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Radka
Fišarová

Ústí bylo prostě naše
STRANY 8–9

Město si vezme úvěr  
na sto milionů 
STRANA 4

Bezmoc je to nejtěžší,  
říká sestřička z JIP
STRANA 6

Zprávy Zdraví 
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Z Telnice na Komáří vížku 
Horské louky u Telnice spadají do Habar-
tické zóny, mají rozlohu 30 ha a zasahu-
jí až mezi lyžařské vleky. Náš výlet za-
čneme právě zde, na zastávce v Zadní 
Telnici. Z Ústí nad Labem, z Mírového ná-
městí, sem jezdí autobus DÚK číslo 451. 
Od točny autobusů v Zadní Telnici vy-
stoupíme po zelené turistické trase do ly-
žařského střediska Adolfov. Odtud vy-
razíme po červené turistické trase přes 
Habartice a Fojtovickou pláň na Komáří vížku. Komáří vížka je již od 18. století rá-
jem turistů. Současná rozhledna byla postavena majitelem zdejšího panství C. Al-
dringenem roku 1857. Výhled z ní je jedním z nejkrásnějších v Krušných horách. 
Z Komáří vížky se svezeme dvousedačkovou lanovkou, která se pyšní dvěma NEJ. 
Byla vybudována v letech 1950–1952, a je tak nejstarší visutou lanovou dráhou 
v České republice. Její délka je 2 348 metrů. Bývá udávána jako nejdelší osobní la-
novka bez mezistanic. Od dolní stanice lanovky (v obci Krupka–Bohosudov) se ulicí 
Lípová (po žluté turistické trase) vydáme na Mariánské náměstí, odkud se zpět do 
Ústí nad Labem dopravíme autobusem DÚK číslo 458.  dam

T I P Y  N A  V Ý L E T

Naučná stezka do zapomenutého pohraničí 
Co navštívit Mordovou rokli v povo-
dí Slatinného potoka, jenž odtéká do 
Německa. Právě touto částí nás pro-
vede NS Zapomenuté pohraničí, která 
začíná na vrchu stolové hory Děčínský 
Sněžník u rozhledny a její délka je při-
bližně 20 km. Byla vystavěna v roce 
2013 a po celé její délce nás 19 cedu-
lí informuje o poutavé historii Sněž-
níku, Tisé, Ostrova, Petrovic a Krás-
ného lesa. V obci Petrovice přechází 
trasa naučné stezky právě do Přírodního parku Východní Krušné hory. Konkrétně 
u zastávky Petrovice-konečná, kam dojedeme autobusem DÚK číslo 452 z Mírové-
ho náměstí v Ústí nad Labem. Od zastávky půjdeme 250 m podél silnice směrem 
do Petrovic, pak NS zabočuje do lesa. Po necelých 4 km nás NS zavede právě do 
Mordové rokle. NS dále pokračuje přes Krásný les do osady Adolfov. Z Adolfova se-
jdeme po zelené turistické trase do Zadní Telnice, odkud vyrazíme autobusem DÚK 
číslo 451 zpět do Ústí nad Labem.  dam

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

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

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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Vily ústeckých magnátů 
Provinční české královské město Ústí nad 
Labem se v druhé polovině 19. století 
proměnilo v přední průmyslovou metro-
poli rakousko-uherské monarchie. Nová 
pozice města se v jeho panoramatu ne-
odrážela jen v podobě rostoucího počtu 
továrních hal a vysokých komínů. Strá-
ně nad městem začaly také plnit honosné 
paláce místních továrníků a obchodníků. 
Koncentrace široko daleko nevídaného 
luxusu silně kontrastovala s umouněností 
industriální architektury. Nová vůdčí společenská vrstva průmyslníků se chtěla při-
blížit životu aristokracie, a svá sídla tak stavěla po vzoru šlechtických zámků. Ús-
tecká smetánka si nechávala navrhovat vily předními architekty své doby. Oblíbení 
byli zejména vídeňští tvůrci. Mnohé z vil si dodnes uchovaly někdejší noblesu a pro-
mlouvají o společenském postavení, životním stylu i vkusu svých majitelů. Vydejte 
se do ústeckých ulic a poznejte např. vilu textilního magnáta Carla Friedricha Wolf-
ruma nebo rezidenci nejbohatšího podnikatele prvorepublikového Československa 
Ignaze Petschka. Na webových stránkách města navíc najdete ke stažení komplet-
ní popis a průvodce.  dam

Vydejte se na Pravčickou bránu 
Cestovat už se zase 
může, tak co si vyrazit 
na výlet třeba na Prav-
čickou bránu? Na svém 
místě stojí odnepamě-
ti. Je výsledkem milióny 
let trvajícího zvětrává-
ní v méně odolné části 
skalního masivu, tvoře-
ného kvádrovými pís-
kovci turonského stá-
ří. V počátcích turistického objevování krásy Pravčické brány stával u její paty malý 
kůrou pobitý domek, sloužící jako výčep. Přístupová cesta od Hřenska zv. Pelagien-
steig byla vydlážděna již koncem 70. let 19. stol. a tehdy došlo i k vybudování pro-
menádní stezky směrem k Mezní Louce. Roku 1881 nechal majitel panství kníže Ed-
mund Clary-Aldringen vystavět u Pravčické brány výletní zámeček Sokolí hnízdo. 
Od místa vstupu do areálu se rozbíhají upravené stezky a schodiště na jednotli-
vé vyhlídky, odkud můžeme pozorovat samotnou Pravčickou bránu nebo se kochat 
působivými pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pravčickou bránu navštívi-
ly od dob, kdy byla „objevena" pro turistiku, prokazatelně milióny lidí. Mezi mno-
ha známými osobnostmi se jejím půvabům obdivoval hned dvakrát – v letech 1831 
a 1851 – slavný autor pohádek Hans Christian Andersen. Je bezesporu jasné, že 
také zde načerpal mnoho inspirace pro svou práci. K Pravčické bráně se lze dostat 
po značené naučné stezce a pouze pěšky z obce Hřensko nebo z obce Mezní Louka. 
Jedná se o delší, ale snadnější trasu dlouhou 6,5 kilometru.  damVlčí kámen u Hrobu

Kopec Vlčí kámen, vysoký 613 m n.m., je 
součástí Krušných hor a najdete jej se-
verně na městem Hrob a severozápad-
ně od Dubí. Jedná se o rozměrný skalní 
útvar a zajímavý krajinný prvek. Na Vlčím 
kameni můžeme vidět různé skalní útva-
ry, a to balvanové proudy, mrazové sruby 
a úpatní haldy. Kolem vrcholku Vlčího ka-
mene prochází modrá turistická značka, 
jež vede z města Dubí a pokračuje dále 
do horské rekreační obce Mikulov.  dam

Největší rašeliniště Českého středohoří 
Věděli jste, že u Milešovky se nachází pří-
rodní rezervace Březina? Najdete ji na se-
verním a severozápadním svahu Buko-
vého vrchu a jihovýchodně od Kostomlat 
pod Milešovkou. Přírodní rezervace byla 
na místě vyhlášená v roce 1969 a rozklá-
dá se na 11,9 hektaru. Najdete ji v nad-
mořské výšce 570–650 metrů. Přírod-
ní rezervaci tvoří stará květnatá bučina. 
Stromy jsou zde staré až 170 let. Najde-
te tady i mladé rašeliniště se dvěma plo-
voucími ostrůvky. Do něj byla uměle vy-
sazena rosnatka okrouhlolistá. Nyní je na 
místě dominantním druhem. Daří se zde také bublinatce jižní a suchopýru úzkolis-
tému. Ze živočichů tu můžeme vidět mimo jiné mloka skvrnitého, kuňku obecnou, 
zmiji obecnou či skokana ostronosého. Do rezervace se bez problémů dostanete 
po červeně značené stezce, která spojuje Černčice a Lukov. Lze se na ní připojit ze 
silnice Kostomlaty – Milešov.  dam



Z P R Á V Y

3

d u b e n / k v ě t e n  2 0 2 1

Krušnohoří míří mezi 
chráněné krajinné oblasti
Ústecký kraj – Krušné hory si 
zaslouží ochranu, aby se za 
pár let nestalo, že se změní 
k nepoznání. To je myšlenka 
zastánců vyhlášení chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) Kruš-
né hory. 

Právě zřízení CHKO je tím 
nejlepším způsobem, jak 
ochránit naše hory. Mezi za-
stánce patří například sta-
rostka Blatna Iveta Rabaso-
vá Houfová, která podává se 
starosty dalších obcí návrh na 
vyšší ochranu jimi spravova-
né části Krušných hor. 

O tom, jestli stát začne ploš-
ně chránit v Krušných horách 
například rozsáhlá rašeliniš-
tě, bučiny nebo náhorní ploši-
ny s populací tetřívka obecné-
ho, má být jasno po rozsáhlé 

společenské debatě. „Chce-
me pro CHKO získat další za-
stánce a samozřejmě začne-
me doma, u našich koaličních 
partnerů, s kterými prodisku-
tujeme návrh výzvy ministru 
životního prostředí," vysvětlil 
krajský náměstek pro kulturu 
a cestovní ruch Jiří Řehák. 

Odpůrci vidí v nové chráně-
né oblasti komplikaci pro dal-
ší rozvoj. Podle Ondřeje Char-
váta z ministerstva životního 
prostředí by ale život obyvatel 
Krušných hor nová chráněná 
oblast příliš nenarušila.  gz

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 372/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP), Kia Ceed a Ceed SW: 1,3-6,8 l/100 km 29-153 g/km. Vyobrazená cena 374 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) a zahrnuje slevu 40 000 Kč vč. DPH a Výkupní bonus ve výši 20 000 Kč 
vč. DPH. Reprezentativní příklad financování Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) s programem 0% úrok; pořizovací cena 374 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 243 737 Kč, akontace 35% (131 243 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 9,87 % p.a.; měsíční 
(1.-36.) splátka úvěru 6 770 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 737 Kč, POV 213 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 625 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 280 545 Kč, pojištění sjednáno 
u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.5.2021.
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Petr Zajíček 
35 let,  
provozní 
elektrikář 
 
Ať si každý 
říká, co chce, 
Ústí má nád-
herné okolí. 

Během chvilky jste venku z města 
a všude jsou cyklostezky, zajímavá 
místa a hlavně ta příroda všude 
kolem. I tak autobus nevyužiju, 
s rodinou vyrážíme na výlety spíše 
na kole. Je ale spousta lidí, pro 
které to bude velké plus, takže 
tenhle nápad vítám. 

Lukáš Vlček  
28 let,  
vedoucí kom-
postárny  
 
Autobus 
nevyužiju. 
Mám auto a na 
Miladě jsem 

byl za celou dobu jen dvakrát.

Alena Krůtová  
53 let,  
obchodnice 
 
Když jsem 
viděla infor-
maci, že bude 
jezdit autobus 
na Miladu, 

tak jsem si říkala, že je to skvělý 
nápad. Vydám se do míst, kde jsem 
zatím nebyla. 

Stanislava 
Havlíková 
51 let,  
švadlena 
 
Autobus určitě 
využiji. Na Mila-
dě je krásné kou-
pání a je super, 

že bude jezdit každou hodinu z centra 
města. Každý nemá chuť vyrážet 
někam pěšky nebo na kole nebo autem. 
Proč se nesvézt autobusem. Má to své 
kouzlo a člověk navíc nic neutratí. 

Petra  
Čechráková 
44 let,  
prodavačka 
 
Já to určitě 
kvituji, přijde mi 
to fajn. Třeba 
starší lidé se 

dostanou ven z města a nebudou mu-
set sedět na rozpálených lavičkách 
na Lidickém nebo Mírovém náměstí. 
Já osobně dám tedy přednost kolu. 
Koupání v čisté vodě Milady pak bude 
moje odměna za sportovní výkon. 

Marek Odložil  
32 let,  
hudebník 
 
Nemyslím si, 
že ano. Kaž-
dopádně nic 
není zadarmo. 
Ten autobus 

zaplatí někdo jiný. 

Využijete autobus, který zdarma jezdí na Miladu?

A N K E T A
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Úvěr: Ústí si půjčí sto milionů 

Oprava podchodu 
skončí asi u soudu

V jámě na Míráku se pracuje, ale 
asi jen kvůli končícímu povolení

Ústí nad Labem – Město si chce 
vzít úvěr ve výši sto milionů ko-
run. Podle vedení magistrátu 
má sloužit na financování in-
vestičních akcí a oprav majet-
ku v letech 2022 a 2023. Rad-
ní už schválili podání nabídky 
bankám.

Základními parametry je čer-
pání úvěru v letech 2022 a 2023, 
splácení od roku 2025 po dobu 
pěti let rovnoměrnými měsíč-
ními splátkami kolem 20 mi-
liónů. Vyzváno bude pět bank 

a lhůta pro podání nabídek je do 
27. května.

Na co konkrétně si město 
chce úvěr vzít, není zatím zcela 
jasné. „Může se stát, že město 
nebude mít konkrétní projek-
ty, protože se uvažuje o čerpání 
finančních prostředků z evrop-
ských fondů a tam je potřeba 
mít rezervu na projektovou při-
pravenost,“ řekla náměstkyně 
primátora Eva Outlá. Dodala, že 
pokud nebudou konkrétní zá-
měry, tak se celý úvěr vyčerpat 

nemusí. Část opozice záměr kri-
tizuje. Poukazuje právě na to, že 
město je zadlužené a není jasné, 
na co peníze půjdou. „Nemyslím 
si, že je další zadlužování města 
v této době úplně správná ces-
ta. Pokud bych žádala o úvěr, 
tak na konkrétní projekty. Do 
roku 2024 město splácí za úvě-
ry 136 milionů, které mohlo mít 
na rozvoj. Je to rozhodnutí opět 
v duchu po nás potopa,“ uvedla 
opoziční zastupitelka a exprimá-
torka Věra Nechybová.  gz

Střekov – Podchod v Nové ulici 
na Kamenném Vrchu prošel 
nevydařenou rekonstrukcí. 
Objevují se v něm praskli-
ny a mapy, někde se odlupuje 
i malba. Magistrát proto prá-
ce za zhruba tři miliony firmě 
Develop Plus, která rekon-
strukci prováděla, neuhradil 
a odstoupil od smlouvy. Spo-
lečnost zvažuje právní kroky.

Podchod v blízkosti ško-
ly bude hlídat kamerový sys-
tém za 738 tisíc korun a pod-
le náměstka primátora Pavla 
Tošovského tam chce měs-
to vybudovat ještě místo pro 
přecházení, protože podchod 
není bezbariérový. „Podchod 
přestavět tak, aby byl bezba-
riérový, nejde, protože je tu 
příliš prudký sklon schodiště 
a šikmá plocha by neodpoví-
dala nynějším normám,“ vy-
světluje Tošovský.  gz

Ústí nad Labem – Oplocená jáma 
na Mírovém náměstí, kde in-
vestor zamýšlel postavit dům 
s obchodními a kancelářskými 
prostory, nemizí ani po dvanác-
ti letech. Na staveništi se ale 
začalo pracovat. Zřejmě jako 
reakce na to, že v polovině dub-
na firmě Udes končilo stavební 
povolení. Pokud investor zahá-
jil stavbu v době platnosti sta-
vebního povolení, zůstává totiž 
platné.

Vedení města ale nemá žád-
né informace, že by stavba 

začala. „Nějaký pracovní ruch 
tam začal, to je pravda. Staveb-
ní povolení tím pádem spo-
lečnosti Udes nepropadlo, ale 
nikdo nás neinformoval,“ řekl 
náměstek primátora Pavel To-
šovský s tím, že by rád věřil 
tomu, že se Blok 004 nakonec 
dostaví. 

Ústečtí zastupitelé schválili 
firmě prodej pozemku už v roce 
2009 za 44 milionů korun. Rok 
předtím město utratilo 35 mili-
onů za přípravu staveniště a ar-
cheologický výzkum.  gz

V knihovně vznikla 
dílna i studio
Ústí nad Labem – Nové využití na-
šly prostory knihovny, kde dří-
ve sídlilo oddělení doplňování 
a zpracování fondu. Během pan-
demických omezení zde vznik-
la nová polytechnická dílna, 
nahrávací studio, dětská herna 
a multifunkční klubovna.

V lidové části knihovny v ulici 
Winstona Churchilla tak postup-
ně vzniká kulturně-vzdělávací 
a komunitní centrum. „Spoustu 
potřebného technického vybave-
ní pro vybudování dílen a studia 
jsme měli v inventáři a zároveň 
jsme potřebovali smysluplně vy-
užít volný prostor,“ vysvětluje 
změny ředitelka knihovny Jana 
Linhartová a přeje si, aby mohli 
čtenáři nové prostory začít napl-
no využívat. „Věřím, že se situ-
ace brzy zlepší a že nejpozději 
od září budou moci například 
žáci a studenti v rámci školních 
exkurzí absolvovat v knihovně 
workshopy a lekce zaměřené na 
3D tisk, focení nebo streamová-
ní,“ dodává Jana Linhartová.  gz 

Výběrové řízení  
se bude opakovat
Ústí nad Labem – Městské služby 
stále nemají nového ředite-
le. Z výběrového řízení žádný 
vhodný kandidát na vedení 
ústeckých hřbitovů, bazénů 
a kluzišť nevyšel. Radní vyhlá-
sili další výběrové řízení.

Přihlášky můžou dávat zá-
jemci do 11. května. Nový ře-
ditel by měl nastoupit pak od 
poloviny roku.  gz

Ústecko – K jezeru Milada zavádí 
město autobusovou linku. Bude 
jezdit zdarma od května každou 
hodinu od divadla v centru měs-
ta. Podle primátora Petra Ned-
vědického má město na pokrytí 
nákladů připravený jeden mi-
lion korun.

První spoj vyjede ze zastáv-
ky turistických linek Divadlo 
v 8:50 a poslední v 18:50. Bude 
pokračovat na zastávku Jezero 
Milada, pláž Trmice a dále na 
Jezero Milada – hlavní pláž. Od 
Milady k divadlu vyjede první 
spoj v 9:00 a poslední v 19:00 
hodin. Spoj bude jezdit během 
sezóny, od května do října, o ví-
kendech a o svátcích. Během 
letních prázdnin bude jezdit 
každý den od pondělí až do 
neděle.

Palivový kombinát pokraču-
je v úpravách okolí jezera. Děl-
níci staví přístaviště, odvodňují 
střední část výsypky a dokonču-
jí asfaltový okruh okolo jezera. 
Návštěvníci tak musí při vol-
nočasových aktivitách počítat 
s omezeními.  gz 

Justiční palác v Ústí je znovu ve hře
Ústí nad Labem – Na zhruba 
2,5 miliardy korun se může vy-
šplhat cena za výstavbu nové-
ho justičního paláce v Ústí nad 
Labem. Je to o asi miliardu více, 
než se předpokládalo, vyplývá 
z dokumentů, které projednáva-
la vláda. 

„Aktuálně se připravuje za-
dávací dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby. Výběr zho-
tovitele je plánován na konci 
roku 2021,“ říká mluvčí minis-
terstva spravedlnosti Vladimír 
Řepka s tím, že přípravné práce 
by mohly teoreticky začít ještě 
letos. Nový justiční areál by měl 
být postavený za dva a půl roku 
od zahájení stavby.

Na stavbu se čeká již 19 let. 
Stávající sídla krajského i okres-
ního soudu na Střekově jsou ne-
dostačující, soud si pronajímá 
i prostory v Paláci Zdar. Během 
přípravných prací a zpracová-
ní projektové dokumentace, 
za více než 80 milionů korun, 
se změnily parametry projek-
tu. Především co se týče počtu 
zaměstnanců. 

V nové budově má sídlit 
krajský a okresní soud se stát-
ním zastupitelstvím, Probač-
ní a mediační služba, poboč-
ka ministerstva spravedlnosti 
a ústecké pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. 

O stavbě nové budovy se mlu-
ví od roku 2002. Na základní 
kámen už v říjnu 2013 poklepal 
prezident Miloš Zeman společně 
s tehdejší i současnou minist-
ryní spravedlnosti Marií Benešo-
vou. Termín dokončení se odha-
doval na rok 2018.  gz

K jezeru Milada jezdí 
autobus zdarma 

VIZUALIZACE: MSp
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Radnice nechá 
zbourat garáže

Ústí nad Labem – Přechod pro 
chodce u Masarykovy nemocni-
ce, kde často dochází k tragic-
kým dopravním nehodám, čeká 
přestavba s úpravou dopravní-
ho značení za zhruba 50 milionů 
korun. Podle vedení města by se 
díky tomu mohla zlepšit bezpeč-
nost. „Je to pro nás priorita, pro-
tože na místě dochází ke smr-
telným nehodám. Na místě se to 
změní tak, aby to bylo bezpečné 

pro chodce, počítá se s novým 
značením a se semafory,“ vysvět-
luje náměstek primátora Pavel 
Tošovský.

Projektové práce, na kterých 
se teď pracuje, zaplatilo měs-
to. Kvůli vysokým nákladům 
na přestavbu bude magistrát 
žádat o dotaci z evropských pe-
něz v programu ITI. Výše dotace 
může dosáhnout až 85 % celko-
vých nákladů.  gz

Předlice – Zdemolované garáže 
v Předlicích by mohly už letos jít 
k zemi. Co pak město s pozemky 
udělá, zatím jasné není. Nejdříve 
je město zbourá a pozemky vy-
čistí. Podle náměstka primátora 
Pavla Tošovského tam buď zů-
stane volná plocha, nebo se na 
místě znova postaví například 
garáže. Už 16 z 32 garáží dostalo 
město darem a teď znovu obešle 
majitele zbývajících garáží, aby 
je městu věnovali. To však kom-
plikuje fakt, že některé jsou za-
tížené exekucí, nebo dědickým 
řízením.  gz

Zakázka na trolejbusy 
se prověřuje 

Ústí nad Labem – Ústecký doprav-
ní podnik chce nakoupit třiatři-
cet parciálních trolejbusů, které 
částečně umožní jízdu i mimo 
troleje. Odhadovaná cena zakáz-
ky je 558 milionů korun a na je-
jich pořízení chce využít evrop-
ské dotace.

Ve veřejné soutěži začal hle-
dat dodavatele. Podle jednoho 
z možných dodavatelů může 
technické parametry zakáz-
ky splnit ale jen jeden výrobce 
v České republice. Kolik zájem-
ců se zatím přihlásilo, známo 
není. Vedení dopravního podni-
ku s tím ale nesouhlasí. Mluvčí 
Jana Dvořáková říká, že nemo-
hou například vybrat dodavate-
le, který chce trolejbus teprve 
vyvíjet, nebo trolejbusy před 
schválením Drážním úřadem. 
Zakázku prověřuje Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže 
a to potrvá podle složitosti pří-
padu až dva měsíce.  gz

Rozhodnuto: Singletrail na Střížovickém vrchu bude
Ústí nad Labem – O vybudování 
singletrailových tras na Střížo-
vickém vrchu je rozhodnuto. 
Vznik tras pro horská kola na 
Střížovickém vrchu schválili 
radní. „V první etapě je v plá-
nu vybudovat lehký trail pro 
cyklistické nadšence,“ vysvět-
luje mluvčí města Romana Ma-
cová s tím, že ve druhé etapě 
se počítá se středně lehkým 
trailem, jeho vybudování ale 
bude předcházet provedení 

biologického hodnocení a také 
vyhodnocení zkušeností a pro-
vozu lehkého trailu.

Vstup a jízda na stezkách 
bude zdarma. Traily nebudou 
vedeny po stávajících pěších 
stezkách a příjezdy na začátek 
povedou po stávajících ces-
tách. V rámci výstavby do nich 
nebude zasahováno. Na místě 
se hledají vhodné prostory od 
Všebořic pro vybudování par-
koviště.  gz

Ve finále soutěže na 
ředitele zoo je i Fejk
Ústí nad Labem – Vedení města 
má dva kandidáty na nového 
ředitele zoologické zahrady. 
Vybírat se bude mezi bývalým 
šéfem zoo Praha Petrem Fej-
kem a Ilonou Pšenkovou, která 
v ústecké zoologické zahra-
dě už pracovala jako zooložka 
a nyní působí na Veterinární 
univerzitě v Brně. Svou koncep-
ci rozvoje zoo ještě oba před-
staví na květnovém jednání 
zastupitelstva.

Radní Eva Nováková, která 
výběrovou komisi vedla, sdělila, 
že po posouzení přihlášek a ří-
zených pohovorech s uchazeči 
se komise hlasováním usnesla, 
že pro výkon ředitele jsou vhod-
ní oba dva kandidáti. „Jsou na-
tolik kvalitní a každý z nich měl 
odlišnou koncepci rozvoje zoo, 
že chceme, aby vše představili 
zastupitelům,“ řekla radní Nová-
ková a dodala, že konečné slo-
vo pak bude mít městská rada. 
Tento postup doporučila přímo 
výběrová komise.

Nové vedení zoo to nebude 
mít lehké. Zoologická zahrada 
je totiž podmínečně vylouče-
na z Evropské asociace zoolo-
gických zahrad a akvárií a na 
obnovu plnohodnotného člen-
ství v asociaci má zoo zhruba 
rok.  gz

Gagarin viděl zeměkouli skrze ústecký safír
Ústí nad Labem – Muzejníci z Ústí 
zjišťují, kde byl vyrobený prů-
zor, kterým Jurij Gagarin v dub-
nu 1961 ze své rakety sledoval 
Zemi. To, že vznikl v ústecké 
chemičce, historici považují za 
velmi pravděpodobné a snaží se 
legendu ověřit. 

O pomoc s pátráním po důka-
zu požádalo ústecké muzeum 
i ruské kolegy. „Pochybujeme, že 
v českých archivech nějaký pří-
mý doklad najdeme. Šlo o přísně 
utajenou věc, kdy naše oficiál-
ní úřady asi ani nebyly informo-
vány o přesném účelu využi-
tí českého výzkumu korundu. 
Obrátíme se s dotazy na ruskou 
stranu,“ poznamenal ředitel mu-
zea Václav Houfek. Průzor byl 
z umělého safíru, který tehdy 
podnik jako jeden z mála uměl 
vyrobit. „Ústecká chemička v té 

době našla originální řešení. Ně-
kolik experimentálních výrobků 
tohoto typu se dodnes ve Spol-
chemii dochovalo a jeden jsme 
nyní získali do sbírky,“ doplnil 
historik Martin Krsek. Umělé 
safíry vyráběla ústecká Spol-
chemie v letech 1947 až 2015. 

Podle zástupců společnosti byly 
nejčistší na světě. Využití na-
cházely i po roce 1989 i v ame-
rickém kosmickém programu, 
sloužily také pro výrobu neprů-
střelných skel, optiky včetně 
vojenské, LED svítidel i ke šper-
kařství.  gz

Za parkování se bude platit u kampusu i v Předlicích
Ústí nad Labem – Bezplatné par-
kování v blízkosti univerzitního 
kampusu a v předlické průmy-
slové zóně končí. Nejpozději 
v září tam budou muset řidiči 
platit. Podle náměstka primáto-
ra Martina Hausenblase nechá 
město u kampusu, na žádosti 
místních obyvatel, kteří nemají 

kde parkovat, umístit automa-
ty do ulic Palachova, Resslo-
va a Pasteurova. Další automat 
chce město umístit do průmyslo-
vé zóny v Předlické ulici, kde má 
pomoci řešit potíže s kamiony.

„Tam jsou dlouhodobě pro-
blémy s odpadky a prostitu-
cí. Prostě problémy způsobené 

parkováním kamionů, takže 
jsme přistoupili k tomu, že tuto 
oblast zpoplatníme, a to tak, aby 
částka demotivovala řidiče ka-
mionů tam parkovat,“ upřesnil 
náměstek Hausenblas. Nákup 
sedmi nových parkovacích au-
tomatů přijde na více než milion 
korun.  gz
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Bezmoc je to nejtěžší, říká sestřička z JIP

Jak ovlivnila pandemie podo-
bu vaší práce?

Je to úplně jiné. Musíme se 
střídat. Pracujeme totiž v ove-
ralech s respirátorem třídy 
FFP3 a se štítem, což je nároč-
né. Střídáme se dvě po několi-
ka hodinách. Takže o pacienty 
pečují vždy dvě sestry, místo 
čtyř. Ale v tu chvíli musíme 
obstarat práci za čtyři sestry. 
Práce v overalu je o dost ná-
ročnější. Kdo v tom nedělá, si 
to neumí představit. Člověk je 
stále propocený a špatně se 
mu dýchá. 

Zažila jste někdy, alespoň 
v menší míře to, co zažíváte 
v posledním roce?

Pracuji jako sestra 27 let 
a tohle, co zažíváme nyní, po-
slední rok, jsem nezažila ni-
kdy. Je to hrozně náročné ob-
dobí a přiznám se, že nejen já, 
ale většina sester si sáhla na 
dno. Nejen my sestry z covi-
dové JIPky, ale i kolegyně z ji-
ných oddělení, které se nyní 
musí starat o jiné pacienty, 
než byly běžně zvyklé. Napří-
klad sestry z ortopedie. V běž-
ném režimu nebyly zvyklé na 
úmrtí, nebyly zvyklé na pa-
cienty s interními problémy 
a s dušností. 

Staráte se o covid pozitiv-
ní pacienty, co je na tom 
nejtěžší?

Leží u nás mladí, donedávna 
naprosto zdraví lidé, kteří na-
jednou bojují o život. Tato ne-
moc se opravdu netýká jen sta-
rých, nemocných, obézních lidí, 
ale leží u nás například čtyři-
cátníci, kteří se léčili maximál-
ně s banalitou nebo se neléčili 
vůbec. Ta bezmoc, že jim nemů-
žete pomoci, je na tom nejtěž-
ší. Že ten dýchací přístroj je pro 
ně to poslední a ani ten nemusí 
pomoci. Nejhorší je vidět ty oči 
lidí, kteří se vlastně dusí.

To musí být náročné…
Je. Když pacienty chláholím, 

že zas bude líp, tak si říkám: 
Doufám, že jim opět nelžu. 
Právě nedávno jsem jednomu 
hodnému pánovi slíbila, že ne-
umře, a v hlavě už jsem měla: 
Snad mu nelžu... a teď, už je na 
dýchacím přístroji a vyhlídky 
má špatné.

Co byste vzkázala veřejnosti, 
že je nyní nejdůležitější, z va-
šeho pohledu?

Aby byli všichni opatrní. Zby-
tečně se neshlukovali. Máme 
zkušenost, že i rodinné osla-
vy můžou mít fatální následky. 

Covid se týká opravdu všech. 
Nejen starých, nemocných, 
obézních, ale i třeba imunit-
ně zdatných lidí. Nikdo z nás 
dopředu neví, jak ho covid na-
padne, jaký bude mít průběh 
a jaké pak bude mít následky. 

Doporučila byste očkování?
Ano. Sama už jsem oočkova-

ná a doporučuji. Já i kolegyně 
z oddělení v tom vidíme světlo 
na konci tunelu. Je vidět, že ve 
státech, kde je očkování dále, 
už se život vrací k normálu.

Nebála a nebojí se o vás 
vaše rodina?

Ne, protože když pande-
mie loni na jaře začínala, tak 
se přiznám, že jsem tu nemoc 
považovala za takovou horší 
chřipku. Na to jsme zvyklé. 
Během chřipkových epidemií 

u nás leží starší lidé nebo ne-
mocní s vážným průběhem 
chřipky. Ale loni v říjnu se 
nám ukázalo, že covid je úpl-
ně něco jiného. Ta nemoc se 
chová úplně jinak než běžná 
chřipka.

Jak sestřička z covidového 
oddělení relaxuje?

Přiznám se, že je to jak kdy. 
Někdy přijdu domů a brečím, 
musím na to hodně myslet. 
Pomáhá mi sport. V zimě to 
byla turistika a teď sednu na 
kolo a jedu si pročistit hlavu. 
Ale také nám pan primář za-
jistil supervizorku, která nás 
vyslechne a pomůže nám s po-
hledem na současnou situaci, 
kterou zažívá většina z nás po-
prvé v profesním životě. Nikdy 
bych netušila, že mi tohle vy-
povídání tolik pomůže. 

Starají se o pacienty s nemocí covid-19. 
Musí se chránit od hlavy až k patě oblekem, 
kapucí, respirátory i štíty. Přestože 
počty nakažených klesají, na covidových 
jednotkách stále lidé bojují o své životy. 
Podle sestry z teplického covidového 
oddělení jednotky intenzivní péče Jitky 
Hájkové zdravotníci fungují na hranici svých 
možností. 
Gabriela Zlámalová

Očkovací centra jsou v nemocnici a ve Zdravotním ústavu
Ústí nad Labem – Na očkování 
proti nemoci covid-19 se může-
te přihlásit v ústecké Masary-
kově nemocnici a ve Zdravot-
ním ústavu. Očkovací centrum 
v Masarykově nemocnici se na-
chází na adrese Sociální péče 
3316 /12A, adrese budova I, 
2.NP (vedle Kožní ambulance), 
otevřeno je pondělí a středa 
9:00–19:00 a úterý, čtvrtek až 
neděle 7:00–19:00 (polední pře-
stávka 12:30–13:30). Očkovací 

centrum ve Zdravotním ústavu 
najdete na adrese Na Kabátě 
229 a je v provozu každý pracov-
ní den od 8:00 do 12:00 hodin. 
Očkovací centrum v nemocnici 
bude od 3. května fungovat v bu-
dově bývalého rektorátu univer-
zity v Hoření ulici vedle zchátra-
lého hotelu Máj. Denně od 8:00 
do 18:00 hodin. Pro zajištění ter-
mínu je nutná registrace v Cent-
rálním registračním systému na 
webové adrese crs.uzis.cz.  gz
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Vlaky na Kozí dráhu jsou objednané
Ústecko – Kraj objednal turistic-
ké vlaky na Kozí dráze. Mezi 
Děčínem a Telnicí by měly vlaky 
poprvé vyjet v červenci. Podle 
náměstka hejtman Jiřího Řehá-
ka kraj objednal čtyři páry vla-
ků na víkendové dny. „Kraj by to 
mělo vyjít na 1,5 milionu korun, 
ale počítáme s tržbou zhruba 
250 tisíc korun, které je potřeba 
odečíst,“ vysvětluje Řehák.

Teď je na Správě železnic, 
zda provoz na základě objed-
návky zajistí. V těchto dnech 
totiž neschválila centrální ko-
mise ministerstva dopravy na 
opravu této trati peníze. Pro za-
čátek jde asi o padesát milionů 
korun. 

Ministerstvo dopravy se od-
kázalo na usnesení děčínského 
zastupitelstva, které prosazu-
je v místě dráhy vybudování 

Kraj dostane peníze  
na opravy silnic
Ústecký kraj – Kraj letos dostane 
od státu více než 300 milionů 
korun na opravy silnic. Peníze 
od Státního fondu dopravní in-
frastruktury musí použít právě 
na opravu silnic druhých a tře-
tích tříd. 

Podle hejtmana Jana Schille-
ra je zajištěné financování 
a můžou začít nutné opravy 
po právě skončené zimě. Spo-
luúčast kraje bude asi 54 mili-
onů korun.  gz

Vlna podpory zahradě pomohla

Plán umožní víc 
parkovacích míst

Ústí nad Labem – Majitelé pozem-
ků, investoři a dotčené orgány 
mohli připomínkovat do konce 
dubna změny územního plánu 
města Ústí nad Labem. Změ-
ny v územním plánu by mohly 
umožnit rozšíření parkovacích 
ploch zejména na sídlištích.

Podle architekta Ladislava 
Komrsky by pak bylo možné 
zvětšit kontejnerová stání, roz-
šířit parkovací stání do nava-
zující zeleně nebo z podélných 
stání udělat příčná. „Bylo by 
možné odblokovat některé pro-
jekty, které jsou v tomto smys-
lu už připravené,“ řekl Komr-
ska. Po vypořádání připomínek 
a námitek by mohli zastupitelé 
změny územního plánu v nej-
bližších měsících schválit.  gz

Ústí nad Labem – Zoologickou 
zahradu lidé během opatření 
proti šíření koronaviru pod-
porují krmivem i penězi. Nosí 
ovoce a zeleninu, piškoty, gra-
nule i konzervy. „Za posled-
ní měsíc se nám sešlo krmiva 
a potravin za více než 100 tisíc 
korun. Darované krmivo po-
krývá spotřebu na 2 až 3 týd-
ny,“ říká mluvčí Matěj Kyn-
št s tím, že čerstvá zelenina 
a ovoce jsou zkrmovány ihned, 
trvanlivé krmivo je skladová-
no a spotřebováváno postup-
ně dle potřeby. Podle mluv-
čího stoupl i zájem o adopce 
zvířat. „Tyto smlouvy přines-
ly ústecké zoologické zahra-
dě již více než půl milionu ko-
run,“ dodal. V současné době 
je zahrada otevřená, ale stále 
platí řada omezení a opatření, 
jako např. uzavření vnitřních 
prostor, zrušené předváděcí 
akce a komentovaná krmení 

či omezená kapacita návštěv-
nosti. „S akcemi v areálu zoo 
proto prozatím vyčkáváme, 
aby nedocházelo ke shluková-
ní návštěvníků. Nyní je největ-
ší pomocí a podporou návštěva 
zoo,“ uzavírá Kynšt.  gz

Vandalové řádí 
v letním kině
Ústí nad Labem – Areál letního 
kina v centru města stále čas-
těji čelí útokům vandalů. Podle 
ředitele kulturního střediska 
Ivana Dostá-
la demolu-
jí městský 
majetek. Na 
denním po-
řádku je tak 
ničení košů, 
laviček nebo sloupů veřejného 
osvětlení. „Letní kino by mohlo 
po dalším rozvolnění protiepi-
demických opatření začít zno-
vu sloužit ke kulturním akcím, 
a proto je důležité, aby v areá-
lu probíhaly častější kontroly 
strážníků městské policie,“ vy-
světluje Dostál. Zástupce ředite-
le městské policie Jan Novotný 
vysvětlil, že se vandalismu často 
dopouštějí mladiství a jejich pře-
stupky pak musí strážníci řešit 
spolu se sociálním odborem.  gz

Skláři přispěli na pořízení vozíku pro Kryštůfka
MC
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21
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Rodičům malého Kryšto-
fa, který se narodil předčasně 
s vrozenou vývojovou vadou 
hydrocefalus, předali teplič-
tí skláři příspěvek na invalid-
ní vozík. „Tatínek Kryštofa je 
naším dlouholetým zaměst-
nancem a pro AGC Flat Glass 
Czech je samozřejmostí po-
máhat, proto jsme rodičům 
přispěli 10 tisíci korunami na 
invalidní vozík,“ řekl personál-
ní ředitel sklárny Libor Sehnal. 
Vozík pro Kryštofa částečně 
hradí pojišťovna a s příspěv-
kem od AGC si jej rodiče mo-
hou dovolit. 

Dvanáctiletý Kryštof se na-
rodil s onemocněním, při němž 

dochází k nadměrnému hro-
madění mozkomíšního moku 
uvnitř lebky a mozku a které 
se zpravidla řeší neurochirur-
gickou operací – zavedením 
takzvaného šantu, tedy hadič-
ky, která odvádí mozkomíš-
ní mok. Má také levostrannou 
mozkovou obrnu a vývojově je 
na úrovni 18 měsíců až 3 let. 
Aby se dále vyvíjel, je nutné 
s ním pravidelně rehabilitovat 
a evokovat zdravé mozkové 
buňky. Jednou z léčebných me-
tod je Klim-Therapy. Bohužel, 
i když dětem terapie pomáhá 
nejen v pohybu, ale i mentál-
ně, pojišťovna ji nehradí ani 
na ni nepřispívá. AGC proto 

před dvěma lety poskytla ro-
dičům 50 tisíc korun, aby Kryš-
tof mohl terapii podstoupit 
v lázních Klimkovice. „Dvakrát 
do roka jezdíme s Kryštůfkem 
do lázní na různé terapie, kte-
ré mu velice pomáhají. Není to 
vůbec levná záležitost,“ shod-
li se rodiče. Skláři pravidel-
ně podporují handicapované 

či znevýhodněné už řadu let. 
„Obdarování dětí, které po-
třebují naši pozornost a péči, 
je v rámci fungování společ-
nosti už tradicí. Patří to k na-
šim aktivitám, které demon-
strují jednu z hlavních hodnot 
skupiny AGC, a tou je spole-
čenská odpovědnost. Teplice 
a naše sklárna k sobě patří už 
více než sto let. Bez obyvatel 
tohoto města by nebylo úspě-
chu naší firmy. Snažíme se, 
abychom k dobrému životu 
v našem městě přispívali i my. 
Třeba tím, že ulehčíme život 
některým z těch, kteří nemají 
na růžích ustláno," dodal Libor 
Sehnal.  pr

Foto: Měú krupka

cyklostezky. Správa železnic 
tak chce s obcemi podél trati 
i s vedením kraje o dalším vyu-
žití Kozí dráhy jednat.  gz
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Radka Fišarová: Ústí bylo prostě naše 

je muzikálová, jazzová i šansonová 
zpěvačka. Narodila se 1. prosince 
1977 v Praze a od malička ji to táhne 
k hudbě. Zpívala ve folkové skupině 
své starší sestry a později založila 
vlastní country skupinu. Ústečtí 
diváci ji mohou vidět v Severočeském 
divadle opery a baletu jako hraběnku 
Karolínu z Dubna v muzikálu Casa-
nova. S hercem Jiřím Hánou má syna 
Oskara.

Radka Fišarová
P R O F I L

Říká se o ní, že je česká Edith Piaf. Muzikálová 
zpěvačka a šansoniérka Radka Fišarová se 
navíc narodila ve stejný den jako legendární 
francouzská hvězda, což považuje za osudové. 
První úspěchy slavila na ústecké Trampské 
Portě a po skončení epidemiologických opatření 
ji Ústečané mohou znovu vidět na jevišti 
Severočeského divadla, kde hraje hraběnku 
v muzikálu Casanova.
Gabriela Zlámalová

Zpíváte odmalička, chtěla 
jste vždy být zpěvačkou?

Myslím, že mi to opravdu při-
šlo jako zcela přirozené. Hud-
ba byla vždy součástí našeho 
běžného života doma. Vyrůsta-
la jsem v době, kdy se o prázd-
ninách hrálo v každém kempu, 
u každého táboráku. Lidé se 
tak úžasně přátelili, a to jsme 
nebyli trampská rodina. Bylo 
to prostě normální. To, že jsem 
pak měla velké štěstí a vzali 
mě na konzervatoř, jsem si v tu 
dobu nijak neuvědomovala. 
Jsem ale za to ráda. I za všech-
ny následující příležitosti.

Co na to říkali rodiče? Ne-
chtěli, abyste dělala něco 
„solidnějšího“?

Já sama jsem chtěla být sta-
vařka, věnovat se interiéru. 
Rodiče mám, oba původně, 
projektanty. Nicméně respek-
tovali moje nadšení. Já tu pusu 
prostě nezavřela, co jim zbýva-
lo (smích). Stáli vždy při mně. 
Ale rozhodně si uvědomovali 
už během studia konzervatoře, 
že to je hodně časově nároč-
né povolání. Vypadá to možná, 
že si někde skočíme zazpívat 
a dostaneme potlesk a ještě 
honorář, že za tím nic není. 
Realita je taková, že většina 
umělců má za sebou několik 

let studií, a v praxi zkouší ně-
kolik měsíců zcela zdarma, 
bez víkendů a s nejistotou, 
zda bude zrovna zkoušený kus 
úspěšný.

Jednou moji kolegové ta-
nečníci počítali, kolik vydělali 
korun za hodinu práce. Vyšlo 
jim to na 5 korun. Neuvěřitel-
né, že? Ano, tuto profesi mu-
síte prostě milovat. Musíte ji 
cítit jako poslání dělat lidem 
radost a povzbuzovat je. Nako-
nec osobní přístup k jakéko-
liv profesi považuji za součást 
profesionality.

Vaším pracovním nástrojem 
je hlas. Jak si ho chráníte?

Snažím se dobře spát. A hod-
notit věci v klidu. Humor je lék 
na vše, tak když mám stažené 
hrdlo, snažím se si uvědomit, 
oč tu vlastně běží…

V ústeckém divadle ztvárňu-
jete roli hraběnky Karolíny 
z Dubna v muzikálu Casa-
nova, jak se vám tato role 
hraje?

Hraběnka z Dubna je skvě-
lá role. Moc jsem za ni ráda. 
V muzikálech si obvykle ne-
mám možnost zahrát něco tak 
pěkně praštěného. Je to sice 
poloha, řekla bych operetní, 
ale o to větší výzva a zábava to 
pro mě je.
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Radka Fišarová: Ústí bylo prostě naše 
d u b e n / k v ě t e n  2 0 2 1

barva: dnes podle nálady, v dětství jednoznačně 
zelená 

jídlo: česká klasika 

hudba: poctivá a hlavně živá

oblíbené číslo: 4

politik: Jára Cimrman

M O J E  N E J

Jak se vám vůbec hraje před 
ústeckým publikem?

V Ústí jsme prvně hrá-
li Edith-vrabčák z předměstí. 
Ze všech scén, kde jsme Edith 
hráli, s nejlepším zvukem. To 
je pro nás zpěváky vážně moc 
důležité! A ústecké publikum 
je skvělé. Jezdíme sem každý 
rok také koncertovat, při fes-
tivalu Malá Paříž, Malý Ham-
burk a Rogallo DC, s mými mu-
zikanty. Je to tu rok od roku 
lepší. Navíc jako malá holka 
jsem sem jezdila soutěžit na 
Trampskou Portu, kde jsme 
slavili první úspěchy. Ústí bylo 
prostě naše. To v nás bude 
vždycky. Už se nám stýská.

Když hrajete v ústeckém di-
vadle, najdete si i čas na po-
znávání města?

No, během představení na 
to opravdu moc čas není. Ale 
jako děti jsme sem velmi čas-
to jezdili se známými z Děčí-
na na různé dětské akce. Na 
Střekově jsem byla mnoho-
krát. I pracovně.

Líbí se vám Ústí nad La-
bem nebo jeho okolí?

Mně se líbí každé 
město u řeky. Ráda 
tudy i jen projíždím.

Říká se vám čes-
ká Edith Piaf. 

Co na to 
říkáte?

Já za to oslovení dě-
kuji. Ani nevím, kdo s tím 
přišel, neb samozřejmě reper-
toár této skvělé šansoniérky 
může zpívat kde kdo. Mě ov-
šem byla do cesty dána v podo-
bě představení Edith–vrabčák 
z předměstí a nějak jsem vplu-
la díky jejímu životnímu příbě-
hu do světa šansonu a zkrát-
ka mi setkání s Edith změnilo 
život. Navíc jsme narozeny ve 
stejný den, beru to jako osu-
dové… a vede mě to k velké 
pokoře.

Vzpomenete si, kdo vás 
k šansonům přivedl?

Petr Malásek a Libor Vacu-
lík, když mi nabídli tuto roli 
pro plzeňské komorní divadlo. 
Nyní je tomu 20 let a s před-
stavením se pomalu loučíme. 

V Mahenově divadle v Brně 
i v Plzni.

A jde říct, jakou písničku 
máte nejraději?

Tak to bych asi váhala. Mys-
lím, že ty nejoblíbenější možná 
ani nezpívám.

Jak to?
Tak to bývá. Každopádně 

mám ráda například Sous le 
ciel de Paris. A čím jsem star-
ší, tak Ničeho nelituji – Non je 
ne regrette rien.

Zpíváte i v muzikálech. Mů-
žete říct, jaká role je vám 
nejbližší?

Měla jsem velmi mě mi-
lou roli, Káču v Divotvorném 
hrnci, kterou jsem hrála na 
Otáčivém hledišti v Českém 
Krumlově. Zásadní role Evita. 
A samozřejmě Edith. No a pak 
od Kleopatry až po Kata Myd-
láře spousta kousků v divadle 
Broadway. A vlastně to nejsou 
jen ty role, co mám ráda. Je to 
spousta báječných kolegů. 

Vím, že máte syna. Jak se 
vlastně dá skloubit úspěšná 
kariéra a rodina?

Pro mě je na prvním místě 
Oskar. To si člověk opravdu 
musí zvolit. I tak mám velmi 
vytížené rodiče hlídáním. Sa-
mozřejmě pokud je standardní 
provoz a můžeme hrát. Ale jed-
no musí mít přednost. Možná 
jsem díky tomuto rozhodnutí 
o něco pracovně přišla. Jenže 
to za to neskutečně stojí.

Co ráda děláte ve volném 
čase?

Jezdím na kole, čtu si, 
chodím. Učím se, tvořím, 
vymýšlím.

Poslední rok je ve zname-
ní koronaviru, přesto…, co 
zajímavého vás v nejbližší 
době čeká, nebo jste právě 
dokončila?

Během loňské jarní vlny 
jsme dotočili CD s kapelou. 
Ale pandemie jeho vydání po-
zdržela. Jmenuje se Krámek 
s nadějí. Protože naděje se 
pro mnoho lidí nejen v naší 
oblasti stala klíčovým slovem 
dnešní doby. I když nás ještě 
čeká těžká zkouška, stále se 
snažím se soustředit na to, co 

nám tato doba může přinést, 
nikoliv, co nám bere. Stej-
ně jsem pojmenovala i můj 

charitativní projekt, který by 
měl pomáhat dětem s handica-
pem a seniorům.

Muzikálová zpěvačka Radka Fišarová má k Ústí blízko.  Foto: monika navrátilová



Zoo je otevřená: Sledujte semafor 

1 0

Po dlouhé uzavírce je are-
ál ústecké zoologické zahra-
dy pro veřejnost opět otevřen. 
Podle mluvčího zoo Matěje Ky-
nšta však stále platí některá 
hygienická opatření. 

Nebudu se ptát, co je u vás 
nového. To je jasné, máte 
znovu otevřeno. 

Máme radost z toho, že je 
zoo znovu otevřená. Až do 
odvolání jsou ale uzavřeny 
všechny vnitřní prostory včet-
ně pavilonů a restaurací, kte-
ré nyní vydávají občerstvení 
přes okénko. V areálu také 
platí povinnost zakrytí dýcha-
cích cest a udržování bezpeč-
ných rozestupů. Z tohoto dů-
vodu jsou prozatím zrušeny 
všechny předváděcí akce se 
zvířaty, komentovaná krmení, 
zážitkové programy i provoz 
zoovláčku. Výrazně omeze-
na je také kapacita návštěv-
nosti zoo. Všem, kteří zvažují 
návštěvu zahrady, doporu-
čujeme zkontrolovat takzva-
ný semafor návštěvnosti na 
našem webu. Dle aktuálního 
počtu návštěvníků zobrazuje 
semafor barevná světla. Svítí-
-li zelené světlo, je možné zoo 
bez obav navštívit. Oranžové 
světlo značí, že kapacita bude 
brzy naplněna a stojí za to ná-
vštěvu zvážit. Červené světlo 
znázorňuje, že areál je napl-
něn a je nutné počkat, než 
část návštěvníků odejde.

Co chystáte na léto? 
Během jarních a letních mě-

síců probíhá řada tradičních 
akcí pro veřejnost. V současné 
době vyčkáváme na jednotlivé 
vlny rozvolňování, dle kterých 
budeme realizovat finální po-
dobu akcí. V plánu je Noc snů, 
tradiční akce pro hendikepova-
né, Den chutí, jenž je zaměřen 
na produkci palmového oleje 
a následné ekologické dopa-
dy. Počítá se také s večerními 
komentovanými prohlídkami 
a prázdninovým kvízem pro 
školáky. V současné době však 
pořádání hromadných akcí 
není možné.

Na co byste návštěvníky 
nalákal? 

I přes jednotlivá omezení na-
bízí areál ústecké zoo mnoho 
zajímavých zážitků a příjemné 
prostředí. Po více než půlroční 

uzavírce se návštěvníci mohou 
těšit na více než 1200 zvířat 
v téměř dvou stech druzích. Pa-
tří sem například skupina tuč-
ňáků brýlových, tygři malajští 
či skupina lemurů kata, která 
se již rozrostla o letošní mláďa-
ta. Za zmínku určitě stojí také 
stádo zeber Hartmannové, tro-
jice tuleňů obecných či ikona 
zoo slonice Delhi. 

Máte nějaké zajímavé 
přírůstky? 

Již v březnu přivítala zoolo-
gická zahrada nového obyvate-
le. Je jím dvouletá samice irbise 
Tierra, na kterou již čekal sa-
mec Cristi. Na svět přišla mlá-
ďata u lemurů kata i lemurů 
vari. Mezi další narozená mlá-
ďata patří například sameček 
lamy krotké či kolouchové jele-
nů sika, kteří se rodí každým 
rokem.  dam

Karel May v Brné
Část svého románu Vánoce napsal 
spisovatel Karel May v Brné, kde tehdy 
pobýval. Z velké části se příběh odehrává 
na českém území. Pojednává o výpravě 
dvou chudých saských studentů do Čech, 
která je předehrou dramatického příběhu 
na americkém kontinentě, kde nechybí 
hrdinové Vinnetou a Old Schatterhand. 
Vánoce patří k méně známým 
Mayovým dílům, ale z pohledu badatelů 
o spisovatelově životě jde o mimořádný 
román.

Největší povodeň 
Malovaný střelecký terč, který v roce 
1846 dal zhotovit ústecký měšťan Johan 
Lumpe, můžete vidět v muzeu. Na terči 
je v pohledu z vrchu Větruše zachycena 
katastrofální povodeň z konce března 
1845. Během necelých tří deštivých dnů 
vystoupila 30. března 1845 hladina 
řeky Labe na svůj zatím nejvyšší známý 
stav 1235 cm s průtokem asi 5600 m3 
za vteřinu. V Ústí voda dosahovala až 
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
a zatopila i Klášterní ulici, kde je dnes 
budova České národní banky. Směrem 
k Trmicím a Předlicím se vytvořilo velké 
jezero. V místech, kde je dnes takzvaná 
stará vrátnice do Spolchemie, stála 
tehdy kaplička, která byla až po střechu 
zatopena. Proud Labe prakticky smetl 
domy v blízkosti řeky od Litoměřic až 
po Drážďany, kde povodeň strhla velký 
labský most. V důsledku povodně zmizela 
i řada labských ostrovů, odkud proud 
odnesl veškerou půdu včetně vzrostlých 
stromů, jako tomu bylo například na 
ostrově pod Mariánskou skálou.  dam

V Í T E ,  Ž E 
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Fond žlutomodrých podpořil zdravotní sestru
PR

Bývalá sestřička z ortope-
dických sálů teplické nemoc-
nice dostala od nadačního 
fondu teplických fotbalistů 
speciální antidekubitní pro-
gram, včetně antidekubit-
ní matrace za více než 26 ti-
síc korun, který je určen pro 
léčbu proleženin až čtvrtého 
stupně. 

Na tuto možnou pomoc upo-
zornily nadační fond její býva-
lé kolegyně z teplické nemoc-
nice. „Pevně věříme, že paní 
Marcele, která je po několika 
operacích krční páteře, an-
tidekubitní program pomů-
že,“ přeje si Vilém Kunz, člen 
správní rady Nadačního fon-
du FK Teplice. „Tato matrace 
mi velice usnadní žití a po-
může, aby u mě nedocháze-
lo ke zdravotním komplika-
cím, kterých jsem si za těch 
dvacet let, co jsem na vozíku, 
užila víc než dost,“ děkovala 
na dálku paní Marcela. Nákup 

antidekubitního programu Al-
pha proběhl přes společnost 
Rehabcare, která zajistila také 
instalaci přímo u paní Marcely.

Nadační fond FK Teplice se 
snaží pomáhat zejména orga-
nizacím a osobám v regionu, 

které to potřebují, už téměř 
rok. Pokud i vy máte ve svém 
okolí příběh, který by mohl Na-
dační fond FK Teplice podpo-
řit, tak můžete využít kontaktů 
v sekci Více než fotbal – Na-
dační fond.  pr

Skláři nakoupili 
krémy pro Štěpánka

Nadační 
fond FK Tep-
lice nakou-
pil krémy 
a obvazy pro 
malého Ště-
pánka z Tep-
lic, který 
v létě 2019 
utrpěl vážné 
popáleniny. 
Krémy dnes předal předseda 
správní rady nadačního fondu 
Martin Kovařík mamince Ště-
pánka. „Moc děkujeme a váží-
me si podpory od nadačního 
fondu, který se nám rozhodl 
v této složité době pomoci,“ 
děkovala maminka Jiřina.

Nadační fond FK Teplice tak 
pokračuje v podpoře potřeb-
ným z Teplic a okolí. „Příběh 
Štěpánka nás všechny zasáhl, 
proto jsme se rozhodli alespoň 
takto pomoci,“ říká předseda 
správní rady Martin Kovařík.
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Činoherák chce hrát od května
Ústí nad Labem – V Činoherním 
studiu v současnosti zkouší no-
vou hru, stejnojmennou diva-
delní adaptaci filmu Najal jsem 
si vraha finského režiséra a sce-
náristy Akiho Kaurismäkiho. Ve 
stádiu příprav je a na svou letní 
premiéru čeká Černá sanitka, 
pop-upový projekt s neobvyklou 
divadelní formou, která zpra-
covává městské legendy. „Pre-
miéru inscenace Najal jsem si 
vraha včetně dalších inscena-
cí máme v plánu uvést v rámci 
open air přehlídky Letní štace,“ 

podotýká Petr Kuneš z Čino-
herního studia. Ta by měla na-
vázat na její loňskou edici, kdy 
v divadle inscenace uváděli pod 
širým nebem na hradě Střekov, 
na termálním koupališti v Brné 
a v zahradě Českého rozhla-
su. „V letošním roce jsme mezi 
hrací místa zařadili i atrium 

Ústí nad Labem – Při jednání s hu-
debníky o termínech koncer-
tů je podle ředitele kulturního 
střediska Ivana Dostála cítit 
velký smutek. „K tomu i určitá 
odevzdanost, že se situace stále 
nelepší natolik, aby bylo možno 
začít koncertovat a normálně 
vystupovat,“ říká Dostál. 

V kulturním středisku ale ne-
ztrácejí naději a občas udělají 
streamovaný koncert – naposle-
dy 21. dubna Fešáků, kteří zá-
roveň křtili nové album. Dostál 
věří, že v létě by už mohl být 
program v letním kině. „Mezi-
národní jazz and blues festival 
na podzim určitě uspořádáme, 
i když stále nevíme, jak to bude 
s umělci ze zahraničí. V přípa-
dě nutnosti ho uděláme s naši-
mi umělci. Je jich v Česku dost 
a dost,“ dodává ředitel.  dam

Filmaři vrátili továrníkův stůl do Schichtovy vily
Ústí nad Labem – Čerstvě vydra-
žená vila Heinricha Schichta 
v Ústí nad Labem se nedávno 
stala kulisou prvních natáče-
cích dnů celovečerního filmo-
vého dokumentu o významném 
průmyslnickém klanu spojeném 
s legendárním mýdlem s jele-
nem či tukem Ceres. 

Při této příležitosti se ve spo-
lupráci s muzeem vrátilo do ho-
nosného sídla několik drobnos-
tí z konfiskovaného majetku 
Schichtů včetně starožitného 

psacího stolu s dramatickým 
příběhem. „V roce 2018 se na 
nás v reakci na aktuální výsta-
vu Schichtova epopej obrátil 
Tomáš Charvát z Liberce, zda 
bychom mu nedokázali pomoc 
potvrdit legendu rodinného psa-
cího stolu, který měl pocházet 
z nějaké Schichtovy vily. Staro-
žitný kus jsme identifikovali na 
jedné fotografii z roku 1930. Jde 
přímo o stůl Heinricha Schich-
ta,“ poznamenal k unikátní fil-
mové kulise historik muzea 

Martin Krsek. Stůl zachránil 
před likvidací v devadesátých 
letech otec majitele, který před-
nášel na pedagogické fakultě, 
pod níž spadala i vila coby stu-
dentské koleje. „Občas chodil do 
školní dílny, která ve vile také 
sídlila, a tam objevil starožit-
ný psací stůl. Místní pracovníci 
si z něj udělali truhlářský ponk 
a byl v tak špatném stavu, že ho 
vyhodili s tím, že ho rozštípou 
do kamen,“ osvětlil původ To-
máš Charvát.  dam

ústeckého muzea. Rádi bychom 
hráli už od konce května a s ma-
lými přestávkami až do srpna,“ 
dodal. Do letního programu sa-
mozřejmě řadí i festival Diva-
delní zahrada a také zájezdo-
vá představení po celé České 
republice. „Jakmile se situace 
vyjasní, jsme připraveni hrát. 
Pracujeme s několika varianta-
mi, kdy bychom mohli nastou-
pit na jeviště, anebo hrát venku. 
Věříme, že ten čas, kdy to bude 
možné a bezpečné, nastane co 
nejdřív,“ uzavírá Kuneš.  dam
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE a ZpDVPP ÚSTÍ NAD LABEM

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem je 
i v novém roce uzavřen z důvodu situace s Covid-19. Po 
dobu uzavření jsme nezaháleli a řadu věcí se nám po-
dařilo udělat. Zčásti jsme vymalovali a zrekonstruovali 
náš divadelní sál, instalovali nové výukové obrazy, ná-
pisy na schodiště, pořídili nové výukové prvky a i nové 
herní prvky do areálu před domem. Od poloviny ledna realizujeme on-li-
ne vědomostní soutěže vyhlášené MŠMT. V současné době se pilně při-
pravujeme na letní činnost, v nabídce máme již 77 letních táborů – 65 pří-
městských a 12 pobytových. 
Se spolupracující organizací pro vás dále připravujeme nabídku dotova-
ných příměstských táborů (kempů) obohacených o vzdělávání zábav-
nou formou. 
Pevně věříme, že se do léta současná epidemiologická situace zlepší 
natolik, že letní činnost proběhne za podobných opatření jako v minulém 
roce. Zodpovědně se proto připravujeme na veškerá možná protiepide-
miologická nařízení, která mohou být vydána tak, aby veškerá činnost 
probíhala maximálně bezpečně jak pro naše interní i externí pedagogy, 
tak i pro všechny zúčastněné děti. 
V následujícím období (v průběhu května) budeme vracet všem platícím 
účastníkům poplatky za neuskutečněné schůzky kroužků a kurzů, které 
byly v tomto školním roce z důvodu pandemie Covid-19 omezeny (po-
kud některé kroužky určitou formou probíhaly, může být vrácena pouze 
adekvátní část z poplatku). Částky budou vraceny postupně na účty, ze 
kterých byly hrazeny. 
Zároveň počínaje 1. 5. 2021 bude spuštěno na našich stránkách www.dd-
mul.cz online přihlašování na pravidelnou zájmovou činnost pro školní 
rok 2021/2022. Prosím, berte na vědomí, že některé kroužky a kurzy bu-
dou teprve doplněny v nadcházejících dnech a týdnech – sledujte tedy 
pravidelně aktualizovanou nabídku.
Na stránkách také můžete stále přihlašovat děti na pobytové či příměst-
ské tábory konané o letních prázdninách.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se snad již brzy na viděnou.
 Kolektiv pedagogů DDM a ZpDVPP Ústí n. L.
Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení na www.ddmul.cz.

K Ř Í Ž O V K A Citát Johanna Wolfganga Goetha
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Odstartoval nábor 
malých hokejistů

Krásné gesto 
basketbalistek 
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Všichni trenéři se již těší na 
nejmladší hráče našeho klu-
bu HC Slovan Ústí nad Labem. 
Velmi rádi uvítáme do kolek-
tivu i nové tváře, které zatím 
nemají s hokejem zkušenos-
ti. Na tréninky, které budou 
v měsíci květnu a červnu pro-
bíhat suchou formou, mohou 
přijít kluci i holky ve věku 
3–8 let. Tréninky by měly začít 
od 3. 5. 2021. V případě zlep-
šení epidemiologické situa-
ce bychom trénovali v těchto 
dnech a časech. V pondělí na 
zimním stadionu od 17:30 do 
18:30 hod.; ve středu na umě-
lé trávě u zimního stadionu od 
17:00 do 18:00 hod. K tréninku 

potřebujete pouze sportovní 
oblečení. V případě jakýchko-
liv dotazů kontaktujte šéftre-
néra mládeže Michala Kváše 
777 158 233 nebo hlavního tre-
néra základny Václava Draho-
ráda na 725 093 129. Těšíme se 
na všechny sportovce. 

 HC Slovan Ústí nad Labem

Trénovat společně nemohou 
a bojovat v zápasech za svůj 
tým a Slunetu už vůbec ne, ale 
moc dobře si uvědomují, že jsou 
lidi, kteří svádí daleko důleži-
tější bitvy v první linii, a tak se 
naše juniorky U19 rozhodly pod-
pořit zdravotníky v Masarykově 
nemocnici a upekly jim nějaké 
dobrůtky. Mlsání bylo dokonce 
tolik, že to vystačilo na dvě od-
dělení, a nutno říci, že zdravot-
níky v této nelehké době potěši-
lo. Krásné gesto, holky. 

 Sluneta Ústí nad Labem 

Ocenění šéftrenéra 
ústeckých karatistů

Šéftrenér našeho klubu Josef 
Rajchert převzal z rukou pri-
mátora města Ústí nad Labem 
Petra Nedvědického cenu. Po-
děkování za dlouholetou vzor-
nou reprezentaci města Ústí 
nad Labem ve sportu a za vý-
chovu mládeže. Za ocenění na-
šeho trenéra, kterému prošlo 
rukama více než 2000 cvičen-
ců našeho bojového umění, dě-
kujeme a gratulujeme. 

 Shotokan Ústí nad Labem

Nejstarší obyvatelka 
oslavila narozeniny

V dobětickém domově pro 
seniory se slavilo. Paní Berta 
Haskeyová oslavila 105. na-
rozeniny a stala se nejstarší 
obyvatelkou Severní Terasy. 
Paní Haskeyová se narodila 
v malé vesnici nedaleko Štětí, 
pochází z osmi dětí a do Ústí 
nad Labem se dostala s rodiči 
po válce. Celý život těžce pra-
covala nejdříve v zemědělství, 
pak jako dělnice. Do důchodu 
odcházela z lakovny podni-
ku Metra. Má dvě děti, vnuka 
a vnučku a dvě pravnučky. 
Gratulujeme. 

 Domov pro seniory Dobětice 

Běžci vybrali peníze pro kliniku nemocnice
Ústecký kraj – Ani mrazivé poča-
sí neodradilo v únoru více než 
200 sportovců z celé České re-
publiky, aby vysportovali pro 
Kliniku anesteziologie, peri-
operační a intenzivní medicíny 
(KAPIM) Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem celkem 
34 000 Kč v rámci akce Virtual 
Charity Run. 

„Uvědomujeme si, že posled-
ní měsíce jsou pro zdravotníky 
i ostatní zaměstnance nemoc-
nic velmi náročné, a jsme moc 
rádi, že jsme společně s naším 
generálním partnerem mohli 

podpořit KAPIM jak finančně, 
tak pozvánkou na naše závo-
dy,“ zmínil ředitel sportovní-
ho seriálu Milada Tour Michal 
Neustupa.

Překvapením pro zdravotní-
ky a zaměstnance nemocnic 
Krajské je stovka startovných 
zdarma právě na sportovní akce 
u jezera Milada.

„Za podporu v boji s covidem 
organizátorům Milada Tour dě-
kujeme. Jsme rádi, že se běh, byť 
to nebyl skupinový závod, ode-
hrál. Jsme přesvědčeni, že v této 
velmi náročné době je sport 
velmi dobrým způsobem, jak se 
se současnou situací vypořádat 
a jak se z toho po těch několika 
měsících nezbláznit,“ dodal pri-
mář KAPIM Josef Škola.  gz
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Střední škola AGC: Investice do budoucnosti jsou nutností 
PR

Ekonomika v současné době 
přibrzdila, ale vzdělávání na-
opak dostává zcela nový im-
pulz. S učením na dálku vy-
vstala potřeba nového chápání 
využívání výpočetní techni-
ky, dovedností pedagogických 
pracovníků, ale především se 
museli významným způsobem 
přeorientovat naši žáci. Podle 
ředitele Střední školy AGC To-
máše Holomka přechod na vý-
uku online nebyl nijak jedno-
duchý, stejně jako návrat žáků 
zpět do lavic. 

„Přesto se ale v prostorách 
školy, kromě příprav na pre-
zenční výuku, neustále něco 
děje. Novou dobu vnímáme 
jako výzvu. Odborné vzdělává-
ní se pomalu ale jistě opět pro-
dírá na výsluní zájmu a škola 
rozhodně nespí. Budování no-
vých prostor a vybavení uče-
ben a dílen je stálou prioritou 
naší školy,“ říká ředitel školy 

Tomáš Holomek. Pro mladé 
elektrikáře mistři odborné-
ho výcviku společně vyvíjejí 
zcela nové, moderní výukové 
panely, které nahradí ty sta-
ré. Nabídnou možnost výcviku 
zapojování jak průmyslových, 
tak i bytových rozvodů. Pro IT 
specialisty ve škole kompletně 
zrekonstruovali testovací míst-
nost ECDL a osadili ji tou nej-
modernější IT technikou „Zero 
Client“ od společnosti SINO. 

„Do dvou učeben jsme na-
místo starších počítačů in-
stalovali přenosné notebooky 
a v řetenické dílně budujeme 
novou praktickou učebnu pro 
budoucí robotiky, do které ješ-
tě v tomto školním roce nain-
stalujeme vybavení pro výu-
ku robotiky a pneumatiky od 
společnosti FESTO. V létě nás 
čeká další rekonstrukce dílny 
elektroniky, kterou kromě re-
novovaných výukových panelů 

vybavíme i pracovištěm pro 
leptání a frézování plošných 
spojů,“ popisuje ředitel školy 
a dodává, že chce pro žáky jen 
to nejlepší, protože spolupra-
cující sociální partneři od nich 
to nejlepší požadují. 

Ve Střední škole AGC dále 
plánují významné rozšíření 
prostor školy, čímž se zvýší 
bezpečnost studentů. Jedná 
se o propojovací pavilon mezi 
stávajícími budovami. „V pří-
stavbě vznikne prostor pro 
kompletně vybavené speciali-
zované učebny robotiky, auto-
matizace a elektrotechniky. 

Prostředky na výstavbu 
chceme získat z evropských 
integrovaných operačních 
programů v rámci dotací, kte-
ré můžou pokrýt až 80 pro-
cent veškerých nákladů. Sa-
motná přístavba pak bude 
naplňovat i další aspekty mo-
derní a kvalitní školy. Prosto-
ry pro centrální šatny, záze-
mí a klidovou zónu pro žáky, 
větší školní knihovnu a bez-
bariérový přístup do všech 
současných školních prostor,“ 
vyjmenovává ředitel  
školy.  pr
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3.5. Kojetická, Na Zákrutu, Dykova, 
Švabinského, Do Kopečku, Matěje Kopeckého 
4. 5. Škrétova, Poděbradova, Rubensova, 
Českých Bratří, Jeseninova, Poslední Cesta dne 
5. 5. U Krematoria, Truhlářova, Parkoviště – 
Kamenná 3241/89, Spojka ke Kamenné, Bří. 
Mrštíků 
6. 5. Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti 
10. 5. Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, 
Sládkova, U Panského dvora, Spojky Bezručova 
11. 5. České Mládeže, Resslova od České 
Mládeže do slepé, Bezručova, Mezidomí, 
Na Vlnovce
12. 5. Pasteurova, Resslova od Č. Mládeže 
po Palachovu, Thomayerova, U Nemocnice, 
Pod Holoměří, V Zahrádkách, Berní, Růžový 
palouček 
13. 5. Ovocná, Višňová, Švestková, Ořechová, 
Merunková, Ladova, parkoviště Stavbařů 
17. 5. Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů 
18. 5. Na Ovčárně, Herecká, Werichova, 
Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, 
Muchova
19. 5. Oblá, Glennova včetně parkoviště 
p.č. 4949/490, parkoviště Maková, Větrná, 
komunikace p.č. 4949/344 
20. 5. Jizerská od Kočkovské po Šumavskou, 
Šumavská 
21. 5. Jana Zajíce, V Klidu 
24. 5. Picassova, parkoviště p.č. 697/87, 
Na Výšině, Ryjická, Tři Kříže, Akátová 
25. 5. U Radnice, Studentská, Májová, 
Milešovská, Jánského, Turistická, Národní, 
Sibiřská a parkoviště č.p. 372 
26. 5. Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, 

Strážná, parkoviště Jindřicha Plachty 
27. 5. Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, 
Poláčkova 
31. 5. Kmochova, Pincova dne 31. 5. 
1. 6. Rabasova, Šrámkova k MŠ, objektům č.p 
14 a 16, parkoviště pod hlavní 
2. 6. Svojsíkova, Gagarinova dne 2. 6. 2021 
3. 6. Jizerská – od Šumavské po Šrámkovu, 
parkoviště Jana Zajíce 

4. 6. Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská 
7. 6. Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká 
8. 6. Sportovní, Květinová, parkoviště 
Opletalova, Zelená, Hluboká (za školou), 
Opletalova 
9. 6. Obvodová, Karoliny Světlé, Katastr, 
Čechova, Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě 
10. 6. Jungmanova, U Pivovarské zahrady, 
Křižíkova, Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, 

Na Sklípku 
14. 6. Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, 
Barrandova 
15. 6. Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, 
Zeyerova, Třebízského
16. 6. Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské 
nábřeží, Sukova, U Stanice 
21. 6. Purkyňova, Puškinova, Kolárova, 
Žukovova u č.p. 75/77, Rozkošná, Máchova, 
Kořenského, Myslbekova, Dobrovského 
22. 6. Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova 
23. 6. Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, 
Červený Vrch, Stará 
24. 6. Emmy Destinové, Koněvova, Stará od 
Masarykovy po Na Spojce 
28. 6. Králova Výšina, Pod Školou, Malátova, 
Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické Nivy 
29. 6. V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, 
Baráčnická, V Podhájí, Vinařská
30. 6. Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, 
Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova 
1. 7. SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 
2. 7. Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 
7. 7. Bří. Čapků, Ve Stromách, Rembrandtova, 
Kosmova 
8. 7. Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, Rembrandtova 
12. 7. Spartakiádní p.č. 57/71 
13. 7. Spartakiádní p.č. 57/58, 57/70 
14. 7. Školní, Návětrná, Kpt. Nálepky, 
Vojnovičova, Kpt. Jaroše 

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í 
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ZEUS 
Pes, kříženec cane 
corso, barva hnědá 
s žíháním a bílou 
náprsenkou, výška 
55 cm, stáří 3 roky. 
Zeus byl zvyklý žít 
na zahradě, kde si 
byl zvyklý dělat si, 

co chce, nikdo ho nenaučil ani základním 
povelům poslušnosti. Nový majitel 
ho bude muset naučit poslušnosti 
a chození na vodítku. Ostatní psy nemá 
rád, některé feny toleruje.

VIRTÍK 
Já jsem virtuální 
pejsek Virtík. 
Zastupuji 
všechny pejsky, 
kočičky a jiná 
zvířátka, která 
musejí pobývat 
v ústeckém útulku 

a z nějakého důvodu nemohou být 
nabízena k adopci novým majitelům 
a bydlet s nimi v novém domově 
a být dobrým parťákem do nepohody. 
Je nás tady stále dost a doufáme, 
že budeme moci brzo odejít jako 
ostatní do nového domova. Chcete-li, 
podpořte nás virtuální adopcí.

BONY 
Je to fenka, 
kříženka 
belgického 
ovčáka, výška 
50 cm, stáří 
3 roky. Bony je 
vhodná pouze 
k domku se 

zahradou, protože pokud je sama, 
tak štěká a ničí zařízení bytu. Musí 
být jako jediné zvíře v rodině, 
protože se s jinými psy nesnese.

JACK 
Pes, kříženec 
černobílé barvy, 
výška 50 cm, stáří 
4 roky. Jack je 
milé a přátelské 
povahy, má rád 
hodně pohybu a je 
hravý. Je vhodný 

do sportovně založené rodiny, se 
kterou bude rád chodit na dlouhé 
výlety. Se psy se pere a nemá 
rád ani kočky a děti. Nový majitel 
ho bude muset naučit základním 
povelům a chůzi na vodítku, protože 
na něj není zvyklý. Je vhodný 
k domku se zahradou s možností 
spaní uvnitř.

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 101Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. 
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové 
krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat 
do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady 
odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný 
komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě 
trvalého pobytu, a to pouze den před termínem 
svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený 
den.
3. 5. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů
4. 5. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
5. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
6. 5. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
10. 5. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
11. 5. Jizerská, Šumavská, Orlická
12. 5. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
13. 5. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
17. 5. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, 
Pod Rozhlednou, Šrámková
18. 5. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
19. 5. J. Plachty
20. 5. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 

Vodařská, Žitná
24. 5. Na Skalce, Peškova, Picassova
25. 5. Ryjická, Sibiřská
26. 5. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, 
Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
27. 5. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, 
Železná
31. 5. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
1. 6. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
2. 6. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
3. 6. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
7. 6. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
8. 6. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
9. 6. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, 
Zolova

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U
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Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Josefa Hory 2867, Teplice, tel.: 778 113 149

11. 5. Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15:00–15:20, Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15:30–
15:50, Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16:00–16:20

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U
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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
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Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

v naší péči I euc.cz

Otevřeli jsme pro vás nové špičkové 
pracoviště jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie 
ORL I Oční lékařství

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

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