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Za parkování ve městě  
zaplatíme jednou tolik
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Filmové štáby se rády 
vracejí na Ústecko
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

AREÁL VĚTRUŠE 
4. 7., 1000  Míša Kulička 
18. 7., 1400  Šípková Růženka
1. 8., 1400  Štěpánčino divadélko
15. 8., 1400  Tři prasátka
29. 8., 1400  Kašpárek a víla Jarmilka

ČINOHERNÍ STUDIO
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 
1. 7., 2000 Sen noci svatojánské 
2. 7., 1700  Ronja, dcera loupežníka 
11. 7., 2000  Benefice aneb zachraň svého  
  Afričana 
12. 7., 2000  Najal jsem si vraha 
14. 7., 2000  Pábitelé 
15. 7., 2000  Pábitelé 
16. 7., 2000  Harila 
21. 7., 2000  Najal jsem si vraha
23. 7., 2000  Zkrocení zlé ženy 
24. 7., 2000  Zkrocení zlé ženy 
25. 7., 1700  Ronja, dcera loupežníka 
27. 7., 2000  Sen noci svatojánské 
28. 7., 2000  Benefice aneb zachraň svého  
  Afričana 
29. 7., 2000  Benefice aneb zachraň svého  
  Afričana

DŮM KULTURY 
3. 6., 1930  Na poslední chvíli 
9. 6., 1930  Kouzelná vyhlídka – přesunuté  
  představení
17. 6., 1930  Sláva strojů a měst 

27. 6., 1500  Lollipopz – koncert pro děti a mládež

GALERIE EMILA FILLY 
do 31. 7.  Put Your Finger – vystavují Susanna  
  Inglada, Merel Noorlander a Stephanie  
  Rizaj

CHLUMEC 
26. 6., 1300  Bitva Na Běhání (1426)

KOLO CAFÉ
16. 7.   Fridrich & Fridrich (koncert)
24. 7.   Argentinské grilování
31. 7.   Den s Cepíkem: Pít je důležité  
  plus divadlo 
6. 8.   Hambareos (koncert)
14. 8.   Argentinské grilování
27. 8.   Šavlozubé ponožky
28. 8.   Den s Cepíkem – online bruslení  
  a divadlo

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
4. 7., 1700  Promenádní koncerty – Clarinet  
  Society 
11. 7., 1700  Promenádní koncerty – Ústecký výběr 
18. 7., 1700  Promenádní koncerty – Jazz Trio  
  Děčín a hosté 
25. 7., 1700  Promenádní koncerty – Doubravanka

MĚSTSKÉ SADY 
10. 7., 800  Ústecký brunch – ústecké kavárny,  
  bistra nebo restaurace v sadech

MUZEUM 
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  
  vzniklé mezi léty 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

MUZEUM OPEVNĚNÍ
2. 7., 1300  Prohlídky vybaveného bunkru ve  
  Velkém Březně, střelba airsoftovými  
  zbraněmi, průvodce v dobové uniformě

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

PŘÍSTAVIŠTĚ VAŇOV
Loď Tajemství bratří Formanů 
13. 7., 1600  Ústav úžasu: Karlova a Jaromírova  
  pohádka
13. 7., 1800  Teatr novogo fronta a Ústav úžasu:  
  H.I.T. – Hluboce impozantní taškařice
14. 7., 2000  Autorská inscenace vyrůstající ze  
  spolupráce ženského akrobatického  
  uskupení Holektiv a žonglérů ze skupiny  
  Cink Cink Cirk

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
do 30. 6.  Výstava 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

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

U SEVEROČESKÉHO DIVADLA 
1. 7., 1700  Promenádní koncerty – Odpolední  
  rendes-vous s baletem a orchestrem 
8. 7., 1700  Promenádní koncerty – Odpolední  
  rendes-vous s baletem a orchestrem
15. 7., 1700  Promenádní koncerty – Sborové  
  operní hity 

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 
27. 6.   Zámek v květech – vzpomínková  
  prohlídka zámku provoněného  
  nejrůznějšími druhy růží na památku  
  hraběnky Henrietty Chotkové
3. 7.   Košt hraběte Chotka 

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.
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Poplatek za odpad se vrací
Ústí nad Labem – Vedení města 
počítá od příštího roku se za-
vedením poplatku za odpad. 
Platit ho mají majitelé domů, 
kteří poplatek rozpočítají 
mezi nájemníky.

„Ročně nás tato služba ob-
čanům stojí 60 milionů korun 
a každým rokem se bude tato 
částka zvyšovat o další milio-
ny korun. To rozpočet našeho 
města neunese,“ řekl náměs-
tek primátora Martin Hausen-
blas. Radnice v minulosti ne-
byla příliš úspěšná ve výběru 
poplatku od neplatičů. „Námi 
preferované řešení zohledňu-
je problém neplatičů, protože 
chceme poplatky za odpad vy-
bírat od majitelů nemovitostí,“ 
dodal .

Podle náměstka Hausenbla-
se se cena u panelového domu 
zvýší zhruba o 20 procent 
oproti minulosti. To je přibliž-
ně 650 až 700 korun na osobu. 

Podle opoziční zastupitel-
ky a bývalé primátorky Věry 
Nechybové je návrh špatný. 

„Vůbec se mi návrh nelíbí, 
protože je to opět na úkor lidí, 
kteří řádně platili. Téměř pěti-
na obyvatel poplatek v minu-
losti neplatila. Náklady na vy-
máhání dluhu jsou zhruba 7,5 
milionu korun. To je neefektiv-
ní. A přenést odpovědnost za 
výběr poplatku, který město 
samo neumí vybírat, na sdru-
žení nájemníků, rozhodně 
není fér,“ řekla Nechybová.

Obyvatelé Ústí poplatek za 
odpad neplatí od roku 2018, 
do té doby platili 500 korun za 
osobu.  gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Vydání: 6/2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 16. 8. 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

Zdeněk Lhoták 
62 let, důchodce 
Jelikož budu trávit 
léto na zahradě na 
lehátku, nějakou 
horentní sumu na 
cestování vydat 

nehodlám. Budeme si užívat sluníčko, 
dobré jídlo a výlety do okolí. 

Petr Zajíček 
35 let, provozní 
elektrikář 
Nechci nic moc 
plánovat, uvidíme, 
jaká bude epide-
miologická situace. 

Všechno ale nasvědčuje tomu, že i letos 
vyrazíme autem. Mám dceru, ženu, 
takže se suma pohybuje v menších 
desítkách tisíc korun. 

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
Letošní rok moc ne-
utratíme. Dovolenou 
jsem neplánovala, 
protože jsem nevě-
děla, jestli se bude 

vůbec moct někam vyjet. Budeme jezdit 
po památkách a možná navštívíme zoo. 
Jinak nic zahraničního nebude. 

Stanislava  
Havlíková 
51 let, švadlena 
Chystám se do Chor-
vatska a připravenou 
mám částku od 
15 do 20 tisíc korun. 

Pojedu s přáteli bez dětí a rodiny. 

Petra Čechráková, 
44 let, prodavačka 
Určitě vyrazím k Ja-
derskému moři. Mám 
připravenou částku 
do 20 tisíc korun. 
Minulý rok jsem byla 

doma, něco jsem ušetřila, takže teď to 
trochu roztočím. 

Pavel Kuchynka 
46 let, manažer 
Za dovolenou utratí-
me do 15 tisíc korun. 
Strávíme ji určitě 
v tuzemsku. 

Kolik letos utratíte za dovolenou?

A N K E T A

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 Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW, a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus 
za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková 
sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, 
poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. 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 30. 6. 2021.

MC
20

21
06

04

INZERCE

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zZ P R Á V Y

4

Za parkování dáte jednou tolik

Ubylo cestujících; kraj  
i město sčítají ztráty

Ústí nad Labem – Od začátku 
školního roku si řidiči v Ústí 
nad Labem připlatí za parko-
vání. Základní tarif, který je 
v současnosti deset korun za 
hodinu, bude stát dvojnásobek. 

Celodenní stání místo do-
savadních sedmdesáti korun, 
pak rovnou stokorunu. Při par-
kování na vybraných místech 
v centru města, jako je Dlouhá, 
Pařížská, Bratislavská nebo 
Velká Hradební, bude první 
hodina za čtyřicet korun místo 
dvaceti a každá další započa-
tá hodina sedmdesát korun. 
Radnice to zdůvodňuje tím, 

že nechce mít z centra města 
parkoviště. Řidiči mají podle 
náměstka primátora Martina 
Hausenblase možnost zapar-
kovat v parkovacích domech 
v Mariánských garážích a Za-
nádraží, kde zůstane výše par-
kovného beze změny. V Zaná-
draží řidiči první tři hodiny 
neplatí nic, pak jen pět korun 
za hodinu. V Mariánských ga-
rážích se od druhé hodiny stá-
ní platí deset korun za hodinu. 

„Parkovací domy zejí prázd-
notou a celé centrum je na-
šlapané k prasknutí. Cílem je, 
aby auta nestála na ulicích 

a nezabírala veřejný prostor. 
Centrum se má transformovat 
pro pěší a pro cyklisty,“ dodal 
náměstek.  gz

Ústecký kraj – Kvůli pandemii 
koronaviru ubylo v Ústeckém 
kraji cestujících veřejnou do-
pravou. Společně s loňským 
rokem ztráty za jízdné v auto-
busech a vlacích dosahují už 
bezmála 300 milionů korun.

Podle vedoucího krajské-
ho odboru dopravy Jindřicha 
Fraňka byl loňský úbytek na 
tržbách více než 170 milionů 
a letos už je to zhruba 120 mi-
lionů korun. Kraj doufá, že 
k dofinancování ztrát pomů-
žou města, která jsou v inte-
grované krajské dopravě.

Cestujících během pande-
mie ale ubylo i v městských 
dopravách. V Ústí to bylo 
loni oproti roku 2019 o 15 %. 
V roce 2019 přepravila ústec-
ká hromadná doprava více 
než 39,5 milionu lidí, loni 
zhruba 33,7 milionu cestují-
cích.  gz

Zahrada má šest nových obyvatel

Surikatí skupina v ústecké zoologické zahradě se rozrostla o šest mláďat. „Surikaty přišly na 
svět již v květnu, ovšem mláďata zůstávala skryta v doupěti. Jejich rodiči je chovný pár, který byl 
v ústecké zoo sestaven na podzim roku 2019,“ říká zoolog Lukáš Štěrba. Dodal, že jde o unikátní 
přírůstek, protože obvykle se rodí tři až pět mláďat. Výběh surikat je umístěn v pavilonu šelem 
vedle expozice lvů konžských. Foto: zoo

Zdevastované činžáky v Matiční půjdou k zemi
Ústí nad Labem – Dva zdevasto-
vané činžovní domy v proslu-
lé Matiční ulici nechá měs-
to zbořit. Dříve tam bydleli 
sociálně slabí lidé a radnice 
chtěla kvůli jejich chování po-
stavit plot. Proti výstavbě plo-
tu byly hlavně lidskoprávní 
organizace. 

Na zbourání se dohodli zá-
stupci města a obvodu Neště-
mice. Na demolici vedení měs-
ta schválilo částku 4,9 milionu 
korun. „Dlouho jsme toto 
téma projednávali, ale nako-
nec jsme se shodli, že oba ob-
jekty půjdou k zemi a bude 
tam provedena revitalizace,“ 
vysvětluje náměstek primá-
tora Pavel Tošovský s tím, že 
zatím se to týká dvou domů, 
které patří městu. „Zároveň 
mě rada pověřila jednáním 

Radní vybrali ředitelku 
zoo, která nevyhrála
Ústí nad Labem – Ředitelkou ús-
tecké zoo byla radními zvole-
na Ilona Pšenková, přestože 
ve výběrovém řízení byl lepší 
bývalý ředitel pražské zahrady 
Petr Fejk. 

Podle primátora Petra Ned-
vědického jeden ze členů ko-
mise její volbu zpochybnil. 
„Objevilo se podezření, že vý-
běrové řízení neproběhlo pod-
le pravidel. Část odborníků při-
zvaných do výběrové komise 
se na vítězi domluvila předem, 
aniž by viděla obě koncepce. 
Proto rada s rozhodnutím ko-
mise nesouhlasila a jmenovala 
ředitelkou Ilonu Pšenkovou,“ 
uvedl primátor. 

Nová ředitelka nastoupí od 
července. Chce zachovat iko-
nická zvířata, jako jsou sloni 
nebo orangutani, a v plánu má 
modernizaci některých pavilo-
nů. Její koncepce počítá během 
deseti let s investicemi 330 mi-
lionů korun.  gz

města. Před započetím de-
moličních prací bude vytěže-
no haklíkové zdivo z kamenné 
podezdívky obou činžáků. Po 
jeho vytřídění bude odvezeno 
na městskou deponii a v bu-
doucnu se využije v rámci 
městských staveb.  gz

Město ohlídá nový 
systém za 30 milionů
Ústí nad Labem – Ve městě probí-
há druhá etapa montáže nového 
varovného systému. Ten bude 
informovat a varovat obyvatele 
v krizových a mimořádných si-
tuacích, jako je požár, povodeň 
nebo třeba unikající chemikálie. 

„Celkově bude nainstalováno 
681 hlásičů, 1731 reproduktorů 
a jeden srážkoměr, který slou-
ží k získávání okamžitých in-
formací zejména o přívalových 
srážkách,“ řekla mluvčí města 
Romana Macová.

Cena projektu je téměř 32 mi-
lionů korun. Kompletně hotovo 
by mělo být v listopadu.  gz

Činžáky v neblaze proslulé Matiční ulici čeká demolice. Foto: zu

s majitelem třetího domu, se 
kterým se také nic neděje. 
V našem zájmu je, aby se zde-
moloval i ten třetí,“ dodává 
Tošovský.

Jak by se uvolněný pozemek 
dal využít, bude řešit, po svém 
zřízení, Kancelář architekta 

Pozor začíná platit 
letní jízdní řád
Ústí nad Labem - Se začát-
kem letních prázdnin vstou-
pí v platnost letní jízdní řád 
v MHD. A potrvá až do konce 
srpna. 

Podle mluvčí dopravního 
podniku Jany Dvořákové bude 
na linkách číslo 5, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 60, 61 a 62 zaveden 
20minutový interval mezi spo-
ji. Linky číslo 58 a 59 budou 
v tomto období úplně mimo 
provoz a nepojedou také škol-
ní spoje na linkách číslo 15 
a 19.

Turistické linky 20, 21 poje-
dou navíc každou středu a au-
tobus na Jezero Milada bude 
jezdit ve dnech letních prázd-
nin každou hodinu.  gz
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O koupi Vrbáku město nejedná Jen dva kandidáti na 
šéfa městských služeb 

Nová hala by mohla 
vyrůst do dvou let

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1

Střekov – Bývalé lázně dr. Vr-
benského by mohly mít šanci 
na obnovu. V současné době 
jsou za 5,5 milionu korun na 
prodej. Současný majitel, firma 
Power Get, která lázně odkou-
pila i s vedlejší tělocvičnou za 
devět milionů v roce 2017, hle-
dá přes realitní kancelář kupce, 
který by zpustlé lázně zase oži-
vil. Loni v září o odkoupení jed-
nalo zastupitelstvo, které však 
od záměru upustilo. 

Chátrající objekt zaujal stu-
denta Martina Motla a téma 
Rekonstrukce historických láz-
ní Johanna Schichta zpracoval 
ve své diplomové práci. Tu oce-
nilo vedení města dvacetitisíco-
vým darem, protože dokument, 
který vytvořil, by město mohlo 
v budoucnu zužitkovat. 

Lázně patří k historicky cen-
ným objektům a podle náměst-
kyně primátora Evy Outlé zá-
jmem města je, aby našly nové 
využití a dál nechátraly. „Stále 

uvažujeme o využití objektu 
lázní. S majitelem teď momen-
tálně jednání neprobíhají, ale 
co vím, tak majitel objektu je 
připraven ho prodat. V součas-
né době ale žádné konkrétní 
podmínky dohodnuty nejsou,“ 

Zchátralé střekovské lázně jsou na prodej. Foto: zu

vysvětluje Outlá. Lázně Johan-
na Schichta se otevřely 6. září 
1931 a byly nejmodernější láz-
ně své doby. Po 2. světové válce, 
v roce 1946, byly přejmenovány 
podle komunistického politika 
dr. Vrbenského.  gz

Ústí nad Labem – Do konkurzu na 
vedení ústeckých hřbitovů, ba-
zénů a kluzišť se přihlásili jen 
dva uchazeči. Jako nejvhodněj-
ší kandidát byl zvolen Tomáš 
Vohryzka. Městské služby po-
vede od 1. srpna. Šlo už o dru-
hé výběrové řízení, v prvním se 
žádný vhodný kandidát nena-
šel. Vedením městských služeb 
byl, poté co ředitel Martin Mata 
letos v lednu odešel, pověřený 
Milan Stýblo.  gz

Muzejníci zabodovali v soutěži 
s výstavou o světě písku

K podchodu přibude přechod

Ústí nad Labem – Zlato z národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 
putuje do Ústí nad Labem. Mu-
zejníci zabodovali s výstavou 
s názvem Písky známé i nezná-
mé aneb Fascinující svět oby-
čejného písku. 

„Je to skvělé. Naše soutěž je 
profesní záležitost, ale o to víc 

Pro cenu si došel ředitel Václav Houfek. Foto: mul

Ústí nad Labem – Mezi sídlištěm 
Kamenný Vrch na Střekově 
a místní základní školou bude 
přecházení bezpečnější. Na mís-
tě je sice podchod, který ale není 
bezbariérový, takže ho nemůžou 
využívat lidé s kočárky nebo vo-
zíčkáři. Město tam proto nechá 
vybudovat přechod s ostrůvkem.

Podle náměstka primátora 
Pavla Tošovského jsou v plánu 
i další změny ke zklidnění do-
pravy v této lokalitě. „Ulice Nová 

by se měla změnit v dvoupruho-
vou komunikaci, střední pruh 
bude využit ke zřízení odbočo-
vacích pruhů v křižovatkách,“ 
uvedl Tošovský a dodal, že zde 
řidiči jezdí rychle, zejména dolů. 
Tohle umožní, aby aspoň trochu 
zpomalili.

V současné době město hledá 
stavební firmu. Práce by měly 
trvat půl roku a neměly by stát 
více než pět a půl milionu korun 
bez DPH.  gz

Ústí nad Labem – Roky odkláda-
nou druhou ledovou plochu 
chce město postavit samo. Od-
hadované náklady jsou 130 mi-
lionů korun. Původně pláno-
vaná výstavba haly, kterou 
měla postavit soukromá spo-
lečnost, už přitom měla dávno 
stát. Podle náměstka primáto-
ra Martina Hausenblase chce 
vedení města požádat o dotaci 
od Národní sportovní agentury. 
„Budeme čerpat dotaci 90 mili-
onů korun na výstavbu, zbytek 
bude hrazen z prostředků měs-
ta,“ řekl. Pokud půjde vše pod-
le plánů, tak by se mohl nový 
tréninkový stadion začít stavět 
v polovině roku 2023. Výstav-
ba potrvá asi rok.  gz

V Revoluční budou 
pamětní kameny
Ústí nad Labem – Osm kamenů 
zmizelých, doslova „kamenů, 
o které je třeba klopýtnout“, při-
pomínajících vyvražďování Židů 
za druhé světové války bude od 
podzimu v Revoluční ulici. Na je-
jich pořízení poskytli radní 30 ti-
síc korun. Podle náměstkyně pri-
mátora Evy Outlé si takzvanými 
„Stolpersteine“ město připomene 
rodinu Pickových a rodiče spiso-
vatele Bedřicha Rohana.  gz

Ústí nebude vybírat  
za předzahrádky
Ústí nad Labem – Provozovatelé 
nebudou ani letos platit za uží-
vání předzahrádek u restaura-
cí a kaváren. Přišli s tím radní 
poté, co to projednali s vede-
ním obvodních radnic. Popla-
tek za předzahrádky činí běž-
ně za metr čtvereční denně od 
jedné do patnácti korun.  gz

nás těší, že naši kolegové i ko-
legyně z jiných muzeí tu naši 
práci uznávají opravdu jako 
špičkovou a kvalitní. A má to 
pro nás opravdu velký význam 
a hodnotu,“ řekl ředitel ústec-
kého muzea Václav Houfek. 

Šlo už o XIX. ročník Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 
2020, do kterého se přihlásilo 
56 muzeí a galerií z celé České 
republiky. Zúčastnilo se 98 pro-
jektů ve třech soutěžních kate-
goriích. Ústecké muzeum s vý-
stavou Písky známé i neznámé 
aneb Fascinující svět obyčej-
ného písku uspělo v katego-
rii Muzejní výstava roku mezi 
40 projekty. Do kategorie Mu-
zejní publikace roku se přihlá-
silo 33 projektů a Muzejní po-
čin roku 25 projektů. Nejvyšším 
oceněním v každé kategorii je 
Cena Gloria musaealis.  gz

Unikátní motocykl na 
odkládané výstavě 

Ústí nad Labem – Po dlouholetých 
přípravách by se měla v ús-
teckém muzeu v srpnu otevřít 
očekávaná stálá expozice Naši 
Němci. Více než pět stovek 
exponátů doplněných o řadu 
moderních a multimediálních 
prvků bude věnováno historii 
německy mluvícího obyvatel-
stva v Čechách.

Jedním z nich bude také 
unikátní motocykl Böhmer-
land/Čechie. Ten vyráběl jeho 
konstruktér Albin Liebisch 
v Krásné Lípě na Děčínsku, do 
výstavy Naši Němci ho zapůj-
čil Zdeněk Novotný. Podle Pet-
ra Koura, ředitele společnosti 
Collegium Bohemicum, která 
v ústeckém muzeu výstavu při-
pravuje, se otevření aktuálně 
chystá na srpen či září.  gz

S balíčkem levněji  
do bludiště i zoo
Ústí nad Labem - Navštívit zoo, 
muzeum, svézt se lanovkou, 
zajít si do bludiště na Větruši 
nebo na koupaliště v Brné mů-
žete s 30% slevou díky balíčku 
vstupenek TicketPack. Balíček 
je možné koupit v aplikaci Sejf. 
Stojí 263 korun pro dospělé-
ho a 165 korun pro dítě. Apli-
kací Sejf se dá zaplatit i jízdné 
v MHD nebo parkovné.  gz
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Hygienik: Nemůžeme si ještě vyskakovat

INZERCE

Projekt EUC Kliniky Ústí nad Labem  
Magnetická rezonance se blíží ke konci.  

Od července 2021 Vám tak budeme 
moci nabídnout vyšetření kolen, 
ramen, páteře, hlavy, prsou, 
prostaty a další. Po zkušebním 
provozu v prvních červencových 
dnech Vás budeme informovat 
o termínu zahájení provozu 
a o kontaktech na objednání, 
včetně možnosti objednání on-line. 

Máme nasmlouvány tyto 
pojišťovny: VZP, OZP, ZP MV, ZP 
ŠKODA, RBP.

Objednací doby budou opravdu 
rychlé. Těšíme se na viděnou!

 EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

MAGNETICKÁ REZONANCE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM

MC
20
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Specialisté z Ústí jako první v Česku operovali glaukom novou metodou
Ústí nad Labem – Lékařský tým 
oční kliniky z ústecké Masa-
rykovy nemocnice provedl 
další novou minimálně inva-
zivní operaci u tří pacientů 
s glaukomem. Jako první v Čes-
ké republice byli ústečtí oční 
specialisté osloveni k vyzkou-
šení této techniky. 

„Jednalo se o nový typ mik-
roimplantátu IStent, který se 

zavádí po otevření přední ko-
mory oka 1,8milimetrovým 
rohovkovým řezem do místa 
trámčiny komorového úhlu. 
Vytváří zde přemostění nebo-
li mikro bypass oblasti, kde 
je odtoku nitrooční tekutiny 
z oka kladen největší odpor. 
Prakticky se využívá zavedení 
dvou mikroimplantátů, ve dvou 
různých kvadrantech oka,“ 

vysvětlila přednostka oční kli-
niky Ivana Liehneová. Doplnila, 
že mikroimplantát je z titanu, 
nemagnetický a na povrchu je 
potažený heparinovou vrstvou. 
Velikost je miniaturní, délka 
je 1 mm a 80 µm, má drenážní 
průsvit. 

„Zavádí se do oka na spe-
ciálním nosiči, je to v podsta-
tě taková malá dutá skobička, 

Ústí nad Labem – Indická muta-
ce koronaviru, takzvaná delta, 
se objevila i v Ústec-
kém kraji. Podle 
zástupce ře-
ditelky kraj-
ské hygieny 
Jozefa Krále 
jde o novou 
a nakažlivější 
formu ko-
ronaviru. 

Jak moc 
nebezpečná je indická varian-
ta koronaviru?

Mutace delta se snáze přená-
ší a její klinické příznaky jsou 

která musí být „zatlučena“ do 
správného místa,“ uzavírá Iva-
na Liehneová.  gz

trochu horší, proto této muta-
ci věnuje hygienická služba 
velkou pozornost. Výhodou je 
očkování, protože nakažení 
po očkování většinou nemají 
vážné příznaky a nepotřebu-
jí nemocniční léčbu. Rozšíření 
se nyní všichni obávají, proto-
že by to pak bylo jako lavina, 
která by se těžko zastavovala.

Objevila se i v Ústeckém 
kraji…

Několik případů nákazy tou-
to formou viru zaznamenali 
zdravotníci hlavně na Děčín-
sku. Pacienti naštěstí měli 
lehčí průběh nemoci. Zajímavé 

je, že šlo o náhodné výskyty, 
které spolu nesouvisely. Nikdo 
z nakažených necestoval. 

Jak si kraj stojí teď?
V současné době je v kra-

ji klid, máme denní přírůstky 
2 až 5 nakažených, dokonce 
jsme měli i nulu. Zatím by-
chom mohli říct, že se situace 
vyvíjí dobře.

Jak se chovat, aby na podzim 
nepřišla další masivní vlna?

Musíme maximálně obe-
zřetně přistupovat k mož-
nostem vzájemného impor-
tu nežádoucích variant. To je 

v této době především právě 
mutace delta. Souhlasil bych 
s výměnou respirátoru typu 
FFP2 za chirurgickou ústen-
ku ve vnitřních prostorách 
a hromadné dopravě. Určitě 
je nutné dodržovat známé 3R. 
Zároveň musíme být obezřet-
ní při cestování. Nenavště-
vovat hromadné, především 
vnitřní akce. To, že je člověk 
očkovaný, neznamená, že se 
covidem nemůže nakazit nebo 
ho nemůže přenášet. Nemůže-
me si ještě vyskakovat, sebe-
menší selhání by mohlo mít za 
následek další pandemickou 
vlnu.  gz
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Filmové štáby se rády vracejí na Ústecko 
Ústecko – Region, obklopený 
z jedné části Krušnými horami 
a z druhé malebným Českým 
středohořím, nabízí návštěv-
níkům stovky krásných míst 
a staveb. Díky tomu se stal ob-
líbeným mezi filmaři. Zatímco 
zahraniční štáby lákají právě 
neokoukaná zákoutí, přírod-
ní skvosty i nádherná sídla, 
ty české zajímá drsnější tvář 
regionu.

Na zámku v Libochovicích 
se v červnu usadil štáb ame-
rické televizní sítě Starze. Dů-
vodem je filmové zpracování 
románu Nebezpečné známos-
ti francouzského autora Cho-
derlose de Laclose. V hlav-
ních rolích seriálu se objeví 
Alice Englert jako markýza 
de Merteuil a Nicholas Den-
ton jako vikomt de Valmont. 
„Producentům a tvůrcům pro-
střednictvím Filmové kancelá-
ře Ústeckého kraje nabízíme 
spolupráci a pomoc tak, aby 
pro ně bylo natáčení v na-
šem regionu co nejefektiv-
nější a aby se k nám vraceli,“ 
říká náměstek hejtmana Jiří 
Řehák. 

Filmaře láká příroda i památky
Ústecký kraj nabízí filmařům 

neokoukané lokality, nevyuží-
vané objekty nebo přírodní sce-
nérie, které dokážou dokres-
lit dobovou atmosféru. Filmový 
průmysl je i velkou propagací 
regionu. Natáčela se zde pro fil-
movou platformu Netflix nová 
adaptace Remarqueova romá-
nu Na západní frontě klid. Pro 
válečné drama si filmaři vy-
brali okolí Postoloprt a Krás-
ného Dvora. Často si zahranič-
ní filmaři vybírají Žatec. Loni 
se ve městě natáčela třetí řada 
úspěšného německého seriálu 
Ponorka, v minulých letech to 

byly snímky Králíček Jojo, Úkryt 
v ZOO, Svět v ohni nebo Z Paří-
že do Paříže. Naposledy si štáb 
vybral historické jádro města 
pro scény k snímku Norimberk. 
Do Litoměřic, na zámky Plos-
kovice a Libochovice, zavíta-
la německá pohádka Trpasličí 
nos. V Tisé se natáčel legendár-
ní film Letopisy Narnie – Lev, 
čarodějnice a skříň z produkce 
studia Walta Disneye. Připravu-
je se projekt britské produkce 
s názvem Extinction. Natáčet se 
bude v Mostě, Litoměřicích, Žat-
ci a Postoloprtech.

Drsný sever zajímá české produkce
Známá místa i nevšední zá-

koutí Ústeckého kraje využívají 
i tuzemské štáby. Česká televize 
v Mostě natáčela stejnojmen-
ný oblíbený komediální seriál 
scenáristy Petra Kolečka. „Most 
je dělnické město, a proto má 
svou nezaměnitelnou filozofii. 
Vizuálně je naprosto unikátní, 
protože vyrostlo na zelené louce 
během několika let jako náhra-
da za zbořený starý Most. Není 
moc měst, kde se snoubí krásná 
příroda s ryze socrealistickou 

architekturou,“ uvedl režisér se-
riálu Jan Prušinovský. 

V Krušných horách, na Ús-
tecku a Děčínsku se točil další 
neméně úspěšný seriál Rapl. Do 
krajského města zamířil i štáb 
režiséra Petera Bebjaka, který 
tu natáčel drama Zpráva. V ús-
teckých lokacích se točil i thri-
ller Stínohra. V Chomutově zase 
krimiseriál Zrádci. Na Šluknov-
sku točil komedii Bourák režisér 
Ondřej Trojan. Většina scén se 
natáčela ve Varnsdorfu – Šlu-
kdorfu. „Varnsdorf má svoje spe-
cifické kouzlo. Střet časů, kdy 
zde panoval v druhé polovině 
19. století čilý průmysl, v obdo-
bí po 2. světové válce, kdy došlo 
k vysídlení drtivé většiny místní-
ho obyvatelstva, s dnešní dobou 
zde vytváří něco ojedinělého, 
což nás sem právě s filmovým 
štábem přilákalo,“ řekl herec Jiří 
Macháček. 

Do regionu se na podzim vrá-
tí i štáb režiséra Dana Svátka, 
který chce zfilmovat další kni-
hu ústeckého spisovatele Josefa 
Formánka Dvě slova jako klíč 
a navázat na snímek Úsměvy 
smutných mužů.  gz

č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1

Hynek Čermák v seriálu Rapl. Foto: zu
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Ústecká průmyslovka zvládla pandemická omezení
a přichází s projektem výuky virtuální realitou
Jedna z největších páteřních 
škol Ústeckého kraje – Střední 
průmyslová škola v Ústí nad 
Labem, podle slov jejího ředitele 
Mgr. Bc. Jaroslava Mareše, velmi 
dobře obstála v nelehké době 
pandemie covidu-19. Přes veškerá 
úskalí distanční výuky se podařilo 
zvládnout maturitní a závěrečné 
zkoušky a především zrealizovat 
přijímací řízení.

„I když opatření vlády po vět-
šinu roku znemožňovala prezenční 
výuku, dařilo se nám v rámci intencí 
epidemických opatření realizovat 
konzultace v laboratořích, s mistry 
odborného výcviku a také praxe. 
Především žáci učebních oborů den-
ního i dálkového studia je ve velké 
míře využili pro získání odborných 
dovedností k závěrečným zkouškám,“ 
říká Jaroslav Mareš.

Neomezila pandemie výběr a ná-
bor do prvních ročníků školy?

Přestože neproběhly veletrhy 
vzdělávání, nemohli jsme uskutečnit 
ukázkové dny a dny otevřených dveří 
probíhaly pouze on line formou, zájem 
o školu neklesl. Opět naplníme třídy 
jak maturitních, tak učebních oborů.

Mohou se studenti těšit i na nějaké 
novinky ve výuce a vybavení učeben?

Po dobu distanční výuky se podařilo 
zlepšit vybavení školy dalšími digitálními 
a audiovizuálními prostředky. Největší 
novinkou je vývoj vzdělávacích modulů 
formou virtuální reality. Nejde o princip 
her, ale spíše o přiblížení nových 
výukových metod poplatných současné 
době a oceňovaných mladou generací. 
Například zedník může postavit virtuální 
zeď pod on line dohledem mistra. Přes 
veškerou digitalizaci i v této době je ale 
nezaměnitelná role učitele, minimálně 
jako mentora a také kontrolního článku. 
Máme připravený záměr rekonstrukce 
datovo-síťových prvků a serverového 
řešení školy. Zpracováváme také záměr 
rekonstrukce elektroinstalace střediska 
Stříbrníky a revitalizace venkovního 
sportovního areálu střediska Resslo-
va. Vše bude záležet na finančních 
možnostech a tvorbě fondů školy, víme, 
že to v současné situaci nebude lehké 
s uvážením možností našeho zřizova-
tele, který řeší dopady pandemie na 
financování škol.

Co považujete za svůj úspěch na 
konci doby omezení výuky a kontaktů 
s žáky?

Možná to, že se podařilo udržet 

spolupráci s partnery školy. Odborníci 
z firem vyučují ve škole, odborný výcvik 
a praxe probíhají v reálných podmínkách 
firem. Výsledkem je podpora žáků školy, 
získání praktických dovedností a u řady 
žáků získání perspektivního zaměstnání 
po absolvování školy. Nádherný příklad, 
jak jednoduše to jde a      jak funguje sys-
tém bez potřeby složitých názvů a zdů-
vodňování „duálního vzdělávání“. Jenom 
najít správnou cestu. Tady musím hodně 
poděkovat za dlouholetou spolupráci 
firmám Monzas, Správě železnic a NTD 
group. Nedostatek pracovníků na trhu 
práce nám naopak napomohl najít další 
firmy, které mají eminentní zájem se 

školou spolupracovat a podílet se na 
vzdělávání mladé generace, potažmo 
svých budoucích zaměstnanců.

A jaká je nyní perspektiva oborů 
školy a šance absolventů na 
uplatnění? 

Na základě spolupráce s firmami 
lze jednoznačně konstatovat, že škola 
vyučuje jedny z nejperspektivnějších 
oborů na trhu práce. I když prognózy 
ekonomického vývoje státu a s tím 
souvisejícího trhu práce nejsou v řadě 
oblastí příliš optimistické, nemáme vel-
ké obavy o uplatnění našich absolven-
tů. Specializujeme se na obory v šesti 
oblastech vzdělávání zaměřených na 
strojírenství, elektrotechniku, dopravní 
prostředky, informační technologie 
a logistické a finanční služby. Absolven-
ti všech oborů nacházejí velmi snadno 
uplatnění na trhu práce, ve většině 
oborů bychom mohli mít dvojnásobnou 
kapacitu a všichni maturanti a vyučení 
by hned měli práci v oboru.

Více informací na www.spsul.cz.

Jaroslav Mareš (vlevo vpředu) na jednání 
s partnerskými firmami školy Monzas, Správa 
železnic a NTD group



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zR O Z H O V O R

Jan Šefl: Olympiádu si nejedu jen užít, budu se rvát

8

Svého zástupce na největší světové 
sportovní akci bude mít i Ústí nad Labem. 
Letních olympijských her v Tokiu se zúčastní 
i závodník zdejší akademie plaveckých 
sportů Jan Šefl, kterému se podařilo splnit 
kvalifikační limit na trati 100 metrů motýlek. 
Časem 51,89 sekundy dokonce pokořil 12 let 
starý český rekord.
Gabriela Zlámalová

Loni na podzim jste přestou-
pil do Ústí. Co vás k tomu 
vedlo?

Přestoupili jsme s trenérem 
Janem Kreníkem, který je Úste-
čák, trénuji s ním od roku 2017. 
Chtěl se do rodného města vrá-
tit. Loni na podzim nastala situ-
ace, že buď ho budu následovat, 
a cíl, který jsme si vytyčili v Pra-
ze, se pokusíme dotáhnout do 
konce, nebo skončím úplně.

Kromě trenéra už jste neměl 
jiný důvod?

Hlavní motor byl Honza. Na-
víc jsem věděl, že mi jsou v Ústí 
schopní nabídnout takové tré-
ninkové podmínky a zázemí, 
které nám naší dřinu podstat-
ně usnadní. Povedlo se a para-
doxně musím přiznat, že nebýt 
covidu, tak s loňskými časy by-
chom se oba na olympiádu dí-
vali v televizi. 

Jak se vám v Ústí trénuje?
Udělal jsem si pár osobáků, 

pojedeme na olympiádu, tak asi 
dobře (smích).

A jak žije?
Řekl bych to takhle. Ústí má 

svou kulturu. Je to drsný sever 

(smích). Jsem tu od září. Doba 
byla sama o sobě dosti divoká 
– covid ve vzduchu, lockdowny 
se střídaly, jak na běžícím páse. 
Ani Ústí se uzavření bazénů 
nevyhnulo. Téměř celý pod-
zim jsem byl mimo republiku 
a trénoval. Od ledna se našemu 
předsedovi Romanu Eckertovi 
z plavecké akademie podařilo 
vyjednat jedinečné podmín-
ky, kdy jako jeden z mála 
bazénů v Česku ten ús-
tecký fungoval. Mohli 
jsme se v poklidu 
připravovat. Toto 
rozhodnutí bylo 
nesmírně důležité. 
Nedokážu si před-
stavit, že bychom 
pendlovali mezi 
X bazény – převáž-
ně asi v zahraničí. Jednak 
bychom na to neměli peníze, 
ale hlavně bychom z toho byli 
unavení. Zázemí je strašně dů-
ležité. Pravdou je, že jako pla-
vec jsem vystřídal mnoho tre-
nérských přístupů na různých 
místech. Od Kanady, Austrálie, 
Ostravy, Prahy, Plzně. Ať už se 
o Ústí vypraví ledacos, po pla-
vecké stránce nabízí výborné 
podmínky.

Máte už ve městě nebo jeho 
okolí nějaká oblíbená místa, 
kam třeba rád chodíte?

Ústí je situované na hrozně 
krásném místě, okolní příro-
da, Labe, to je nádhera. Hrozně 
mě však mrzí vidět, že zde byla 
„architektonická ruka“ komu-
nismu nemilosrdná. Bydlím na 
Klíši, líbí se mi blízká dostup-
nost všeho. V Praze jsem strá-
vil tři hodiny cestováním po 
městě. Tady jsem do 15 minut 
na druhé straně města.

Váš cíl, splnit limit a dostat 
se na olympiádu v Tokiu, 
se vám podařil dosáhnout. 
Jaké byly první chvíle 
poté, co jste to 
dokázal?

Bylo to 
30. dub-
na. Ve 

slovenském 
Šamoríně jsem 
zaplaval na stov-
ce motýlek národ-
ní rekord a limit pro 
Tokio. Ten den jsem 
takzvaně „cejtil“ v kos-
tech, že to dám. Ráno 
se plavaly rozplavby, 
odpoledne finále. Už 
rozplavba se mi pla-
vala krásně. S Hon-
zou jsme věděli, že 
na olympijské hry li-
mit máme. Byl bych 
vlastně smutný, kdy-
by to „ten“ den nevy-
šlo. Radost byla tak 
zvláštně skryta. Po 
doplávání a podívání 
se na časomíru jsem 
slyšel Honzův řev. Prv-
ní a spontánní reakcí 
v tu chvíli bylo vylézt 
z bazénu a jít to co nej-
rychleji sdílet. Jako bláz-
ni jsme se objímali. Přeci 
jen je to nejbližší člověk, 
který se mnou ledasčím 
prošel. Obrovskou ra-
dost měli samozřejmě 
i rodiče. Mamka, která 
se mnou byla od prvních 
plaveckých závodů. Nic-
méně i v jejím případě Na olympiádu se plavec Jan Šefl připravuje v ústecké akademii. Foto: zu
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se narodil 10. května 1990 
v Plzni, je český plavec, který 
závodí v disciplíně motýlek. 
Jeho rozjetou kariéru přibrzdil 
na podzim v roce 2017 pozitivní 
dopingový nález na kokain. Do 
těla se mu dostal kvůli hloupému 
nápadu jeho kamaráda, který 
mu ho přidal do pití. Dostal roční 
zákaz startů a automaticky byl 
vyloučen z reprezentace. Nevzdal 
se a cestu na olympiádu si vybojo-
val. Kromě plavání má rád politiku 
a diplomacii, ve které taky dva 
roky pracoval. Je svobodný. 

Jan Šefl

jídlo: poke bowl

barva: černá 

číslo: nemám

hudba: všehochuť

politik: Jaroslav 
Kubera a fakt nemám 
rád pana prezidenta 
a KSČM

M O J E  N E J

P R O F I L

byla velká nedůvěra v naší víru 
a schopnosti. Mockrát mi říka-
la, ať už se na vidinu olympiá-
dy vykašlu. 

Jak moc důležité je mít dob-
rého trenéra?

Je to alfa a omega. Trenér 
není jen člověk, který vám 
zadá trénink a jde pryč. Těch-
to trenérů jsem zažil už mno-
ho. Trenér vás má motivovat, 
opravovat, tepat a sem tam 
pochválit. Honzovo trenérské 
oko nade mnou bdí 5–6 hodin 
denně. Je to o obrovské důvě-
ře. Netrénujeme spolu dlouho, 

za posledních dvanáct 
let jsem měl asi de-

set trenérů. 
S Honzou 

nám to 
docela 
klape. 
Oba 

plavání milujeme 
a jeho uvažování mi 
sedí. Rád říkám, že jsem 
jeho socha a on si mě 
tesá. Už nelze sice dě-
lat nikterak velké záře-
zy (smích), socha už má 
něco za sebou, ale kupo-
divu jsme spolu změnili 
poměrně dost. 

Teď ale máte před se-
bou olympijské hry 
v Tokiu. Jak se na ně 
chystáte?

Začátkem června 
jsme byli v Turecku na 
dvoutýdenním sou-
středění. Po návratu 
nás čeká mistrovství 
republiky. Těšíme se, 
pač se závody konají 
na Klíši. Budeme se 

chtít trochu předvést. 
Následuje závěrečné sou-
středění na Slovensku 
a 11. července odlet do 
Japonska.

Nemáte v dějišti her 
obavy třeba kvůli hroz-
bě koronaviru?

Nemám. Covid 
jsem s velice mírným 
průběhem prodělal 

o Vánocích. Budu naočkovaný. 
Ani moji rodinu nebo blízké co-
vid výrazně nepoznamenal.

Běžným Japoncům se zrovna 
kvůli covidu pořádání her ne-
zamlouvá. Nebojíte se, že je 
posunou, nebo dokonce zruší?

Ať je klidně posunou (smích), 
ale jsem přesvědčen, že je ne-
zruší. Přeci jen je v tom hodně 
peněz. A někde jsem četl, že 
za zrušení je obrovská pokuta 
pro pořadatelské město. Nic-
méně už to asi Japonci chtějí 
mít za sebou. Na druhou stra-
nu si říkám, že to bude první 
posunutá olympiáda, na kterou 
budeme vzpomínat. Já se na to 
těším. Bude to jiné a já mám ty 
jinakosti celkem rád.

Máte informace, jak náročná 
budou protiepidemická opat-
ření v dějišti her?

Asi bych měl mít. Od olym-
pijského výboru mi chodí růz-
né e-maily, jak to tam orga-
nizačně bude vypadat. Ale 
přiznám se, že jsem to ještě 
nečetl. Kdybych to dělal, šla by 
mi z toho všeho hlava kolem. 
Myslím, že už jsme se za ten 
rok a půl naučili s covidem tro-
chu žít. Bez roušky ani ránu, 
dodržovat rozestupy, testy... 
Prostě klasika, nic zásadní-
ho nečekám. Všichni víme, do 
čeho jdeme.

Jaké jsou vaše vyhlídky pro 
olympijské hry?

Nemám žádnou představu, 
ale zlatou olympijskou medai-
li nám do Ústí asi nepřivezu 
(smích). Každopádně si to tam 
nejedu, jak se rádo říká, užít. 
Budu se rvát.

Vaši kariéru před lety přibrz-
dil nešťastný dopingový ná-
lez, když vám kamarád hodil 
do pití kokain. Jak těžké ob-
dobí to bylo?

Já bych vás s dovolením poo-
pravil. Doping mě nepřibrzdil. 
On mě zastavil, ba co víc, vrátil 
zpět. Byla to škola, kterou ni-
komu nepřeju. Na druhou stra-
nu člověk zjistí, kdo při něm 
stojí. Platí to známé … v nou-
zi poznáš nejen sebe, ale i své 
okolí. Po úvodním rozpaku mě 
samozřejmě podrželi rodiče 
a hlavně přátelé (bývalí plavci). 
Honza, se kterým jsem začal tři 
měsíce před tím trénovat. Cel-
kem hezky se nám to rozjíždělo 
a pak jsme dostali takový zá-
řez. Byla to pro všechny síla. 

A jak to probíhalo?

V říjnu 2017 jsem měl pozi-
tivní nález, první komise mě 
v prosinci osvobodila. Neexis-
tovalo moje přímé zavinění. 
Druhá komise se s rozhodnu-
tím té první ztotožnila, ale an-
tidopingový výbor se odvo-
lal a šlo to k Rozhodčí komisi 
olympijského výboru. Nako-
nec sice došli k závěru, že jsem 
za to nemohl, ale jako repre-
zentant musím nést násled-
ky. Rozhodčí komise českého 
olympijského výboru uděla-
la bezprecedentní rozhodnutí. 
Právě z tohoto úhlu pohledu je 
kvalifikování se na olympijské 
hry pro všechny o fous zajíma-
vější. Rok a půl distanc, ať už 
za to sportovec může, či nemů-
že, je pro kteréhokoliv sportov-
ce devastující. Skončí se škra-
loupem dopingového hříšníka. 
To jsem nechtěl dopustit. 

Jaký máte tréninkový den? 
Musíte dodržovat nějakou 
speciální životosprávu?

Dlouhá léta jsem si myslel, 
ze když odmakám to, co mi tre-
nér zadá, půjdu domů, bude ze 
mě mistr světa amoleta. Neměl 
jsem ani chuť svoje zažité ná-
vyky měnit. Šeredně jsem se 
mýlil. Díky Honzovi a svému 
věku vidím, že se výkon skládá 
z mnoha proměnných. Pokud 
je nebudu ochotný dodržovat, 
tak se jednak nikam nedosta-
nu, ale ani se nezlepším. Musel 
jsem tedy překopat úplně vše, 
od jídla přes regeneraci po sa-
motný trénink. 

Co rád děláte, když 
neplavete?

Zklamu vás. Jsem ve finále 
vlastně docela nudný člověk. 
Plavání věnuji veškerý svůj vol-
ný čas. 

Graffiti Jana Šefla u hotelu Vladimír vytvořil Lukáš “Zadek” Brožovský. Foto: lzb
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Chlumec – Rekonstrukci legen-
dární bitvy u Chlumce, Varva-
žova a Přestanova si nenech-
te ujít 5. září. Na letošní rok 
připadá už 208. výročí této 
smutné historické události. 

Od středy 1. září bude ote-
vřeno tábořiště pro účinkují-
cí. Ve čtvrtek 2. září se budou 
konat bojové ukázky v Tisé, 
Varvažově a Velkém Chvojně. 
Hlavní program bude v sobotu 

4. září v Chlumci pod Horkou. 
Již nyní je přihlášeno více než 
250 účinkujících, mezi nimi již 
tradičně i Václav Vydra jako 
Karel Filip kníže Schwarzen-
berg.  zu

Košt hraběte Chotka na zámku
Velké Březno – Letošní ochut-
návku těch nejlepších čes-
kých a moravských vín budete 
moci zažít i v půvabných kuli-
sách zámeckého parku. Užijte 
si 3. července již XXIII. ročník 
této tradiční degustace vín, 
kde kromě obdržené stylo-
vé pamětní skleničky si i vaše 
chuťové pohárky přijdou na 
své. Přijďte tedy vychutnat le-
tošní víno, které jinde obyčej-
ně není k dostání, a rozšiřte 
si obzory s pomocí volně pro-
dejného katalogu. Poznejte 
vinařství, která s láskou peču-
jí o plody své práce a vytváří 
z nich neopakovatelné roční-
kové zážitky. Jste srdečně zvá-
ni na košt hraběte Chotka.  zu

Užijte si léto na 
střekovské náplavce 

Vyražte na brunch  
do Městských sadů

Ústí nad Labem – Spousta kon-
certů je pro vás připravena 
před kavárnou KOLOcafé pří-
mo u řeky Labe. Z živé hudby 
se můžete těšit na nové i zná-
mé hlasy a tváře. Vystoupí 
mimo jiné Šavlozubý ponožky, 
Markéta a Janek Chladovi či 
Pepek a Námořník. Ve vybra-
ných dnech se můžete těšit na 
Argentinské grilování. Pořada-
telé doporučují si na koncerty 
s sebou přinést vlastní deky či 
skládací sezení.  zu

Ústí nad Labem – Máte rádi pes-
trou snídani, svačinu či oběd? 
Nechce se vám v sobotu dopo-
ledne vařit? Rádi byste trávi-
li sobotní dopoledne s přáteli 
a venku? Tak si v Městských 
sadech užijte brunch. Další 
šanci máte například 7. čer-
vence od 8.00. Brunch je an-
glické označení pro přesní-
dávku, jídlo pozdního rána 
nebo časného dopoledne. Jídlo 
bývá vhodné jak k snídani, tak 
k obědu. Pořadatelé oslovili 
i ústecká bistra, kavárny a re-
staurace.  zu

Loď bratří Formanů 
připluje do Vaňova 

Vaňov – Od 8. do 18. července loď 
Tajemství bratří Formanů vy-
plouvá na svou výroční plavbu 
do Ústí nad Labem a zpět. Zváni 
jsou všichni, kteří si chtějí užít 
divadelní představení či koncert 
v unikátním prostoru, posedět 
na palubě v lodní kavárně ane-
bo ti, které prostě jen zajímá, 
jak se takový kolos dává do po-
hybu. Kompletní program na-
jdete na straně 2.  zu

Konečně je slyšet smích a potlesk z hlediště, radují se divadelníci
Střekov – Pro herce Činoherního 
studia nastaly s létem lepší časy. 
Užívají si dvouměsíční festival 
Letní štace a hrají na různých 
místech krajského města. „Trva-
lo to dlouho, než jsme zase naše 
diváky viděli a slyšeli,“ uvádí 
Petr Kuneš ze střekovské scény. 

Co chystáte na léto? 
My už léto s divadlem zahájili 

nástupem června. Rozjeli jsme 
dvouměsíční festival Letní šta-
ce. Na různých místech Ústí nad 
Labem, na vzduchu a pod širá-
kem hrajeme jak novinky, tak 
i zavedené kusy z našeho reper-
toáru. Diváci nás mohou potkat 
v atriu Muzea města Ústí nad 

Labem, na termálním koupališti 
v Brné a na hradě Střekově.

Čekání na diváky bylo 
dlouhé. 

Trvalo to dlouho, než jsme 
zase naše diváky viděli a sly-
šeli. Po prvních představení, 
které se nám podařilo vypro-
dat, už zase víme, jaké to je být 
s divákem v přímém kontak-
tu. Že je super, když z hlediš-
tě slyšíte smích a potlesk. Moc 
jim děkujeme, že na nás v téhle 
divné době počkali a že nás stá-
le podporují a ženou dopředu. 
Divadlo bez diváka postrádá 
smysl a my víme, že ti naši za 
námi stojí. 

Jak se vám hraje na dvoře 
muzea? 

Parádně. Jsme moc rádi, že 
nám ústecké muzeum vyšlo 
vstříc a umožnilo nám u nich 
na dvorku hrát. Podmínky pro 

představení našich her jsou 
tam optimální. A myslím, že 
jsou spokojeni i diváci. Muze-
um je přímo v centru Ústí a na-
bízí opravdu příjemnou atmo-
sféru.  dam
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Stopa Blades na evropském šampionátu 

Už rok v nové budově kampusu aneb splněný sen 
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Do kádru národního týmu ve 
flag fotbalu, tedy bezkontaktní 
variantě amerického fotbalu, 
byli vybráni čtyři hráči Blades 
– Václav Šedivý, Albert Vonka, 
Adam Němeček a David Nový. 

Tito hráči tak mají šanci za-
hrát si na Mistrovství Evro-
py v italském Grossetu. David 
Nový, který se v loňské sezoně 
stal nejužitečnějším hráčem 
flagového týmu Ústí nad La-
bem Blades, hraje americký 

fotbal čtyři roky, takto velká 
sportovní událost ho ale čeká 
prvně. 

„Je to pro mě něco nového 
a velkého. Hlavně je to příle-
žitost, která se objeví jen ně-
kolikrát za život. Je to pro mě 
čest,“ říká ústecký hráč. Vác-
lav Šedivý se americkému fot-
balu věnuje od září 2017. “ 

„Mistrovství Evropy nebu-
de jednoduché, ale věřím, že 
se s tím s klukama popereme 

a budeme bojovat o výhru 
v každém zápase. Letošní pří-
prava nebyla standardní, pro-
tože jsme do května měli jen 
online tréninky místo posilov-
ny, ale myslím, že jsme všich-
ni díky našemu kondičnímu 
trenérovi Kubovi Jirglemu při-
praveni dobře,“ věří Václav Še-
divý, pro kterého je účast v ná-
rodním týmu splněným snem 
a obrovskou poctou.

 Blades Ústí nad Labem 

Již je to rok, kdy byla zkolau-
dována nová budova univerzit-
ního kampusu – Centrum příro-
dovědných a technických oborů 
CPTO. Ačkoliv si ji díky virové 
pandemii téměř minimálně uži-
li samotní studenti, pracovníci 
univerzity jsou moderní budo-
vou doslova nadšeni.

V roce 2020, kdy oslavila Pří-
rodovědecká fakulta UJEP svoje 
patnáctileté výročí vzniku, zís-
kala zároveň nové reprezenta-
tivní sídlo – budovu CPTO. Ta 
odpovídá současným moderním 
požadavkům vysokoškolské vý-
uky, ale zejména je výjimečným 

místem pro rozvoj vědy, výzku-
mu a tvůrčí činnosti obecně.

„Nová budova CPTO je pro 
přírodovědeckou fakultu a sou-
časnou generaci našich akade-
miků cosi jako zhmotněný sen 
a nejkrásnější dárek k 15. výročí 
založení naší fakulty,“ vyjad-
řuje svoji spokojenost děkan 
přírodovědecké fakulty Michal 
Varady.

První úvahy a vize postavení 
nové budovy pro přírodovědec-
kou fakultu a fakultu životního 
prostředí vznikaly v roce 2010, 
stavba byla těmito fakultami 
převzata v roce 2020. „Byla to 

téměř desetiletá cesta, doprová-
zená řadou potíží a kompromi-
sů. Přesto si myslím, že konečný 
výsledek stojí za to,“ komentu-
je Jaroslav Pavlík, proděkan pro 
vědu a výzkum a bývalý děkan 
Přírodovědecké fakulty UJEP.

Po červnové kolaudaci loňské-
ho roku následovalo rozsáhlé 
stěhování obou fakult do středu 
kampusu. 

Centrum přírodovědných 
a technických oborů je nejslo-
žitější a nejdražší stavbou, kte-
rá byla doposud v univerzitním 
kampusu zbudována. 

 UJEP

Chcete soutěžit? 
Zbývá už jen pár dní

Osmý ročník tradiční li-
terární soutěže pro seniory 
z Ústeckého kraje Senior art 
vyhlásil hejtman Jan Schiller. 
Téma pro letošní rok je: Úsmě-
vy z Ústeckého kraje.

Literární soutěž Senior art 
2021 se vyhlašuje v kategori-
ích próza a poezie. Je určena 
pro seniory nad 60 let s tr-
valým pobytem v Ústeckém 
kraji. Soutěžní příspěvky po-
sílejte konce června poštou 
na adresu Krajského úřadu. 
Vyhlášení vítězů proběhne na 
podzim.  gz
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2021 

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem nabízí volná místa na letních příměstských táborech. V nabídce máme 82 letních táborů – 
60 příměstských a 12 pobytových. Ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA a za finanční podpory Ministerstva školství nabízíme 
10 letních vzdělávacích kempů, které jsou pro účastníky zdarma. Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení na www.ddmul.cz. 

ČERVENEC 
In-line 1    5.–9. 7. 2021  1 700 Kč
Příměstský sportovní Camp Chabařovice 5.–9. 7. 2021 2 600 Kč
Rybářský příměstský tábor  5.–9. 7. 2021 1 500 Kč
Poznávací PT s Kájou   7.–9. 7. 2021  1 020 Kč
Zkrácený PT s Vendy a Jančou  7.–9. 7. 2021    900 Kč
PT Léto s muzikálem   12.–16. 7. 2021 1 250 Kč
Prázdniny v DDM 1   12.–16. 7. 2021 1 200 Kč
PT s Kačkou a Týnkou   12.–16. 7. 2021 1 500 Kč
Letní soustředění Školy stepu  12.–16. 7. 2021 1 200 Kč
PT Týden plný zážitků   19.–23. 7. 2021 1 250 Kč
PT Muzikál s Olgou   19.–23. 7. 2021 1 250 Kč
Lezecký tábor s Lenkou 1  19.–23. 7. 2021 1 850 Kč
PT s Adri a Šári DDM Chaba  19.–23. 7. 2021 1 500 Kč
Týden na zámku – červenec  26.–30. 7. 2021 1 500 Kč
Týden napříč kontinenty  26.–30. 7. 2021 1 300 Kč

SRPEN
PT DCM – taneční show I. (12–16 let)  2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční street III. (12–16 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční hip hop IV. (12–16 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show VII. (16–20 let) 2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT Broučkové v přírodě  2.–6. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show mini II. (5–7 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční show I. (8–11 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
PT DCM – taneční street I. (8–11 let)  9.–13. 8. 2021 1 250 Kč
LPT Telnice s Pájou a Klárkou  9.–13. 8. 2021 1 500 Kč
PT Beauty týden   16.–20. 8. 2021 1 250 Kč
PT Povrlské léto   16.–20. 8. 2021 1 500 Kč
Lezecký tábor s Lenkou 2  16.–20. 8. 2021 1 850 Kč
Letní soustředění Musical school 23.–29. 8. 2021  900 Kč
Sportujeme-Stepujeme  23.–27. 8. 2021 1 300 Kč
In-line Chlumec   23.–27. 8. 2021 1 700 Kč

Bližší informace a on-line přihlášení – www.ddmul.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S HOKEJBALEM

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstský tábor nejen s hokejbalem II 16.–20. 8. 2021 1 500 Kč Příměstský tábor nejen s hokejbalem I 23.–27. 8. 2021 1 500 Kč

Sdružení dětí a mládeže TILIA z.s. ve spolupráci s DDM – LETNÍ VZDĚLÁVACÍ KEMPY – ZDARMA

Kemp zdravého životního stylu   12.–16. 7. 2021
Poznáváme se hrou    19.–23. 7. 2021
Kemp s irským tancem a angličtinou  19.–23. 7. 2021
Kemp s taneční a pohybovou výchovou  19.–23. 7. 2021
Kemp Doctor WHO    26.–30. 7. 2021

Technika letem světem 1.   26.–30. 7. 2021
Technika letem světem 2   16.–20. 8. 2021
Kemp s deskovými a logickými hrami  16.–20. 8. 2021
Prázdniny s "opáčkem" 1   16.–20. 8. 2021
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Čas, který věnujete samovyšetření prsu,  
vám, milé dámy, může zachránit život

Podle statistik docházejí do on-
kologických zdravotnických zaříze-
ní nejčastěji pacientky, které se léčí 
s nádory prsu. Přestože se možnos-
ti jejich léčby v  několika posled-
ních letech zdokonalily, jedním 
z významných faktorů, který znač-
ně zvyšuje šanci na úspěšné vylé-
čení, zůstává prevence, připomíná 
MUDr. Andrea Pásztorová z  Proto-
nového centra (PTC). Pokud si žena 
nahmatá bulku v  prsu či podpaží 
nebo si všimne asymetrie prsů, se-
krece z  bradavky či jejího vtaho-
vání, měla by ihned kontaktovat 
svého gynekologa nebo praktic-
kého lékaře. V  závislosti na lékař-
ském rozhodnutí by ženy měly ab-
solvovat pravidelné, onkologicky 
zaměřené prohlídky – od 45. roku 
mamografii (MMG) a i dříve pak ul-
trazvuk (UZ) prsů. Protože nádor 
může být delší dobu nehmatný, 
právě MMG nebo UZ ho dokážou 
odhalit. „Doporučuji také nezapo-
mínat na samovyšetřování prsů, 

které stačí provádět 1× měsíčně,“ 
říká MUDr. Andrea Pásztorová.

Bezpečná léčba
U pacientek s karcinomem prsu 

jsou ve většině případů kombino-
vány různé léčebné metody, nej-
častěji operace, chemoterapie 
a  ozařování. V  Protonovém cent-
ru mohou ženy podstoupit zdra-
votními pojišťovnami hrazenou 

Ženy jsou pod stále větším 
tlakem. Musí být krásné, 
sebejisté i profesně úspěšné. 
Jedna bulka na prsou ale 
může otočit kormidlem 
života i hodnot. Ložisko 
zhoubného nádoru v prsní 
tkáni je u nás po rakovině kůže 
nejčastěji diagnostikovaným 
onkologickým onemocněním. 

protonovou léčbu, ozařování. Díky 
nejmodernější radioterapii mohou 
pacienti i  během léčby pokračo-
vat ve svých aktivitách, pracovním 
i osobním životě. 

Cílem moderní onkologické léč-
by je zajistit pacientům maximál-
ní šanci na vyléčení, a  to při mini-
malizaci vedlejších účinků. A právě 
toho se velmi dobře daří dosahovat 
pomocí protonové léčby. Díky mo-
derní technologii a  zkušenostem 
lékařů Protonového centra se zvy-
šují šance na celkovou úspěšnost 
léčby a  udržení kvality života pa-
cientů po léčbě. Největším bene-
fitem protonové léčby je možnost 
přesně zacílit a  ozářit požadova-
nou oblast a významně snížit ozá-
ření okolních zdravých tkání a  or-
gánů, jako například srdce a  plic, 
u  pacientek s  onemocněním prsu. 
Například při protonové léčbě 

Protonová léčba 

 ▪ Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze zdravotního pojištění.
 ▪ Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli, a to ze všech krajů ČR.
 ▪ Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře.
 ▪ V Protonovém centru léčí kromě již zmíněné léčby rakoviny prsu také nádorová 

onemocnění prostaty, plic, hlavy, krku, zažívacího traktu, mozku a míchy, dále 
maligní lymfomy a nádory u dětí.

 ▪ Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz  
a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné  
zavolat na +420 222 999 000.

karcinomu levého prsu je mož-
né ozářit prs a hrudní stěnu tak, 
že se minimalizuje nežádoucí 
ozáření srdce, věnčitých tepen 
a plic. Tím je možné předcházet 
riziku vzniku srdečních a  plic-
ních onemocnění, které by se při 
jejich ozáření mohly v horizontu 
10-20 let projevit. 

Pacientky, které nádorové one-
mocnění prsu řeší, mohou Proto-
nové centrum kontaktovat samy, 
a to i bez doporučení lékaře. Každá 
pacientka dostane k dispozici své-
ho osobního koordinátora, na kte-
rého se může obrátit se všemi svý-
mi dotazy a  který jí, pokud je pro 
ni léčba vhodná, pomůže napláno-
vat všechna vyšetření a konzultace 
u  lékaře. Protonová léčba v  Proto-
novém centru, stejně jako všechna 
vyšetření jsou ze zákona hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. 
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SŠ AGC otevírá nový stipendijní program 
Letošní školní rok zcela 
jistě neprobíhal podle 
plánu, rozvoj oboru 
Mechanik elektrotech-
nik ale toto „privile-
gium“ nemá. Základem 
správné odborné pří-
pravy je a bude spolupráce školy s regionálními zaměstnava-
teli, kteří implementují do svých provozů technologie v sou-
ladu s trendem Průmysl 4.0. Na druhou polovinu června 
proto chystáme první setkání zástupců firem s rodiči žáků 
prvního ročníku našich mladých robotiků. Cílem setkání bude 
kromě představení se jednotlivých zaměstnavatelů a nastí-
nění perspektivy poptávaných pozic, především primární 
zmapování zájmu o nabízenou spolupráci a zájem ze strany 
firem je rozhodně veliký. Na samotné setkání máme potvrze-
nou účast šesti velkých i menších společností, kromě několika 
divizí AGC i Severočeské doly, a.s. nebo Edgewell CZ. Profese 
programátor a servis robotických aplikací na pracovním trhu 
dlouhodobě chybí a naši žáci mají jedinečnou příležitost si do 
budoucna zajistit kvalitní pracovní místo a rychlý kariérní 
růst. Společnosti jsou zase ochotné podpořit žáky finančně a 
připravit je během dalších tří let k zahájení pracovního po-
měru ve vlastních provozech. Vzdělávání s následnou uplat-
nitelností na trhu práce je hlavním cílem školy, a proto vě-
říme, že většina žáků zmiňovaného oboru nalezne tu pravou 
firmu, ve které po maturitě odstartují svoji profesní dráhu. 
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ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME
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Dres a tablo pro dlouholetého kapitána
Ještě před výkopem posled-

ního domácího utkání letoš-
ní sezóny nejvyšší tuzemské 
fotbalové ligy došlo k předá-
ní poděkování dlouholeté-
mu kapitánovi Army Honzovi 
Peterkovi. 

Jan Peterka nastoupil po-
prvé na Městském stadio-
nu v Ústí nad Labem v dresu 
soupeře, a zahrál si tak proti 
svým bývalým spoluhráčům, 
kamarádům a rodině. 

Klub se mu ještě před zá-
pasem rozhodl poděkovat za 

jeho cenné služby, které pro 
Armu během dlouhých let 
odvedl. 

Jan Peterka přišel do Army 
v roce 2011 a v ústeckém dre-
su odehrál více než 240 mis-
trovských utkání v lize a po-
háru. Jako poděkování se mu 
klub rozhodl předat památeč-
ní dres, tablo a dárkový koš. 
Ocenění předali ředitel klu-
bu Václav Kožíšek a sportov-
ní manažer Petr Heidenreich. 
Honzo, děkujeme za všechno. 

 FK Ústí n. L.

Rekonstruujeme vagón z roku 1936 Dobětičtí se už zase setkávají
V Zubrnicích rekonstruu-

jeme lehký přívěsný vůz Clm 
z roku 1936, vyrobený závody 
Ringhoffer–Tatra v Kolíně. Vůz 
o hmotnosti pouhých 9 tun byl 
používán pro motorové vozy 
M120.4 a později M131.1 Ten-
to typ přívěsného vozu byl po-
užíván i na naší trati pouze 
v úseku Úštěk–horní nádraží – 
Lovečkovice na objednání pro 
odvoz dětí z pionýrských tábo-
rů v Horní Vysoké na koupá-
ní v jezeře Chmelař v Úštěku. 
Jiné přívěsné vozy na naší trati 

Větší skupinové aktivity 
jsme obnovili v našem domo-
vě pro seniory. Sportovní hry, 
trénování paměti, společenské 
hry, cvičení, promítání, kera-
mika, nebo třeba jen poseze-
ní na terase s kávou. Všechny 
společné chvíle si po dlouhé 
pauze užíváme. 

Po delším čase nás také na-
vštívila jezevčice Ajša a její psí 
kamarádka Whiskey z Měšín-
ské hájovny. 

Budeme se s nimi opět po-
tkávat každých 14 dní při 

nejezdily, pouze sólo motorové 
vozy M131.1. Vůz bude uveden 
do stavu po roce 1960.

 Zubrnická museální železnice 

skupinové, nebo individuální 
canisterapii.

 Domov pro seniory Dobětice 
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AMÁLKA 
Kočka, barva tricolor, 
stáří 2 měsíce. 
Amálka je milá 
a přítulná kočička. 

Ráda se mazlí.

JÁJA 
Fena, kříženka 
vlkošedé barvy a bílou 
náprsenkou a zadními 
prstíky, výška 30 cm, 

stáří asi 4–5 let. Fenka byla odchycena 
městskou policií v katastru města Ústí 
nad Labem. Jája je hodná a přítulná 
fenka a má ráda hodně pohybu.

MAJK 
Pes, kříženec 
německého ovčáka, 
výška 50 cm, stáří asi 
1 rok. Majk je mladý 

pes, má rád hodně pohybu a je vždy 
dobře naladěný. Nepere se s jinými psy, 
je spíše vhodný k domku se zahradou, 
který spolehlivěš ohlídá.

BOBÍK 
Pes, kříženec bílé 
barvy s krémovými 
fleky, výška 30 
cm, stáří 1 rok. 

Bobík je veselý mladý 
pejsek, vhodný do bytu. Je zcela 
nekonfliktní, rád chodí na procházky.

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

INZERCE

VÝMĚNA PERMANENTEK ZAHÁJENA
VEŠKERÉ INFROMACE NA WWW.FKTEPLICE.CZ

PROVOZNÍ DOBA
VENKOVNÍHO SLUNĚNÍ
OD 18. ČERVNA DO 31. SRPNA 2021

V případě příznivého počasí
 PONDĚLÍ   13:00–19:00
 ÚTERÝ–NEDĚLE  10:00–19:00

TEPLICE
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č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1

Probíhá vždy od 700 do 1600

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 700 do 1600

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

MC
20

21
06

15



MC
20

21
06

06

LACOBEL A MATELAC
LAKOVANÉ SKLO PRO DEKORATIVNÍ
APLIKACE

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group - T +420 417 50 11 11 - czech@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com

Nové kolekce skel Lacobel a Matelac vybrala AGC Deco Academy, náš evropský workshop, který
dal poprvé dohromady odborníky z široké řady profesionálních designérů. Naše škála nyní nabízí
24 lesklých a 15 matných barev – rozdělených do čtyř tematických životních stylů – které lze
snadno kombinovat s jinými materiály. Tato jedinečná paleta vás inspiruje, abyste popustili uzdu
své kreativitě a vytvořili nekonečné množství možností: hrajte s barvami, žonglujte s kontrasty.

OBJEVTE NAŠE BAREVNÉ TEMATICKÉ ŽIVOTNÍ STYLY


