla zajištěna dopravní obsluž-
nost Střekova. O tom, zda se 
most dočká rekonstrukce, roz-
hodnou krajští zastupitelé na 
svém zářijovém jednání.  gz

Ústí nad Labem – Město se snaží 
pomoci podnikatelům, které do-
stala pandemie koronaviru do 
problémů. Magistrát prominul 
pronájmy podnikatelům v měst-
ských prostorách za milion ko-
run a za dalšího více než půl mi-
lionu korun je odpustily obvodní 
radnice.

Největší částku více než 232 ti-
síc korun odpustil žadatelům do-
sud centrální obvod. V Neštěmi-
cích to bylo zhruba 155 tisíc a na 
Střekově radnice přišla o sko-
ro 106 tisíc a na Severní Terase 
o více než 36 tisíc korun. Podle 
vedení radnic si živnostníci a fir-
my mohli požádat o prominutí  
za březen a duben, pokud jim 
vláda kvůli koronaviru nařídila 
uzavřít provozovny nebo omezit  
podnikání.  gz

Letní Útulek Fest 
přinesl 50 tisíc korun
Ústecko – Kapely jako UDG, 
Znouzectnost, Brajgl, Idio & 
Idio nebo Točílas zahrály v Cy-
klokempu Loděnice Brná pro 
dobrou věc. 

„Spolek Útulek fest může 
nakoupit krmení, které popu-
tuje do zařízení v Ústí nad La-
bem, v Řepnici na Litoměřicku 
a kočičímu spolku Felisicat,“ 
oznámil za pořadatele Emilio 
Dvořák a dodává, že festival 
hlásí celkový výtěžek v hodno-
tě 590 000 korun. 

Hranici šest set tisíc se Útu-
lek Fest chystá překonat dva-
cátým ročníkem, který se po 
přesunu z letošního jara usku-
teční ve dnech 7. a 8. května 
2021 znovu na svém tradičním 
místě – ústeckém hradě Stře-
kov.  gz

Předlice – První obětí srpnové 
okupace v roce 1968 byl Ústečan 
Petr Fridrich. Ten už 22. srpna 
v sedmadvaceti letech podlehl 
zranění způsobeného okupač-
ním tankem, kterému se posta-
vil do cesty.

Symbolicky na letošní výročí 
upálení Jana Palacha vyhlásil ús-
tecký spolek Společně sbírku na 
pamětní desku Petru Fridricho-
vi. Veškerý výtěžek se využil 
k přípravě pietního místa a pa-
mětní desky na zdi motorestu 
Lednice v ústeckých Předlicích, 
kde k incidentu došlo. Podle sta-
rosty spolku Zbyňka Nováka 
v Ústí chybělo místo, které by 
událost připomnělo. Spolek Spo-
lečně Petru Fridrichovi pamětní 
desku slavnostně odhalil 21. srp-
na 2020.  gz

Ústí nad Labem – V EUC Klinice 
otevřeli takzvanou jednodenní 
chirurgii. Sloužit má především 
těm, kteří podstupují různé ope-
rační zákroky, a není u nich nut-
ná hospitalizace. První pacienti 
novinku vyzkoušejí již od srpna.

Jde o operační výkony v obo-
rech chirurgie, urologie, orto-
pedie, ORL a oftalmologie. „Na 
naší klinice nabízíme širokou 
škálu odborností péče o pacien-
ty. Jednodenní chirurgii považu-
jeme za další samozřejmou sou-
část moderního zdravotnického 
zařízení,“ vysvětluje výkonný ře-
didel divize strategického rozvo-
je skupiny EUC Jiří Madar a do-
dává, že klinika má smlouvy 
uzavřené se všemi zdravotními 
pojišťovnami. „Lokální výkony 

provádíme od srpna, další výko-
ny vyžadující celkovou anestezii 
pak od září.“ Pacient, který vyu-
žije tuto službu, může jít už pár 
hodin po výkonu domů. V praxi 
to bude vypadat tak, že ráno při-
jde připraven na operaci, prove-
de se výkon a poté bude několik 
hodin na takzvaném dospáva-
cím pokoji pod dohledem sester 
a lékaře. Po zkontrolování stavu 
anesteziologem a operatérem 
pak může jít domů. Doléčí se 
v domácím prostředí a ambu-
lantní cestou.  gz

Oblíbení orangutani se stěhují
Ústí nad Labem – Obě samice 
orangutana čeká stěhování na 
Nový Zéland. Nový domov bu-
dou mít v zoo Auckland, kde 
budou mít lepší podmínky pro 
život. Jejich transport se plánuje 
a dojde k němu nejpozději za tři 
čtvrtě roku. 

„Odchod těchto zvířat nás 
mrzí, jsme ale rádi, že se obě 
samice znovu zapojí do chovu,“ 
říká zástupce ředitele Lukáš 
Štěrba a dodává: „Koordiná-
tor chovu nám přislíbil osmi-
letého samce jménem Sungay 
ze zoo v Madridu a sedmiletou 
samičku jménem Daya ze zoo 
Rhenen.“

Původní pár Ňuňák a Ňunin-
ka zůstali v ústecké zoo v roce 
1989 po natáčení filmu „Dva lidi 
v zoo“. U samce Ňuňáka musela 
být v listopadu 2017 provedena 

Soud ukončil spor o kremační pec
Ústí nad Labem – Kremační pec 
v krematoriu na Střekově patří 
městu, rozhodl o tom krajský 
soud. Společnost Memory in 
Memory při ukončení proná-
jmu tvrdila, že pec je její, pro-
tože ji před lety pořídila na 
leasing za bezmála dvanáct mi-
lionů korun. Novou pec sice po-
řídila, ale náklady jí byly kom-
penzovány snížením nájmu. 

Krajský soud potvrdil 
loňský rozsudek ústecké-
ho okresního soudu, který 
rozhodl, že kremační pec je 
vlastnictví města jako sou-
část nemovitosti, ve které se 
nachází. „Spor skončil úpl-
ným úspěchem města. Sou-
dy obou stupňů se ztotožnily 
s právní i věcnou argumentací 

uplatněnou ve věci městem 
Ústí nad Labem. Je tak pra-
vomocně určeno, že město je 
výlučným vlastníkem před-
mětné kremační pece,“ řekl 
tajemník magistrátu Miloš 
Studenovský.

Společnost Memory in Me-
mory se původně snažila brá-
nit předání pece novému ná-
jemci firmě Krematorium Ústí 
nad Labem. Nakonec se po-
dařilo krematorium a celé za-
řízení převzít, ale pec byla ve 
špatném stavu. Město později 
ukončilo s nájemcem smlouvu 
a krematorium nyní provozu-
jí Městské služby. Podařilo se 
zajistit nutné opravy kremato-
ria i pece, která je připravena 
ke zprovoznění.  gz

eutanázie kvůli vážnému plic-
nímu onemocnění. V ústecké 
zoo tak zůstala samice Ňuňinka 
a její dcera Cantik. Obě samice 
mají pro chov orangutanů ob-
rovskou cenu. 

„Snažili jsme se zajistit po-
kračování chovu u nás, ovšem 
současný pavilon orangutanů je 
nevyhovující,“ přibližuje ředitel 
zahrady Roman Končel s tím, že 
na projektové dokumentaci no-
vého pavilonu se už pracuje.  gz

Vybudování jednodenní chirurgie  
přišlo na více než 72 milionů korun.

KLINIKA
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Na domácí zdravotní péči mají nárok senioři i děti
Staráte se o těžce nemoc-

ného člena rodiny a péči těž-
ko zvládáte? Podle jednatel-
ky ústecké agentury domácí 
péče ACME Štěpánky Tomso-
vé je jednou z možností vyu-
žít domácí péči, kterou hradí 
pojišťovny a s péčí o blízkého 
pomůže.

Jak zařídit domácí péči?
Poukaz na ošetření domácí 

péče vystaví praktický lékař, 
lékař specialista či zdravot-
nické zařízení, kde je klient 
hospitalizovaný. Lékař určí 
zdravotnické úkony, časové 
rozhraní a frekvenci ošetřo-
vatelské návštěvy. Zdravotní 
sestry na základě tohoto po-
ukazu mohou zahájit domácí 
zdravotní péči u klienta v jeho 
sociálním prostředí.

Pro koho je domácí péče 
určena?

Domácí zdravotní péče 
je určena pro klienty, kte-
ří by jinak museli být hospi-
talizováni v nemocnici nebo 
v léčebnách pro dlouhodo-
bě nemocné. Jedná se o kli-
enty, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje soustavnou péči 
lékaře, ale přesto potřebují 

kvalifikovanou ošetřovatel-
skou péči. Pečujeme od dětí až 
po seniory.

Kdo domácí péči zajišťuje?
Ošetřovatelskou péči v te-

rénu zajišťují zdravotní ses-
try se středoškolským nebo 
vysokoškolským vzděláním 
v oboru. S praxí u lůžka ve 
zdravotnickém zařízení. Ide-
ální je, aby prošly několika 
medicínskými obory – inter-
nou, chirurgií, ortopedií a dal-
šími. Snažíme se, aby klienta 
navštěvovala stejná zdravot-
ní sestřička. Klienti to vítají, 
lépe spolupracují i členové ro-
diny a časem berou sestřičku 
jako člena rodiny. 

Co všechno odborná domácí 
péče zahrnuje?

Je toho opravdu mnoho. 
Od aplikace infúzí, injekcí, 
podání léků, péče o katetry 
a stomie přes kompletní péči 
o diabetiky. Ale také veške-
ré odběry, převazy, cévkování, 
klyzma nebo výplachy. Peču-
jeme i o klienty s portem, či 
žilním katetrem. Samozřej-
mostí je komplexní ošetřova-
telská péče o ležící, inkonti-
nentní klienty, zaučení rodiny 

nebo rehabilitační ošetřování 
po mozkové příhodě, operaci, 
úrazu, nácvik soběstačnosti 
při nácviku chůze s pomůcka-
mi. Poskytujeme také hos-
picovou péči o umírajícího. 

Veškeré změny zdravotního 
stavu klienta konzultuje zdra-
votní sestra s ošetřujícím lé-
kařem klienta.

Stonat v domácím prostředí 
s sebou nese především vý-
hody. Jaké?

Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická poho-
da, která hraje důležitou roli 
při uzdravování. 

Jsou naopak i nějaké nevý-
hody domácí péče?

O žádných nevýhodách z po-
zice klienta nevím.

A jak vlastně financování 
domácí péče funguje?

Tato péče je hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění, 
ale poskytujeme i soukromé 
ošetřovatelské návštěvy, které 
si klient hradí sám. To jde pře-
vážně o rehabilitaci.  pr

ACME Domácí péče s. r. o.
Telefon: 475 216 331, 475 216 582
Mobil: 775 261 110, 777 616 54 
E-mail: info@acmepece.cz
Web: www.acmepece.cz

KONTAKT

Hygienička: Koronavirus je krok 
před námi, roušky jsou namístě
Ústí nad Labem – Znovuzavedení 
nošení roušek startuje v září. 
Ne však naplno. Prozatím. 
Podle ředitelky krajské hygie-
nické stanice Lenky Šimůnko-
vé roušky fungují a jsou třeba 
k potlačení pandemie.

Byla byste pro roušky v ob-
chodech či školách nebo je to 
zatím dostatečné?

Nošení roušek je důležité. 
Případů onemocnění přibývá, 
a pokud jsme někde v uzavře-
ném prostoru, jako je doprav-
ní prostředek, nákupní cent-
rum nebo třeba supermarket, 
tak rozhodně je rouška namís-
tě. Každá ochrana dutiny ústní 
a nosní snižuje infekční dáv-
ku, a čím nižší je infekční dáv-
ka, tím je průběh onemocnění 
lehčí. Není nic důležitějšího 
než chránit sebe a své okolí.

Jaká preventivní opatření 
s nadcházejícím podzimem 
byste ještě navrhovala?

Byla bych nerada, aby do-
cházelo k plošnému zákazu 
různých festivalů, výstav nebo 

sportovních či uměleckých 
událostí. Proto si myslím, že 
zrovna nošení roušek by nám 
všem mohlo vydatně pomoct.

Očekáváte druhou vlnu ko-
ronaviru? A musí zákonitě 
přijít?

Nevím, jestli je namístě ho-
vořit o první, druhé a dal-
ších vlnách koronaviru. My 
jsme, díky tomu, jaká přísná 
opatření jsme na jaře udělali 
a všichni dodržovali, tak jsme 
si vlastně výskyt toho one-
mocnění odsunuli do pozdější 
doby. Myslím, že my, co jsme 
toto onemocnění neproděla-
li, tak proti němu imunní ne-
jsme, takže se s ním prostě 
musíme setkat a nejdůležitější 
je, že když se s ním setkáme, 
abychom byli v dobré zdravot-
ní kondici a dostali malou in-
fekční dávku, aby ten průběh 
byl lehký.

Doporučujete na podzim tře-
ba brát vitamíny?

Zdravý životní styl pomá-
há vyrovnat se se všemi druhy 

onemocně-
ní, nejen 
s koro-
navi-
rem. 
Samo-
zřejmě 
dopl-
ňovat 
vitamíny, 
jíst zdravě-
ji, nezanedbá-
vat pohyb, nekouřit a nepít 
nadměrné množství alkoholu.

Ústecký kraj, jde-li o one-
mocnění koronavirem na 
tom není v porovnání s re-
publikou špatně. Je to tak?

Každý den nám přibývají, 
někdy i více než desítka pří-
padů, ale ve srovnání s jiný-
mi okresy či kraji jsme na tom 
zatím lépe. To ale nezname-
ná, že se ta situace nemůže 
během dalšího týdne nebo 
dvou změnit. Inkubační doba 
se pohybuje okolo 7 až 10 dnů, 
což znamená, že to onemoc-
nění je minimálně týden před 
námi.   gz

V září se vrací roušky, 
ale jen někde
Ústecko – Kvůli šíření koronaviru se 
opět zavádí nosit roušky. Zakrývání úst 
a nosu bude povinné ve všech prostřed-
cích hromadné dopravy, ve veřejných 
vnitřních prostorách, jako jsou úřady či 
pošty. Ve zdravotnických zařízeních a na 
vnitřních akcích s více než stovkou účast-
níků, takže v kině nebo divadle. Bez rouš-
ky se neobjedeme také u podzimních 
krajských voleb, kdy si budeme muset za-
krýt ústa a nos ve volební místnosti.
Roušky zatím povinné nebudou v obcho-
dech a nákupních centrech, restauracích 
ani v kadeřnictvích.

Školy musí dodržovat předpisy a do-
poručení, které jim zaslal ministr školství 
Robert Plaga. 

„Nebude jednoduché vše zajistit a mů-
žeme jen doufat, že nebude docházet 
k častým změnám těchto opatření,“ říká 
ředitel Střední průmyslové školy Resslo-
va Jaroslav Mareš. 

Povinnost zakrýt si nos a ústa bude 
od 1. září v městské i meziměstské do-
pravě. Roušku nemusí mít řidič, pokud 
nepřichází do styku s cestujícími při je-
jich odbavení.

Krajská hygienická stanice Ústeckého 
kraje nařídila nošení roušek v nemocni-
cích, ambulantních zdravotnických zaříze-
ních, lékárnách nebo při návštěvách v do-
movech pro seniory už koncem července, 
kdy se v kraji objevil neobvyklý nárůst 
případů nákazy koronavirem.  gz
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Na Severní Terase se bude slavit

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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Hned několik událostí se spojí 
a oslaví koncem září v Centrálním 
parku. Kromě Dne Severní Terasy 
se tu bude slavit i pětasedmdesáté 
výročí konce druhé světové války 
a dvacet let výročí Ústeckého 
kraje.

„Součástí oslav v parku bude 
20. září velký open air kon-
cert v podání celého orchestru 
Severočeského divadla opery 
a baletu,“ vysvětluje starosta 
Jaroslav Šimanovský a dodává, 

že před koncertem vystoupí 
oblíbená ústecká kapela The 
Boom se svými hity a zároveň 
s orchestrem zazpívá i Tereza 
Mátlová, Marián Vojtko a na 
saxofon zahraje Felix Slováček 
junior. „Bude to opravdu záži-
tek a věřím, že na své si přijde 
určitě každý,“ doplňuje mís-
tostarosta Pavel Dufek.

Celé oslavy však začnou 
o několik dnů dříve. Cent-
rální park ožije už ve čtvr-
tek 17. září, kdy tu rozbalí své 

tábory američtí, ruští a ně-
mečtí vojáci z Klubu vojenské 
historie. Proběhnou ukázky 
bojových střetů, přehlídka, 
ale především předvedou vo-
jenskou techniku. „Největším 
lákadlem bude určitě kromě 
ukázky bojů hlavně možnost 
si prohlédnout zblízka a vyfo-
tografovat dobovou vojenskou 
techniku,“ zve všechny staros-
ta Šimanovský, s tím že takhle 
velkolepě Severní Terasa osla-
ví svůj den už po dvanácté.

Barevný i překážkový běh v srpnu

Pandemie koronaviru spous-
tu akcí zrušila. Ne jinak tomu 
bylo i na Severní Terase. Ne-
konalo se oblíbené Pálení ča-
rodějnic a zrušená byla zábav-
ně sportovní akce pro rodiny 
s dětmi Závody kočárků. 

Naštěstí pro městský pře-
kážkový běh v Centrálním 
parku na Severní Terase se 
termín našel. „Sportovní den 

s Urban Challenge a Barvám 
neutečeš se koná 29. srpna 
od 10.00 do 16.00 hodin. Tak-
že pokud vaše děti milují běh 
a vše co k němu patří, určitě 
přijďte,“ zve starosta Sever-
ní Terasy Jaroslav Šimanov-
ský a dodává, že na všechny 
čeká kromě zábavných soutěží 
i bohatý doprovodný program 
a občerstvení.

Park na Laguně ovládla party a grilování
Letní oldies party, tradič-

ní Grilfest a Ohňová show…to 
všechno čekalo začátkem srp-
na návštěvníky Centrálního 
parku na Severní Terase. Ne-
chyběla oblíbená soutěž v gri-
lování burgerů, stánky, party 
s diskotékou nebo ohňostroj 
či dýmová show. „Počasí nám 
nepřálo, a přestože opravdu 
pršelo, tak zájem byl velký 
a akce se opravdu vydařila,“ 
říká starosta obvodní radnice 
Severní Terasy Jaroslav Šima-
novský. „Tahle akce byla první 
vlaštovka po období, kdy se 
žádné akce nepořádaly, takže 
lidé si to užili,“ doplňuje mís-
tostarosta Pavel Dufek.

Univerzitní hala hostila  
turnaj street fotbalu

Tělocvična UJEP v Hoření ulici na Se-
verní Terase hostila v polovině srpna 
druhý ze dvou turnajů Českého po-
háru ve Street fotbalu. Turnaj se ko-
nal pod záštitou ústeckého primátora 
Petra Nedvědického a starosty Se-
verní Terasy Jaroslava Šimanovského. 
Moderátorem turnaje byl osminásob-
ný mistr ve Freestyle fotbalu Jan We-
ber. Street fotbal se hraje ve speciál-
ní aréně. Hrají to dva hráči proti sobě 
s úkolem vsítit gól nebo nasadit tomu 
druhému jesličky. Celý turnaj fotbalu 
„jeden na jednoho“ na Severní Terase 
vyhrál Ústečan Martin Gajdoš.

Radnice využívá aplikaci  
Mobilní rozhlas
Obvodní radnice využívá kromě jiného 
ke komunikaci s občany i jejich chytré 
telefony. Díky aplikaci Mobilní rozhlas 
se k lidem dostanou kdykoli a kdekoli 
pouze ty zprávy, které je zajímají. 
„Při registraci si sami typ zpráv zvo-
líte. Kromě zpráv o pravidelných od-
stávkách, haváriích vody a kulturních 
akcích, budete varováni před ne-
bezpečím v případě krizových situa-
cí,“ vysvětluje starosta Severní Tera-
sy Jaroslav Šimanovský a dodává, že 
prostřednictví aplikace se lidé mohou 
zapojit i do zlepšení situace v obvodu 
zasláním stížností nebo podnětů. Sta-
čí nainstalovat do chytrého mobilního 
telefonu aplikaci hlasenirozhlasu.cz.

KRÁTCE

Nové chodníky za dotaci 
V městské části Severní Terasa začaly 
práce na opravách chodníků a schodi-
šť. Radnice na to využila magistrátní 
dotaci, další peníze přidala ze svého 
rozpočtu a hned na několika místech 
po celém obvodu jsou rekonstrukce 
v plném proudu.

OPRAVY

Gratulace k 99. narozeninám 

Hádejte, kolikáté narozeniny v sobotu 
18. července 2020 paní Marie Lubiniec-
ká oslavila? Jako každá správná žena 
s úsměvem na rtech odzbrojila oba gra-
tulanty drobnou lží „94 let.“ K jejím 99. 
narozeninám jí přišel pogratulovat ús-
tecký primátor Petr Nedvědický spolu 
se starostou Severní Terasy Jaroslavem 
Šimanovským. Oba gratulanti oslaven-
kyni popřáli hlavně hodně zdraví a elá-
nu, který paní Maruška může rozdávat.

JUBILEUM
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Jiří Jarošík: Nedělá mi problém být přísný a zařvat
Český fotbalista a bývalý reprezentant 
Jiří Jarošík má za sebou bohatou kariéru, 
posbíral tituly ze čtyř zemí – z Česka, Anglie, 
Skotska a Ruska. O letošních prázdninách 
se ujal jako hlavní trenér druholigové ústecké 
Army, kde sám kdysi začínal.
Gabriela Zlámalová

Kdo vás k fotbalu dovedl? 
Kde jste začínal?

Začínal jsem v Chuderově, 
spolu s bráchou a tátou, který 
mě později trénoval. Právě táta 
nás k fotbalu přivedl.

Zmiňujete Chuderov, máte 
k němu stále blízko?

Mám, brácha tam dlouho 
hrál, já když jsem měl občas 
volno, tak jsem si tam zašel 
s klukama zahrát. Třeba na Sil-
vestra. Na chuderovském hřišti 
jsem oslavil i čtyřicítku, kte-
rou mi tam uspořádali. Vztah 
k Chuderovu mám, pořád tam 
mám i hodně kamarádů. Jezdí-
me společně hrát do haly.

Dělal jste v dětství i jiné 
sporty?

Samozřejmě, byla jich celá 
řada. Největší učitel byl můj 
táta, který mě ke sportování 
vedl, nejen mě, ale i bráchu. 
Celá naše rodina ráda sporto-
vala. Takže jsme pořád někam 
jezdili, každý víkend jsme trá-
vili na hřišti, u vody nebo na 
horách. Hráli jsme tenis, dělali 
jsme sjezdové i vodní lyžová-
ní, házenou, basket. Mě vždyc-
ky bavilo sporty střídat. Táta 
mě navedl na tu správnou ces-
tu, něco mi řekl, ukázal. Často 
jsem hrál s dospělýma a to byla 
ta největší škola.

Jste ústecký rodák, jak na 
léta dětství a dospívání v Ústí 
vzpomínáte?

Dětství je nejlepší období 
života pro většinu z nás, tak-
že já na něj moc rád vzpomí-
nám. Měl jsem skvělé rodiče, 
bezvadnýho bráchu. Měli jsme 
dobrou partu. Pořád jsme něco 
společně hráli, scházeli se před 
barákem. Soutěžili jsme, jezdi-
li jsme na výlety nebo k vodě. 
Člověk nemá problémy, užívá 
si to. Rodiče nás vždy ve všem 
podporovali a za to jim taky pa-
tří dík.

Kdy jste se rozhodl, že se 
fotbalu budete věnovat 
profesionálně?

Já vlastně celý život postupně 
kráčel. Začínal jsem v Chude-
rově, pak jsem šel sem do Ústí, 
další krok nahoru byly Teplice. 
Tam už měli tréninkové stře-
disko mládeže a zase to bylo 
o fous lepší. No a pak jsem byl 
na mistrovství republiky nej-
lepší střelec turnaje žáků a tam 
si mě vybrala Sparta, to mi bylo 
asi patnáct. Rozkoukával jsem 
se v Praze, působil jsem v do-
rostu. A po vojně jsem se zase 
vrátil do Sparty. Všichni mi 
svým způsobem pomohli, jak 
trenéři, tak kolektiv. Já fotba-
lem hrozně žiju, ale sám bych 
nic nedokázal. Postupnými kro-
ky jsem se vypracoval.

Jak postupovala vaše kariéra 
a kde se vám hrálo nejlépe?

Jako kluk jsem snil hrát za 
Spartu, protože tenkrát byla 
Sparta nejlepší a nejsilněj-
ší klub tady v Čechách. A my 
jsme jako rodina byly Sparťani. 
Bylo těžké se tam dostat. Všich-
ni hráči tam dlouho zůstávali. 
Můj velký sen se mi podařilo 
překročit a dostal jsem se ven. 
Všude, kde jsem byl, tak jsem 
hrál za parádní kluby. Tam 
byli úžasní fanoušci, kteří na 
ten fotbal chodili a podporova-
li nás. Hrál jsem a žil v krás-
ných městech, v Rusku, Anglii 
nebo Skotsku, ale jedno vybrat 
neumím. 

Máte pocit, že se vám třeba 
něco ve fotbale nepodařilo?

Ničeho vysloveně nelitu-
ji, ale byly nějaké nepovede-
né kroky. Na ty moc nemyslím, 
protože na to ani není čas. Teď 
už dělám trenéra a není důvod 
se vracet a myslet na minu-
lost. Člověk by se měl zamýš-
let, ale já raději žiju momentál-
ním okamžikem, teď se věnuju 
naplno trenérství. A když se mi 
něco nepovedlo, tak jsem vždy 
dostal šanci to zlepšit. 

Jak se zrodilo trenérské an-
gažmá v ústecké Armě?

V osmatřiceti jsem skončil 
fotbalovou kariéru, pak jsem 

Fotbalový internacionál Jiří Jarošík v nové sezoně vede fotbalisty ústecké Army. 
foto: Gabriela zlámalová
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se narodil 27. října 1977 v Ústí nad La-
bem. Český fotbalista a bývalý reprezen-
tant, který má ve své sbírce tituly ze čtyř 
různých zemí. V Česku vyhrál čtyřikrát, 
ve Skotsku dvakrát a po jednom titulu 
má z Anglie a Ruska. Třiadvacet zápasů 
odehrál s českou reprezentací. Po 
ukončení hráčské kariéry začal pracovat 
jako trenér. Je ženatý a má dvě dcery 
Sofii a Viktorii.

Jiří Jarošík 

P R O F I L

barva: modrá 

jídlo: jakékoli, jsem 
jedlík

hudba: jak kdy

číslo: 20

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

si vzal chvíli na rozmyšlenou 
a přemýšlel jsem o tom, co dál. 
Já fotbal miluju a chtěl jsem 
být zase blízko hráčské kabiny. 
Žít tím každodenně, s kabinou, 
s mladými hráči. Nikdy mě nelá-
kalo být manažer nebo vedoucí 
týmu. Mně se líbilo právě tre-
nérství. A jak jsem byl starší, 
tak jsem se rozhodl do toho jít. 
Udělal jsem trenérské zkouš-
ky, licence. Chytilo mě to, dostal 
jsem šanci. A když jsem teď po 
pěti letech dokončoval profi li-
cenci, tak jsem si to chtěl někde 
zkusit. A právě Ústí mi dalo šan-
ci dělat hlavního trenéra. 

Jak se na tuto výzvu těšíte?
Těším se moc. Původně jsem 

uvažoval jít s někým zkušeněj-
ším jako asistent. Nedávno jsem 
dostal radu, ať jdu s kůží na 
trh, abych se neschovával jako 
druhý, tak do toho jdu. Zkusím 
menší klub a uvidíme, jak to 
dopadne.

Jako hráč jste sbíral tituly ne-
jen v české lize, ale i ve svě-
tě. Jaká máte očekávání jako 
trenér?

Jasně, že jsem nervózní, ale 
vždy když člověku o něco jde, 
tak je z toho nervózní. To si my-
slím, že je dobře. Bylo by hezké 
něco vyhrát. Není to však jedno-
duché, jsme v Čechách, máme 
tu nějaké podmínky, je to něja-
ká liga, nějaká úroveň. Přiznám 
se, že jsem si už odvykl, sledoval 
jsem spíš zahraniční ligy. Ten 
fotbal mě bavil, a nejen samot-
ný fotbal, ale i ta atmosféra, ty 
stadiony, ty fanoušci. Ta kultu-
ra fotbalu mi v Čechách hrozně 

chybí. Ale člověk někde musí 
začít, takže se na práci s mladý-
ma klukama těším. 

Budete přísný?
Táta mi vždy říkal, že nemů-

žu být trenér, protože nebudu 
přísný, ale myslím, že se mýlil. 
Nedělá mi problém přepnout do 
módu přísného nebo zařvat, sly-
šíte to i na mém hlasu (smích). 
Já jsem vždy byl na hřišti lídrem, 
nebál jsem si brát slovo v ka-
bině nebo na hřišti. A taky jak 

Jiří Jarošík působil v ruské lize v týmu FC 
Krylya Sovetov Samara. foto: G-Max/CC

jsem byl starší, tak jsem byl 
výraznější, takže to přenesu do 
role hlavního trenéra, který se 
nebojí něco říct.

V čem podle vás ústecký fot-
bal pokulhává?

Jsem tu krátce, ale vnímám, 
že nám chybí tréninkové plo-
chy a zázemí. Kdo je dnes má, 
tak má obrovskou výhodu. Ne-
musí cestoval po celém městě, 
a má stálé podmínky. Pamatuji 
starou tribunu, teď je tu nová, 
která se mi moc líbí. Vždy jde 
ale něco zlepšit – posilovna, re-
generace. Nejvíc ale chybí ty 
tréninkové plochy. Pro áčko, 
pro dorost, pro žáky, aby mohli 
být všichni na jednom místě. 

Máte čas i na jiné koníčky 
než je sport? 

Moc jich není. Když mám 
čas, tak jsem rád, že můžu 
sportovat sám. Jako sportov-
ci mi to trochu chybí. Vybít se 
a odpočinout si aktivně. Teď 
jsem měl rok čas, tak jsem hrál 
často fotbalové exhibice. Hrál 
jsem se známými osobnost-
mi, které mě pak na oplátku 
pozvali za kulturou. Teď i čtu. 
Především profesní, trenér-
skou literaturu.

Máte rodinu? 
Ano mám rodinu, dvě děti, 

které mají šest a tři roky. Teď 
jsem na ně rok měl čas, takže 
jsem se jim mohl naplno věno-
vat. Takže jsem si užíval i ty 
každodenní povinnosti, jako 
je vozit do školky, trávit s nimi 
čas, hrát si (smích). Rodina je 
pro mě relax.

Do Ústí jste se přesunul 
i s rodinou?

Tak napůl. Mám v Ústí dům, 
kde budu občas přebývat. Ro-
dina ale zůstává v Praze. Děti 
budou chodit do školy, takže 
já budu pendlovat. Mám tady 
pořád mamku a bráchu. Ústí 
jsem volil i právě proto, že tu 
mám zázemí a je to blízko do 
Prahy.

S dětmi to asi moc nejde, 
ale když už, tak jak rád 
odpočíváte?

Nejsem ten typ, co si leh-
ne k moři nebo k bazénu, já 
musím pořád něco dělat nebo 
hrát. Jenže to se zase pak una-
vím a nemám pak moc energie 
na děti. Jsou malé, chtějí lítat 
a chtějí, abych se jim věnoval. 
Znáte to (smích). Takže se še-
třím pro ně, ale odpočívat mu-
sím aktivně.
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AG Flek v Nároďáku Taneční příběh  
o životě Fridy 

Lanovkou do bludiště muzea
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Ústí nad Labem – Koncerty v Ná-
rodním domě jsou zpět. Už 16. 
září od 20.00 si můžete vychut-
nat vystoupení tuzemské folko-
vé skupiny AG Flek. Zvukový 
mistr Ivo Viktorin představuje 
jedinečný hudební projekt, kte-
rý je vystavěn na autorských 
skladbách, originálních melodi-
ích, bohaté harmonii, zajíma-
vých aranžích a citlivém dopro-
vodu v minimálním obsazení. 
Hudební trio dále doplňuje svě-
tový hráč na dobro a lapsteel 
Luboš Novotný a univerzální 

a všestranný kytarista a basky-
tarista Radek Hlávka, který 
s Lubošem Novotným působí 
v aktuální sestavě Druhé Trávy 
Roberta Křesťana. Vstupné je 
120 korun.  zu

Ústí nad Labem – Zajděte si do Se-
veročeského divadla na taneč-
ní představení Frida v podání 
ústeckého baletního souboru. 
Čeká vás strhující příběh jedné 
z nejslavnějších malířek 20. sto-
letí. Mistrovská díla Fridy Kahlo 
jsou nádherná, okamžitě roz-
poznatelná i plná bolesti. Herci 
vám nabídnou náhled do živo-
ta a tvorby této známe mexic-
ké umělkyně, která se odmítala 
stát pasivní obětí svého osudu, 
a místo toho začala jedinečným 
vizuálním jazykem, který ji pro-
slavil po celém světě, malovat 
svou vlastní realitu. Hraje se 
22. září od 19.00 a vstupné je od 
150 do 430 korun.  zu

Ústí nad Labem – Ústecké mu-
zeum má nově ve správě zr-
cadlové a přírodní bludiště 
na Větruši. Tak trochu jako 
v Praze na Petříně se může-
te cítit v zrcadlovém bludiš-
ti, kde vám celkem 26 zrcadel 
nabídne neotřelé pohledy na 
vlastní tělo – chvilku se bude-
te cítit jako trpaslík, chvil-
ku jako silák, zkusíte, jak by 
se líbilo mít více hlav či no-
hou. Nevelký prostor za zrca-
dlovým bludištěm muzeum 

využívá pro drobné výstavy 
či jako upoutávku na výsta-
vy v hlavní budově. V součas-
né době je zde prezentová-
na výstava Rudolf Jenatschke 
v barvě. Základní vstupné 
je 20 korun, zlevněné 10 ko-
run. Hned vedle zrcadlové-
ho bludiště vyrostlo ze zele-
ných tújí bludiště přírodní. 
Obě bludiště jsou v provozu 
celoročně od úterý do neděle 
v době 9.00 až 13.00 a 13.30 
až 19.00 hodin.  zu

Ples sportovců  
bude v září 
Ústí nad Labem – Už 26. Ples spor-
tovců je tady v novém termí-
nu. Užít si jej můžete 5. září 
v Domě kultury. K tanci a po-
slechu bude hrát kapela Roxel 
Music. V restauraci se před-
staví skupina Vendys Band 
a v klubu Káčko si užijete disco 
v podání DJ Marca. Letošním 
hostem plesu bude kapela Děda 
Mládek Illegal Band. O půlnoci 
se můžete těšit na každoroční 
hudební překvapení v podání 
pořadatele plesu a jeho kama-
rádů. Moderátorem bude Ště-
pán Sokol.  zu

Víno a burčák  
na Lidickém náměstí 
Ústí nad Labem – Na Lidickém 
náměstí vás čekají Slavnosti 
vína a burčáku. Těšit se na ně 
můžete už 4. září od 9.00. Čeká 
vás prodej a ochutnávka za 
účasti českých a moravských 
vinařů. Zahraje cimbálová mu-
zika Slovácko. Program bude 
moderovat Tomáš Christian 
Brázda. Vstupné je zdarma.  zu

Indiánský den  
Karla Maye 
Brná – V Brné vás 5. září od 
14.15 čeká Indiánský den Kar-
la Maye. Indiánské ležení na-
jdete v parku pod kapličkou. 
Čeká vás střelba lukem, há-
zení tomahawkem. Nebude 
chybět ukázka indiánských 
tanců, výstava knih Karla 
Maye i ukázky replik zbraní 
oblíbených románových hrdi-
nů. Pokud přijdete v indián-
ském kostýmu, uděláte jedině 
dobře.  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
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Žlutomodří založili nadační fond 
a vydražili dresy za téměř 65 tisíc

Žlutomodrý fotbalový klub 
dlouhodobě podporuje různé 
projekty ze sociální oblasti, kdy 
se jedná zejména o děti a mlá-
dež, handicapované a nemocné. 
Nově založený Nadační fond FK 
Teplice by měl přispět k dalšímu 
rozšíření těchto aktivit. Ve vede-
ní fondu navíc usedne i dlouho-
letý kapitán ligového A mužstva 
Admir Ljevaković, který se stal 
členem dozorčí rady.

„V oblasti CSR jsme ušli v po-
sledních letech velký kus cesty 
a nadační fond by nás měl posu-
nout ještě o něco dál. V západní 
Evropě je zcela běžné, že větši-
na klubů má své nadační fondy, 
jejichž prostřednictvím se snaží 
pomáhat svému okolí,“ vysvět-
luje založení ředitel klubu Petr 
Hynek.

Podobně jak je to běžné v za-
hraničních klubech, tak také do 
Nadačního fondu FK Teplice bu-
dou pravidelně přispívat hráči 
A mužstva žlutomodrých. „Reak-
ce celé kabiny byla jednoznač-
ná, chtějí se do těchto aktivit 
zapojit i touto formou a přispět 
na dobrou věc, čehož si moc vá-
žíme,“ říká předseda správní 
rady nadačního fondu Martin 
Kovařík.

Důležitou součástí získá-
vání prostředků budou také 

dobročinné aukce. V průběhu 
srpna na facebookovém profilu 
teplických fotbalistů probíhala 
charitativní aukce výroční čer-
vené sady dresů, vynesla bezmá-
la pětašedesát tisíc korun. „Ve 
velmi optimistických odhadech 
jsme počítali s částkou kolem 
50 tisíc, takže výsledná hodnota 
64 500 korun je naprosto úžasná 
a moc děkuji všem fanouškům, 
kteří se do charitativní aukce 
zapojili. Věřím tomu, že tyto pe-
níze skrz nadační fond pomohou 
tam, kde mají," uzavírá Martin 
Kovařík s tím, že peníze jsou už 
na transparentním účtu nadač-
ního fondu.  pr

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Jana Wericha

Průmyslová revoluce ve škole. 
Tentokrát jde o roboty

Škola AGC Teplice posiluje 
technické obory a otevírá ma-
turitní obor Mechanik elektro-
technik se zaměřením na robo-
tiku a automatizaci. 

Jak říká ředitel školy Tomáš 
Holomek, hlavními odbornými 
předměty nového oboru jsou 
elektrotechnika, elektronika, 
automatizované systémy říze-
ní a programování PLC řídicích 
jednotek pro roboty. Podobné je 
to i u oboru Informační techno-
logie. Jen je kladen vyšší důraz 
na aplikované programování, 
webové stránky, počítačové sítě 
a práci s kancelářským balí-
kem MS Office.

Společnost AGC Automotive 
Czech a. s. škole poskytla prů-
myslového robota ABB. Robota 
značky ABB jí poskytl největ-
ší výrobce autoskel ve střed-
ní a východní Evropě přímo 
ze svých výrobních linek. Jeho 
pořizovací hodnota se pohy-
buje v řádu několika milionů 
korun.  Zřizovatel – AGC Flat 
Glass Czech a. s. zase uvolnil ve 
svém areálu v Teplicích–Řeteni-
cích prostory, ve kterých bude 
výuka probíhat. Primárně pro-
to žáky připravujeme pro naší 
mateřskou společnost AGC, 
ale nejenom pro ni vysvětlu-
je Tomáš Holomek a dodává, 

že vzdělávací program nového 
oboru zahrnuje odbornou praxi 
přímo na pracovištích sociál-
ních partnerů a stipendijní pro-
gram, jehož součástí je i smlou-
va o budoucí smlouvě pracovní 
s vyhlídkou na zajímavé a fi-
nančně lukrativní povolání.

Pracovat s robotem znamená 
vysokou úroveň znalostí a do-
vedností, certifikovaná školení, 
a hlavně nadšení ze strany pe-
dagoga. Nejedná se totiž o žád-
nou hračku nebo „modýlek“. 
„Od školního roku 2020/2021 
zahajujeme vzdělávání v obo-
ru Mechanik elektrotechnik, 
kde robota ABB budeme v plné 
míře využívat. Ideální počet 
žáků je 16 až 20 ve třídě,“ podo-
tkl Tomáš Holomek.

Střední škola AGC plánuje 
navíc i rozšíření prostor ško-
ly, kde by měly v budoucnu 
vzniknout kompletně vybave-
né moderní učebny robotiky, 
automatizace a elektrotechni-
ky. Prostředky se pokusí získat 
z evropských integrovaných 
fondů v rámci dotací, které mů-
žou pokrýt až 80 % veškerých 
nákladů. 

Kromě toho, že Střední škola 
AGC vlastní titul Fakultní škola 
UJEP, tak je i velká uplatnitel-
nost absolventů v zahraničí.  pr
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Odchovanec se vrací z Drážďan Páni kluci po 45 letech 
se sešli v Zubrnicích
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pondělí–neděle 8.00–20.00

*  Sleva je poskytována od  1. do  30.  9.  2020 po  předložení Karty výhod Dr.Max ve  formě 
neuplatnění maximální obchodní přirážky a  vztahuje se na  léky hrazené z  prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max 
při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze 
poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, 
nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil 
na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou 

k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o  100 %

Lékárna Dr.Max  
v Kauflandu  
Okružní 3368/7 
byla trvale uzavřena.
Náš kompletní tým  
se na vás bude těšit  
v lékárně Dr.Max  
v Kauflandu  
Všebořická 389/53.

029_Ústí_inzerce_188x130.indd   1029_Ústí_inzerce_188x130.indd   1 13.08.2020   10:44:4113.08.2020   10:44:41

Arma hlásí posilu. Na roční 
hostování z Dynama Drážďa-
ny přichází odchovanec Army 
Vasil Kušej. Vedení klubu se 
dohodlo s Dynamem Drážďa-
ny na ročním hostování od-
chovance Vasila Kušeje. Vasil 
Kušej odešel z Ústí nad Labem 
do Drážďan v roce 2015, kde 
působil v mládežnických kate-
goriích. V kategorii U19 vstře-
lil za tři sezóny 29 branek. 
Kde jinde by měl Vasil nastar-
tovat svou kariéru v dospělém 
fotbale než ve svém mateř-
ském klubu. Vasil přichází na 

roční hostování s tím, že si to 
společně v zimě vyhodnotíme 

Karatisté z Kamura-ryu znovu od září vítají nové zájemce
Náš Karate klub Kamura-ryu 

shotokan vznikl v roce 1998. 
V současné době funguje již 
přes 20 let a navštěvuje ho přes 
150 aktivních členů, a to zejmé-
na mládež ve věku od 6 do 18 let. 
Hlavním cílem klubu je všestran-
ný sportovní rozvoj a výchova ta-
lentované mládeže tohoto sportu 
směrem ke státní reprezentaci. 
Klub karate pracuje se zájem-
ci všech věkových kategorií. Má 
širokou a stabilní členskou zá-
kladnu, kterou tvoří z 80 procent 

mládež a z 20 procent dospělí 
sportovci. Pracuje se zde ve vý-
konnostních výukových skupi-
nách, které jsou odděleny podle 
výkonnostních a věkových ka-
tegorií. Součástí tréninkového 
procesu je i skupina dětí před-
školního věku od 4 do 6 let. Klub 
v současné době funguje na ZŠ 
Pod Vodojemem, Všebořice a na 
Kamenném Vrchu. Od 3. září ote-
vírá tento ústecký klub sportov-
ního karate také nábory nových 
členů. A to jak do všesportovní 

a Dynamo bude mít případně 
možnost stáhnout ho zpět již 
po podzimní části sezóny. Va-
sil Kušej se zapojil do trénin-
kového procesu Army a již se 
těší na novou sezónu: „Jsem 
rád, že se hostování dotáhlo, 
těším se domů, vyrůstal jsem 
tady a doufám, že pomohu 
Armě k ligovým bodům.“ Va-
sil se již zapojil do přípravy 
a ve středu bude k dispozici 
trenérskému týmu v příprav-
ném utkání na hřišti Baníku 
Most-Souš.

 FK Ústí 

Na 45 let od natočení filmu 
Páni kluci se vzpomínalo na 
nádraží v Zubrnicích s hlavní 
postavou Michaelem Dymkem. 
Dorazil i režisér Zdeněk Zelen-
ka. Setkání na nádraží v Leví-
ně bylo velkým překvapením 
a nadchlo všechny návštěvníky.

 Zubrnická museální železnice

Tým basketbalistů  
je kompletní

Jako poslední nová posila 
přichází do našeho basketbalo-
vého týmu Štefan Sajin. Tento 
206 cm vysoký pivot převezme 
roli Pavla Houšky pod košem. 
Sedmadvacetiletý Srb přichá-
zí z celku KK Mladost Admiral 
Zemun, kde odehrát průměr-
ně 26 minut, během nichž stihl 
téměř 9 bodů a 5 doskoků. Pře-
jeme Štefanovi hodně úspěchů 
v našem dresu.

 Sluneta Ústí nad Labem 

přípravky dětí předškolního 
věku(4-6 let), tak i základní-
ho náboru mládeže (pro děti ve 
věku 6-12 let). Zároveň také ote-
vírá nábor pro dospělé (nesou-
těžní skupina od 18 let). Všichni 
zájemci o tento olympijský sport 
jsou srdečně zváni na náborovou 
akci od 3. září, kde se dozví další 
případné informace (ostatní in-
formace najdete na  www.kara-
teusti.cz nebo na e-mailu: karate 
@kamura.cz). 

 Karate klub Kamura-ryu shotokan Ústí n. L.
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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. Br. 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, Šrámková
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
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INFORMACE NA WWW.FKTEPLICE.CZ
KUP SI PERMANENTKU I TY!



S E R V I S
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někdo na stará kolena 
vyhnal na ulici. Je z toho 
značně rozmrzelý a dává 
to najevo svou špatnou 
náladou. Nový majitel 
bude muset být trpělivý, 

aby si získal jeho srdce.

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.

DENY 
Pes, kříženec černé barvy 
s bílou náprsenkou a šedě 
prokvetlou srstí, výška 45 
cm, stáří 4 roky. Deny byl 
odchycen městskou policíí, 

jak pobíhá ještě s Alvinem po Skalce. Je 
trošku nedůvěřivý a pomalu si zvyká na 
nové prostředí. Nyní čeká v útulku na 
nového majitele. 

JULIE 
Kočka, barva černobílá, 
kastrovaná, stáří 3 roky. 
Julie je milá a přítulná 
kočička.

BOBÍK 
Pes, kříženec bílé barvy, delší vlnitá 
srst, výška 30 cm, stáří 10 let. Bobík je 
psí dědeček, kterého pravděpodobně 

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

z á ř í  2 0 2 0

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 Šrámková 
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
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Prokopa Diviše – do 31. 10. úplná uzavírka ulice od křižovatky s ul. 
Klíšská ke křižovatce s ul. Moskevská. 
Neštěmická – do 15. 9. uzavírka komunikace od křižovatky Ke Třem 
křížkům. Na místě se provádí práce na inženýrských sítích. 
Litoměřická – do 30. 9. uzavírka Litoměřické ulice kvůli práci na 
inženýrských sítích. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 



Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

Otevíráme pro vás nové špičkové pracoviště
jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie I ORL I Oční lékařství

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92, budova B, 4. patro

477 102 258, 607 211 601

jednodenka.usti@eucklinika.cz

v naší péči I euc.cz

Kontaktujte nás:

Inzerce jednodenní chirurgie.indd   1 24.08.2020   17:05:33

MC
20
20
01
10
5


