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Dávali mi najevo, že jsem jiná, 
cizí a že ze mě nikdy nic nebude
STRANY 8–9

Ústečané pomáhají lidem,  
kteří prchají před válkou
STRANA 6

Na klíšťovou encefalitidu 
antibiotika nezaberou  
STRANA 12
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DEN ZEMĚ 2022
Středa 20. 4. 2022

Tradiční odpoledne plné zábavy pro děti
a rodiče s dětmi nabídne nejen přírodo-
vědně zaměřené  soutěže,  ale  i řadu
dovednostních  her a atrakcí.  Za jejich
plnění   děti   získají  speciální  penízky,
za které  si  pak mohou koupit  v našem
obchůdku sladkost či jinou drobnou cenu.

Bli í informace:žš

Jaroslav erný, cerny@ddmul.cz,Č

, 475 210 861, 777 803 983www.ddmul.cz

Dům dětí a mládeže
a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p. o.,

Sdružení dětí a mládeže TILIA a Centrum ochránců přírody TILIA

za podpory
Města Ústí nad Labem

pořádají

.

od 15:30 do 17:30 hod.

Přijďte do Domu dětí a mládeže oslavit svátek Země

Na akci není nutné se přihlašovat.
Vezměte s sebou i své kamarády a kamarádky.

VST
UP

VO
LNÝ

točená limonáda opékání vuřtůa !

POZOR: Za hezkého počasí

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

DŮM KULTURY
6. 4., 1900  Můžem i s mužem  
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné 
narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece 
po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být 
milován. Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo 
nevidí. 
2. 5., 1900  Scény z manželského života 
Milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi. Od 
okouzlení až po brutální rvačku.
26. 5.   Víš přece, že neslyším, když teče voda 

NÁRODNÍ DŮM
15. 3., 2000  Jeff McErlain Band 
Koncert bluesrockového kytaristy usazeného 
v newyorském Brooklynu.
16. 3., 2000  Antidiskotéka 
Vrací se legendární hudební kritik a publicista Jan 
Černý se svým pořadem, tentokrát na téma Van 
Morrison. 
19. 3., 1900  Kliďánko 30 
Koncert k 30. výročí kapely.
1. 4., 2000  Jarní tančírna
6. 4., 2000  Radůza
7. 9., 2000  The Mentulls  
Přesunutý koncert britské skupiny.

LETNÍ KINO
17. 6., 1900  Ústecké devadesátky

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
18. 3.   The Cello Boys 
Těšit se můžete na originální úpravy těch 
nejznámějších filmových melodií, pop-rockových hitů, 
autorské skladby a opravdu nevídanou show.
20. 3., 1700  Ahoj, krásko! (Linda) 
Svižná konverzační hra plná napětí, ale i humoru 
odrážející náš každodenní život a problematické 
vztahy. 
21. 3., 1000  Péťa a vlk
23. 3., 1800  Tristan und Isolde 

Příběh Tristana a Isoldy patří k nejslavnějším 
a nejkrásnějším milostným příběhům všech dob. 
25. 3., 1900  Veselá vdova 
27. 3., 1500  Maxipes Fík

CAFÉ MAX
16. 3., 1900  Budoucnost americké kosmonautiky
18. 3., 2200  Dj Pavel Em
23. 3., 2000  106. maxikvíz
25. 3., 2200  Dj Boris
30. 3., 1900  Literární večer

DŮM UMĚNÍ
do 7. 4.  Lubica Milde: Self-Design  
  / Chapter II: Once Upon a Time…  
Výstava čerstvé absolventky doktorského 
programu Katedry designu na VŠ výtvarných umění 
v Bratislavě.
do 24. 4.  Milan Kozelka: Na cestě 
Výstava představující fascinující osobnost Milana 
Kozelky jako multimediálního a konceptuálního 
umělce, básníka, prozaika a performera.

GALERIE EMILA FILLY
do 27. 3.  Souvztažné roviny  
Vystavující: Dalibor Chatrný, Tereza Fišerová 
Šimerová, Julie Slauka
25. 3. – 15. 5.  Nejasná realita 
Vystavující: Pavel Kopřiva
7. 5 – 17. 7.  Rubová strana 
Vystavující: Martin Kolář a Vanesa Wallet Hardi

ČINOHERNÍ STUDIO
17. 3., 1900  Harila aneb Čtyři z punku a pes
19. 3., 1900  Bratrstvo kočičí pracky
20. 3., 1200  Činoherák pro Ukrajinu 
Benefiční celodenní happening. Koncerty, filmy, 
přednášky, setkání. Vystoupí Nauzea Orchestra, 
Burning Steps, kolektiv 100ka, Cringe Prince. Celé 
vstupné bude poukázáno na účet SOS Ukrajina.
22. 3., 1900  Den člověka

23. 3., 1900  Višňový sad
25. 3., 1900  Stepní vlk
27. 3., 1900  My děti ze stanice Zoo
29. 3., 1900  Americký bizon
30. 3., 1900  Anšlus

MUZEUM 
16. 3., 1600  Muzeum čte dětem
19. 3., 1400  Výstavou Naši Němci  
  s Tomášem Velímským 
24. 3., 1700  Sesuv na dálnici D8 v červnu 2013  
  a jeho příčiny 
Hlavní pochybení, která vedla ke vzniku sesuvu 
a zavalení rozestavěné dálnice.
25. 3., 1700  Hledání ztracené identity
26. 3., 1000  Putování za konikleci 
Sraz na návsi v obci Hlinná 
26. 3., 1400  Výstavou Naši Němci  
  s Kristinou Kaiserovou
31. 3., 1700 Výstavou Naši Němci  
  s Petrem Kourou
do 27. 3.  Nejkrásnějším pohořím  
  s přírodovědcem Janem Šimrem 
Výstava představuje krajinu Českého středohoří 
a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. 
Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik 
a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), 
jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. 
ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. 
do 3. 4.  Nestabilní podloží: sesuvy,  
  životy a perspektivy 
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby 
unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů 
a měřítek Země a člověka..
do 3. 4.  Poutník Českým středohořím 
Jiří Svoboda vystavuje výběr fotografií z jeho 
nejnovější knihy Poutník Českým středohořím. 

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ VĚTRUŠE 
do 1. 5.  Zázračné České středohoří  
  pohledem Jiřího Svobody 
Fotografická výstava ukazuje krásy Českého 
středohoří v průběhu posledních deseti let.

HRANIČÁŘ
16. 3., 1800  Současnost a budoucnost  
  uhelného Severozápadu
17. 3., 2000  Nejhorší člověk na světě
18. 3., 1800  No fun kolektiv – Stručný návod  
  pro gamifikovaný život
18. 3., 2000  Forget Heritage, Jiří Dvořák  
  – Face-lift
18. 3., 2100  Madhouse Express a Dj Stalin Dion
19. 3., 2000  Fly to Mars
20. 3., 1100  Burza vinylů
20. 3., 1500  Myši patří do nebe
20. 3., 1730  Francouzská depeše, Liberty,  
  Kansas Evening Sun
21.–25. 3.  Jeden svět nestačí 
Festival dokumentárních filmů
27. 3., 1500  Encanto, výtvarná dílna pro děti
30. 3., 1730  iShorts: Oscary 2022 animovaně
30. 3., 2000 iShorts: Oscary 2022 animovaně
1. 4., 2000  Jam Session 10 

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
16. 3., 1700  Finanční gramotnost pro všechny,  
  jak hospodařit bez zbytečného stresu
19. 3., 900  Herní sobota
21. 3., 1830  Večer autorské tvorby 
Autorské čtení regionálních spisovatelů u příležitosti 
Světového dne poezie.
23. 3., 1600  Dílna s Terkou: Magická baterka 
Když malí objevitelé baterkou z tvrdého papíru osvítí 
pozadí obrázku, zjeví se magická krajina a vše, co 
v ní žije. Vytvořte si s námi netradiční obrázek, který 
bude zábavnější než televize.
23. 3., 1700  Hoď se do pogody 
Zábavné setkání s herečkou Sandrou Pogodovou 
a jejím otcem Richardem Pogodou spojené 
s představením jejich společné knihy.
24. 3.   She excels in science 
do 31. 3.  Putování po severozápadní Itálii  
Výstava fotografií
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Oprava Benešáku: Kupují  
se trolejbusy a bude i lávka

Ústí nad Labem – Plánovaná 
oprava mostu Dr. Edvarda 
Beneše by mohla začít už 
příští rok a vyjde minimál-
ně na půl miliardy korun. 
Na generální opravu mostu 
se už připravuje město Ústí 
nad Labem. Dopravní podnik 
koupil parciální trolejbusy, 
aby byla zajištěna dopravní 
obslužnost. Pěší a cyklisté se 
přes řeku Labe dostanou po 
provizorní lávce, která vy-
roste ještě před uzavřením 
mostu. 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 16. 3. 2022  Příští vydání: 14. 4. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 6. 4. 2022  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

b ř e z e n  2 0 2 2

Spojení zbytku města se 
Střekovem bude zajišťovat 
pouze sousední Mariánský 
most. Na složitou dopravní 
situaci se připravují i doprav-
ní policisté. Podle Jiřího Ušá-
ka z krajské dopravní policie 
existuje mnoho scénářů, kte-
ré mají různou podobu, včet-
ně situace, kdyby přišla povo-
deň. Na uzavírku mostu pak 
budou upozorňovat značky 
i v okolních městech, aby co 
nejvíce řidičů přejelo Labe už 
v jiných městech.  gz

Ústečany pohlídají chytré kamery
Ústí nad Labem – Bezpečnost ve 
městě mají už letos ohlídat 
chytré kamery. Podle primáto-
ra Petra Nedvědického kame-
rový systém vznikne jako sou-
část projektu 5G pro 5 měst. 
Původně město chtělo síť 5G 
využít k testování autonomních 

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed: 4,5-6,8 l/100 km 118-154 g/km. Vyobrazení vozu v provedení GT Line je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Nová Kia Ceed.
Akční model Spin.
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Tolika lidem prchajícím před válkou na 
Ukrajině pomohlo krajské asistenční 
centrum. Podle mluvčího krajských 
hasičů Lukáše Marvana centrem pro-
cházejí především ženy s dětmi. 
„Mužů a seniorů je minimum,“ řekl 
Marvan s tím, že krajští hasiči, kteří 
činnost centra koordinují, zprostředko-
vali ubytování 1030 z nich. „Kapacita, 
která zbývá, je bezmála 300 míst,“ 
dodal. 
Centrum je v provozu od 3. března 
a lidé z Ukrajiny si mohou pod jednou 
střechou vyřídit první registraci, vízum, 

pojištění, ubytování či jinou humani-
tární pomoc. Provoz centra je zajištěn 
v nepřetržitém provozu a nachází se 
v bývalém rektorátu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Hoření ulici.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

5 679 

vozidel. Do budoucna by měl 
vzniknout podkrušnohorský 
bezpečnostní koridor z Ústí 
přes Teplice, Bílinu, Most až do 
Chomutova. Na nákup chyt-
rého kamerového systému by 
mělo Ústí i Bílina dostat až 
20 milionů korun.  gz
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Ústí má novou identitu,  
zmizely vlnky Labe

Parkovné od  
března zdražilo
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Ústí nad Labem – Město má no-
vou vizuální identitu, které 
dominuje výrazné logo. Je dí-
lem Studia Trifor, které uspě-
lo mezi 84 návrhy. Záměrem 
magistrátu bylo nechat si vy-
tvořit moderní identitu, která 
sjednotí vizuální komunikaci 
města a všech jeho složek. Pů-
vodní logo z roku 2005, na kte-
rém jsou modré vlnky odkazu-
jící na řeku Labe, již tento účel 
nesplňovalo. Na grafický vizu-
ál město loni vyčlenilo téměř 
1,7 milionu korun.

„Samotný logotyp předsta-
vuje protnutí historie, pová-
lečné architektury, zejména 
brutalismu a nové perspektivy. 
Charakteristickým prvkem je 
propojení typografie známé si-
luety budovy krajského úřadu, 

takzvané ústecké „vany“, no-
vogotického lomeného písma 
odkazujícího na německou 
historii města a dimenzionali-
ta pohledu symbolizující per-
spektivu, kterou město může 
nabídnout,“ vysvětlují auto-
ři, designéři Ilona Chalupecká 
a Tomáš Trykar. 

Ústí nad Labem chce nahra-
dit značku z roku 2005. Nové 
logo budou moci kromě magis-
trátu využívat i pro svou pre-
zentaci všechny čtyři městské 
obvody, organizace a společ-
nosti města, jako jsou doprav-
ní podnik nebo zoo. Nový vi-
zuál je až do konce března 
k vidění v informačním centru, 
kde je i box, do kterého mohou 
Ústečané vhodit lístky, jaký 
názor na logo mají.  gz

Ústí nad Labem – Parkování 
v Zanádraží zdražilo. Místo 
tří hodin zdarma už tady za-
parkujete jen jednu hodinu. 
Každá další započatá hodina 
přijde na třicet korun, mís-
to dosavadních dvaceti. Běž-
né jednodenní stání zůstává 
na sto korunách. Novinkou 
je možnost platit za krát-
kodobé parkování bankov-
ní kartou. Další novinkou je 
podle vedení ústeckých měst-
ských služeb zavedení mož-
nosti dlouhodobého stání za 
1 500 korun měsíčně.  gz

Na nebezpečné silnici 
vyrostou ostrůvky 
Ústí nad Labem – Opravy za zhru-
ba 5,6 milionu korun se brzy 
dočká Nová ulice. U sídliště Ka-
menná, kde má silnice tři jízdní 
pruhy, bude upravená, aby byla 
bezpečnější. Podle náměstka 
primátora Pavla Tošovského na 
silnici v blízkosti školy vyroste 
záliv na autobusovou zastáv-
ku a upraví se jízdní pruhy. Na 
silnici vzniknou také ostrůvky. 
„Přibude u sídliště i odbočova-
cí pruh,“ dodal. Práce firma In-
sky startuje v březnu a potrva-
jí půl roku. Stejná firma opraví 
za 1,8 milionu korun i podchod 
pod touto silnicí. Ten by měl 
být hotový v létě.  gz

Senioři a studenti  
dají víc za dopravu

Kotlíkovné se vrací, 
kraj má 80 milionů

Ústecký kraj – Studenti a senio-
ři se musí od dubna připravit 
na dražší jízdné v regionální 
dopravě. Jde o reakci na sníže-
ní slev státem. Stát už nebu-
de proplácet 75 procent, pří-
spěvek se sníží na 50 procent. 
Podle vedoucího krajského od-
boru dopravy Jindřicha Fraňka 
se ke krajské dopravě přidají 
i města s městskou hromad-
nou dopravou, která upraví své 
tarify. Slevy budou moci dál vy-
užívat děti a studenti do 26 let 
a senioři starší 65 let. Systém 
slev se navíc rozšíří o invalidní 
důchodce s invaliditou třetího 
stupně.  gz

Sportovní kluby jsou v problémech, ale část z nich se dočká dotací
Ústí nad Labem – Sportovní klu-
by se dočkaly dotací. Podle 
mluvčí města Romany Macové 
jde zatím o první část finanč-
ních prostředků, a to vzhledem 
k rozpočtovému provizoriu, 
v němž město donedávna hos-
podařilo. Druhá část podpory 
pro kluby by měla být schvá-
lena na některém z dalších 

jednání zastupitelů. „Dříve 
byly dotace vždy schvalová-
ny již v lednu, aby kluby měly 
zajištěno financování. Letos 
jsou kluby po všech vlnách 
pandemie covid-19 ve velkých 
finančních problémech,“ při-
blížil opoziční zastupitel Jiří 
Madar a dodal, že kluby, které 
dlouho čekají na dotace z kraje 

i Národní sportovní agentury, 
si na svou činnost musely půj-
čovat peníze na zachování zá-
kladního chodu svých oddílů.

Dotace počítá s podporou 
pro kluby, které hrají v nej-
vyšší soutěži. Peníze jsou však 
zároveň určeny i pro subjekty, 
které v těchto odvětvích vy-
chovávají děti a mládež.  gz

Na výpadovce ještě letos vyroste  
kruhák za 52 milionů korun
Ústí nad Labem – Vzniku nové 
okružní křižovatky v Krásném 
Březně v místě, kde se střetá-
vají Podmokelská a Pekařská 
ulice, už nic nebrání. 

Zastupitelé, kteří o tom ne-
jednali poprvé, pozemky, kte-
ré Ředitelství silnic a dálnic 
potřebovalo, prodali. 

Stavba za víc než 52 mili-
onů korun má začít v druhé 
polovině tohoto roku. Pod-
le mluvčího Ředitelství sil-
nic a dálnic Jana Rydla je 

problémem v místě přede-
vším nedodržování nejvyšší 
povolené rychlosti a nejasně 
vyznačený připojovací pruh 
z Podmokelské ulice. Okruž-
ní křižovatka by měla situaci 
zklidnit. Argument zastupi-
tele Pavla Vodseďálka, že má 
tato okružní křižovatka vznik-
nout jen proto, aby udělala 
napojení do míst, kde chce 
společnost CPI stavět nákup-
ní centrum, Ředitelství silnic 
a dálnic odmítá.  gz

Ústecký kraj – Také letos budou 
mít možnost zájemci využít 
kotlíkových dotací. Letošní 
vlna bude určená především 
pro nízkopříjmové domácnos-
ti, které budou mít možnost 
při pořízení nového kotle do-
sáhnout na dotaci ve výši až 
95 %. Pro ostatní domácnosti 
bude ale letošní podpora nižší, 
mohou získat až 50procentní 
podporu. Ústecký kraj v ní roz-
dělí více než 80 milionů korun. 
Příjem elektronických žádos-
tí bude zahájen už na konci 
jara.  gz
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Přejmenování ruských ulic v Ústí? 
Radnice neví, oslovila obyvatele 

Za parkování 
kamioňáci zaplatí

Ústečtí lékaři unikátně nahradili 
dvěma pacientům chlopeň 

b ř e z e n  2 0 2 2

Ústí nad Labem – Moskevská ulice 
se zatím na Ukrajinskou nepře-
jmenuje. Okamžité přejmeno-
vání ulice navrhla zastupitelka 
Lenka Vonka Černá zastupitel-
stvu v reakci na ruskou invazi 
na Ukrajině. Podle primátora Pe-
tra Nedvědického by přejmeno-
vání u místních občanů a firem 
vedlo ke spoustě změn a nákla-
dů s nimi souvisejících. Jako je 

výměna dokladů nebo změny 
v různých registrech. 

Zastupitelé návrh na přejme-
nování neprojednali, ale vrátí 
se k němu. K plánu na přejme-
nování ulic se teď mají vyjád-
řit historikové a názor by měli 
městu sdělit i obyvatelé dotče-
ných ulic. V celém městě jde 
o tři ulice: Moskevskou, Žukovo-
vu a Koněvovu.  gz

Předlice – Bezplatné parkování 
v předlické průmyslové zóně 
končí. Od dubna tam budou 
muset řidiči platit. „Řešíme 
tam dlouhodobě problémy 
s odpadky a prostitucí. Prostě 
problémy způsobené parko-
váním kamionů, takže jsme 
přistoupili k tomu, že tuto ob-
last zpoplatníme, a to tak, aby 
částka demotivovala řidiče ka-
mionů tam parkovat,“ vysvětlil 
primátor Petr Nedvědický. 

Město tím chce snížit nákla-
dy, které vynakládá na úklid 
této oblasti. Řidiči kamionů 
zaplatí 500 korun za každých 
započatých 24 hodin a řidiči 
ostatních vozidel dají za hodi-
nu dvacet korun a celodenní 
stání přijde na 100 korun.  gz

Ústí má rozpočet,  
hýřit nemůže
Ústí nad Labem – Město už ne-
bude hospodařit v provizoriu, 
protože zastupitelé schvá-
lili rozpočet na letošní rok. 
Je schodkový, takže ho musí 
vyrovnat zdroje vytvořené 
v minulosti. K největším in-
vestičním akcím bude patřit 
rekonstrukce bývalé ubytovny 
v Čelakovského ulici, služeb-
ny strážníků Na Nivách nebo 
ZŠ a MŠ Jitřní. Na opravy ulic 
a chodníků je v rozpočtu ně-
kolik desítek milionů korun. 
V rozpočtu se počítá s příjmy 
2,064 miliardy korun a výda-
ji ve výši 2,35 miliardy korun. 
„Financí je pomálu, takže mu-
síme hospodařit uvážlivě,“ řek-
la opoziční zastupitelka Věra 
Nechybová a dodala, že vedení 
města má obrovský dluh, co se 
týká opravy a údržby městské-
ho majetku.  gz

Ústí nad Labem – Lékaři kardio-
centra ústecké nemocnice pro-
vedli unikátní zákrok u dvou 
pacientů s významnou nedo-
mykavostí chlopně. Klasická 
operace byla v obou případech 
extrémně riziková a v podstatě 
nemožná. Týden po operaci se 
pacientům vede dobře.

Jedním z operovaných byl 
devětašedesátiletý Ústečan 
Lubomír Časár. „Před rokem 
jsem zkolaboval na nákupu. 
Lékaři zjistili, že mám špatnou 
chlopeň. Celý rok jsem trpěl 
především dýchacími potíže-
mi, bolelo mě na hrudi. Musel 
jsem se každých sto metrů za-
stavit,“ řekl Časár. Proto s ope-
rací ani chvíli neváhal. „Teď 
je mi mnohem lépe, už jsem 
se byl trochu projít. Těším se, 
až budu moct doma normálně 
fungovat,“ dodal necelý týden 
po operaci.

Lékaři nahradili mitrální 
chlopeň novou, samorozta-
žitelnou, zavedenou katetri-
začním způsobem přes hrot 

srdeční. „Kostra chlopně je 
z nitinolu. Vlastní chlopeň má 
tři cípy a je vyrobena z prase-
čího perikardu. Aby nedošlo 
k jejímu uvolnění, je fixová-
na k srdečnímu hrotu speciál-
ní zátkou,“ vysvětlil přednos-
ta Kardiologické kliniky Pavel 
Červinka.  gz

Trasa rychlodráhy pořád není jasná
Ústecko – Žádost železničářů 
o posouzení nových variant pro 
vedení rychlodráhy z Prahy do 
Drážďan prošla rozhodováním 
krajských zastupitelů. Dosavad-
ní koridor nepočítal s přímým 
napojením Ústí nad Labem na 
rychlodráhu. Vedle tří nově na-
vržených tras chce kraj i posou-
zení původního koridoru.

Proti nově navrženým trasám 
vystupují některé obce na Lito-
měřicku a také Chlumec. Tam 
by měla trať vést pod zemí pří-
mo mezi Stradovem a Chlum-
cem. Původně měla být o dva ki-
lometry dál.

Podle hejtmana Jana Schillera 
zatím o konkrétní trase rozhod-
nuto není a výběr jednoduchý 

nebude. Martin Švehlík ze Sprá-
vy železnic vysvětlil, že aktuali-
zace zásad územního rozvoje je 
nejlepší možnost, jak porovnat 
jednotlivé varianty. Rychlodrá-
ha z Prahy do Lovosic by mohla 
být hotová do roku 2030 a do 
Ústí nad Labem za dalších deset 
let.  gz

Město nebude za most doplácet 
Ústí nad Labem – Město nemusí 
nic doplatit za stavbu Marián-
ského mostu. Nejvyšší soud 
odmítl dovolání společnos-
ti Witkowitz VHM, původním 
žalobcem byly Hutní montáže 
Ostrava, proti rozsudku ústec-
kého krajského soudu, který 
tak zůstal v platnosti. Podle 
něj město 183 milionů korun 
doplatit nemusí. 

„Je to potvrzení naší sna-
hy dosáhnout spravedlnos-
ti v tomto dlouholetém sporu. 
Byli jsme pod velkým tlakem, 
hrozil vážný zásah do financo-
vání města,“ řekl tajemník ma-
gistrátu Miloš Studenovský.

Spor o doplatek za dostavbu 
Mariánského mostu se vleče 

více než dvacet let. Městu hro-
zilo, že bude muset zaplatit 
stovky milionů korun. Loňský 
rozsudek krajského soudu byl 
pravomocný, žalující strana se 
přesto pokoušela dosáhnout 
zvratu dovoláním. Ve věci po-
kračuje ještě několik dílčích 
sporů, i v nich město nároky 
žalobce odmítá.  gz

Lubomír Časár se cítí po operaci dobře.  
Foto: kz

Kácení stromů se 
prozatím nekoná
Ústí nad Labem – V ulicích Voj-
novičova, Návětrná a Školní 
se bude rekonstruovat. Kromě 
rekonstrukce dojde v těch-
to ulicích v průběhu břez-
na ke kácení stromů. K zemi 
půjdou jak stromy nemocné, 
tak i ty, které překáží stav-
bě. Proti tomu se bouří místní 
lidé, kteří začali proti kácení 
podepisovat petici. Podle ve-
dení města se o kácení stromů 
začala zajímat Česká inspek-
ce životní prostředí, která ho 
prozatím pozastavila a prošet-
ří ho. 

V oblasti je v plánu doprav-
ně zklidněná zóna s třicetiki-
lometrovou rychlostí a před-
ností zprava. „Oblast bude 
dovybavena bezpečnostními 
prvky pro snížení jízdní rych-
losti a v dané lokalitě se zvý-
ší počet parkovacích míst,“ 
řekla mluvčí města Romana 
Macová.  Městskou kasu re-
konstrukce bude stát bezmá-
la dvacet milionů bez DPH. 
Hotovo by mělo být do konce 
září.  gz

Kvůli rychlodráze vzniklo na nádraží 
infocentrum. Foto: sž
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Krušné hory – Ekogolové a dal-
ší iniciativy usilují o za-
psání Krušných hor mezi 
chráněné krajinné oblas-
ti. „Vyhlášení CHKO vidíme 
jako krok správným smě-
rem,“ říká Zuzana Arnado-
vá z Greenpeace s tím, že by 
to přispělo i k větší ochraně 
krušnohorských bučin. „Vý-
chodní Krušnohoří by mělo 
být chráněno v nejpřísněj-
ším režimu, tedy bezzásaho-
vém, protože takto cennou 
přírodu v České republice 
už téměř nemáme,“ dodala 
Arnadová.

Ničí se unikátní lesy
Značná část lesa byla již zde-

vastována holosečným káce-
ním a výsadbou nepůvodních 
dřevin, což označila i inspek-
ce životního prostředí za pro-
tiprávní jednání, a udělila za 
to vlastníkovi lesa, společnos-
ti I. H. Farm napomenutí. Na 
tom, že se ochrana krušnohor-
ských bučin kolem zámku Je-
zeří u Horního Jiřetína rozšíří, 
se před časem dohodli Ústecký 
kraj s vlastníkem. Bezzásaho-
vá plocha má nyní 200 hekta-
rů, na dalších dvou územích je 
těžba dřeva upravená. 

Greenpeace ale považuje 
podmínky uzavřené smlouvy 
za nedostatečné. „Smlouva ne-
odpovídá zákonu o evropsky 
významných lokalitách, který 
slouží k ochraně významných 
druhů rostlin a živočichů. Dle 
této smlouvy je zajištěna bez-
zásahová ochrana pro pou-
hých 200 hektarů lesa, což je 
méně než 40 procent dotčené-
ho území,“ vysvětlila Arnado-
vá. Podle ekoložky úřad na-
víc těsně předtím, než začala 
smlouva platit, povolil těžbu 
i v tomto dnes již bezzásaho-
vém území.

„Na některých místech v bez-
zásahové zóně ještě před počát-
kem platnosti smlouvy probí-
hala rozptýlená těžba, obvykle 
v objemu do 10 procent po-
rostní zásoby. To bylo součástí 
smluvního ujednání a krajský 
úřad na tom nevidí nic špatné-
ho, protože taková těžba slouží 
mimo jiné k podpoře přirozené 
obnovy a k užitečné diverzifika-
ci věkové struktury lesa ovliv-
něného dosavadním obhos-
podařováním. Obojí je před 
jeho definitivním ponecháním 
samovolnému vývoji zcela na-
místě,“ uvedla mluvčí krajské-
ho úřadu Magdalena Fraňková. 

Poznamenala, že obnovní těžba 
je připravována v celé evrop-
sky významné lokalitě Východ-
ní Krušné hory od Jirkova až po 
Telnici, tak jako každý jiný rok. 

Evropská komise  
má na stole stížnost

Kvůli tomu, že ochrana 
bučin dlouhodobě nemá splňo-
vat požadavek zákona o evrop-
sky významné lokalitě, už pad-
la stížnost k Evropské komisi. 
„Stále čekáme na vyjádření 
Evropské komise ke stížnos-
ti, kterou podalo město Horní 
Jiřetín právě kvůli nečinnosti 
příslušných úřadů a Minister-
stva životního prostředí, které 

je za ochranu přímo odpověd-
né,“ prohlásila Arnadová s tím, 
že Greenpeace lokalitu nadále 
monitoruje.

„Pokud bychom zazname-
nali, že dochází k dalšímu po-
škozování lesa v rozporu se 
smluvní ochranou, budeme 
situaci řešit s příslušnými úřa-
dy,“ dodala. Podle Fraňkové je 
aktuálně vedeno správní řízení 
o jejím omezení v nejstarších 
porostech ve více než deseti 
lesních revírech po celé evrop-
sky významné lokalitě, převáž-
ně spravovaných Lesy České 
republiky, ale i jinými subjekty. 
Greenpeace je většinou účast-
níkem těchto řízení.  gz

Ekologové: Krušnohoří úřady nedostatečně chrání

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Ústečané pomáhají lidem prchajícím před válkou
Ústecko – Ruská invaze na 
Ukrajinu vyvolala obrovskou 
vlnu solidarity. Lidem prcha-
jícím před válkou pomáha-
jí jak neziskové organizace, 
města a kraje, tak i obyvatelé 
jednotlivých měst a obcí. Na 
humanitární pomoc – zejmé-
na na potraviny, hygienické 
a zdravotní potřeby se zamě-
řila ústecká Charita, která 
má bohaté zkušenosti, napří-
klad z povodní. 

„Charita průběžně reaguje 
na aktuální potřeby a působí 
jako zprostředkovatel pomoci 
mezi uprchlíky, místy, kde jsou 
uprchlíci ubytovaní, a organi-
zacemi, které jsou do pomo-
ci zapojeny,“ popisuje Marti-
na Jonášová z ústecké s tím, že 
neocenitelná pomoc přišla i od 
ústecké univerzity, potravinové 
banky, magistrátu, městské po-
licie nebo ústeckých škol, které 
se rozhodly udělat sbírku. 

„Skladem Charity už prošlo 
přes více než 5 000 kusů po-
travin a 2 500 kusů hygieny 
v přibližné hodnotě 100 tisíc 
korun,“ dodává Martina Jo-
nášová. Sběrná místa Chari-
ty jsou v Ústí Dům Samaritán 

Štefánikova 246/1, Centrum 
pro rodinu Ovečka, Poláčkova 
3236/2 a Dům sv. Materny, Kar-
la IV. 348/3, v Chabařovicích je 
to Dům pokojného stáří sv. Lud-
mily, V Aleji 434. V rámci sbír-
ky Charita pro Ukrajinu budou 
zároveň rozmístěny po městě 
kasičky, které jsou dobře zná-
my z Tříkrálové sbírky.

Další sbírka vznikla v Klíš-
ské ulici. Máte-li blízko do bý-
valého klubu Tukan, můžete 
donést pro děti a ženy nejlépe 
nové spodní prádlo a ponožky, 
pak také pantofle, boty, kalhoty 

nebo základní kosmetiku jak 
dětskou, tak pro dospělé. Podle 
Jindry Moravcové jsou teď důle-
žité pro děti psací potřeby, pas-
telky, sešity, omalovánky nebo 
školní potřeby, včetně aktovek. 

V budově bývalého rektorátu 
v Hoření ulici vzniklo Krajské 
asistenční centrum, které už 
pomohlo více než pěti tisícům 
lidí prchajícím před válkou. 
Činnost koordinují hasiči. Pod-
le mluvčího krajských hasičů 
Lukáše Marvana mezi uprch-
líky výrazně převažují ženy 
a děti. Příchozí si zde mohou 

vyřídit dokumenty potřebné 
pro život v Česku, odpočinout 
si a najíst se. Centrum fungu-
je nepřetržitě 24 hodin 7 dní 
v týdnu. Obrátit se na něj lze 
prostřednictvím e-mailové ad-
resy kacpu@ulk.izscr.cz nebo 
telefonicky na nonstop linku 
974 444 444.

V asistenčním centru kromě 
jiných působí i ústecké Dobro-
volnické centrum. „Zajišťuje-
me nonstop obsluhu dvou tělo-
cvičen; 5 až 7 dobrovolníků na 
směně podle situace. V místě 
jsme s Člověkem v tísni a Porad-
nou pro integraci; další bezvad-
né organizace docházejí přes 
den,“ přibližuje ředitelka Dobro-
volnického centra Lenka Vonka 
Černá a dodává, že dobrovolníci 
zajišťují lidem základní občerst-
vení. „Upečte třeba buchtu nebo 
bábovku a při donášce se přijď-
te podívat dovnitř, co to zname-
ná utíkat před válkou,“ motivuje 
veřejnost ředitelka Dobrovolnic-
kého centra.

Na pomoc Ukrajině a uprch-
líkům vyhlásily sbírky i or-
ganizace Člověk v tísni, Post 
Bellum, Skaut nebo Armáda 
spásy.  gz
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Ústecká škola je už osm let nejlepší pro praxi
Vlajkovou lodí technického vzdělávání včetně 
učebních oborů v Ústeckém kraji je Střední 
průmyslová škola Ústí nad Labem se středisky 
v Resslově ulici a na Stříbrníkách. Vyniká 
flexibilitou a kontinuitou teoretické a praktické 
přípravy s nástupem do zaměstnání.

Ředitel průmyslovky Mgr. Bc. 
Jaroslav Mareš si prvenství 
v soutěži „Doporučeno za-
městnavateli“ váží, přestože 
jej škola dosahuje opakovaně. 

Už poněkolikáté nás za-
městnavatelé vyhodnotili jako 
školu, která v kraji nejlépe 
připravuje absolventy do prak-
tického života. Tímto titulem 
se již pyšníme osmým rokem. 
Není to tedy nahodilé a je za 
tím spousta práce. Spoluprá-
ce s firmami patří mezi prio-
rity školy. Naše škola má přes 
padesát významných partne-
rů. Spolupracujeme s největ-
šími firmami v regionu a celé 
republice, jako jsou Monzas, 
Festo, Ferox, Unipetrol, Kol-
benschmidt, Black and Decker 
a plno dalších, které zajišťují 
praxi našich studentů.

V posledních letech a měsí-
cích, a to i v důsledku nedo-
statku pracovníků do firem-
ních provozů, roste potřeba 
modernizace a robotizace 

výroby a zavádění „chytrých“ 
technologií. Odráží se to i ve 
vaší výuce?

Ano. Po skončení covidové 
doby se nám podařilo obnovit 
vztahy s portfoliem sociálních 
partnerů a prohloubit spolu-
práci s řadou dalších pro- 
gresivních firem. Například, 
ve spolupráci s firmou CWS 
a Ústeckým krajem se podaři-
lo dokončit vybavení hybridní 
učebny. Jde o moderní učeb-
nu vybavenou audiovizuální 
a IT technikou. Díky sponzor-
ským darům od firem ČEPS 
a KOPOS se rozšířily možnos-
ti materiálního a technického 
vybavení i pro učební obory.                                                                                                             
Škola by se dokonce měla stát 
v nejbližší budoucnosti středo-
školským centrem kybernetic-
ké bezpečnosti. Zaměřili jsme 
ve školním vzdělávacím pro-
gramu výuku do této oblasti. 
Ve spolupráci se zřizovatelem 
se v nejbližších letech poku-
síme toto centrum vybudovat 
i po technické stránce.

Takové plány kladou nároky 
na pedagogy. Musí jich být 
dostatek a s dobrou orientací 
v moderních technologiích.

Obecně se dá konstatovat, 
že pedagogické sbory stárnou. 
V posledních letech se ale hod-
ně snažíme o omlazení kolek-
tivu, a to se nám začalo dařit. 
Hlavně došlo k posílení peda-
gogů učebních oborů na stře-
disku Stříbrníky a omladil se 
kolektiv učitelů IT oboru díky 
našim bývalým absolventům. 
Podařilo se doplnit novými pe-
dagogy i odborné předměty 
oboru strojírenství. Co se ještě 
nezadařilo, to je posílení týmu 
pedagogy do elektrotechnic-
kých oborů. Zájemce o vede-
ní výuky těchto předmětů rádi 
uvítáme.

Před vámi je období přijíma-
cích zkoušek, motivačních 
pohovorů, řešení naplněnos-
ti ročníků učebních oborů. 
Jak náročné je to období pro 
školu? 

Přijímací řízení podléhá 
správnímu řádu a z hledis-
ka administrativy se jedná 
o velmi náročný proces a jed-
no z nejnáročnějších období 
pro školu. V letošním roce je 
obdobný zájem o obory ško-
ly jako v minulých letech, což 
nás velice těší. Bylo podáno 
přes šest set přihlášek na de-
vět oborů školy, jejich eviden-
ce, zpracovaní a vyhodnocení 
je hodně náročné. Budeme se 
snažit uspokojit maximum zá-
jemců, ale u většiny maturit-
ních oborů bude hodně záležet 
na jednotné přijímací zkoušce. 

Největší zájem je právě 
o maturitní obory a přede-
vším o obor informační tech-
nologie. Z pohledu dnešního 

Střední průmyslová škola, 
Ústí nad Labem, Resslova 5, 
příspěvková organizace

Zřizovatel: Ústecký kraj
sekretariat@spsul.cz
475 240 054, 478 572 204
referentka studijního oddělení: 
475 240 050

PARTNER ŠKOLY

K O N T A K T

trendu je to i pochopitelné. Ale 
i o ostatní obory, jako je elek-
trotechnika a strojírenství, je 
také veliký zájem. Letos jsme 
zaznamenali zvýšený zájem 
o obor dopravní prostředky, 
těší nás zájem o učební elek-
tro obory. Absolventi našich  
učebních  oborů mají v součas-
né době téměř jistou pracov-
ní perspektivu u partnerských 
firem.

Uchazeče, ale také jejich ro-
diče často zajímá i atmosféra 
a aktivity školy, někdy  také 
prostředí a jeho modernizace.

Jako každý rok chceme žá-
kům zpestřit školní rok řadou 
mimoškolních aktivit. Pořá-
dáme projektový týden, řadu 
exkurzí a sportovních kurzů. 
Podařilo se nám letos zorgani-
zovat lyžařské kurzy pro téměř 
dvě stě žáků. Každý rok je po-
řádáno mnoho školních akcí, 
soutěží. Na začátku školní-
ho roku je pořádán adaptační 
kurz pro první ročníky, který je 
několikaletou tradicí, příkla-
dem dobrého vstupu do nové 
školy a nového kolektivu. Na 
závěr školního roku pak za-
jišťujeme exkurze v tuzem-
sku i zahraničí a sportovně 
a turisticky zaměřené aktivity.                                                                                                                     
I přes nepříznivou covidovou 
situaci pokračujeme v moder-
nizaci školy díky podpoře na-
šeho zřizovatele – Ústeckého 
kraje. Byl zpracován projekt 
rekonstrukce vnějších ploch 
střediska Stříbrníky, který by 
se měl realizovat v nejbliž-
ším období, doufáme že v roce 
2023. Ještě letos by měly za-
čít práce na projektu k rekon-
strukci budovy Výstupní 2. Sa-
motná rekonstrukce by mohla 
být dokončena v roce 2025.

Jaroslav Mareš zpestřuje adaptační kurzy nováčkům školy asistencí a ukázkami práce 
školního policejního střediska, členů zásahové jednotky policie ČR.
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jídlo: langoš

barva: modrá

číslo: 22

hudba: country

politik: Ivan Bartoš
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Život se s Radkou Berounskou nemazlil. Od 
narození musela čelit svému handicapu, kvůli 
kterému je na vozíčku. Matka se jí vzdala už 
v porodnici. Skončila v kojeneckém ústavu 
a později v pěstounské rodině, ale ani to nebyl 
žádný med. Přesto se nevzdala. Z vyprávění 
o tom, co musela prožít, mrazí.
Gabriela Zlámalová

Jste vozíčkářka, jak moc ná-
ročný život to je?

Jsem na vozíku od naroze-
ní, narodila jsme se s rozště-
pem páteře. Takže pro mě je to 
normální, umím s tím žít. Něco 
jiného je, když se člověk ocit-
ne na vozíku v průběhu života. 
Já se cítím jako chodící člověk, 
a tak chci být i vnímaná. Vozík 
je pro mě jen taková židle, na 
které sedím. Neříkám, že poje-
du, ale řeknu, dojdu, doběhnu 
(smích).

Dětství s handicapem muselo 
být těžké.

Rodiče ani další příbuzné 
jsem nepoznala, matka se mě 
vzdala hned v porodnici. Tak-
že jsem žila v plzeňském koje-
ňáku, kde to bylo úžasný. Pak 
jsem od šesti let byla v ústavu, 
kde to šlo, ale chyběla mi tam 
ta rodina. V jedenácti letech 
jsem šla do pěstounské péče. 
Další zhruba čtyři roky to bylo 
v pohodě, ale pak pěstouni zjis-
tili, že se péčí o nás dají takzva-
ně vyždímat peníze, také nám 
dávali najevo, že nejsme jejich, 
že jsme vlastně cizí. A že z nás 
nic nebude. 

Co jste si myslela?
Cítila jsem, že nás mají jen 

na výdělek. Jediná jsem byla 
na vozíku. Vnímala jsem, jak 
jim vadí, že jsem jiná a mají se 
mnou víc práce. Když se třeba 
řešila dovolená u moře, tak mi 

pěstoun přímo řekl, že se mnou 
se tahat určitě nebudou, že 
jsem přítěž. Jakmile jsem tro-
chu přibrala, tak jsem také sly-
šela, jak jsem těžká. Nehezký 
vztah k nám měly i jejich vlast-
ní děti.

Pěstouni měli v péči více dětí?
Oni byli vlastně profesionální 

pěstouni, kde ke svým dvěma 
vlastním dětem měli i tři v pěs-
tounské péči. 

Jakých těch osm let u pěstou-
nů bylo?

Už jsem to naznačila. Dokud 
jsem u nich byla do 15 let, tak 
to bylo fajn. Ale jakmile přesta-
li být pěstouni pod kontrolou, 
tak se jejich přístup diametrál-
ně změnil. Na poslední čtyři 
roky mám opravdu jen špatné 
vzpomínky. Nezapomenu, jak 
se k nám chovali. Domácí práce 
i péče o spoustu povinností ko-
lem domu byla na dětech, které 
měli v pěstounské péči. 

Máte pocit, že vás využívali?
No mě určitě. Byla jsem pro 

ně taková, dá se říct, kasička. 
On se totiž na postižené dítě 
bere docela pěkný příspěvek. 

Ale chodila jste do školy, 
nebo jste měla domácí výuku?

Do školy jsem chodila. Ale 
třeba půl roku jsem ve ško-
le byla a půl roku jsem byla 
nemocná. Abych opakovala 
ročník. Takže dvouletou školu 
jsem dělala čtyři roky. I tohle 
je špatně nastavené, pěstouni 
totiž za to, že dítě, o které pe-
čují, chodí do školy, dostávají 
další peníze navíc. Tak to mů-
žou dělat až do jeho šestadva-
ceti let. A nejhorší je, že poté 
člověka většina pěstounů vrátí 
do ústavu.

Mohla jste, když jste byla 
starší, aspoň částečně mluvit 
do toho, jak se peníze využi-
jí? Třeba abyste mohla zajít 
do kina?

Řekla bych to asi takto, do 
svých devatenácti let jsem pro-
tizákonně neměla ani bankov-
ní účet. Všechny peníze šly na 
účty pěstounů a já jen koukala, 
jak jezdí na dovolené, kde byli 
i třikrát ročně, a já byla jen jed-
nou, abych se podívala k moři. 
Nějaké výlety, návštěvy zoo, 
kulturu, to jsem neznala.

Je zarážející, jak se k vám 
chovali. Myslíte, že to bývá 
běžné?

Ráda bych řekla, že není. Ale 
všichni pěstouni se k dětem, 
o které se starají, nechovají 
špatně. Ale hodně jich dětem 
dává najevo, že jsou jiné pleti, 
že jsou neschopné, že jsou cizí. 
Zažila jsem to stejné. Vyčítali 
mi moje rodiče, dávali mi naje-
vo, jak jsem hloupá. Vše dělali 
takzvaně pro moje dobro. Moji 
pěstouni mě dokonce chtěli 
zbavit svéprávnosti.

Z jakého důvodu? Nebránila 
jste se?

Uměli mě zmanipulovat. 
Naprosto jsem jim důvěřova-
la. Ono je to těžké se bránit. 
Když si postěžujete, tak pro-
stě skončíte zpět v dětském 
domově. 

Nikdo pěstouny nekontroluje?
Kontroluje. Ale pokud pěs-

toun sedí vedle dítěte, když 
si s ním sociální pracovnice 

povídá, dítě prostě před pěs-
tounem pravdu neřekne. Je 
ale možné, že jinde to probíhá 
jinak.

Nenapadlo vás se spojit 
s biologickými rodiči nebo 
sourozenci?

Vůbec a ani nechci. V deva-
tenácti se mi telefonicky ozva-
la matka a projevila o mě zá-
jem, protože zjistila, s kým žiju 
(partnerem Radky je fotograf 
Petr Berounský). Asi si mysle-
la, že z nás dostane nějaké pe-
níze. Za měsíc se mi podobně 
ozval i otec. Sourozence mám, 
je nás celkem devět, já jsem 
byla třetí. Chvíli jsem komu-
nikovala s nejstarší sestrou, 
o kterou se starali prarodiče, 
a nyní žije v Německu. Když se 
o mně dozvěděla, jak na tom 
jsem a jakou mám školu, tak 
obrátila a začala mi předha-
zovat, jak jsem hloupá a že ze 
mě nic nebude. Což byl názor 
mých prarodičů, který ona od 
nich převzala. Takže už spolu 
nekomunikujeme.

Máte stejné příjmení jako váš 
partner, jste tedy manželé?

Nejsme. Příjmení jsem změ-
nila, protože jsem nechtěla 
ani já, ani pěstounská rodina, 
abych měla to jejich. Soud se 
mě v jedenácti ptal, jestli chci 
příjmení pěstounů, a já chtě-
la, ještě jsem netušila, co mě 

Konečně si Radka může užívat život naplno. Foto: David Surý
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se narodila 22. března 2000 
v Praze s rozštěpem páteře. Je na 
vozíku. Hned po porodu ji matka 
odložila do kojeneckého ústavu 
v Plzni, kde byla do šesti let. Pak 
putovala do ústavu pro zdravot-
ně postižené děti, kde byla do 
jedenácti let, dokud ji neumístili 
do pěstounské rodiny. Studovala 
praktickou školu, v současné době 
hledá zaměstnání, které by mohla 
dělat i se svým handicapem. 

Radka Berounská

P R O F I L

b ř e z e n  2 0 2 2

u nich všechno čeká. Rodinu mi 
našla moje úžasná teta Hana, 
která o mě pečovala v kojeňá-
ku a kterou dodnes beru jako 
svou část rodiny. Za novou ro-
dinu jsem byla nejdříve moc 
ráda, ale bohužel, později přišla 
ta zloba. Vztahy v rodině byly 
hrozné. Dodnes mám strach 
z hluku, křiku, nesnáším hádky.

Jak jste se s partnerem vlast-
ně poznali? 

Potkali jsme se v roce 2019 
a nejdříve jsme si jen volali 
a psali. On mi vyprávěl o trem-
pování, o lidech, kteří ho pro-
vozují, a já mu řekla, že s nimi 
jezdí kamarád vozíčkář. Petr 
mým pěstounům navrhl, že 
bych mohla jezdit také, a tak 
jsme se do sebe postupně za-
milovali. Když se ale o na-
šem vztahu dozvěděli pěstou-
ni, všechno mi zakázali a vzali 
telefon. 

Proč? 
Největší problém bylo to, že 

vlastně díky tomu, že jsem se 
zamilovala a chtěla jsem být 
s partnerem, tak oni přicháze-
li o „kasičku“. Došlo jim, že už 
nebudou peníze na dovolené, 
na hypotéku a na další životní 
náklady. Než jsem se odstěho-
vala k Petrovi, bylo to hodně 
náročné. 

Jak moc náročné?
Koncem roku 2019 jsem od-

jela na pravidelný pobyt do 

lázní. Byla jsem opravdu ne-
šťastná, nejedla jsem. Petr za 
mnou poctivě jezdil. A tam 
jsme se rozhodli, že k pěstou-
nům už se nevrátím. Oznámila 
jsem to pěstounům. Přestože 
věděli, že jsem se přestěhovala 
do Ústí, nahlásili moje zmize-
ní. Pár dní na to u nás zazvoni-
la policie. Když jsem prokázala, 
že jsem svéprávná a plnoletá, 
tak odešli. Všechno dobře do-
padlo, dalo by se říct, že od 20. 
prosince 2019 konečně žiju.

Jak se váš život změnil?
Otevřela se mi nová budouc-

nost. Začala nová etapa mého 
života, najednou jsem se ocitla 
v dospělosti. Poznala jsem hod-
ně nových lidí, kteří mě berou. 
Naše soužití mi dává hlavně 
bezpečí, lásku, pohodu a pře-
devším rodinu. Teď konečně 
vím, že se mám o koho opřít. 

Byl vstup do partnerova ži-
vota jednoduchý? Přijalo vás 
jeho okolí?

Ze začátku to pro ně nebylo 
lehké a můj handicap to neu-
snadnil. Ale po chvíli si to sed-
lo a bývalá žena mého part-
nera i jeho dcery mě přijaly 
úžasně. Opravdovou rodinu 
jsem vlastně poznala až nyní. 

Mluvíte otevřeně o věcech, 
které by spousta lidí raději 
neventilovala.

Když se mě někdo zeptá, 
tak o tom povídám. Vyprávění 

mi vlastně pomáhá. Jde to ze 
mě, je to pro mě jistá forma 
terapie. 

Kde berete energii?
Energii beru hlavně od part-

nera a od lidí, kteří mě nyní 
obklopují. Petr mi ukázal, že 
svět je i dobrý. Hodně mě na-
plňuje naše trempování. Měla 
jsem obrovské deprese, se-
bepoškozovala jsem se, brala 
jsem záměrně jiné léky, než 
jsem měla. Teď jsem konečně 
obklopená lidmi, se kterými se 
cítím dobře, kteří mě mají rádi 
a o nichž vím, že je zajímám. 

Co je pro vozíčkáře vlastně 
nejtěžší?

Pro mě je těžké najít školu, 
která by byla bezbariérová. 
To stejně je i se zaměstnáním. 
Pro vozíčkáře s mým handi-
capem a mými potřebami to 
není snadné, protože ne každý 
zaměstnavatel je ochoten to 
tolerovat. Nebo najít nějakou 
vozíčkářskou komunitu, která 
funguje a vozíčkářům pomáhá. 
Samozřejmě často řeším, kam 
můžu, a kam už se nedostanu. 
Celkově Ústí není úplně přátel-
ské k vozíčkářům, i co se týče 
bariér. 

Máte nějaké koníčky?
Naučila jsem se péct a mám 

to hrozně ráda. Díky partne-
rovi i vařím. Miluju koně, psy, 
přírodu a trempování. Hned 
v dubnu vyrazíme na Arizonu 

u Nejdku, to je úžasný lom, 
kde trávíme spoustu chvil. 
V létě se chystáme do východ-
ních Čech na festival Tomá-
še Linky. Jezdíme do komunity 
lidí, kde mě prostě berou a dá-
vají mi jistotu. 

Setkání s fotografem Petrem Berounským bylo osudové. Foto: archiv RB Na trampských srazech se potkala i s bavičem Vladimírem Hronem. Foto: Petr Berounský
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Cyklozávod u Milady letos překvapí V Terezíně vystavují 
studenti univerzity

Divadlo láká na 
klasickou operetu

Knihovna ocenila 
pilného čtenáře

V jubilejní sezóně vyrukoval 
Činoherák s Višňovým sadem

Zoo chystá Asijský dům i Konžský prales a věří, že se orangutani vrátí
Jak náročné to bylo pro zvířa-

ta během pandemie koronavi-
ru nebo co pracovníky zoo pří-
jemně překvapilo. Podle Ilony 
Pšenkové, která vede ústeckou 
zoo už více než půl roku, je nová 
sezóna pro zahradu ve znamení 
velkých změn.

Jak náročné byly pro zoo pan-
demické roky?

Téměř dvouleté období pan-
demie bylo velmi náročné pro 
každého z nás. V zoo by velký 
tlak na to, aby se zaměstnanci 
co nejméně potkávali, protože 
větší počet nakažených by mohl 
fatálně narušit chod celé zahra-
dy. I přes přísná opatření jsme se 
nevyhnuli podstavu, kdy mnoho 
lidí skončilo v karanténě či mu-
seli zůstat doma s dětmi. Izola-
ce byla psychicky náročná pro 

všechny z nás, ale i pro zvířata. 
Některá zvířata jsou zvyklá na 
každodenní kontakt s návštěvní-
ky a uzavřením zoo přišla o tyto 
sociální interakce. 

Je něco, co vás během období, 
kdy byly zoo zavřené, příjem-
ně překvapilo?

Solidarita lidí byla velmi pře-
kvapivá a i díky ní jsme celé 
období ustáli. Během uzavření 
zoologické zahrady se nám sešlo 
mnoho nových adopcí i dalších 
forem sponzoringu. Dostávalo se 
nám také darů v podobě krmiva. 
Období koronaviru bylo opravdu 
náročné, zejména také po strán-
ce ekonomické. Nicméně díky 
velké podpoře města a veřejnos-
ti, spolu s odhodláním všech za-
městnanců, jsme toto těžké ob-
dobí zvládli bez omezení chovů. 

Neméně dů-
ležitá byla 
psychická 
podpora, 
kdy nám 
lidé psali, 
že nám drží 
palce a těší 
se, až bu-
dou moct 
zoo znovu 
navštívit. To vše nás utvrdilo 
v tom, že naše práce má smysl. 

Prozradíte plány a novinky 
pro tento rok?

Letošní rok bude pro ústec-
kou zoo ve znamení velkých 
změn. Jsme nuceni vzdát se cho-
vu orangutanů, ale doufáme, 
že jde pouze o ztrátu dočasnou. 
Během roku představíme vizu-
alizaci a budeme pracovat na 

projektu nového pavilonu s ná-
zvem Asijský dům, kde bychom 
rádi v budoucnu chovali oran-
gutany bornejské spolu s další-
mi druhy zvířat. Druhou velkou 
změnou bude přestavba pavi-
lonu starosvětských primátů. 
V místech současného pavilonu 
by měl vzniknout Konžský pra-
les, tedy moderní komplex expo-
zic a výběhů pro mandrily, gue-
rézy a kočkodany. S tím souvisí 
i menší, avšak neméně význam-
né projekty. Někteří primáti 
chovaní ve stávajícím pavilonu 
budou ještě letos přesunuti do 
nových expozic v areálu zoo. 
Na zahájení sezóny představí-
me také nově chovaný druh, 
který je prozatím umístěn v zá-
zemí zoo. Intenzivně také pra-
cujeme na zlepšení návštěvnic-
kého servisu.  gz

Chabařovice – Největší cyklistic-
ká akce v okolí Ústí se usku-
teční první květnovou sobotu. 
Patnáctý ročník oblíbeného 
rodinného závodu pro elitní 
i hobby cyklisty se zázemím 
v chabařovickém motoareálu 
láká na plno novinek. Tou nej-
zásadnější bude změna dlouhé 
padesátikilometrové trasy, na 
které budou moci cyklisté po-
znat úplně nové lokality Čes-
kého středohoří. Trasa bude 
již brzy odtajněna, stejně jako 
pár dalších novinek.

Pořadatelé Cyklozávodu 
Milada ani letos nepřipra-
ví účastníky o kovové medai-
le či o možnost zakoupení si 

nových funkčních triček se-
riálu. Změny se dočkaly také 
trofeje pro nejrychlejší cyklis-
ty. Nechte se překvapit jejich 
vzhledem.

Všechny závody spojuje vý-
borná rodinná atmosféra, kte-
rá cílí mimo jiné i na nejmenší 
cyklisty. Ti si v zázemí přijdou 
opět na své. Nebude chybět 
skákací hrad, dětský koutek, 
malování na obličej, soutěže 
o hodnotné ceny od partnerů 
seriálu či dětské sportovní ak-
tivity, které si budou moci malí 
závodníci zdarma vyzkoušet. 
Pořadatelé celého seriálu Mi-
lada Tour lákají na nadstan-
dardní závodní servis, bohatý 

doprovodný program i nezapo-
menutelné sportovní zážitky. 
Registrace na webových strán-
kách www.miladatour.cz.  zu

Terezín – Památník Terezín zve 
na výstavu plakátů z dílny stu-
dentů Fakulty umění a desig-
nu při Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí n. L. s názvem Respekt. 
Téma respektu si autoři výsta-
vy nezvolili náhodou. Respekt 
je předpokladem pro fungová-
ní mezilidských vztahů, neboť 
předpokládá, že si člověk nedo-
volí vědomě druhému člověku 
škodit. Právě Terezín je přitom 
přímo zosobněním místa, kde 
byl lidský respekt mocně za-
šlapán. Výstava bude přístup-
ná v běžné otevírací době Malé 
pevnosti až do 7. června.  gz

Ústí nad Labem – Bohatý program 
připravila v březnu Severočes-
ká vědecká knihovna. Ocenila 
také čtenáře roku. „Zvláštní po-
zornost si určitě zaslouží beseda 
s herečkou Sandrou Pogodovou, 
kterou připravujeme na 23. břez-
na. Vzhledem k omezené kapa-
citě sálu zájemcům o tuto akci 
doporučujeme rezervaci vstupe-
nek,“ řekla ředitelka knihovny 
Jana Linhartová. Zatímco loni 
knihovna svého nejpilnějšího 
čtenáře hledala mezi fanoušky 
e-knih, letos se titulem Čtenář 
roku pyšní Luboš Štill, jenž má 
nejvyšší počet výpůjček v kom-
binaci s nejvyšším počtem ná-
vštěv knihovny. „S ohledem na 
rozvolňování vládních opatření 
jsme se rozhodli, že již většina 
našich akcí nebude probíhat on-
line, ale klasicky naživo v pro-
storách naší knihovny,“ dodala 
Linhartová.  zu

Ústí nad Labem – Pokud máte rádi 
operetu, vydejte se na klasi-
ku všech klasik Veselou vdovu 
Franze Lehára. Ve svém reperto-
áru ji má Severočeské divadlo. 

Už při svém prvním uvedení 
v roce 1905 vzbudila tato ope-
reta obrovské nadšení a rych-
le se z Vídně rozlétla do celého 
světa. Stala se nejznámějším 
a nejúspěšnějším skladatelovým 
dílem. Nejméně dva hity z této 
operety, píseň U Maxima jsem 
znám a Píseň o Vilje zná doslo-
va každý. Přestože zejména po-
slední díla Franze Lehára jsou 
pověstná tím, že do nich vnesl 
smutek a slzy, jeho v pořadí pátá 
opereta Veselá vdova však ještě 
nabízí klasický happy end. Ope-
retu ústecké divadlo hraje napří-
klad 25. března.  zu

Ústí nad Labem – Na klasickou 
divadelní komedii Višňový sad 
Antona Pavloviče Čechova vsa-
dila dramaturgie ústeckého 
Činoherního studia. Uvedla ji 
jako pátou premiéru 50. sezó-
ny. „S Višňovým sadem se po 
více než deseti letech vracíme 
do světa her Antona Pavlovi-
če Čechova, které zde díky ně-
kdejší kultovní inscenaci Tří 
sester v režii Ivana Rajmonta 
naprosto mimořádným způso-
bem rezonují,“ říká režisér Da-
vid Šiktanc. 

Inscenace je obsazena kom-
pletním hereckým souborem 
doplněným dvěma hosty, a to 
Janem Bidlasem, členem he-
reckého souboru Národního 
divadla, jenž už v ústeckém 

Činoheráku před několika lety 
působil, a herečkou Josefínou 
Voverkovou. Na komedii si mů-
žete zajít do střekovského di-
vadla třeba 23. března.  gz
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Útulek fest pomáhal Ukrajině

Plavecká áčka postoupila do finále

Plavci Ústecké akademie si 
připsali další skvělý úspěch 
v podobě postupu do extraligy 
– mistrovství České republiky 
družstev v plavání. 

Tento kousek se povedl 
v chomutovské pětadvacítce 
jak mužům, tak i ženám a oba 
áčkové týmy postupují jako 
šestý nejlepší tým do republi-
kového finále, které se bude 
konat v druhé polovině března 
v Českých Budějovicích. 

V základních krajských ko-
lech se v bojích o finále zú-
častnilo celkem 75 týmů České 
republiky. O tento úspěch ús-
teckého plavání pod vedením 

trenérů Romana Eckerta, Petra 
Thiela, Jana Kreníka se zaslou-
žili v týmu mužů olympionik 
Jan Šefl, Semen Dunaiev, Radek 
Grupáč, Vojtěch Matula, Jakub 
Beca, Marek Brázda, Matyáš 
Ryšánek, v týmu děvčat Anna 
Plíhalová, Daryna Nabojčen-
ko, Markéta Fišerová, Štěpán-
ka Kořánová, Lucie Kroutilová, 
Isabella Štréblová a Barbora 
Eckertová.Týmy B a C mužů 
a žen získávaly další soutěž-
ní zkušenosti a plavci si zde 
vytvořili mnoho osobních 
rekordů.

  Roman Eckert, 
Ústecká akademie plaveckých sportů

Ústí nad Labem – Benefiční akci 
uspořádali organizátoři popu-
lárního Útulek festu v  Čajov-
ně u vysmátý žáby. Výtěžek 
putoval na pomoc lidem, kteří 
před válkou uprchli z Ukra-
jiny. Na akci se podařilo cel-
kem vybrat 64 253 korun, 
které putovaly na transparent-
ní účet 280.213.2717/2010, 
který podle informací orga-
nizátorů bude sloužit našim 
hostům z Ukrajiny, aby tady 
u nás na severu měli trochu 
jednodušší život. Jednadvacá-
tý ročník tradičního hudeb-
ního open-air festivalu na 

Kreativní dílna láká  
na Velikonoce
Ústí nad Labem – Užijte si krea-
tivní sobotu 2. dubna od 9:00 
hodin v domě dětí a mládeže. 

Můžete se těšit na aranžo-
vání s velikonočním tématem. 
Dřevěnou bedýnku si ozdobíte 
dřevěným zajíčkem, polysty-
renovými vajíčky dekorovaný-
mi rýžovým papírem s vinta- 
ge motivy a primulkou. Na de-
koraci dřevěných předmětů 
použijete akrylové barvy. Do-
zdobit celé aranžmá pak lze 
dalšími drobnými dekoracemi 
a peříčky. 

Přihlašování je online nebo 
na e-mailovou adresu keramika 
@ddmul.cz.  gz

Jeden svět míří do Hraničáře
Ústí nad Labem – Podtitulem le-
tošního ročníku mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět jsou Cesty svobody. 
Organizátoři tím chtěli obrátit 
pozornost na místa, kde se dějí 
věci, které otřásají světem lid-
ských práv, a připomenout, jak 
je svoboda a demokracie křehká. 
Festival letos nabídne 80 doku-
mentů a 6 snímků ve virtuál-
ní realitě. Chybět nebudou ani 

Vydejte se po stopách zaniklých obcí
Ústí nad Labem – Nadcházející jar-
ní měsíce budou v Ústí nad La-
bem ve znamení zážitků z akcí, 
které slibují bohatý doprovodný 
program, řadu soutěží a hlavně 
skvělou zábavu.

Už 26. března čeká zájem-
ce komentovaná procházka 
Po stopách archeologických 
výzkumů aneb co jsme moh-
li objevit s poutavým výkladem 
archeoložky ústeckého muzea 
Elišky Wiesnerové. Následovat 
bude dubnové zahájení turis-
tické a cyklistické sezóny, letos 
v duchu pěti zábavných sobot. 

Cestovatelskou přednášku Lu-
káše Brychty s názvem Norské 
Lofoty, putování za polární září 
si můžete do kalendáře pozna-
menat na 24. dubna. 

Hned 1. května bude násle-
dovat další komentovaná pro-
cházka Po stopách zaniklých 
obcí, osad a samot pod Bukovou 
horou s ředitelem městského 
archivu a autorem úspěšné pub-
likace Petrem Karlíčkem. Cyklis-
té se můžou těšit na 30. dubna, 
kdy odstartuje provoz cyklobu-
su z Labské stezky na Severní 
Terasu zdarma.  gz

podporu opuštěných zvířat 
Útulek fest by se měl uskuteč-
nit 10. a 11. června. Dosud se 

během všech ročníků podaři-
lo vybrat téměř 600 tisíc ko-
run.  zu

mezinárodně oceňované snímky, 
uvedené na prestižních zahra-
ničních festivalech. Festival ve 
spolupráci s Institutem doku-
mentárního filmu podpoří i fil-
maře a filmařky na Ukrajině 
speciálně přidanými projekcemi. 
Dvacátý čtvrtý ročník proběhne 
v pětadvaceti městech po celém 
Česku, včetně Ústí nad Labem. 
Pětidenní festival hostí od 21. do 
25. března Hraničář.  zu
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Věková  Proočkovanost 
skupina v roce 2021
1–9 29,4 %
10–24 49,5 %
25–34 45,2 %
35–44 33,7 %
45–54 28,6 %
55–64 22,7 %
65+ 25,8 %

P R O O Č K O V A N O S T 

Na klíšťovou encefalitidu antibiotika nezaberou 
Ústecko – Klíšťová encefalitida 
je nemoc, která dokáže pořád-
ně potrápit. A setkat se s naka-
ženým klíštětem je tak snadné. 
Zvlášť teď, v období procházek 
v přírodě nebo jarních prací 
na zahrádce. Proti klíšťové en-
cefalitidě je možné se očkovat 
a vhodná doba si pro vakcínu 
zajít je po celý rok. 

Ústecký kraj má nechvalné 
prvenství, proočkovanost pro-
ti klíšťové encefalitidě je zde 
nižší než ve zbytku republiky. 
V našem kraji je naočkováno 
30 procent obyvatel a celore-
publikový průměr je o tři pro-
centa vyšší. Loni byl Ústec-
ký kraj čtvrtý v počtu případů 
klíšťové encefalitidy. 

Očkování je pro starší zdarma
Nejhorší následky má klíš-

ťová encefalitida pro lidi nad 
50 let. Podle Jany Pazderkové 
z infekčního oddělení ústec-
ké Masarykovy nemocnice 
jsou právě ti, kteří by měli být 
očkovaní nejvíce, paradoxně 
proočkováni téměř nejméně. 
Ve věkové skupině nad 55 let 
je proočkovaný každý čtvrtý 
a každý třetí případ je právě 
u lidí nad 55 let. 

„Apelujeme na očkování 
a snažíme se vysvětlit všem, že 
právě osoby starší 50 let očko-
váním nejvíce získají a s ne-
mocí nejvíce ztrácejí. Může jít 
o finanční ztrátu kvůli dlouho-
dobé pracovní neschopnosti. 
U starších osob třeba i o ztrátu 
soběstačnosti. Často se ale stá-
vá, že jsou v rodinách naočko-
vány děti, ale jejich rodiče či 
prarodiče ne,“ upozorňuje Paz-
derková s tím, že právě kvů-
li vážným a někdy celoživot-
ním následkům má každý nad 
50 let očkování hrazené pojiš-
ťovnou. Ostatním lidem při-
spívají v rámci preventivních 
programů zdravotní pojišťovny 

500 až 2 000 korun. Plná cena 
za jednu dávku se pohybuje 
kolem 1 000 korun.

Antibiotika jsou na ni krátká
Důvody nízké proočkova-

nosti jsou různé. Třetina lidí si 
myslí, že na klíšťovou encefali-
tidu zabírají antibiotika. Pouze 
7 % ví, že antibiotika ani žádná 
jiná specifická léčba neexis-
tují. Problém je i dodržování 
očkovacího schématu, které 
se skládá z 3 základních dávek 
a pravidelného přeočkování. 

Aktuální průzkum z roku 
2021 říká, že na druhou dáv-
ku dojde jen 71 % očkova-
ných a na třetí už jen 46 %. Na 

přeočkování si vzpomene už 
jen 33 % z nich. 

K nákaze klíšťovou enecefa-
litidou dochází už do 2 hodin 
po přisátí infikovaného klíš-
těte. Poté nastává inkubační 
doba, která trvá 1 až 2 týd-
ny. První fáze klíšťové encefa-
litidy připomíná chřipku. Po 
pár dnech chřipkové příznaky 
odezní a nastává dvou až tří-
denní klid. Druhá fáze začíná 
vysokými horečkami, velice 
silnými bolestmi, závratěmi, 
dezorientací, svalovým tře-
sem. Encefalitida je smrtelná 
v jednom procentu případů, na 
tuto diagnózu dochází k úmrtí 
1 až 3 osob, většinou vysokého 
věku, ročně na území celé Čes-
ké republiky.  gz
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Studenti Střední školy AGC si vyzkoušeli práci v zahraničí
Na přelomu února a března 

se celkem 15 našich žáků oborů 
informační technologie a eko-
nomika a podnikání zúčastnilo 
odborné stáže ve firmách ma-
ďarské metropole. Po dobu tří 
týdnů, tváří v tvář reálným úko-
lům, si všechno museli vykomu-
nikovat v angličtině. Na první 
pohled by se taková výzva moh-
la zdát dost obtížná, ale všichni 
se s touto nezbytností vyrovnali 
velmi rychle a namísto obav se 
dostavilo uspokojení a dobrý po-
cit. Ve firmách Mindtech Apps 
Kft., Offisys Kft., Hotel Aria, ces-
tovní agentura River Ride, Pen-
sum Group Zrt. a Continental 
Travel se hlavní náplní pracov-
ních činností po dobu stáže staly 
administrativní práce, účetnic-
tví, vyhledávání informací, pře-
klady textů, instalace software, 
práce s daty nebo programování.

Naši ekonomové Jindra a Ma-
těj pracovali v Aria Hotelu. 
Lucka se Šárkou ve společnos-
ti River Ride a Barča ve firmě 
Continetal Travel, obě tyto spo-
lečnosti se zaměřují na cestov-
ní ruch. Nikol s Terkou byly 
zaměstnané ve firmě Pensum, 
která je poskytovatelem HR slu-
žeb v Maďarsku. Naši žáci z obo-
ru IT byli ve dvou firmách, a to 

Mindtech a Offysis. První z firem 
vyvíjí mobilní a webové aplikace 
pro velké společnosti, podniky 
a startupy. Druhá ze jmenova-
ných se zabývá vývojem pracov-
ních postupů pro bezpapírové 
digitální kanceláře.

Samozřejmě, že pracov-
ní povinnosti byly jen jednou 
činností, která byla pro mladé 
pracovníky připravena. Kromě 
geografického poznávání cizí 
země se jednalo i o kulturní a so-
ciální program. Stážisté se tak 
mohli seznámit se zvyklostmi ji-
ného národa a vyrovnat se s na-
prosto odlišným jazykovým pro-
středím. No a v době osobního 

volna si vyzkoušeli, jak se po-
starat sami o sebe, nehledě na 
budování vztahů mezi sebou 
navzájem. Pohyb v prostředí vel-
kého města byl realizován pro-
střednictvím metra, autobusů, 
tramvají nebo trolejbusů. I toto 
lze označit za kulturní zážitek. 
V Budapešti totiž lze použít pod-
zemní dráhu, která je nejstarší 
na starém kontinentu a předčí 
ji pouze londýnské metro. První 
víkend stážisté zahájili relaxem 
v Széchenyiho lázních. Užili si 
vnitřní bazény, sauny, ale hlav-
ně venkovní termály. Navštívili 
Muzeum krásného umění, které 
se nachází na náměstí Hrdinů, 

v jehož sbírkách je více než sto 
tisíc zahraničních uměleckých 
děl, zejména obrazů, plastik 
a grafiky. Další víkend se podíva-
li na Budai Vár (Budínský hrad, 
někdy též nazývaný Királyi Vár 
– Královský hrad). Jde o význam-
nou kulturně historickou pa-
mátku v Maďarsku. Už i z toho 
důvodu, že šlo o sídlo uher-
ských králů. Zde dostali studenti 
rozchod, aby se mohli dle vlast-
ního tempa podívat po hradě 
a jeho okolí.

Stáž se prostě vydařila, splni-
la svůj účel, ale nyní již zpět do 
práce.

 Ing. Tomáš Holomek, ředitel SŠ AGC
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Atletický talent přivezl 
zlato z mistrovství ČR

Univerzita zve  
na přednášky

Ústečtí karatisté znovu na špici regionální ligy

b ř e z e n  2 0 2 2

MC
20
22
03
08

Březen je měsíc čtenářů. Při 
této příležitosti připravila Vě-
decká knihovna UJEP kromě 
jiného i zajímavou přednášku 
Miloslava Kolenatého s názvem 
Trvale udržitelný rozvoj, kte-
rá se uskuteční 23. března od 
16:00 hodin. Další z akcí bude 
připomenutí 100 let od naro-
zení básníka Jana Skácela. Vý-
ročí připomene 30. března od 
16:00 hodin univerzitní knihov-
na přednáškou Jan Skácel 100. 
Přednášejícím bude Jiří Koten 
z katedry bohemistiky. Před-
náška bude doplněna výstavou. 

 Jana Kasaničová, UJEP

Ústecký kraj má po třech le-
tech zlatou medaili z halové-
ho mistrovství České republiky 
mužů a žen, které se uskuteč-
nilo v Ostravě. 

Postaral se o něj talentova-
ný Matěj Ščerba z AC Ústí nad 
Labem. Na mítinku vyhrál zá-
vod ve skoku o tyči výkonem 
5,35 metru. Po předchozích 
třech stříbrných medailích se 
konečně dočkal vytouženého 
zlata a prvního mistrovského 
titulu.

 Atletika Ústeckého kraje

Děti si sraz plný 
zábavy užily

Po dlouhé covidové době se 
uskutečnil Zimní sraz, tento-
krát ve Stebně. Děti vytvořily tři 
družstva. Na trase plnily disciplí-
ny – poznávání stromů, stop zví-
řat, odhad vzdálenosti, lanová 
lávka, poznávání hasičské tech-
niky, ohlášení mimořádné udá-
losti a po odběhnutí trasy také 
vaření a stavení plastiky. Na tra-
se i u ohniště se jim dařilo. 

 Hasiči Chlumec

Velcí i malí rybáři 
uklízí u Labe

Pod taktovkou ústeckého 
klubu karate SKR Sport Union 
proběhlo první kolo soutěže 
Ústeckého regionální ligy ka-
rate všech věkových kategorií. 
Soutěž, stejně jako i u ostat-
ních sportů, byla částečně 
ovlivněna různými omezení-
mi současného stavu karan-
ténních opatření, ale přesto se 
sjelo na 80 účastníků z Čes-
ké Lípy, Loun, Děčína, Lovosic 
a Ústí nad Labem. 

Dominoval domácí Sport 
Union s nejvyšším počtem pr-
venství, druhý byl českolipský 
Sport Relax a na třetím místě 

mezi kluby skončil klub Ka-
mura ryu. „Jsem velmi rád, že 
jsme se rozběhli v soutěži ka-
rate právě u nás v Ústí a dali 
najevo, že jsme připraveni 
i za určitých omezení vskočit 
do nové sezóny. Respektuje-
me opatření proti nákaze, ale 
jsme stále sportovci s nábojem 
bojovat a vítězit,“ řekl ústecký 
šéftrenér Josef Rajchert.

 Josef Rajchert, 
SKR Sport Union Ústí nad Labem

Na Ústecku proběhla kaž-
doroční úklidová akce kolem 
břehů Labe, které se účastnilo 
více jak 50 účastníků z řad ne-
jen rybářů, včetně patnácti dětí 
z místního rybářského krouž-
ku. Je smutné, co vše lze nalézt, 
ovšem vnímáme, že situace se 
i díky konání této akce částečně 
zlepšuje, některé dříve objevené 
a zlikvidované černé skládky se 
již znovu neobjevily. Děkujeme 
účastníkům všech podobných 
akcí, které aktuálně probíhají 
v Ústeckém a Libereckém kraji.

 Český rybářský svaz, 
Severočeský územní svaz

Pivní svátek se vrací 
po koronavirové pauze

Kostelní náměstí zaplní le-
tošní ročník Ústeckého piv-
ního jarmarku malých a ro-
dinných pivovarů 14. května. 
Pořadatelé očekávají účast té-
měř třiceti minipivovarů z Čes-
ka i Německa. „Víc se jich na 
náměstí bohužel nevejde,“ říká 
šéf pořadatelské Restaurace 
s pivovarem Na Rychtě Jiří Šťo-
víček. Vše vypukne v 10:00 ho-
din a celý den bude na jarmar-
ku probíhat kulturní program. 
Tradičně se uskuteční také 
odborná degustace piv v rámci 
soutěže Máz Ústeckého pivní-
ho jarmarku. 

Velikonoční menu Na Rychtě zapijete zeleným speciálem
V pivovaru Na Rychtě mů-

žete od 8. dubna ochutnat ve-
likonoční kopřivový speciál. 
Jde o zelené pivo, jež obsahu-
je kopřivový extrakt, který 
speciálu dodává jedinečnou 
příchuť. Točit se bude až do 
vyprodání. 

„Během dubna bude na čepu 
také Ústecká malina, která 
přes léto nahradí Ústeckou vi-
šeň, a Ústecká desítka, která 
vystřídá jedenáctku. Pro cyk-
listy a motoristy budeme točit 
nealkoholické pivo,“ uvedl šéf 
Rychty Jiří Šťovíček.

Restaurace v dubnu mění 
svůj stálý jídelní lístek. Pod-
le šéfkuchaře Jana Heřmánka 
se do něj na přání zákazníků 
vrací například pomazánka 
z pečeného bůčku se zázvoro-
vými okurkami, jarní cibul-
kou, hořčicí a rozpečeným 
chlebem. Objeví se v něm tře-
ba i oblíbené klasické šunko-
fleky. „Ve stálém menu bude 
také carpaccio z telecích líček 
s hořčicovým dipem, bazalko-
vým pestem, listovým salát-
kem a hoblinkami parmezá-
nu nebo trhané králičí stehno 

Králičí roláda ve slanině s batátovým pyré  
Vykostěné králičí maso kromě hřbetů nameleme na jemno. Namleté maso dáme 
do kutru, kde ho vyšleháme do jemné hmoty. Pro lepší vypracování přidáme 
trochu smetany a bílků. Masovou směs ochutíme solí, pepřem a lístky tymiánu. Na 
připravenou potravinářskou fólii si položíme plátky anglické slaniny jeden vedle 
druhého, na připravenou slaninu rovnoměrně natřeme připravenou masovou 
směs. Na kraj rolky dáme králičí hřbety, které jsme si ponechali, a rolku zatočíme 
tak, aby hřbety zůstaly na středu rolky. Fólii utáhneme a rolku ve fólii vaříme 
v páře při 75 °C cca 25 minut (záleží na velikosti rolky). Po uvaření rolku zchladíme 
a uskladníme. Takto připravenou rolku před výdejem opečeme ze všech stran 
a zároveň se nám zregeneruje. Dále si z mrkve, květáku a brokolice nakrájíme 
malé kostičky (brunoise), které orestujeme na másle a dochutíme špetkou soli. 
Jako přílohu si z brambor a batátů připravíme klasické pyré. Na talíř položíme 
orestovanou máslovou zeleninu brunoise, na kterou dáme prokrojenou králičí 
rolku, a přidáme batátovou kaši. Celý talíř ozdobíme bylinkovým olejem, čerstvými 
bylinkami a doplníme silnou masovou šťávou.  

R E C E P T  Š É F K U C H A Ř E 

s anglickou slaninou, česne-
kem, smetanovým špenátem 
a bramborovými noky a cibul-
kou,“ říká šéfkuchař. Chybět 
nebude ani sladá tečka v podo-
bě makového koláče s vanil-
kovou omáčkou, citronovou 
zmrzlinou, šlehačkou a lístkem 
čerstvé máty. 

Rychtářská kuchyně se chys-
tá také na Velikonoce, kdy 
přijde se speciální nabídkou. 
Lidé budou moci ochutnat ve-
likonoční nádivku zapečenou 
s kopřivami a s uzeným vepřo-
vým žebrem, listovým salátem 
a marinovaným celerem nebo 
roládu z králičího masa v an-
glické slanině na bylinkách 
s batátovým pyré, silnou omáč-
kou a zeleninou brunoise. Na 
menu bude i velikonoční ma-
zanec s vanilkovou a mango-
vou omáčkou, strouhanou čo-
koládou a šlehačkou. 

Pivní svátek se do Ústí vra-
cí po pandemické přestávce. 
Pořadatelé připravili i malou 
výstavu prací studentů desig-
nu ústecké univerzity, kteří na-
vrhli speciální limitované edi-
ce etiket pro rychtářská piva.



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zS E R V I S

1 4

Město nabízí nádoby na bioodpad

Víme, jak budou zavřené  
školky o prázdninách

16. 3. – Klíše 
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů
17. 3. – Předlice 
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa 
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní 
náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, 
U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za 
Válcovnou
21. 3. – město ul. Stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
22. 3. – město a Skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi 
Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
23. 3. – Skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, 
Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, 
Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 
Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
24. 3. – město mezi ul. Důlce, Hoření, 
Londýnská, Panská a Revoluční 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, 
Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od 
Mírového náměstí k Masarykova)
28. 3. – město-centrum – Hostovice 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova 
směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, 
Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, 
Zámečnická, Žižkova a celé Hostovice: Arbesova, 
Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke 

Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, 
Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, 
V Besídkách, Ve Štěpnici
29. 3. – město od železničního mostu směrem 
na Vaňov a Vaňov 
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, 
Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské 
Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, 
Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, 
Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve 
Stráni
30. 3. – od Národního odboje směrem na 
Děčín 
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
31. 3. – sídliště Kamenný vrch 
Kamenná, Nová
4. 4. – Střekov, nad tratí od ul. Žukovova 
směrem na Děčín 
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
5. 4. – Střekov, od ul. Kojetická směrem na 
Novou Ves 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
6. 4. – Střekov, pod tratí od Národního 
odboje směrem na Litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše 
ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská 
(mezi Národního odboje a Žukovovou), 
Železničářská
7. 4. – Střekov, nad tratí od ul. Žukovova 
směrem na Litoměřice 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo 
náměstí, V Zeleni
11. 4. – Střekov, nad ul. Karla IV. směrem 
ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U

V týdnu od 28. 3. – Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice

V týdnu od 11. 4. – Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě

29. 3. – Klíše – Bukov – Všebořice – Božtěšice – Skorotice – Habrovice – Skřivánek
Klíše: U Koupaliště 1500–1520, Alešova 1530–1550

Bukov: Bratří Čapků 1600–1620

Všebořice: Lipová 1625–1645

Božtěšice: Petrovická 1655–1715

Skorotice: Dukelských hrdinů 1720–1740

Habrovice: restaurace U Švejka 1750–1810

Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 1820–1840

12. 4. – Vaňov – Hostovice – Skřivánek
Město centrum: Růžový palouček 1500–1520; Dlouhá 1530–1550

Vaňov: Pražská 1600–1620

Hostovice: Hospodářská, u restaurace 1630–1650

Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 1700–1720

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U

Pilotní projekt na podporu 
snížení množství bioodpadu ve 
směsném odpadu spouští ús-
tecká radnice. Občanům proto 
nabízí na výběr kompostéry, 
vermikompostéry či 240litro-
vé nádoby na bioodpad. Zahá-
jení projektu je naplánováno 
na duben. Po registraci a jejím 
následném schválení úřadem 
bude žadatel informován o ter-
mínu osobního převzetí nádo-
by ve sběrném dvoře v Krás-
ném Březně.

Na jednu nemovitost lze vy-
brat pouze jednu nádobu, kte-
rá bude umístěna na pozem-
ku majitele budovy. Nádoby 
město lidem zapůjčí. Násada 
žížal je na nich. Pilotní projekt 
bude trvat do 31. března 2023. 
Nádoba na 240 litrů může být 
přidělena pouze k nemovitosti, 
která má současně přidělenu 

i nádobu na směsný komunál-
ní odpad.

Do nádob na bioodpad patří 
například slupky z ovoce a ze-
leniny, košťály, celé rostliny, 
zbytky pečiva a obilovin, ze-
mina z květin, kávový a čajo-
vý odpad včetně papírových 
filtrů, podestýlka z chovu drob-
ných zvířat, piliny, hobliny, pa-
dané ovoce, tráva, plevel, listí. 
Pokud do nich lidé budou há-
zet i běžný odpad, město jim 
nádobu může odebrat. Vývoz 
nádob na bioodpad bude pro-
váděn jednou za dva týdny. 

Pokud máte o jednu ze tří 
nádob zájem, musíte se regis-
trovat na webu města. Více 
informací získáte na odboru 
životního prostředí magistrá-
tu na číslech: 475 271 708, 475 
271 705, 475 271 745 nebo 475 
271 737.  zu

Provoz mateřských škol v Ústí 
nad Labem bude v době letních 
prázdnin tradičně přerušen či 
omezen. Poprvé radnice sáh-
ne k systému, kdy některé zů-
stanou vždy otevřené. Mateř-
ské školy se budou střídat tak, 
aby během prázdnin v jednotli-
vých obvodech nebyla najednou 

uzavřena všechna předškol-
ní zařízení, a rodiče tak mohli 
k umístění dětí využít školky, 
které zůstanou v provozu. Od 
března jsou k dispozici v kme-
nových mateřských školách 
podrobné informace o možnos-
ti využití náhradního umístění. 
Počty míst jsou ale omezené.  zu

Kdy budou školy v létě 2022 zavřené:
MŠ od do od do
Internátní, Čajkovského 11. 7. 12. 8.   
Centrum, V. Hradební 4. 7. 5. 8.   
Dobětice, Rabasova 25. 7. 31. 8.   
E. Destinové 11. 7. 19. 8.   
Kameňáček, Kamenná 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
Karla IV. 11. 7. 14. 8.   
Kytička, Pod Vodojemem 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
Marxova 11. 7. 23. 8.   
Motýlek, Keplerova 25. 7. 31. 8.   
Neštěmice, Mlýnská 25. 7. 31. 8.   
Pastelka, Horní 25. 7. 26. 8.   
Písnička, Studentská 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
Pohádka, Bezručova 4. 7. 12. 8.   
Pomněnka, Přemyslovců 4. 7. 5. 8.   
Skalnička, Peškova 4. 7. 5. 8.   
Skorotice, 5. května 11. 7. 19. 8.   
Skřivánek, Stříbr. nivy 4. 7. 5. 8.   
Sluníčko, J. Jabůrkové 25. 7. 31. 8.   
Střekov, Sukova 25. 7. 31. 8.   
Stříbrníky, Stříbrnická 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
Škroupova 11. 7. 21. 8.   
U plav. haly, Na Spálence 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
V Zeleni 11. 7. 26. 8.   
Větrná 4. 7. 5. 8.   
Vinařská 11. 7. 19. 8.   
Vojanova 4. 7. 22. 7. 8. 8. 19. 8.
Vyhlídka, Rozcestí 25. 7. 31. 8.   
Zvoneček, Školní 4. 7. 5. 8.   
ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 4. 7. 12. 8.   
ZŠ a MŠ Nová 11. 7. 19. 8.   
ZŠ a MŠ SNP 1. 7. 19. 8.   
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Alberta Einsteina.
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Čekáte dlouho na svou operaci v nemocnici? 
Na našem oddělení Jednodenní chirurgie pro Vás najdeme dřívější termíny 
operací v oborech ortopedie, urologie, ORL, chirurgie a oftalmologie. 
Nabízíme nové moderní prostředí, dva operační sály a 6 dvoulůžkových 
pokojů s vlastním sociálním zařízením. Většinu zákroků provádíme v režimu 
jednodenní chirurgie, tedy bez nutnosti hospitalizace. Postará se o Vás tým 
zkušených operatérů a zdravotníků. 

Můžete se objednat prostřednictvím  webu Operační péče na stránkách 
www.euc.cz. Kromě informací o všech typech operací si rovnou vyberete 
konkrétní výkon, prostřednictvím formuláře nám pošlete požadavek, ke 
kterému jednoduše připojíte kopii indikačního nálezu, a my Vás 
zkontaktujeme. Navrhneme Vám termíny, tak aby vám vyhovovaly.  

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE - EUC KLINIKA 
ÚSTÍ NAD LABEM

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/94

      477 102 258, 602 607 601 

 jednodenka.usti@eucklinika.cz


