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Martina
Mašková

Přestěhovala se na druhý 
konec světa, aby si splnila sen
STRANY 8–9

Justiční palác  
u Rondelu se rýsuje 
STRANA 4

Zprávy 

Hygienička: Dovolená  
v zahraničí až za rok 
STRANA 6

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

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

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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RReekkrreeaačnníí  ssttřeeddiisskkoo  OOppáárrnnoo
hledá pracovité a férové

kolegy na pozice 

kkuucchhaař,,  kkuucchhaařkkaa
ppoommooccnnáá ssííllaa vv kkuucchhyynnii

uukkllíízzeečkkaa
Možnost ubytování

Nabídky na tel.: 602 232 557 
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INZERCE

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

HRAD STŘEKOV 
18. a 19. 6.  Útulek fest 

LETNÍ KINO 
4. – 6. 6.  Ústí hraje pro Ústí  
  – koncert pro všechny Ústečany. Ředitel  
  ústeckého Kulturního střediska Ivan  
  Dostál uvádí, že skoro všichni účinkující  
  jsou z Ústí nebo okolí. Pátek je rock  
  v sobotu folk a v neděli pohádka pro  
  děti a dechovka pro starší. 

SKANZEN ZUBRNICE 
24. 7.   Poutní procesí k sv. Maří  
  Magdaleně
11. 9.   Pára v muzeu 
16. a 17. 10.  Podzim na vesnici 

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
U DIVADLA 
17. 6.,  1700  Koncert populárních melodií 
1. 7.,  1700  Odpolední rendes-vous s baletem 
  a orchestrem 
8. 7.,  1700  Odpolední rendes-vous s baletem 
  a orchestrem
15. 7.,  1700  Sborové operní hity 

DŮM KULTURY 
3. 6.,  1930  Na poslední chvíli 
9. 6.,  1930  Ústecká forbína – Kouzelná  
  vyhlídka – přesunuté představení
17. 6.,  1930  Ústecká forbína – Sláva  
  strojů a měst 
27. 6., 1500 Lollipopz – koncert pro děti  
  a mládež 

NÁRODNÍ DŮM 
10. 6.,  2000  Karel Plíhal – Recitál 
16. 6., 2000  Petra Börnerová Band 

ČINOHERNÍ STUDIO
4. 6.,  2000  Najal jsem si vraha – hrad Střekov, 
  hlavní sál 
6. 6.,  2000  Najal jsem si vraha – hrad Střekov, 
  hlavní sál
11. 6., 1900  Harila – Koupaliště Brná 
12. 6., 1900  Harila – Koupaliště Brná 
13. 6.,  2000  Zkrocení zlé ženy – Muzeum Ústí  
  nad Labem 
14. 6., 2000  Pan Theodor Mundstock –  
  Muzeum Ústí nad Labem 
15. 6.,  2000  Najal jsem si vraha – hrad 
   Střekov, hlavní sál
16. 6., 2000  Býk Ferdinand – hrad Střekov, 
  hlavní sál
19. 6., 2000  Zkrocení zlé ženy – hrad Střekov,  
  hlavní sál
22. 6., 2000  Pábitelé – Koupaliště Brná 
23. 6., 2000 Pábitelé – Koupaliště Brná
25. 6., 1900  Pábitelé – Koupaliště Brná 
27. 6., 1500  Býk Ferdinand – hrad Střekov, 
  hlavní sál

29. 6., 2000 Sen noci svatojánské – hrad  
  Střekov, hlavní sál
30. 6., 1700 Bratrstvo kočičí pracky – hrad  
  Střekov, hlavní sál 

MUZEUM 
Výstavy 
do 28. 11.  Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra 
  přes hranice přišla – Expozice 
  o populaci vydry říční v Sasku  
  a Ústeckém kraji představí její životní  
  prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný  
  noční živočich, žila dříve na celém našem  
  území. V druhé polovině 20. století ale  
  přežívala jen na pár místech. Dnes  
  ji opět najdeme na celém území. Návrat  
  to byl ale komplikovaný a plný  
  překvapení. Ve výstavě se dozvíte  
  mnoho nových zajímavostí a seznámíte  
  se s řadou dalších živočišných druhů,  
  které vydru v jejím životě provází.

do 28. 11.  Fotograf Rudolf Jenatschke  
  Velkolepý soubor unikátních fotografií  
  neštěmického rodáka, katechety  
  a fotografa Rudolfa Jenatschkeho  
  vzniklý mezi lety 1914 až 1945,  
  který je doplněn o autentické  
  předměty a dobové fotoaparáty.

do 27. 6.  Arktický festival 2020 / tradiční  
  festival české a arktické vědy  
  a kultury

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI 
do 28. 11.  Rudolf Jenatschke v barvě  
  Výstava doplňující expozici Fotograf  
  Rudolf Jenatschke v Muzeu města Ústí  
  nad Labem, zaměřená na kolorované  
  diapozitivy, které fotograf dokázal  
  vybarvit tak, že i znalec je měl za  
  barevné snímky.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
do 30. 6.  Má vlast cestami proměn  
  Putovní výstava přináší svědectví  
  o příznivých proměnách zanedbaných  
  míst a sídel v naší krajině. Díky  
  odhodlání místních lidí a ochotě řady  
  donorů se chátrající stavby mění  
  v důstojné objekty s užitečnou náplní,  
  veřejný prostor dostává novou tvář,  
  sakrální objekty nacházejí svůj  
  ztracený význam. Velká Hradební 49  
  Vstupné: zdarma 

Chcete informovat o akci, 
kterou pořádáte?  

Rádi ji zařadíme do našeho 
přehledu. 

Stačí jen poslat  
infomaci o jejím konání  

na e-mail:  
redakce@zitusti.cz

Jubilejní Útulek Fest na hradě 
Ústí nad Labem – 20. ročník 
benefičního Útulek Festu na 
podporu útulků na Ústec-
ku se uskuteční ve dnech 
18. a 19. června na hradě 
Střekov. Vše se podle pořada-
telů uskuteční podle platných 
epidemiologických naříze-
ní. Na místě za lístek na oba 
dva dny zaplatíte 350 korun. 
V předprodeji pak 250 korun. 

Děti do 6 let mají vstup vol-
ný. Stanování a parkování je 
zdarma. Těšit se můžete na 
kapely Houpací koně, Nauzea 
orchestra, Čistírna pokaž-
dé jinak či nevšední Už jsme 
doma. Výtěžek i letos pořa-
datelé přemění na krmení 
a podpoří jím čtyřnohé přáte-
le v několika útulcích pro psy 
a kočky na Ústecku.  dam

Nové výstavy a divadlo ve dvoře 
Ústí nad Labem – Časy se vrací 
k lepšímu. Co se aktuálně děje 
v ústeckém muzeu, vám přiblí-
ží jeho ředitel Václav Houfek. 

Čekají na zájemce nové 
expozice? 

V naší hlavní budově mo-
hou návštěvníci vidět dvě nové 
výstavy. Nejen pro milovníky 
a milovnice Vydrýska máme 
připravenou jedinečnou výsta-
vu o vydrách na Ústecku, kde 
se dovíte nejen o jejich životě 
a životním prostředí, ale také 
odkud se k nám vydra vráti-
la. To už také napovídá sám 
název výstavy „Ich bin ein Vy-
dra“. Výstava potrvá do 28. 
listopadu. Nově upravené in-
teriéry a exteriéry najdou také 
návštěvníci areálu našeho za-
hradního a zrcadlového bludiš-
tě na Větruši.

Co aktuálně plánujete?
Na letní měsíce připravuje-

me výstavu architektonických 
studií budoucích úprav areá-
lu jezera Milada, takže každý, 
kdo bude mít zájem o budouc-
nost Milady, může navštívit 
naše muzeum a případně se 
zapojit do veřejné diskuze. 
K probíhajícím výstavám o vy-
drách a o fotografu R. Jenat-
schkem připravujeme také do-
provodné a kulturní programy. 
V letních měsících poskytne-
me také azyl našim divadel-
níkům, od června budou pro-
bíhat divadelní představení 
ústeckého Činoherního studia 
ve dvoře muzea. Během léta 
dojde také k otevření nové stá-
lé historické expozice, kterou 
připravujeme ve spolupráci se 
společností Collegium Bohemi-
cum.  dam
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Plán: Z Pařížské vznikne 
městský bulvár pro pěší

Ústí nad Labem – Z rušné Paříž-
ské ulice by se v budoucnu 
měl stát městský bulvár s la-
vičkami a zelení. „Primární zá-
měr je vytvořit v centru města 
bulvár, to znamená prostor 
určený pro pěší, což by vedlo 
ke zklidnění dopravy ve měs-
tě,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Hausenblas.

V současné době vypsalo 
město zakázku za půl milio-
nu korun na vypracování do-
pravního modelu. „Nejdříve je 
potřeba celou dopravní situaci 
vymodelovat. Zjistit, jaké bu-
dou toky aut jedním nebo dru-
hým směrem a jaká opatření 
bude nutno přijmout v okol-
ních ulicích, aby tam nedochá-
zelo k nějakým negativním 
důsledkům,“ vysvětluje ná-
městek primátora. 

Zatím existují dvě varianty. 
První počítá s uzavřením ulice 
Brněnská před muzeem v úse-
ku Masarykova a Vaníčkova 

ulice a jednosměrnou Paříž-
skou ve směru na ulici Ma-
sarykova. A druhá počítá 
s opačným provozem, tedy 
Pařížskou jednosměrnou 
ve směru k Velké Hradeb-
ní a uzavřením Brněnské 
ulice v úseku Masarykovy 
a Vaníčkovy.

Připravovaný model bude 
jeden z podkladových materi-
álů pro budoucí architektonic-
kou studii, která bude zpraco-
vána pro oblast Smetanových 
sadů, prostoru před muzeem, 
ulic Pařížské, části Dlouhé 
a Velké hradební. „Změna se 
v současném volebním obdo-
bí určitě nestihne, ale do jeho 
konce by město mohlo udělat 
zmiňovanou architektonic-
kou soutěž a debatu s občany. 
Chceme tento prostor uchopit 
jako celek, který bude sloužit 
lidem, co chodí pěšky nebo se 
pohybují na kolech,“ uzavírá 
Hausenblas.  gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Vydání: 5/2021  Příští vydání: 28. 6. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 20. 6. 2021  Informace o inzerci a distribuci na webu 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno 
Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním 
roce  Tiskne: Severotisk s.r.o.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e–mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e–
mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, 
neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, ve vstupní hale magistrátu, v informačním centru města, 
v recepci polikliniky (EUC klinika), v Domu dětí a mládeže, v hale Masarykovy nemocnice a v Severočeském muzeu.

www.facebook.com/zitusti.cz

Za nákupy a turistikou se už k německým sousedům bez testu může
Sasko – Češi mohou opět jezdit 
za nákupy do blízkého Saska. 
Bez povinnosti testu na koro-
navirus, pokud pobyt na území 
této německé spolkové země 
nepřekročí 24 hodin.

Podle Generálního konzu-
látu ČR v Drážďanech je ale 
nutno dbát pravidel vstupu do 
jednotlivých obchodů. Obcho-
dy s oblečením nebo například 
s botami mohou vyžadovat 

negativní test, potvrzení 
o očkování nebo o prodělaném 
covidu. V těchto obchodech 

Vizualizace: planprousti.cz

Karolína Bambasová  
29 let, studentka  
 
Zatím letos zahraniční 
dovolenou neplánuji, 

ale kdo ví.

Petr Zajíček 
35 let, provozní 
elektrikář 
 
S rodinou jsme byli 

v loňském roce u moře autem a bylo 
to super. Všude málo lidí a doprava 
báječná. Letos uděláme něco podob-
ného. Už se všichni moc těšíme, až 
vypneme a užijeme si to. 

Zdeněk Lhoták 
62 let, důchodce 
 
Do zahraničí se určitě 
nechystám. Budu 

s manželkou v domečku, na terásce. 
Čeká mě kolo, plavání a bude to 
myslím celé moc fajn. 

Anna Šretrová 
62 let, důchodkyně 
 
Letos do zahraničí na 
dovolenou nepo-

jedu. Hezké léto si užiju s rodinou 
i v tuzemsku. 

Petra Čechráková 
44 let 
 prodavačka 
 
Čeká mě Chorvatsko 

nebo Itálie, ještě to nemám rozmy-
šlené a musí být také někdo, kdo mi 
pohlídá psa. Na společnou dovolenou 
s přáteli už se ohromně těším. 

Pavel Kuchynka 
47 let, manažer 
 
Většinou vyhledáváme 
dovolené spíše v tuzem-

sku. S ohledem na situaci tomu letos 
nebude jinak. 

Stanislava Havlíková 
51 let, švadlena 
 
Těším se moc na návště-
vu příbuzných, které 

jsem už dlouho neviděla. 

Lukáš Vlček  
28 let, vedoucí kom-
postárny  
 
Letos plánuji 

letět na Kanárské ostrovy. Už mám 
zaplacenou zálohu. Nechci se však 
zatím nechat očkovat, tak snad s tím 
nebude problém.

Eliška Beňková  
38 let, obchodnice  
 
Dovolenou v zahraničí 
neplánuji. Může se 

stát cokoliv a nikdo se o vás nepo-
stará. Já nemám bezedné konto.

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
 
Letos a možná 
ještě několik let na 

dovolenou do zahraničí nepojedeme. 
Nejen kvůli nucenému očkování, tes-
tování a všemu okolo toho. Ale i kvůli 
rodinné situaci, která právě vznikla 
z důvodu nařízeného uzavření všech 
LDN, domovů pro seniory atd.

Plánujete letos dovolenou v zahraničí?

A N K E T A

platí i takzvaný Click&Meet, 
to znamená, že musíte mít za-
rezervovaný termín pro vstup 

do obchodu, například přes je-
jich webové stránky. Obchody 
s denními potřebami, jako jsou 
například potraviny nebo dro-
gerie, nevyžadují nic.

V polovině února, kdy se 
výrazně zhoršila epidemická 
situace v Česku, začaly na čes-
ko-německé hranici policejní 
kontroly. Od poloviny dubna 
kontrolovala policie jen na-
mátkově.  gz
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Na palác se vrátila věž, 
zeměkoule zatím chybí

Interporta se odkládá 
na prázdniny

Justiční palác u Rondelu se po dvaceti letech rýsuje. Vyjde na 2,4 miliardy
Ústí nad Labem – O stavbě nové 
budovy justičního areálu u ron-
delu na Bukově se mluví od 
roku 2002. V roce 2013 pokle-
pal na základní kámen prezi-
dent Miloš Zeman s tehdejší 
i současnou ministryní sprave-
dlnosti Marií Benešovou. Podle 
mluvčího ministerstva sprave-
dlnosti Vladimíra Řepky by le-
tos mohly začít přípravné prá-
ce, hotovo by mělo být za dva 
a půl roku od zahájení stavby.

Kdy se palác justice v Ústí 
začne stavět, kolik bude 
stát a za jak dlouho bude asi 
hotový?

Připravuje se zadávací do-
kumentace na výběr zhotovi-
tele stavby. Výběr zhotovitele 
je plánován ve 4. kvartálu roku 
2021. Přípravné práce by mohly 
teoreticky započít ještě v tomto 

roce. Nový justiční areál v Ústí 
nad Labem by měl být postave-
ný za dva a půl roku od zaháje-
ní stavby. Cena výstavby je dle 
vypracované projektové doku-
mentace stanovena na 2,4 mili-
ardy korun včetně DPH.

Jak bude velký, kolik bude 
mít jednacích síní, kanceláří?

Nový justiční areál bude 
sloužit krajskému a okresnímu 
soudu, krajskému a okresnímu 

státnímu zastupitelství. Dále 
Probační a mediační službě, 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových – územ-
ní pracoviště Ústí nad Labem, 
Vězeňské službě ČR – justiční 
stráž a Ministerstvu spravedl-
nosti ČR. Nové kanceláře v nich 
najde 828 zaměstnanců. K dis-
pozici bude celkem 46 soud-
ních síní různých velikostí 
a celková užitná plocha areálu 
bude necelých 43 tisíc m2. 

Proč se plánovaná stavba stá-
le protahuje?

Výstavba justičního areálu 
v Ústí nad Labem byla pláno-
vána od počátku roku 2002. 
Vzhledem k nejasnosti rozsahu 
a způsobu financování projek-
tu včetně stanovení stavebníka 
byla výstavba průběžně posou-
vána v čase. V roce 2016 přešel 
daný projekt pod komplexní 
řízení ministerstva a bylo roz-
hodnuto o navýšení finančních 
prostředků na celkovou realiza-
ci akce. Od daného termínu se 
do dnešního dne podařilo zajis-
tit výběr projektanta a zpraco-
vání projektové dokumentace 
pro realizaci akce. Na základě 
této dokumentace se podaři-
lo koncem dubna úspěšně pro-
jednat zajištění chybějících 
finančních prostředků na sa-
motnou realizaci.  gz

Ústí nad Labem – Nárožní věž 
střechy ústeckého paláce Ví-
deňského bankovního spolku 
u hlavního nádraží se po sed-
mi měsících od sejmutí dočka-
la zrepasované střechy. Kdy 
a zda se vrátí na střechu dru-
há z ozdob – ikonická plastika 
obří zeměkoule, se zatím neví. 

„Jsme s majitelem objektu 
průběžně v kontaktu a ještě 
v této věci nepadlo rozhod-
nutí. Zatím řešíme, jak glo-
bus vrátit na původní místo, 
a velmi oceňujeme dosavad-
ní rekonstrukci činěnou s ci-
tem k mimořádným estetic-
kým a historickým hodnotám 
paláce z roku 1906,“ uvedl ve-
doucí historického oddělení 
muzea Martin Krsek. Dva a půl 

tuny vážící monument ze dřeva 
a oceli pokrytý umělecky tepa-
ným měděným plechem se snesl 
k zemi loni v říjnu po 114 letech 
na doporučení statika, kvůli 
probíhající celkové rekonstruk-
ci budovy. Někdejší bankovní 
palác, kterému Ústečané pře-
zdívají „globus“, vyrostl v letech 
1906–1907. Výstavnost budovy 
dokládá, že Ústí nad Labem pa-
třilo z ekonomického hlediska 
k nejdůležitějším městům v Ra-
kousko-Uhersku.  gz

Severní Terasa – Interporta letoš-
ní ročník mezinárodní hudební 
soutěže neruší, ale je přeložen 
z červnového termínu na pře-
lom července a srpna. Usku-
teční se o víkendu 31. červen-
ce a 1. srpna na open air scéně 
u Laguny v Centrálním parku 
na Severní Terase.

Kromě soutěžících z pěti 
zemí se tak můžeme i nadále 
těšit na Fešáky, Pokáče, sloven-
ské No Name, Xindla X, Ran-
gers band a mnoho dalších.  gz

Ruinu hotelu Máj město nemůže nechat zbourat
Severní Terasa – Ruina kdysi vy-
hlášeného hotelu Máj straší 
Ústečany. Místo turistů tu dnes 
bydlí bezdomovci či narkoma-
ni. „V objektu dochází k řadě 
negativních sociálně pato-
logických jevů. Drží se tam 
uživatelé návykových látek. 
Vlastník nedodržuje pravidla, 
o objekt se se nestará,“ říká 
náměstek primátora Tomáš 
Vlach a dodává, že v součas-
ném stavu legislativy nemá 
město jinou možnost, než opa-
kovaně poukazovat na tato 
porušení a udělovat sankce 
vlastníku objektu. „V případě, 

že udělené sankce nebudou 
hrazeny, tak objekt může jít 
do insolvence a může změnit 
vlastnickou strukturu. Do té 
doby však my nemůžeme ob-
jekt zdemolovat,“ dodal.

Hotel Máj získal v privati-
zaci v roce 1998 podnikatel 

Prvňáci dostanou 
příspěvek na pomůcky
Ústí nad Labem – I letos dostanou 
prvňáčci příspěvek 2000 ko-
run na pomůcky. Dohodli se na 
tom radní. „Město příspěvek 
vyplácí od roku 2012, kdy jej 
zrušilo Ministerstvo školství. 
V loňském roce nastoupilo do 
základních škol 948 prvňáčků, 
celkově bylo školám vyplace-
no 1 896 tisíc korun. V letoš-
ním rozpočtu jsou na tento účel 
připraveny dva miliony korun,“ 
upřesnila mluvčí magistrátu 
Romana Macová. Pomůcky pro 
děti zajistí základní školy. Tím-
to způsobem město pomáhá ro-
dinám, které by potřeby pro své 
prvňáčky musely nakupovat 
z rozpočtů domácností.  gz

Jaromír Houžvička za zhruba 
7,7 milionu korun. Hotel chvíli 
provozoval, ale v roce 2001 ho 
zavřel. Město i obvodní radni-
ce Severní Terasa se opakova-
ně pokoušely jednat o řešení 
tohoto nevzhledného objektu. 
„Interpelovali jsme vlastníka 
a opakovaně žádali o nápra-
vu stavu. Ale není jednoduché 
nařídit demolici. O tom musí 
rozhodnout statik. Objekt je 
sice v nevyhovujícím stavu, ale 
případ, že by ohrožoval životy, 
zdraví majetek, zatím nena-
stal,“ vysvětlil tajemník magis-
trátu Miloš Studenovský.  gz

Vizualizace nového justičního areálu v Ústí nad Labem. zdroj: Ministertsvo spravedlnosti 

Oprava ubytovny 
spolkne 32 milionů
Ústí nad Labem – Na rekonstruk-
ci bývalé ubytovny v Čelakov-
ského ulici dostane město Ústí 
nad Labem státní úvěr i dotaci. 
Státní fond podpory investic 
předběžně rozhodl o přiděle-
ní dotace ve výši 16,4 milionu 
korun a příslibu úvěru ve výši 
15,25 milionu korun.

„Město dlouhodobě usiluje 
o rekonstrukci tohoto opuš-
těného objektu. Tento pro-
stor skýtá možnost až 32 bytů, 
které mohou sloužit senio-
rům nebo potřebným profe-
sím,“ uvedl náměstek primá-
tora Tomáš Vlach. Zastupitelé 
schválili předfinancování pra-
cí z rozpočtu města v celkové 
výši 32,5 milionu korun. Nyní 
město vyhlásí výběrové řízení 
na zhotovitele.  gz
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Ústí omezuje hazard. Do tří let zmizí automaty
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Pokuta pro teplárnu 
se nelíbí ekologům

Ústí nad Labem – Vedení kraj-
ského města výrazně omezilo 
hazard. Zastupitelé schváli-
li vyhlášku, jež zakazuje na 
území města takzvané tech-
nické hry. To jsou výherní au-
tomaty a terminály, které ne-
potřebují obsluhu, jako třeba 
krupiéra. Hře s obsluhou se 
říká živá a ta i dál zůstane po-
volená. K zákazu činnosti do-
jde ve více než 110 hernách. 
Zanikat budou postupně, pro-
tože jim budou dobíhat vyda-
ná povolení, která můžou pla-
tit i tři roky.

„Město při přípravě vyhláš-
ky vycházelo z toho, že uživate-
li herních automatů jsou z velké 
části lidé, kteří pobírají sociální 
dávky, a hraní ještě více prohlu-
buje jejich problémy,“ řekl ná-
městek primátora Tomáš Vlach 
z ANO.

Ale zavření kamenných heren 
podle zástupce České komory 
loterijního průmyslu Stanislava 
Brunclíka nepovede k omezení 
hraní. „Zákaz technických her je 
faktickou likvidací kamenných 
provozoven, protože živou hrou 
se neuživí. Hráči si svou cestu 

Trmice – Česká inspekce život-
ního prostředí uložila firmě 
Energy z Ústí nad Labem za 
překročení emisního stropu 
pro oxidy síry při spalování 
uhlí pokutu 300 tisíc korun. 
Podle ekologů je ale pokuta 
nízká. Maximální možný trest 
za tento přestupek je 10 milio-
nů korun. 

Podle mluvčího inspekce 
Jiřího Ovečky je výše pokuty 
výrazná. 

S tím ale nesouhlasí Jiří 
Koželouh z Hnutí DUHA. „Za 
závažný přestupek směšná 
pokuta na úrovni 3 procent 
maximální sazby.“ A souhlasí 
s ním i Lukáš Hrábek, tiskový 
mluvčí Greenpeace ČR. „Celá 
snaha chránit životní prostře-
dí přijde vniveč, pokud budou 
za vážné porušování emisních 
limitů padat jen směšně nízké 
pokuty.“  gz

Marie v červnu  
vyráží na Labe
Ústecko – Převozní loď Marie 
bude jezdit v červnu a září o so-
botách, během prázdnin v úterý 
a v sobotu. 
Loď zajišťu-
je dopravu 
na Labi se 
zastávka-
mi Vaňov, 
cyklocamp 
Brná, Dolní 
Zálezly, Církvice, Libochovany, 
Velké Žernoseky, Marina Píšťa-
ny a zpět. Ceny jízdného se ani 
v letošní sezoně nezmění. Radní 
schválili pro její provoz dotaci 
170 tisíc korun. „Cena jízdné-
ho se bude pohybovat od 10 do 
38 korun za osobu. Příplatek za 
psa, kočárek nebo jízdní kolo 
bude 15 korun. Děti do šesti let 
s doprovodem zdarma, jsou to 
maximálně 2 děti na 1 dospělé-
ho,“ vysvětluje mluvčí magistrá-
tu Romana Macová.  gz

Město chce nové a moderní logo. 
Návrh může poslat kdokoliv
Ústí nad Labem – Novou a silnou 
grafickou značku, která by slou-
žila pro komunikaci celého měs-
ta, hledá Ústí. Kromě loga chce 
získat ucelený vizuální 
styl, proto oslovila spo-
lečnost Czechdesign. 
Jejím úkolem je zajistit 
návrhy nejen od reno-
movaných grafiků, ale 
i od nadaných designé-
rů z řad veřejnosti. Rad-
ní na to schválili částku 1,68 mi-
lionu korun. 

Aktuálně používané logo 
Města Ústí nad Labem, které 
se skládá z grafického symbolu 
řek Labe a Bílina v modré bar-
vě a textu internetové adresy 
v červeném poli, už podle vede-
ní Ústí neodpovídá aktuálním 

potřebám města. „Ústí nad 
Labem chce nahradit znač-
ku z roku 2005 a najít moder-
ní a ucelenou vizuální identitu, 

která bude mít poten-
ciál sjednotit veškerou 
prezentaci města i jeho 
subjektů, a kultivovat 
tak veřejné prostředí,“ 
uvedla mluvčí města 
Romana Macová.

Designérská soutěž 
bude otevřená všem zájemcům. 
Kompletní pravidla soutěže bu-
dou vyhlášena v září, výsledky 
pak budou představeny v pro-
sinci. Návrhy bude hodnotit od-
borná porota složená z nezá-
vislých odborníků a zástupců 
města. Do druhého kola pak po-
stoupí tři nejlepší soutěžící.  gz

Radnice chce opravit hrobky 
významných Ústečanů 
Ústí nad Labem – O zničené hrob-
ky předních ústeckých podni-
katelů a významných obyva-
tel Ústí začne pečovat město. 
Dohodli se na tom radní a ještě 
to musí schválit zastupitelé. 
„Chceme vyslyšet přání histori-
ků z ústeckého muzea a o hrob-
ky se postarat. Jde o hrobky, ke 
kterým se už dnes nikdo nehlá-
sí. My jako město máme jen dvě 
možnosti. Buď je nechat dále 
chátrat, nebo udělat vstřícný 
krok a převzít do péče. Hrobky 
jsou na pozemcích města,“ uvá-
dí náměstek primátora Pavel 
Tošovský.

Do péče města tak přejde 
hrobka rodiny Wolfrumů, hrob-
ka rodiny Futerových, hrobka 
rodiny Baseltů a hrobka rodiny 

Köhlerů, které jsou umístěny na 
hřbitově Krásné Březno. Dále se 
jedná o hrobku Johanna Schich-
ta a hrobku Alexandra Wölfe-
la umístěné na hřbitově Střekov.

Město má v plánu hrobky vý-
znamných Ústečanů postup-
ně opravovat, nejlépe s využi-
tím dotací ministerstva kultury 
a Ústeckého kraje.  gz

V ústecké nemocnici unikátně 
vyměnili pacientovi chlopeň 
Ústí nad Labem – Unikátní zákrok 
provedl tým kardiologů z Ma-
sarykovy nemocnice. Šesta-
sedmdesátiletému pacientovi 
vyměnili srdeční chlopeň zcela 
nezvyklou cestou. 

Muž už v minulosti prodě-
lal několik operací srdce a dal-
ší kardiochirurgický zákrok 
nepřicházel v úvahu. Náhradu 
chlopně mezi levou síní a levou 
komorou tak lékaři provedli ne-
standardně přes kůži. „Větši-
nou se taková náhrada řeší chi-
rurgicky. Náš pacient již byl po 
několika srdečních operacích 
a nahrazenu měl aortální chlo-
peň i mitrální chlopeň, která se 
mu ale znovu zúžila. Bioprotézy 
totiž časem degenerují. Pacient 
měl proto těžké příznaky,“ přiblí-
žil přednosta kardiologické kli-
niky Pavel Červinka, jehož tým 
operaci provedl.

„Když nahrazujeme chlopeň 
v aortální pozici, jdeme k srdci 
přes tepnu. U tohoto způsobu 
se k němu dostáváme také přes 
tříslo, ale žilou. Propíchneme 
přepážku mezi pravou a levou 
síní a chlopeň tam zavedeme 
tímto způsobem. Naprosto aty-
picky, přes mezisíňovou přepáž-
ku. Odkysličená krev se vrací do 
pravého srdce dolní dutou žilou, 
kterou jsme se do něj dostali. Po 
propíchnutí mezisíňové přepáž-
ky jsme přes zúženou chlopeň 
zavedli vodič, takovou kolejnič-
ku, do levé komory, kam jsme 
s náhradou mitrální chlopně 
vstoupili. Po jejím umístění jsme 
dírku, kterou jsme v mezisíňové 
přepážce vytvořili, ucpali speci-
álním zařízením – okluderem,“ 
popsal zákrok lékař.

Letos jde o třetí podobný zá-
krok v České republice.  gz

ke své vášni najdou snadno, pro-
střednictvím internetu. Jediný, 
kdo na tom bude tratit, je měst-
ský rozpočet,“ řekl Brunclík.

Podle zastupitele Jiřího Ma-
dara z Ústeckého fóra občanů 

tak kvůli vyhlášce město při-
jde zhruba o 80 milionů ročně, 
a navíc se tím neřeší problémy 
spojené s gamblerstvím, které 
se přesune do on-line prostředí. 
„Zákazem technické hry přijde 
město o rozhodující příjem z ha-
zardních her, který si rozdělí 
ostatní města, která technické 
hry povolují,“ podotkl Jiří Madar.

Protinávrh pirátského zastu-
pitele Lukáše Blažeje, který po-
čítal se zachováním technických 
her při splnění podmínek, jako 
například omezení vzdálenosti 
heren od škol, neprošel.  gz
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Hygienička: Dovolená v zahraničí až za rok
Očkování proti koronaviru 

není podle hlavní hygieničky 
Krajské zdravotní Dany Vaculí-
kové jedinou cestou. „Je ale roz-
hodně klíčovou,“ říká. Ve společ-
nosti, která spravuje nemocnice 
v Ústí nad Labem, Teplicích, Dě-
číně, Mostě, Chomutově a v Li-
toměřicích, se podílela na bu-
dování odběrových míst v kraji 
a v současné době na vakcinaci.

Začátkem roku chyběly v regi-
onu vakcíny. 

Vakcín je nyní dostatek, za po-
slední týdny rozdělujeme zhru-
ba 35 000 dávek vakcín týdně.

V Ústeckém kraji fungují vel-
ká očkovací centra. Kolik lidí 
denně naočkují? 

Centra jsou koncipována na 
průtok tisíc lidí na očkování 
denně. Zatím jsme této hrani-
ce dosáhli jedenkrát v Ústí nad 
Labem. V průměru centra očkují 
600 až 800 lidí denně.

Je o očkování vyšší, nebo nižší 
zájem, než byl zpočátku?

Z počátku roku, kdy byl nedo-
statek vakcín, se zdálo, že zájem 
o očkování má naprostá většina 

naší populace. Byl na nás vy-
víjen enormní tlak. Dnes, kdy 
v očkovacích centrech je vakcín 
dostatek, se zájem snížil. Vidíme 
to každý den, kdy naše očkovací 
kapacity nejsou zdaleka naplně-
ny. A je to opravdu škoda. Očko-
vání je opravdu zásadní pro to, 
abychom koronavirovou pande-
mii porazili a všichni se vrátili 
k normálnímu životu. Apeluji 
proto na všechny – v momentě, 
kdy můžete, zaregistrujte se, ne-
chte se očkovat. 

Jak moc se změnila vaše práce 
za poslední rok? 

Rok 2020, ale i ten 2021 
navždy zůstanou roky, kte-
ré nám ukázaly naší zranitel-
nost, Achillovu patu lidstva. 
Také poukázaly na to, jakou 
sílu má české zdravotnictví a že 
bez hygieniků a epidemiologů 
se v budoucnosti neobejdeme. 
Jen si všimněte, že skoro kaž-
dý dnes ví, co je reprodukční 
číslo, a pojem cytokinová bou-
ře v organizmu není neznámý 
medicínský pojem. Moje práce 
se změnila naprosto zásadním 
způsobem. V začátku epidemie 
byla potřeba nastavit všechna 

protiepidemická opatření v ne-
mocnicích. Také jsem se podí-
lela na budování odběrových 
míst v kraji, často cestou pokus, 
omyl.

Hektická doba…
Byla to doba nedostatku vše-

ho a strachu o personál. Byla to 
doba solidarity a soudržnosti, 
která přešla v dalších měsících 
v dobu nedůvěry a nátlaku. No 
a po vybudování očkovacích 
center jsem plně zaměstnána 
vakcinací. Připravujeme moti-
vační kampaně, protože zájem 
o očkování není takový, jak by-
chom si přáli. 

Jaké budeme mít léto? Ob-
jednala byste si dovolenou 
v zahraničí?

Už loňský rok nám uká-
zal, že v létě povolí všechna 
obezřetnost a pravidla, která 
bychom stále měli mít na pa-
měti. Pořád ještě by měla pla-
tit 4 R = roušky (uvnitř), ruce, 
rozestupy či distance a hlav-
ně rozum pro všechny, co se 
nenechají očkovat. Dovole-
nou v zahraničí bych letos ješ-
tě oželela. Jaké budu mít léto 
já, určí zájem lidí o očkování. 
Pokud bude nízký zájem, tak 
budeme v letních měsících 
některá velkokapacitní cen-
tra rušit a přesouvat zpátky 
do nemocnic. Je to stav, který 
ještě nedokážu jasně predi-
kovat, nebo už možná trochu 
ano. Zdá se, že spousta mlad-
ších věkových skupin upřed-
nostní dovolenou před očková-
ním. Tak budu mít v létě opět 
práce dost, také bude potřeba 
připravit strategii pro případ-
ná přeočkování a připravit se 
na to, co nám podzim přinese. 
Ale to další léto mě už určitě 
najdete na nějaké krásné pláži 
u moře.  gz

Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu, které se zabývá především 
léčbou onemocnění, u nichž je indikována fotoléčba a balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě 
psoriázy (lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické dermatitidy a jiných kožních onemocnění – akné, 
lichen ruber, pruritus (svědění kůže). 

Nabízíme: 

• moderní vířivé vany s možností regulace teploty 
• hydromasáž s obsahem minerálních solí 
• fotoléčbu lokální i celkovou 
• samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie: 
• útlum svědění a zánětu kůže 
• ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění 
• zabraňuje opakovanému zhoršování choroby 
• stimulace krevního oběhu - prokrvení, pružnost, omlazení pokožky 
• regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané pH pokožky 
• fyzioterapeutický efekt (pohybový systém) 
• relaxační a očistný účinek 
• psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový prodej dermatologických produktů. 
O možnosti využití této léčby se můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem či přímo s lékaři kož-
ního oddělení EUC Kliniky – po předchozím objednání. Nově zrekonstruované pracoviště najdete 
v EUC Klinice Ústí nad Labem, budova B (bývalý Doctus), ve 2. mezipatře.
 Těšíme se na vaši návštěvu!
kontaktujte nás na telefonních číslech: +420 477 102 200, +420 602 232 582

FOTOTERAPIE – BALNEOTERAPIE

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

KONTAKT

Zdravotní a sociální péče jde ruku v ruce
Sestřičky z ústecké agentury 

domácí péče ACME vám nejen 
pomohou s péčí o nemocného 
člena rodiny v domácím pro-
středí, ale také aplikují inzulín 
a učí diabetiky, aby to časem 
zvládali sami. Zrovna aplika-
ce inzulínu a všechny úkony 
kolem toho dělá u dvaadevade-
sátileté paní Mileny sestřička 
Petra Kubínová.

Diabetes mě zaskočil, 
říká paní Milena

V bytovém domě na ústec-
kém Střekově bydlí energická 
paní Milena. Sympatická ses-
třička Petra k ní chodí pravi-
delně zatím krátce. Diabetes 
byl u paní Mileny totiž zjištěn 
teprve nedávno. Trpěla nemocí 
srdce, které své stále častější 
slabosti přičítala. Jedna ze sla-
bostí vedla až ke kolapsu a po-
zorování v nemocnici. „Mým 
hlavním problém je stres a ten 
u mě asi za tu cukrovku může 
a to jsem se nikdy nenervova-
la,“ říká smutně paní Milena, 
ale dodává, že s cukrovkou 
v nemocnici neležela, a dokon-
ce to odmítla, proto po domlu-
vě s diabetologem k ní začala 
chodit právě sestřička Petra. 
„Každý rok ve stáří vám přine-
se nějakou nemoc, a když se 
to pak smíchá, tak to prostě 
člověka porazí,“ vyvětluje paní 
Milena.

„To je pravda, paní Milenu 
zpráva o tom, že si bude mu-
set píchat inzulín, opravdu 

nepotěšila a bylo to pro ni vel-
mi náročné,“ doplňuje sestřič-
ka Petra. „Standardně totiž 
lidé, co jim je diagnostikována 
cukrovka s nutností píchat si 

inzulín, leží v nemocnici, aby 
se naučili vše potřebné kolem 
správné aplikace.“

Sestřička naučí  
vše potřebné

Paní Milena je i ve svém 
pokročilém věku soběstačná 
a ve výborné formě. S aplika-
cí inzulínu jí pomáhá sestřička 
Petra. „Přišla jsem první den 
a vysvětlila paní Mileně, že in-
zulín má hodně lidí a že se to 
spolu naučíme. Takže nejdříve 
změříme hladinu cukru, pod-
le toho přizpůsobíme aplikaci 
inzulínu, učím ji životosprávu 
diabetika, a aby poznala pří-
znaky nízké, či vysoké hladi-
ny cukru,“ popisuje sestřička 
Petra Kubínová a dodává, že 
s trochou cviku to možná brzy 
zvládne úplně sama. 

Během všedních dnů mají 
sestřičky své stálé klienty 
a o víkendech jezdí podle toho, 
jakou mají službu. „Ošetřovat 
nemocné v rodinách je jiné 
než v nemocnici, ale neměni-
la bych. Je pro mě důležité, že 
kromě zdravotní poskytujeme 
i sociální péči, která je potře-
ba. Ten poslední rok s psy-
chikou lidí opravdu zamá-
val,“ vysvětluje sestřička. „Teď 
například spolupracujeme 

s českobratrskou církví a so-
ciálně slabým rozvážíme pře-
vážně potravinovou pomoc,“ 
dodává. 

Domácí péče není  
jen pro staré

Sestřičky z domácí péče 
ACME se starají o nemocné, je-
jichž zdravotní stav nevyžadu-
je soustavnou lékařskou péči, 
ale kvalifikovanou ošetřovatel-
skou péči podle pokynů lékaře. 
Služba domácí zdravotní péče 
je hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění. Není určena 
jen seniorům, tyto zdravotnic-
ké služby hradí pojišťovny také 
dětem a mladším lidem. „Stara-
la jsem se i o dítě kojeneckého 
věku, kterému jsem podávala 
parenterální výživu, a pomá-
hala mamince s adaptací na 
domácí prostředí,“ uzavírá ses-
třička Petra.  pr
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Přestěhovala se na druhý konec světa, aby si splnila sen

se narodila 15. února 1998 v Ústí 
nad Labem. Je českou hokejist-
kou, která hrála za kanadský tým 
Regina Cougars a českou národní 
reprezentaci. Reprezentovala Čes-
kou republiku na Mistrovství světa 
IIHF žen v roce 2019. Pracovala 
rok jako obchodní zástupce a nyní 
je zaměstnána jako asistentka. 

Martina Mašková

8

Rozhodovala se mezi baletem a hokejem, 
protože obojí nestíhala. Nakonec vyhrál tvrdý 
sport na ledě. A udělala dobře. Hokejistka 
Martina Mašková se ze severočeských týmů 
propracovala až do reprezentace. Dokonce hrála 
i v zámoří, v týmu Regina Cougars, v kolébce 
hokeje Kanadě.
Gabriela Zlámalová

Kdo vás dovedl k hokeji?
K hokeji mě přivedl děda 

a strejda, kteří oba hráli a tré-
novali. V rodině jsme byly tři 
holky. Já, sestra a sestřenka 
a oni chtěli, aby to šla jedna 
z nás zkusit. 

Dělala jste i jiné sporty?
Úplně původně jsem začí-

nala s baletem a k němu sou-
časně dělala hokej. Později to 
ale nešlo stíhat vše dohroma-
dy a já se rozhodla pro hokej. 
Rekreačně jsem hrála i florbal 
a tenis.

Kde jste s hokejem začínala?
V Teplicích, ale protože se 

klub i stadion rozpadl, pře-
sunula jsem se do Ústí, do 
Slovanu. 

Takže jste začínala na tep-
lickém stadionu, který už 
nestojí. Jak na něj vzpomíná-
te a jak se vám líbí nynější 
zimák?

I když stadion v Teplicích ne-
byl vzhledem nejkrásnější, tak 
jsem ho milovala, protože jsem 
tam vyrostla a mám na něj je-
dině dobré vzpomínky. Starý 
zimák se nedá vůbec srovná-
vat s tím nynějším. Otevření 
nového proběhlo, když jsem 
byla v Kanadě, ale hned jak 
jsem přijela domů, byla jsem 
se tam podívat a byla jsem 
nadšená. 

Musí holka hokejistka tré-
novat víc než kluci? Jak se 

v tomto „mužském" světě dá 
prorazit?

Vyloženě bych neřekla, že 
musí, ale určitě je to velká 
výhoda. Pokud chcete být na 
stejné úrovni jako kluci, tak 
ale o něco víc trénovat musí-
te, abyste s nimi držela krok. 
Od mala až do šestnácti let 
jsem hrála s kluky a vím, že to 
bylo to nejlepší, co jsem pro 
svou hokejovou kariéru mohla 
udělat.

Ve kterých dalších klubech 
jste působila?

V Litoměřicích, odkud jsem 
v šestnácti letech odešla do 
Kanady, konkrétně do Ottawy, 
kde jsem působila rok. Odtud 
jsem se přesunula na rok do 
Ameriky do Bostonu, odkud si 
mě vybrala trenérka z Univer-
sity of Regina. Kvůli koronavi-
ru jsem se ale vrátila do České 
republiky, kde hraji s kluky 
v Litoměřicích.

Odešla jste za moře v šest-
nácti. Jaké to bylo pro tee-
nagera najednou být dale-
ko od domova bez rodičů, 
kamarádů?

Začátky nebyly vůbec jedno-
duché, jsem rodinný typ, takže 
se mi dost stýskalo. Bylo to ale 
moje rozhodnutí se přestěho-
vat na druhý konec světa a pl-
nit si sny. Já věděla, že i když 
rodina i kamarádi jsou tisíce 
kilometrů daleko, jsou tu po-
řád pro mě. Kanaďani jsou ve-
lice přátelští a hodní, takže 

P R O F I L

Obléct dres v národních barvách se lvíčkem na prsou je čest pro každého sportovce. Foto: archiv MM
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Přestěhovala se na druhý konec světa, aby si splnila sen
č e r v e n  2 0 2 1

jídlo: svíčková od 
maminky

barva: bílá, černá 

číslo: 13 a 15

koníčky: hokej, 
cestování, filmy, 
seriály, lyžování, 
tenis

politik: nemám

M O J E  N E J

jsem si během pár dnů našla 
kamarády a bylo vše super. 

Mluvila jste o studiích. Jak 
se studuje takto na dálku? 

V Česku jsem studovala 
Obchodní lyceum právě tady 
v Ústí. Chtěla jsem v tom-
to oboru pokračovat, a pro-
to jsem v Kanadě studovala 
Business Administration, kde 
jsem se specifikovala na HR 
a také jsem si ke studiu přidě-
lávala PR certifikát. Kvůli co-
vidu jsem měla školu online. 
Ze začátku bylo těžké si na to 
zvyknout, protože kvůli časo-
vému posunu jsem mívala ško-
lu vždy až večer. Teď už mám 
hotovo a čekám, až mi pošlou 
diplom.

Co vám pobyt Kanadě dal?
V zámoří jsem celkem byla 

šest let a beru to jako skvělou 
životní zkušenost. Jak jsem už 
zmiňovala, začátky byly dost 
těžké, ale postupem času se to 
vše srovnalo. 

Jak do vaší kariéry zasáhla 
pandemie koronaviru?

Koronavirus obrátil můj ži-
vot vzhůru nohama, protože 

za normální situace bych byla 
stále v Kanadě a hrála za žen-
ský univerzitní tým. V Kanadě 
soutěž zrušili a já se rozhodla 
zůstat v České republice a hrát 
za juniory v Litoměřicích. Ani 
tady to ovšem nebylo o moc 
lepší, protože jsem odehrála 
asi čtyři zápasy. Kvůli vládním 
opatřením to bylo i s trénová-
ním velice těžké. My v Lito-
měřicích jsme měli to štěstí, 
že jsme mohli mít alespoň 2x 
týdně individuální tréninky 
v Povrlech. 

Na jakém postu hrajete?
Nejradši hraju levé křídlo, ale 

nedělá mi problém hrát kdeko-
liv v útoku a zvládnu i obranu. 

Máte hokejový vzor?
Mým hokejovým vzorem byl 

od malička Jaromír Jágr, který 
se dokonce narodil ve stejný 
den jako já.

Jaké jsou vaše největší 
úspěchy?

Mezi mé největší úspěchy jed-
noznačně patří bronzová me-
daile z Mistrovství světa žen do 
osmnácti let v Budapešti v roce 
2014. 

Je něco, co byste chtěla v ho-
keji dosáhnout nebo co byl váš 
sen?

Poslední zápas jsem odehrála 
v loni v září a od té doby je vše 
zrušené. Můj největší sen je už 
odmala zahrát si na olympiádě. 

Sledujete hokej a jaký je váš 
nejoblíbenější tým?

Musím se přiznat, že v sou-
časné době hokej moc nesleduji, 
protože na to není moc čas. Můj 
nejoblíbenější tým jsou Boston 
Bruins. 

Jste ústecká rodačka, hrá-
la jste za Slovan, jaký máte 
vztah k městu?

V Ústí jsem se narodila, ale 
s rodinou jsme vždy bydle-
li v Teplicích. Ale chodila jsem 
sem dva roky na střední ško-
lu, takže k městu mám dobrý 
vztah. Momentálně bydlím s pří-
telem v Litoměřicích, ale v Ústí 
pracuji. Také tu mám rodinu 
a přátele ze střední školy, takže 
tu jsem dost často i o víkendu. 

Co děláte v současné době?
V únoru jsem začala v nové 

práci. Současně s prací jsem 
právě dodělávala poslední 

ročník bakalářského studia 
v Kanadě. Týden mám dost 
nabitý, takže se rozhodně 
nenudím. 

Jak nejraději relaxujete?
Moc ráda trávím čas s příte-

lem, rodinou a kamarády. Ráda 
chodím na procházky, sportuji, 
ale také se velmi ráda válím na 
gauči a koukám na filmy nebo 
seriály. 

Ústecká rodačka reprezentovala Česko na Mistrovství světa IIHF žen v roce 2019 ve Finsku. Foto: archiv MM



Milada Run se poběží
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Tramvají až na Telnici 
Asi víte 
o tom, že 
v Ústí jezdily 
tramvaje. Už 
ale nevíte, 
že zdejší 
síť v roce 
1953 měřila 
36 kilometrů. Jednalo se tak o nejdelší 
úzkorozchodnou tramvajovou síť na 
našem území. Pokud to porovnáme 
se širokorozchodnou tratí, tak delší 
měli jen v Praze a v Brně. Třešničkou 
na dortu je, že z Ústí se dalo tramvají 
dojet až na Telnici. To by se i nyní docela 
hodilo, že? 

První sprej v republice 

Věděli jste, že první sprej 
v Československu byl vyroben 
v ústecké chemičce, v jejím závodě 
ve Velvětech. Stalo se tak v roce 
1958. Jednalo se o Biolit, který 
sloužil proti hmyzu. Tedy slouží, 
vyrábí se dodnes.  dam

V Í T E ,  Ž E 
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Chabařovicko – Po dlouhých týd-
nech nejasností ohledně pořá-
dání sportovních akcí dostali 
organizátoři konečně povolení. 
Sportovci se tak konečně mo-
hou těšit na závodní atmosféru 
s hromadným startem. O kon-
krétní podobě závodu a pod-
mínkách účasti se rozhodne 
podle aktuální epidemiologické 
situace. 

Nejpopulárnější závod seriá-
lu Milada Tour zahájí 5. června 
oficiální běžecké dění na seve-
ru Čech. „Stejně jako loni i letos 
podpoří závod elitní běžci. Na 
třech různě dlouhých trasách 
5, 10 a 21 kilometrů s nimi si 
můžete poměřit své běžecké 
schopnosti,“ říká za pořadatele 
Michal Neustupa a dodává: „Mi-
lada Tour je rodinný seriál, pro-
to nebudou chybět ani dětské 
běhy v délce 500 a 1 000 metrů. 
V omezeném režimu bude pro 
nejmenší fungovat i dětský kou-
tek či skákací hrad.“

Každý běžec obdrží v cíli ko-
vovou medaili, bude moct vyu-
žít občerstvení, koupit si funkč-
ní tričko seriálu či zkusit štěstí 
v tombole. Chybět nebude zá-
vodní servis. 

Velkým lákadlem mimo sa-
motný běh může být setkání 
s nejúspěšnějším paralympij-
ským cyklistou planety. Šesti-
násobný paralympijský vítěz 
a šestinásobný mistr světa se 
stal novým ambasadorem spor-
tovního seriálu Milada Tour. 
I Jiří Ježek s manželkou Soňou 
budou stát na startu Milada 
Run.

Do naplnění omezené kapaci-
ty zbývá necelých 150 míst. Re-
gistrace probíhá do konce květ-
na pouze online na webu www.
miladatour.cz.  gz

V muzeu ožívají  
stoleté fotky 
Ústí nad Labem – Zhmotnit 
zmizelý svět z let 1914 až 1945 se 
pokouší výstava o celoživotním díle 
nejvýznačnější ústeckého fotografa 
z první poloviny minulého století 
Rudolfa Jenatschkeho, která je 
v ústeckém muzeu přístupná do 
28. listopadu. 

Do knihovny  
na akci pro běžce
Ústí nad Labem – Severočeská 
vědecká knihovna pořádá workshop 
o běhání pro maximálně 20 účastníků 
pod vedením zkušené sportovkyně 
a fyzioterapeutky Karolíny Podhorské. 
Akce se uskuteční 9. června od 
16.30 hodin. Seminář je určený 
pro amatérské běžce, začátečníky, 
pokročilé, pro ty, co mají rádi pohyb, 
své tělo a chtějí se o něm něco 
dozvědět. Řeč bude i o protažení 
svalů, balančním kompenzačním 
cvičení, teorii běhu v různých 
terénech. Zvídavé otázky jsou vítány. 
Sraz registrovaných účastníků 
před budovou ve W. Churchilla 3 ve 
sportovním oblečení a běžeckém 
obutí. Počet účastníků je omezen na 
20. Vstupné je od 30 do 80 korun.  zu

P O Z V Á N K Y

Střední škola AGC cíleně nabízí perspektivní obory
„Naše škola neustále smě-

řuje vpřed vstříc výzvám, kte-
ré již nejsou otázkou vzdále-
né budoucnosti. Nacházíme 
se na rozcestí a musíme vsa-
dit na cíle trendu Průmysl 
4.0 a zainvestovat do nových 
technologií,“ tvrdí ředitel tep-
lické Střední školy AGC a.s. 
Ing. Tomáš Holomek.

„Digitalizace a robotiza-
ce je budoucnost, jež zasahu-
je prakticky do všech oblastí 
pracovního trhu i osobní-
ho rozvoje. Současné tech-
nické obory, doma i v zahra-
ničí, bojují s nedostatkem 
kompetentních pracovníků. 
Odborníci v oblasti automa-
tizace, robotizace nebo auto-
mobilového a elektrotechnic-
kého průmyslu budou vždy 
potřební.“ říká Tomáš Holo-
mek a hned dodává, „...díky 
spojení se zřizovatelem AGC 
Flat Glass Czech a.s. a divi-
zí AGC Automotive Czech a.s. 
jsme získali špičkové pracovi-
ště s robotickou aplikací ABB 
a FESTO. Následně jsme moh-
li akreditovat obor Mechanik 
elektrotechnik se zaměřením 
na robotiku a automatizaci 
a uvedené vybavení nabídnout 

zájemcům k získání potřebné 
kvalifikace.“

Jaké možnosti tedy nabídne 
studentům průmyslový robot 
ABB a samotné pracoviště 
robotiky a pneumatiky?

„Obor Mechanik elektro-
technik je maturitní obor s po-
sílenou odbornou přípravou, 
a je tedy více zaměřen na zís-
kání praktických dovedností 
a to je přesně to, co potřebu-
jí zaměstnavatelé. Robotika 
a automatizace se postupně 
stávají klíčovou osou většiny 
výrobních a logistických firem 

a zkušenosti, získané již v prů-
běhu odborné přípravy, jsou 
k nezaplacení. Společnost ABB 
patří mezi světové lídry v do-
dávkách průmyslových robotů, 
automatizovaných výrobních 
systémů a s tím spojených slu-
žeb. Znalost práce na tomto 
vybavení je beze sporu výho-
dou. Stávající vybavení, včet-
ně toho, co máme v plánu dále 
pořizovat, umožní studentům 
se lépe seznámit s problemati-
kou programování PLC jedno-
tek, servisem jednotlivých dílů 
a pomůže pochopit cyklické 
řídicí systémy, se kterými se 

následně v reálných provozech 
setkají.

Jaká je poptávka mateřské 
firmy po studentech Střední 
školy AGC a.s.?

Obor jsme akreditovali 
s ohledem na potřeby mateř-
ské společnosti i celé skupiny 
AGC v nadnárodním měřítku. 
Absolventi s garantovanou 
úrovní znalostí a dovedností 
v oblasti robotiky a automati-
zace jsou na pracovním trhu 
dlouhodobě „nedostatkovým 
sortimentem“. O naše žáky již 
projevuje zájem i vedení spo-
lečností AGC v Belgii. Již v prv-
ním roce projevila společnost 
AGC zájem o 12 studentů, kte-
rým bude nabídnut stipendijní 
program a po maturitě i lukra-
tivní pracovní pozice s rych-
lým kariérním růstem.

Kontakt:  
 
Střední škola AGC a.s.,  
Rooseveltovo náměstí 5, 
Teplice,  
tel.: 417 538 357,  
www.skola-agc.cz
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Činoherák na koupališti i na hradě 

Vzácný objev z doby druhohor našli u Těchlovic
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Rychta po lockdownu: Nová jídla, ústecká desítka i višňový speciál
Hospodští a restauraté-

ři otevřeli zahrádky po ně-
kolikaměsíční pauze zavi-
něné koronavirem. Ústecká 
restaurace s minipivovarem 
Na Rychtě podle šéfkuchaře 
Jana Heřmánka v lockdownu 
nezahálela. 

Jak jste využili pauzu způso-
benou pandemií?

V době lockdownu jsme se 
pilně připravovali na otevření 
a za zavřenými dveřmi každý 
den pracovali.

Fungovalo výdejové okénko, 
ale dlouhodobé zavření re-
staurace mohlo odradit stá-
lé zákazníky. Vrátí se?

Byla to úplně jiná práce, 
než na jakou jsme byli zvyk-
lí. Prodej obědů přes okén-
ko nebyl nic moc. Stálé hosty 
pod rouškou jsme málem ani 
nepoznali, proto jsme rádi, že 
nám zachovali přízeň.

Museli jste propouštět 
zaměstnance?

Jsme vážně moc hrdí na to, 
že se nám podařilo udržet 
kmenové zaměstnance, a hos-
té se proto mohou těšit na 
známé tváře.

Připravili jste nějaké 
novinky?

Se spuštěním zahrádek 
jsme také spustili nový web. 
Původně to mělo být k desá-
tému výročí naší restaura-
ce, které jsme kvůli omezení 
provozu nemohli oslavit. Na 

parkovišti jsou nově namon-
továny držáky na kola pro 
návštěvníky cyklisty. Máme 
nový jídelní lístek a vlastně 
i nápojový lístek.

Spotřeba točeného piva 
v pandemii obecně kles-
la. Připravili jste něja-
ké speciály ve vašem 
minipivovaru?

Sládkové v lockdownu pra-
covali na nových pivech. Na 
našem facebookovém pro-
filu probíhala soutěž mezi 
novými ovocnými pivními 

speciály a naši hosté na zá-
kladě ochutnávky vybrali no-
vou příchuť pivního speciá-
lu, a to višeň. Jako další nové 
pivo máme novou ústeckou 
desítku, kterou také můžete 
ochutnat na čepu a dát si ji 
třeba k obědu.

Na co z nového jídelního 
a nápojového menu byste 
rád upozornil?

Z nového jídelního lístku 
bych rád zmínil jídla k pivu. 
Nově nabízíme třeba hus-
peninu z uzeného kolene, 
kuřecí křídla s bagetou, roz-
pečený chléb s trhanou krko-
vičkou nebo výbornou naši 
pivní zmrzlinu. Ale nebojte 
se, naše klasika – tatarák zů-
stal i v novém menu. Takže 
přijďte k nám do restaurace 
strávit klidné chvilky s dob-
rým jídlem a ústeckým pivem 
z Rychty. Celý personál se na 
vás těší.  pr

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

K O N T A K T

Ústí nad Labem – Činoherní studio 
plánuje i letos Letní štaci, tedy 
hraní pod širým nebem. Začne 
4. června premiérou hry Najal 
jsem si vraha. Své inscenace 
v průběhu června a července 
představí na třech různých mís-
tech Ústí nad Labem. 

Činoherní studio bude hrát 
nově v atriu ústeckého muzea 
a dále na koupališti v Brné a na 
hradě Střekov. V plánu jsou 
i dvě premiéry, kromě kome-
die Najal jsem si vraha i zběsilá 
punková jízda, inscenace Harila 
aneb Čtyři z punku a pes.

Letošní Letní štace navazu-
je na loňskou stejnojmennou 
přehlídku. „Už loni divadlo rea-
govalo na nejistou situaci, kdy 

Na mašinky  
železnicí z Ústí
Osek – Železniční expozice Mol-
davské dráhy, kulturní památky, 
ve stanici Osek-město se otevírá 
veřejnosti. Otevřeno bude kaž-
dou třetí sobotu v měsíci, a tak 
je to plánováno za-
tím do října.

Podle před-
sedy Klubu 
přátel kruš-
nohorské že-
leznice Martina Müllera budou 
v provozu všechna modelová 
kolejiště, návštěvníci si mohou 
prohlédnout unikátní hradlový 
přístroj, kancelář výpravčího, 
různé lampy a čekárnu ze 70. 
let. Děti si mohou zatelefonovat 
telefonem na kličku, rozsvítit 
předzvěstí, zahoukat sirénami. 
Vyfotit se s výpravčím a čepicí 
nebo označit kartonovou jízden-
ku. Zakoupit si můžete vizit-
ky, nálepky, turistické znám-
ky, pohlednice a jiné reklamní 
předměty. Novinkou, kterou si 
budete moci koupit, je pexeso 
Krušnohorské železnice. 

Do stanice Osek-město se do-
stanete o víkendech vlaky ČD 
z Mostu, Děčína, Ústí nad La-
bem a Teplic. Od 1. června bude 
vlak jezdit denně.  gz

Ústí nad Labem – Díky všímavos-
ti Tomáše Durdince, pracovníka 
lesní správy Děčín, byl objeven 
nedaleko Těchlovic velký uni-
kát. Není to zkamenělá včelí 
plástev, jak by se na první po-
hled mohlo zdát… Jde o fosil-
ní stopu po činnosti organismů 
zvanou Paleodictyon. 

V Česku byla nalezena na-
příklad v kralickém příko-
pu či na chlomeckém hřbetu. 

V křídových sedimentech Lab-
ských pískovců a Českého stře-
dohoří jde o věc dosud naprosto 
neznámou. Je to první objev této 
fosilní stopy ve zdejším regionu. 
Ichnofosilie bude zapsána do 
muzejních sbírek a ve spoluprá-
ci s odborníky z Akademie věd 
bude dále podrobně zkoumána. 
Paleodictyon se obvykle nachází 
v usazeninách vzniklých v mo-
řích, v hloubkách několika tisíc 

metrů, v takzvaných flyšových 
usazeninách.  dam

kvůli pandemickým opatřením 
nebylo možné hrát na domov-
ské scéně a jedinou možností, 
jak zůstat s diváky v kontaktu, 
bylo přemístit se z divadla ven, 
pod širé nebe,“ říká Petr Kuneš 
z Činoherního studia.

V druhé polovině srpna se 
Činoherní studio přesune do le-
soparku Českého rozhlasu Se-
ver, aby tam představilo další, 
už šestý ročník oblíbené Diva-
delní zahrady. Změna progra-
mu je vyhrazena, další informa-
ce a předprodej vstupenek na 
www.cinoherak.cz.  gz
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První hřiště pro hru v kuličky v Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem nově vylepšil 
své venkovní prostory. Nejen dětští návštěvníci si tak 
můžou zaskákat na barevném panákovi, procvičit si 
s více než sedmimetrovým hadem abecedu, ale také 
zahrát kuličky. Tedy hru, v které soutěžili generace dětí 
po staletí po celém světě.
Nová hra v kuličky není pouze retro vzpomínkou na staré časy. S MAXI 
školou, která herní prvek vyvinula, jsme se pokusili hru ještě vylepšit. Na 
kovové konstrukci ve tvaru kola s důlkem uprostřed je nanesený barev-
ný terč z termoplastu. Děti tak můžou hrát ve vymezeném prostoru dva 
typy her v kuličky. Buď nahází svých deset kuliček a počítají kolik dosáhly 
bodů, podle toho v jakých částech terče se kuličky zastavily, nebo počí-
tají počet pokusů „nacvrnkaných“ kuliček do důlku.

K Ř Í Ž O V K A Citát: Johann Wolfgang von Goethe
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Ústecký plavec splnil 
olympijský limit 

č e r v e n  2 0 2 1

Senzační zpráva přišla ze slo-
venského Šamorína, kde na mí-
tinku Orca Cup plavec Ústec-
ké akademie Jan Šefl splnil na 
trati 100 metrů motýlek časem 
51,89 limit A na letní olympijské 
hry v Tokiu. Jan Šefl se připra-
vuje pod vedením trenéra Jana 
Kreníka. „Tento čas je zároveň 

novým rekordem České repub-
liky v této distanci a Honza se 
stal historicky prvním ústeckým 
plavcem, který bude reprezento-
vat naše město a Českou repub-
liku na největším sportovním 
svátku světa,“ říká Roman Ec-
kert z Ústecké akademie plavec-
kých sportů.  gz

Svádovští Blades 
rozšiřují své řady

Ústí nad Labem Blades po-
řádají nábor do prvoligového 
klubu amerického fotbalu. Do 
flagového týmu, tedy pro bez-
kontaktní variantu americké-
ho fotbalu, se mohou hlásit 
chlapci od 11 do 15 let a děvča-
ta od 11 do 16 let. Pro kontakt-
ní variantu tohoto oblíbeného 
sportu klub hledá do týmu do-
rostu chlapce od 16 do 18 let. 
Každý, kdo by si chtěl ame-
rický fotbal vyzkoušet, může 
přijít na libovolný trénink na 
hřiště Svádov-Olšinky. Trénin-
ky se konají v pondělí od 17:00 
do 19:00, ve středu od 16:00 
do 17:30, ve čtvrtek od 17:00 
do 19:00 a v pátek od 16:00 do 
17:30 hodin. Zájemcům o účast 
v tréninku stačí sportovní ob-
lečení a obuv.  Blades

Reprezentant se nezalekl zkušenějších borců
Náš závodník v kumite, Mar-

tin Drábek v barvách repre-
zentace České republiky na 
soutěži K1 v Limassov, absolvo-
val úvodní zápas s japonským 
reprezentantem Sago Naoto. 
V soutěžně vyrovnaném duelu 
nejprve od několikanásobné-
ho světového medailisty in-
kasoval první zásah a ztrátu 
jednoho bodu. Vzápětí se mu 
podařilo skórovat úderem na 
hlavu a vyrovnal zápas. Dalším 
střetem se do vedení opět do-
stal zásahem na hlavu japon-
ský reprezentant. V posledních 
sekundách zápasu podávala 

česká koučka Piskačová pro-
testní podnět na nerespekto-
vanou úspěšnou techniku čes-
kého závodníka, ale neuspěla. 
Následně ještě v poslední 

vteřině Japonec zasáhl Drábka 
kopem a tam duel skončil pro-
hrou Drábka 1:4. Odhodlaný 
výkon našeho závodníka odpo-
vídal kategorii světové soutě-
že a Drábek předvedl, že nemá 
respekt ani proti zkušeným 
závodníkům této vyšší věko-
vé kategorie. Poprvé startoval 
v kategorii dospělých a uvedl 
se velmi dobře. Japonec Naoto 
nakonec skončil před brana-
mi finále a bojoval v repasáži 
o třetí místo. Drábek tak ztratil 
možnost bojovat v repasážích 
o bronz.

 Josef Rajchert, Sport Union Ústí nad Labem 

Keramická dílna  
v Doběticích 

Každý čtvrtek odpoledne 
máme otevřenou keramickou 
dílnu. Práce s keramickou hlí-
nou je pro nás relax, zároveň 
procvičujeme jemnou motori-
ku a zapojujeme fantazii. Jsme 
moc rádi, že už se zase může-
me setkávat a užívat si společ-
né tvoření. Dobře si popoví-
dáme a užíváme si veselejší 
dobu. Věříme, že už jsme vše 
překonali, a těším se na léto. 

 Domov pro seniory Dobětice 

První setkání bylo fajn, hlásí Kryštof Ouřada Do skanzenu si můžete 
zajet vlakem 

Vávštěvníci mohou zavítat do 
areálu Historické vesnice zu-
brnického skanzenu od půlky 
května denně mimo pondělí od 
9:00 do 18:00 hodin. Mlýnské 
údolí je do konce května ote-
vřeno pouze o víkendech. Jedi-
né muzeum v přírodě na severu 
Čech přibližuje bydlení, kultu-
ru a sepětí původních obyvatel 
s krajinou v bývalých Sude-
tech i jejich poválečnou promě-
nu. Navštivte malebná zákoutí 
obce, projděte se kolem mlýnů 
podél Lučního potoka nebo při-
jeďte o víkendu historickým 
vlakem a prohlédněte si ven-
kovní modelové kolejiště, kte-
ré pro Vás připravila Zubrnic-
ká museální železnice. Jízdní 
řád najdete na webové stránce 
www.zubrnickazeleznice.cz. 

 Muzeum v přírodě Zubrnice 

Mladý odchovanec chomutov-
ského hokeje Kryštof Ouřada je 
jednou z letošních posil ústec-
kého Slovanu. 

Jak probíhal tvůj přesun na 
sever Čech?

Kontaktovalo mě vedení Slo-
vanu. Nabídka mi přišla férová, 
mohl jsem se přesunout zpět 
domů, takže nebylo nad čím 
přemýšlet.

Jste odchovanec Chomuto-
va, vnímal jste jako mlad-
ší velkou rivalitu mezi Piráty 
a Slovanem?

Tak určitě, když se oba týmy 
praly o extraligu v první lize, tak 

byla rivalita určitě veliká. Jako 
hráč spíše vnímám rivalitu s Lit-
vínovem po postupu Chomutova 
do extraligy. 

Loni jste za Prostějov naskočil 
do obou utkání proti Ústí. Jak 
na Vás tým Slovanu působil?

Tým se mi líbil, hrál velice 
dobře takticky. Zapracováva-
jí tu mladé hráče, což je pro mě 
jenom plus. Těším se a doufám, 
že týmu pomůžu k ještě lepším 
výkonům.

Jaké jsou vaše ambice v ústec-
kém dresu?

Chtěl bych co nejvíce pomo-
ci týmu, abychom se dostali 

do play-off. Také bych si přál 
lepší sezónu než tu loňskou, 
a to hlavně bez zranění. Chtěl 
bych se samozřejmě v dospě-
lém hokeji adaptovat a podá-
vat optimální výkony. 

 HC Slovan Ústí n. L.
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Probíhá vždy od 7:00 do 16:00
1. 6. Rabasova, Šrámkova k MŠ, objektům č.p 
14 a16, parkoviště pod hlavní dne 1.6. 
2. 6. Svojsíkova, Gagarinova dne 2.6. 2021 od 
7:00 do 16:00 
3. 6. Jizerská – od Šumavské po Šrámkovu, 
parkoviště Jana Zajíce dne 3.6. 2021 od 7:00 
do 16:00
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 x 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 (v sídlišti) 
30. 6. Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců 
míru, Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova 
1. 7. SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 
2. 7. Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 
dne 2. 7. 2021 od 7:00 do 16:00
7. 7. Bří. Čapků, Ve Stromách, Rembrandtova, 

Kosmova (od Bří. Čapků po Všebořickou) 
8. 7. Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, Rembrandtova 
12. 7. Spartakiádní č.p. 57/71 k.ú. Všebořice 
13. 7. Spartakiádní č.p. 57/58, 57/70 k.ú. 
Všebořice 
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 

INFORMACE NAJDETE NA WWW.FKTEPLICE.CZ

VYMĚŇTE SI PERMANENTKY
NA NOVOU SEZÓNU
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Objemný odpad bude svážen jednou za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností 
(například 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 pouze den před termínem 
svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno 
v uvedený den.

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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
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výška 45 cm, stáří 5 let. Sendymu 
umřela panička, a tak čeká v útulku 
na někoho nového, aby mu mohl 
dokázat svojí oddanost a lásku. Je 
klidné povahy a nepere se s jinými 
psy.

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 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.

MÁŠA 
Kočička, barva bílá 
s hnědými fleky 
a mourovaným 
ocasem, stáří 8 

měsíců. Máša je mazlivá a přítulná 
kočička.

ROSŤA 
Kocour, barva 
mourovatobílá, stáří 
2 roky. Rosťa je 
pohodář, ale má rád 

svůj klid. Nejraději vysedává na okně 
a pozoruje na svět z výšky.

SENDY 
Pes, drsnosrstý 
kříženec černé barvy 
s bílou náprsenkou 
a bílým prokvetením, 

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

č e r v e n  2 0 2 1
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INZERCE

Ústečané budou moci od 1. června dávat do žlutých kontejnerů 
určených na plast i drobné kovové odpady. Objemné kovové 
odpady nadále patří do sběrného dvora. Mohly by totiž 
poškodit nádobu, či sběrné vozidlo. Kovové obaly a konzervy, 
hliníková víčka nebo třeba kancelářské sponky, patří nově do 
žlutých kontejnerů, a neskončí tak na skládce, ale budou roztříděny stejně jako plasty. 

Ž L U T É  K O N T E J N E R Y

Cyklobus jezdí zdarma na stezku z Klíše, Bukova a Severní Terasy
Cyklisté mohou využít slu-

žeb cyklobusu z Labské stez-
ky zdarma, a pohodlně se tak 
dopravit do okrajových částí 
města. Bezplatně jezdí z cyk-
lostezky přes Klíše a Bukov na 
Severní Terasu. 

Bezplatný vůz jezdí o víken-
dech a státních svátcích. Ze 
zastávky Krajský soud vyjíž-
dí dvakrát denně, a to v 16:30 
a 18:00. Další zastávky jsou 
Divadlo, Na Spálence (Klí-
še), Bukov (naproti budově 

společnosti O2), Severní Tera-
sa a Orlická. V provozu bude 
cyklobus až do 3. října. Cyklo-
bus v tomto roce vyjždí do ulic 
Ústí nad Labem již po šesté. 
Zájem cyklistů se každoročně 
zvyšuje.  dam

Senioři kartu měnit nemusí
Ústí nad Labem – Cestující starší 
sedmdesáti let, kteří využíva-
jí v ústecké hromadné dopravě 
bezkontaktní platební kartu 
s platností do června 2021, ne-
musí letos v červnu žádat o vy-
dání nové karty. 

„Na těchto bezkontaktních 
platebních kartách je nahraná 
časová jízdenka s platností do 
června 2026. Datum expirace 
neboli vypršení karty neovliv-
ňuje platnost časové jízdenky, 

a můžete ji nadále používat 
pro jízdy v MHD,“ vysvětlu-
je mluvčí dopravního podniku 
Jana Dvořáková a dodává, že 
datum expirace karty je uvede-
no na přední straně. „Prosíme, 
nepleťte si ji s platností časové 
jízdenky.“ 

V případě dotazů můžou lidé 
využít bezplatnou infolinku 
800 100 613, která je v provo-
zu v pracovních dnech od 6 do 
18 hodin.  gz
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www.kcreality.cz tel: 775 143 332 email: info@kcreality.cz

PROŽIJTE ŽIVOT NAPLNO!
PRODEJTE SVOU NEMOVITOST A DOŽIJTE STÁŘÍ V KLIDU

JAK TO FUNGUJE?
  Koupíme od Vás nemovitost

  Zřídíme Vám věcné břemeno 
bezplatného dožití

  I po prodeji můžete svůj byt či dům 
nadále užívat tak, jak jste zvyklí

  Neplatíte žádný nájem

  Peníze z prodeje můžete využít 
okamžitě a na cokoli
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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

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 16.09.2020   9:30:20
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