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Z každé dráhy mám respekt  
a někdy i strach
STRANY 8–9

Ústí slušíÚstí sluší

Městu lepší vládu, lidem více bezpečíIng. Petr Krause, kandidát 
Trikolory Ústí nad Labem

Trikolora Ústí nad Labem zahajuje kampaň pro komunální volby. 
Plány pro lepší dopravu, bezpečí, bydlení, sociální politiku, sport a kulturu 
představíme na h  ps://www.facebook.com/volimtrikoloruUstinadLabem.
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

CYKLOKEMP LODĚNICE BRNÁ
30. 4., 1100 Zahájení cyklosezóny  
  na Labské stezce

MARIÁNSKÁ SKÁLA
30. 4., 900 Urban Challenge Workout,  
  kamenolom

HORIZONT
22. 4., 1930 Společenský ples Severní Terasy

KAMPUS
6. 5.   Univerzitní festival UJEP 
1000–1400  Festival vědy a umění
1400–2200  Studentský festival,  
  kapely, interpreti

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
7. 5., 1100  Vinný košt a Festival chutí,  
  degustační festival

DŮM KULTURY
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
7. 9., 2000  The Mentulls  
Přesunutý koncert britské skupiny.

LETNÍ KINO
17. 6., 1800  Ústecké devadesátky

VAŇOV
7. 5., 1000  Den Labe – Závod dračích lodí

JEZERO MILADA
7. 5., 900  Cyklozávod Milada 2022

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
21. 4., 1900  S Pydlou v zádech
22. 4., 1900  Spící krasavice
24. 4., 1000  Čert a Káča
25. 4., 900  Čert a Káča
26. 4., 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers:  
  Swing nylonového věku pokračuje!
28. 4., 1900  Limonádový Joe aneb Koňská opera
29. 4., 1900  Romeo a Julie

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
24. 4., 1800  Velikonoční koncert 
Zazní skladby Giovanni Battista Pergolesi: Stabat 
Mater in F Minor, Wolfgang Amadeus Mozart: 
Korunovační mše – VI. Agnus dei a Georg Fridrich 
Händel: Mesiáš Aleluja.

CAFÉ MAX
20. 4., 2000  107. Max kvíz
21. 4., 2000  Will Eifell, Kvietah
22. 4., 2200  Dj Jan B., groove, house, remixes
27. 4., 2000  Jiří Koten uvádí: Tajnosti a krváky  
  literární brak 19.století
29. 4., 2200  Dj Goldstar, funk, soul, disco, groove

DŮM UMĚNÍ
21. 4., 1900  Čelem k umění Orbita  
  Space: Loperohunt 
Hudebně-taneční dialog.
do 24. 4.  Milan Kozelka: Na cestě
11. 5. – 3. 7.  Strategies od Success  
Vystavující autoři: Mária Bartuszová, Anna 
Daučíková, Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský, 
Július Koller, Ján Mancuška, Stano Masár, Alex 
Mlynárčik, Ilona Németh, Roman Ondák, Tomáš Rafa, 
Jana Želibská.

3. 8. – 10. 9.  Zahradní slavnost 
Výstava.

GALERIE EMILA FILLY
do 15. 5.  Nejasná realita 
Vystavující Pavel Kopřiva.
7. 5 – 17. 7. Rubová strana 
Vystavující Martin Kolář a Vanesa Wallet Hardi.

ČINOHERNÍ STUDIO
20. 4., 1900  Návrat legendy 
Vernisáž výstava Romana Říhy.
22. 4., 1900  Tady je všechno ještě možné 
Premiéra – mladá žena po studiích se rozhodne 
stáhnout z města na periferii, do krachující továrny, 
kde se zaměstná jako noční hlídačka. Píše si deník 
vjemů a celé dny kouká do monitoru na nehybné 
nic, nebo tráví čas v místní kantýně s pár posledními 
zaměstnanci unaveného podniku na kancelářské 
potřeby. Její prací je hlídat areál továrny mimo 
jiné před vlkem. Noční stráž prohlubuje vnímání 
a pozornost.
24. 4., 1900  Tady je všechno ještě možné
26. 4., 1900  Den člověka
27. 4., 1900  Tady je všechno ještě možné
28. 4., 1900  Jaroslav Rudiš: Winterbergova  
  poslední cesta, autorské čtení
29. 4., 1900  Harila aneb Čtyři z punku a pes

MUZEUM 
19. 4., 1700  Poutník Českým středohořím – 
Přednáška vlastivědného nadšence Jiřího Svobody. 
Čeká vás povídání o krásách a zajímavostech 
Českého středohoří spojené s promítáním fotografií. 
21. 4., 1700  Výstavou Naši Němci  
  s Petrem Kourou
24. 4., 900  S přírodovědci naučnou stezkou  
  pod Vysokým Ostrým 
Sraz u Kaple svaté Anny v Brné.
27. 4., 1600  Muzeum čte dětem
27. 4., 1730  Čeští Němci v Brazílii  
  aneb hnízda v pralese

28. 4., 1700  Rozvoj města Ústí nad Labem 
Beseda.
do 29. 5.  Památné stromy Ústeckého kraje 
Výstava. 

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ VĚTRUŠE 
23. 4., 1300 Vítání jara s dlouhonohými skřítky 
do 1. 5.  Zázračné České středohoří  
  pohledem Jiřího Svobody 

HRANIČÁŘ
20. 4., 2000  Ishorts: Opilci jako my
21. 4., 1700  Komentovaná prohlídka  
  výstavy Gamifikace
21.4., 1800  Gamifikace jako vzdělávací nástroj  
Přednáška.
21. 4., 1900  Stínohra  
Beseda s tvůrci.
23. 4., 1300  Pěšky Ústím: Za zvukovou  
  hranicí města
24. 4., 1500  Mimi a Líza: Zahrada a výtvarná  
  dílna pro děti
24. 4., 1730  Poslední závod
26. 4., 1730  Nic k smíchu
26. 4., 2000  Drive my car
27. 4., 1930  Underground Comedy
28. 4., 1730  Betlémské světlo
28. 4., 2000  Promlčeno
29. 4., 2000  Jam session
5. 5., 1900  DVTV Roadshow: Ukrajina

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
19. 4., 1700  Hoď se do pogody 
21. 4., 1600  Kiko a princezna z tundry
21. 4., 1830  Markéta Pilátová: Senzibil
27. 4., 1700  Spy Pilot: a Lecture with  
  Francis Gary Powers, Jr.
28. 4., 1800  Jan Těsnohlídek, autorské čtení
do 30. 4.  Příroda je naše dědictví, výstava

Tvořivá a keramická dílna DDM Ústí n.L.

Cesta do pravěku
- návštěva u Flintstoneů

31.7. - 12.8.2022
17. ročník Barevné dílny ve Štědroníně

letní pobytový tábor pro
všechny děti od 6 let, které rády

tvoří, sportují a hrají si :)
čeká na ně 12 zajímavých dnů 
v krásné přírodě Jižních Čech;
ubytování je v objektu jehož

součástí jsou hřiště, trampolíny 
i bazén

info: Mgr. Jana Stoicová, keramika@ddmul.cz;
603851714

Poplatek: 6.200Kč zahrnuje veškeré náklady na
pobyt, stravu, program, materiál, dopravu,

pedagogický a zdravotní dozor
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Z Vrbáku je airsoftová aréna

Ústí nad Labem – Airsoftová aré-
na, to je nové využití areálu 
bývalých Vrbenského lázní 
na Střekově. Podle prezidenta 
federace Jiřího Kaňky budou 
prostory nyní sloužit nejen 
hráčům airsoftu, ale v plánu je 
pořádání kulturních akcí pro 
širokou veřejnost. Česká fede-
race airsoftu plánuje v budově 
zřídit kromě zázemí pro hráče 
také letní kino v prostoru ně-
kdejšího bazénu. S opravou 
střechy, která by měla vyjít na 
jeden milion korun, je v plánu 
i výstavba kavárny. Chátrají-
cí lázně se sousední sportovní 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 13. 4. 2022  Příští vydání: 16. 5. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 9. 5. 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

d u b e n  2 0 2 2

halou koupila za devět milionů 
v roce 2017 společnost Power 
Get. Později majitel firmy Miloš 
Podolský nabídl lázně k prode-
ji, protože pro ně neměl využi-
tí. O odkup mělo zájem město, 
rada ani zastupitelé s koupí 
kvůli vysoké ceně nakonec 
nesouhlasili. Majitel se proto 
s airsoftovou federací dohodl 
na spolupráci. Vedení střekov-
ské radnice uznává, že využití 
areálu přijde mnohým, zejmé-
na pamětníkům, poněkud ne-
tradiční, ale přesto vítají ja-
kékoliv aktivity, které oživují 
Střekov, a podporují je.  gz

K pátrání po pohřešovaném konik-
leci lučním českém aktuálně vyzývá 
veřejnost ústecké muzeum. Rostlina 
z červeného seznamu ohrožených druhů 
totiž v posledních letech mizí z mnoha 
lokalit. Přírodovědci chtějí zjistit, 
k jak velkým ztrátám celkově došlo. 
V minulých letech jich na Ústecku běžně 
rostlo 500. Loni pouze jediný exemplář. 
„Koniklec je nepřehlédnutelný, zvlášť 
od března do května, kdy kvete. Květy 
visí dolů, čili jsou poniklé – odtud jméno 
poniklec, což je v češtině zkomoleno na 
koniklec. Květy mají nejčastěji tmavě 
až černě fialovou barvu a celá rostlina 
je pokryta bělavým ochlupením. Vydat 
se za ním musíme na osluněné suché 
stráně a skalní stepi,“ řekla botanička 
Ladislava Filipová.
Muzejníci doufají, že jim dobrovolníci 
pomohou zmapovat současný výskyt 
ohrožené rostliny. V některých lokalitách 
plánují muzejníci zlepšit podmínky pro 
růst konikleců vyřezáním náletových 
křovin či zakrytím trsů pletivem, které 
je má ochránit před okusem. „Koniklec 

ustupuje zejména z důvodu neobhospo-
dařování stepí, zarůstání lesních lemů, 
hromadění travní stařiny, nebo naopak 
silného tlaku přemnožené lesní zvěře, 
která kromě intenzivního spásání způ-
sobuje erozi a značné obohacení půdy 
živinami, zejména dusíkem a fosforem,“ 
dodala přírodovědkyně.  zu

Č Í S L O  M Ě S Í C E

500

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 XCeed: 1,4-7,1 l/100 km 32-164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kia XCeed.
Akční model Top.
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V Ústí vyrostou nové 
markety a autosalon

Na Miladu i letos 
pohodlně autobusem

Pod vanou funguje 
centrum pomoci 

Marií se po Labi svezete i letos
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Ústí nad Labem – Další nová pra-
covní místa a nákupní možnosti 
by mohla vzniknout na různých 
místech krajského města. Sta-
vební ruch panuje v Krásném 
Březně, na Severní Terase i ve 
Všebořicích. Na Severní Terase 
v blízkosti hypermarketu Al-
bert se podle starosty Jaroslava 
Šimanovského staví hned dvě 
nové prodejny. „Společnost In-
terCora Plzeň, která ty dotče-
né pozemky vlastní, tam staví 
prodejnu Action a zverimex,“ 
upřesnil Šimanovský. Čile se 
pracuje i v bezprostřední blíz-
kosti Baumaxu ve Všebořicích. 
Tam by mělo vyrůst autocent-
rum a autoservis Toyota. 

V Krásném Březně v nákupní 
zóně podél Krčínovy ulice roste 
nová prodejna obchodního ře-
tězce Lidl, která by prvním zá-
kazníkům mohla sloužit nejpoz-
ději na jaře příštího roku. V Ústí 
už půjde o jeho třetí prodejnu. 
Na další, která už mohla dáv-
no stát, čekají řadu let lidé na 
Střekově. Na volném prostoru 
za Benešovým mostem a budo-
vou soudu chtěl investor posta-
vit obchodní řetězec a retailové 

obchody. Spory o projekt, který 
měl ještě zahrnovat parkoviš-
tě, park a travnatou plochu, se 
táhnou už od roku 2008. Tedy 
od doby, kdy vlastník pozemku, 
developerská společnost Saller 
Group, představil první podo-
bu supermarketu Lidl. Dokonce 
kvůli tomu místní hlasovali v re-
ferendu. To sice bylo platné, ale 
ne závazné. Střekovský obvod 
jako jediný v Ústí nad Labem 
nemá větší nákupní centrum. 
Jediný malý supermarket je 
v dolní části nedaleko nádraží. 
Územní změna, která se stavby 
obchodního centra týká, je prá-
vě vyvěšená na úřední desce. Po 
vypořádání připomínek by akci 
měli zastupitelé schválit nejpoz-
ději v září, pak už by stavbě nic 
bránit nemělo.  gz

Ústí nad Labem – Autobusová lin-
ka z centra města až na jezero 
Milada bude jezdit i letos a bude 
znovu úplně zdarma. Oproti 
loňsku začne jezdit až od červ-
na. Podle ústeckého primátora 
Petra Nedvědického bude jez-
dit zpočátku jen o víkendech 
a v omezeném provozu. Během 
letních prázdnin pak ale bude 
jezdit stejně jako loni každý den 
v šedesátiminutových interva-
lech. Trasa povede ze zastávky 
Divadlo (zastávka turistických 
linek) na zastávku Jezero Mila-
da (pláž Trmice), dále na Jezero 
Milada (hlavní pláž) a zpátky na 
Divadlo.  gz

Ústí nad Labem – Na krajském 
úřadě v prostoru pod takzvanou 
vanou vedle restaurace Slovan-
ka fungu-
je centrum 
materiál-
ní pomoci 
Ukrajině. 
Lidé zde 
mohou da-
rovat mobil-
ní a skláda-
cí lůžka, včetně nafukovacích, 
matrace, všechny druhy kari-
matek, spacáky, deky, polštáře 
a další lůžkoviny, například po-
vlečení. Všechny darované věci 
by měly být čisté, vyprané a po-
kud možno v dobrém stavu. 

Krajský úřad tím pomáhá ne-
ziskovým organizacím, které 
momentálně v souvislosti s pří-
chodem lidí z Ukrajiny čelí ob-
rovskému tlaku. „Darované věci 
pomohou neziskovým organiza-
cím a budou použity výhradně 
na pomoc ukrajinským uprch-
líkům,“ ujistil hejtman Schiller. 
Centrum materiální pomoci je 
otevřeno v pracovní dny vždy od 
7:00 do 17:00 hodin.  gz

Cantik a Ňuninka se 
stěhují z ústecké zoo
Ústí nad Labem – Samice oran-
gutana Cantik je už v německé 
Zoo Rostock. Její matka Ňunin-
ka odejde do norské zoo Kris-
tiansand. Důvodem je, že zoo 
nemá podle Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvá-
rií vhodné prostory pro jejich 
chov, takže ani neumožňu-
je příchod nového chovného 
samce. Zahrada chce ale jejich 
chov v budoucnu obnovit.

Ústí nad Labem – Oblíbená pře-
vozní loď Marie zajišťuje lod-
ní dopravu na Labi se zastáv-
kami Vaňov, cyklokemp Brná, 
Dolní Zálezly, Církvice, Li-
bochovany, Velké Žernoseky, 
Marina Píšťany a zpět. Ceny 
jízdného se v letošní sezóně 
nezmění a i rozsah dopravy 
zůstane stejný jako v minu-
lých letech.

Loď Marie je v provozu 
od června do září „V červ-
nu a září pouze o sobotách, 
v červenci a srpnu v úterý 
a v sobotu,“ doplňuje mluvčí 

ústeckého magistrátu Roma-
na Macová s tím, že loni loď 
Marie převezla 1033 platících 
osob a kolem 200 neplatících 
dětí do 6 let.

Letní linková lodní doprava 
lodí Marie je velice oblíbená. 
„Jde o opravdového lodního 
veterána z roku 1908. Starý 
převozní parníček Marie je je-
diný reprezentant historické-
ho provozu, kterého tady na 
Ústecku máme,“ poznamenal 
historik Martin Krsek. Zastu-
pitelé schválili pro její provoz 
dotaci 170 tisíc korun.  gz

Město pronajme zimní stadion hokejistům
Ústí nad Labem – Nájemcem zim-
ního stadionu bude HC Slovan. 
Klub bude po dobu 10 let měs-
tu platit 900 tisíc korun bez 
DPH ročně. Město by hradilo 
spotřebované energie a roční 
náklady do infrastruktury ve 
výši zhruba šest milionů korun. 
Byl použit stejný model jako 
u sousedního Městského sta-
dionu. Podle zastupitele Jiřího 
Madara jde o princip, jak pod-
pořit celý areál, a model fotba-
listů se nabízí. „Pro sportovce 

nyní bude snazší sehnat pro-
středky z dotačních progra-
mů na modernizaci a rozšíření 
zázemí stadionu o rehabilitač-
ní a kondiční sály,“ přiblížil 
Madar. 

Podle Vladimíra Evana z ús-
teckého Slovanu teď bude 
klub ledovou plochu i ostatní 
prostory moci dál pronajímat 
a pořádat tam různé akce. Na 
druhou stranu ale musí zacho-
vat dvakrát týdně, o jarních 
prázdninách pak třikrát týdně, 

hodiny veřejného bruslení. 
Město si také rezervovalo dva 
termíny pro své akce.

Hlavními důvody pro pro-
nájem zimního stadionu jsou 
především úspory v nákladech 
na správu a provoz areálu, už 
zmiňovaná možnost získání 
dotací, narovnání smluvních 
vztahů a financování provo-
zu areálu a sportovních klubů. 
O zimní stadion dosud peču-
jí na základě zřizovací listiny 
Městské služby.  gz

Podle mluvčího zoo Víta Lu-
káše zůstane další z orangu-
tanů Ferda v Ústí, jelikož by 
pro něj byl transport vzhledem 
k jeho věku velmi rizikový. Ús-
tecká zoo chce po odchodu slo-
nice Delhi, ke kterému by mělo 
dojít koncem letošního roku, 
přebudovat pavilon slonů na 
Asijský dům, kde by žili oran-
gutani bornejští spolu s několi-
ka dalšími druhy zvířat.  gz
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Koněvova a Žukovova měly 
na mále, zatím se nepřejmenují

d u b e n  2 0 2 2

Odtažená auta  
jdou do dražby

Park Družby mění 
název na Centrální

Opravy zdi, která drží 
Čertovku, finišují

Ústí nad Labem – Ulice Moskev-
ská, Žukovova a Koněvova ná-
zev prozatím nezmění. Návrh 
na jejich přejmenování zazněl 
na jednání zastupitelů jako re-
akce na ruskou invazi na Ukra-
jině. Proti přejmenování bylo 
po delší diskuzi dvacet zastu-
pitelů, pro přejmenování bylo 
šest a zdrželo se osm. Hlav-
ním důvodem bylo pro odpůrce 

Ústí nad Labem – Park Družby 
změní název na Centrální park 
Severní Terasa. „Tento název 
víc koresponduje s tím, jak 
o parku lidé mluví,“ přiblížil 
náměstek ústeckého primáto-
ra Tomáš Vlach. Obvodní rad-
nice projevila přání dát tomuto 
veřejnému prostranství název, 
který se mezi Ústečany ujal 
a jak ho nazývají. 

Pojmenování se dočká i do-
sud bezejmenný park naproti 
soudu na Střekově, ten ponese 
jméno Park rodiny Schichtů, 
po významných ústeckých to-
várnících. Střekovští zastupi-
telé to městu navrhli už v polo-
vině roku 2020.  gz

Oprava lávky zkomplikuje dopravu 
Ústí nad Labem – Ústečané se 
musí obrnit trpělivostí a po-
čítat s dopravním omezením. 
Uzavřena bude, kvůli opravám 
za bezmála čtyři miliony ko-
run, až do konce července láv-
ka na železničním mostě. 

Během této rekonstrukce 
bude omezen provoz na Praž-
ské ulici. 

„V první etapě, která potrvá 
do 31. května, budou uzavře-
ny vnitřní jízdní pruhy a bude 
vyhodnocen dopad na dopra-
vu při vedení objízdné trasy od 
Lovosic přes Střekov po Mari-
ánském mostě. Ve druhé etapě 
budou uzavřeny krajní jízdní 
pruhy a o vedení dopravy bude 
rozhodnuto podle výsledků 

Ústí nad Labem – Už podruhé 
jdou odtažená auta z ulic měs-
ta do dražby. Téměř dvacet aut 
bude prodáno ve veřejné draž-
bě 2. května. První dražba pro-
běhla loni na podzim, vydražilo 
se všech šestnáct nabízených 
vozidel. Podle mluvčí města Ro-
many Macové nejvíce zaujala 
Škoda 120, která se prodala za 
35 500 korun. Květnová dražba 
proběhne na odstavném par-
kovišti v Palivovém kombinátu 
Ústí. Začátek dražby prvního vo-
zidla je v 9:00 hodin, další budou 
následovat v tříminutových ro-
zestupech. Jejich kompletní se-
znam i s fotografiemi najdete na 
webu města. Všechny aukce za-
čnou na částce 300 korun. „Vo-
zidla si budou moci zájemci pro-
hlédnout osobně od 8:00 hodin 
přímo na odstavném parkovišti, 
ve stejný čas se mohou i zaregis-
trovat a obdržet dražební číslo,“ 
vysvětlila mluvčí. Pokud se vozi-
dlo nepodaří vydražit, bude ná-
sledovat jeho likvidace.  gz

O kompostérech 
rozhodne los
Ústí nad Labem – Co nejmenší 
množství odpadu ukládat na 
skládku, v co největší možné 
míře třídit. To je trend, který 
nyní hodlá následovat i Ústí nad 
Labem. Motivovat k tomu chce 
i Ústečany. Ti tak mají nyní mož-
nost získat zdarma kompostéry 
a vermikompostéry nebo nádo-
by na bioodpad. O komposté-
ry a vermikompostéry je velký 
zájem. „Zatím přišlo 170 žádostí 
o kompostér a 50 o vermikom-
postér. Z dotace Ústeckého kra-
je město pořídilo 145 komposté-
rů a 20 vermikompostérů,“ říká 
mluvčí města Romana Maco-
vá s tím, že o tom, kdo nádobu 
získá, rozhodne losování, které 
proběhne 20. dubna od 17:00 ho-
din v Informačním středisku.  gz

několik návrhů, aby se přejme-
novaly hned, ale neprošly. Ře-
ditel městského archivu Petr 
Karlíček se vyjádřil, že u Mos-
kevské ulice se jedná o symbo-
lické pojmenování, které nemá 
nic společného se současným 
režimem. Pro zachování stáva-
jících názvů ulic byla i většina 
anketou oslovených Ústeča-
nů.  gz

Parkovací dům, který vyroste v areálu 
nemocnice, vyjde na čtvrt miliardy

průzkumu z první etapy,“ vy-
světluje mluvčí města Romana 
Macová.  gz

přejmenování to, že je to velká 
komplikace pro místní firmy 
a obyvatele, kteří by museli 
měnit všechny doklady. Podle 
příznivců přejmenování ulic 
především Žukovova a Koněvo-
va by bylo potřeba, aby se lidé 
blíže seznámili s původem ná-
zvu ulic, v nichž bydlí, a aby se 
s nimi projednalo případné pře-
jmenování podrobněji. Padlo 

Ústí nad Labem – U pavilonu F 
Masarykovy nemocnice můžou 
pokračovat přípravy na stavbu 
nového parkovacího domu. Pod-
le rozhodnutí krajského úřadu 
plány na jeho výstavbu nemusí 
projít posouzením vlivu na ži-
votní prostředí, takzvanou EIA. 
Podle mluvčí Krajské zdravotní 
Jany Mrákotové chce společnost 
parkovací dům postavit formou 

takzvaného PPP projektu, kdy 
soukromý investor stavbu finan-
cuje, postaví a po dobu platnos-
ti kontraktu i udržuje. Úhradu 
nákladů pak pokrývá zejména 
výběr parkovného. Parkovací 
dům má mít celkem osm podla-
ží a vejít by se do něj mělo víc 
než šest stovek aut. Předpoklá-
dané náklady se pohybují kolem 
250 milionů korun.  gz

Ústí nad Labem – Stavební prá-
ce na zajištění sesuvu sva-
hu Čertovka ve Vaňově se po 
zimní přestávce opět rozjely. 
„Z důvodu dodržení technic-
kých postupů musely být práce 
přes zimní období pozastave-
ny. Nyní byla zahájena posled-
ní fáze stavebních prací, která 
se týká vyztužení a betonování 
narušených skořepin opěrné 
zdi,“ vysvětlila mluvčí měs-
ta Romana Macová s tím, že 
na zajištění sesuvu a opravě 
kotev se pracuje od loňského 
léta roku a nejdůležitější fáze 
stavby, vybudování 22 kusů 
nových kotev, byla dokončena 
listopadu. 

K opravám se přistoupilo po-
tom, co bylo během pravidel-
ného monitoringu zjištěno, že 
během let postupně docházelo 
vlivem přírodních živlů k vidi-
telným změnám na konstrukci 
opěrné zdi. Opravy jsou spo-
lufinancovány Evropskou unií 
a celková cena je 10,7 milionů 
korun. Hotovo by mělo být nej-
později v květnu.  gz

Populární slonice 
zamíří do Francie
Ústí nad Labem – Slonice Delhi se 
letos přestěhuje do francouz-
ského zařízení Elephant Haven 
– European Elephant Sanctuary. 
Delhi je podle chovatelů z Fran-
cie vhodnou adeptkou pro při-
pojení k 54leté slonici Gandhi. 
Stávající pavilon slonů v ústec-
ké zoo pak bude patřit oran-
gutanům bornejským a dalším 
ohroženým druhům asijské fau-
ny. Návrat slonů do Ústí je podle 
vedení zoo vázán na rozšíření 
areálu na rozlehlé louky Marián-
ského vrchu.  gz
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Ústí nad Labem – Generální 
oprava mostu Dr. Edvarda 
Beneše, který spojuje cent-
rum Ústí nad Labem a čtvrť 
Střekov na druhém břehu 
Labe se blíží. Aktuálně je 
podle mluvčí Ústeckého kra-
je Magdaleny Fraňkové zpra-
covaná dokumentace pro 
stavební povolení a je poda-
ná žádost o vydání staveb-
ního povolení. Most je podle 
stupnice stavu mostů v šesté 
kategorii ze sedmi, tedy ve 
velmi špatném stavu. Kvůli 
jeho stavu po něm nesmí jez-
dit najednou oběma směry 
těžká vozidla městské hro-
madné dopravy a jejich vjezd 
řídí semafory.

Během oprav po Mariánském  
mostu nebo provizorní lávce

V době rekonstrukce bude 
veřejná doprava vedená po 
Mariánském mostě a dojde 
k dopravním úpravám tak, aby 
tranzit směřující do centra byl 
veden až pod Větruši a tam 
teprve zajížděl do města. Dů-
raz bude podle mluvčí kraje 
kladen na využívání městské 
hromadné dopravy, která bude 

upřednostněná při průjezdu 
kritickým úsekem. Město Ústí 
nad Labem už proto nakoupilo 
parciální trolejbusy, které mů-
žou přes Mariánský most pro-
jet na bateriový pohon.

Most bude dva roky zcela ne-
průjezdný. Veřejná i automobi-
lová doprava bude mít k dispo-
zici pro překonání řeky Labe 
pouze Mariánský most. Pro 
pěší a cyklisty bude postavena 
provizorní lávka. „Předpoklá-
dáme, že v roce 2022 zahájí-
me veřejnou zakázku na sta-
vební práce, v roce 2023 bude 

vybudována provizorní lávka 
a převěšeny inženýrské sítě, 
v roce 2024–2025 bude pro-
bíhat rekonstrukce vlastního 
mostu a vrácení sítí na těleso 
mostu a poté demontáž provi-
zorní lávky,“ popisuje Fraňko-
vá předpokládaný průběh prací 
s tím, že provizorní lávka bude 
mít parametry a povolení jako 
dočasná stavba. 

Oprava mostu vyjde na víc,  
než dvojnásobek původní částky

Ústecký kraj jako vlastník 
a investor už nyní ví, že místo 

plánovaných 200 milionů ko-
run se cena opravy vyšplhá 
na půl miliardy. Cenu rekon-
strukce navýšil například hor-
ší stav některých pilířů i velký 
počet inženýrských sítí, které 
musí dělníci přeložit. „Odha-
dované náklady jsou 500 mili-
onů korun,“ přibližuje mluv-
čí kraje Magdalena Fraňková 
a dodává, že přesnější nákla-
dy budou známé po zpracová-
ní dalšího stupně projektové 
dokumentace, který se bude 
dělat po vydání stavebního po-
volení. Přesný harmonogram 
a cena ale vzejdou až z veřejné 
zakázky. 

Most Dr. E. Beneše se jako 
druhý labský most začal stavět 
na střekovské straně 26. břez-
na 1934. Výstavba byla z tech-
nického hlediska značně kom-
plikovaná. Mostní konstrukci 
nesly dva pilíře postavené 
nedaleko břehů řeky. Rozpě-
tí mezi oběma mostními pilíři 
přes Labe je 123,60 metru, což 
byla tehdy největší vzdálenost 
u mostních konstrukcí v celé 
republice. V neděli 9. srpna 
1936 byl most slavnostně pře-
dán veřejnosti.  gz
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V Senátu může Ústecko poprvé zastupovat žena
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Ústí by mohlo mít od října historicky 
první senátorku. Jaroslava Doubravu chce 
v horní komoře Parlamentu vystřídat Věra 
Nechybová. Její kandidaturu ohlásilo Ústecké 
fórum občanů.

Ekonomka a projektová 
specialistka, bývalá ústec-
ká primátorka a náměstky-
ně primátora se dlouhodobě 
snaží o odstranění sociálních 
nespravedlností, zneužívá-
ní sociálních dávek, věnuje 
se boji s obchodníky s chudo-
bou a vystupuje proti přehna-
né toleranci ve vyloučených 
lokalitách. Jako místopředsed-
kyně Krajské rady seniorů Ús-
teckého kraje prosazuje zájmy 
a ochranu seniorů.

Senát a celý Parlament ovlá-
dají bloky velkých politic-
kých stran. Jakou máte šanci 
do tohoto světa proniknout?

Nechci nikam pronikat. Usi-
luji o důvěru obyvatel ústec-
kého regionu, abych je mohla 
v Senátu zastupovat. O důvěře 
a hlasech rozhodují jednotliví 
občané, ne pražské partaje. 

Proč by tedy měli lidé dát 
hlas právě Vám?

Obyvatelé Ústecka, stejně 
jako celé naší země, řeší zá-
sadní otázky – čím a za kolik 
topit, jak se válka na Ukraji-
ně promítne do našich životů, 
šílenou inflaci, drahý benzín, 
naftu, potraviny. Vše se najed-
nou sečetlo a doba je nejistá. 
Vláda je dosti váhavá a možná 
čeká, že si lidi nějak poradí.

Jsem na straně těch, kteří se 
už pomalu blíží k okraji exis-
tenční propasti. Moji podporu 
budou mít zákony a opatření, 
které zabrání ještě většímu ro-
zevírání nůžek mezi bohatý-
mi a ostatními občany, učiteli, 
zaměstnanci, živnostníky, dů-
chodci. Chci odstraňovat bari-
éry pro dosažení slušného ži-
vota pracujících, rodin s dětmi, 
seniorů a také bariéry rozvo-
je měst a obcí. To v celé škále 
zákonů a projektů. Jako žena, 
matka, babička tyto problé-
my velmi silně vnímám. Chci 
být senátorkou, protože každý 
člen senátu může navrhnout 
zákon, a když získá podporu, 
zákon prosadí. A to není v si-
lách jednotlivců ani primátorů. 

Jakým oblastem se tedy chce-
te, v případě zvolení, v Sená-
tu věnovat?

Rozhodně nejsem expertkou 
na zahraniční politiku nebo ar-
mádu. Vedle pečlivé legislativní 
práce, důsledné kontroly norem 
ze sněmovny mám tři oblasti, 
kterým se chci věnovat. První je 
problematika spravedlivé soci-
ální podpory v celé škále dávek. 
Protože je málo lidí a špatná 
legislativa, nárokují si finanč-
ní podporu i lidé, kteří dovedli 
k dokonalosti způsob, jak z dá-
vek udělat trvalý příjem na úrov-
ni mzdy za práci, lidé, kterým 
ani nezáleží na vzdělání svých 
dětí. Sociální pomoc je u nich 
zhmotněna jen do peněz. Prostě 
nechtěji dělat. To musíme od-
stranit. Kdo nedělá nebo nedává 
děti do školy, nemá mít nárok 
na dávky.

Z tohoto problému se součas-
ně stává problém bytový – pří-
platků na bydlení, rozrůstání vy-
loučených lokalit, bezpečnostní 
– drobná kriminalita, nepořádek 
v ulicích, a městský a obecní 
– špatná pověst, demoralizace 
a odchody obyvatel, ztráta hod-
noty nemovitostí. Mám neoceni-
telnou zkušenost z vedení města 
Ústí nad Labem a vím, kde legis-
lativní „tesař“ nechal díru. 

A ta druhá oblast?
Ta je dána mojí aktivitou pro 

seniorskou komunitu. Zdálo 
by se, že pokud jde o růst pen-
zí, mohou být senioři spokoje-
ni. Nemohou. Rekordní inflace 
a růst cen energií a nákladů spo-
jených s bydlením dříve získané 
výhody zcela smazaly. Úroveň 
penzí v poměru k cenám, které 
nemohou ovlivnit, je nižší než 
kdykoliv za posledních deset let. 
Do takzvané energetické chudo-
by spadly tisíce seniorů v regio-
nu, nevíce je to znát na peněžen-
kách osamělých seniorů. Město 
a obce se jim snaží pomáhat 
se žádostmi o podporu z úřadu 
práce, ale ta není dostačující, 
protože s nárůstem cen základ-
ních potravin jsou jejich rozpo-
čty v mínusu. Penze už nestačí, 
a kdo nemá našetřeno, je v úz-
kých. Stát frontu na dávky spolu 
s těmi, kteří je mají mnoho let 
jako mzdu, je ponižující. 

Chci, spolu se stejně smýšle-
jícími politiky, prosazovat vyš-
ší stupeň ochrany seniorů při 

razantním zdražení základních 
životních potřeb, prostá valori-
zace důchodů na takové krize 
nestačí. Chci výrazněji podpořit 
podmínky pro domácí zdravot-
ní péči a pečovatelské služby. 
Ale aktivní senioři by také měli 
dostat více prostoru ve svých 
městech a obcích zapojením do 
spolurozhodování samosprávy. 
Důchodce nepatří jen na lavičku 
v parku.

A oč jde do třetice?
O regionální rozvoj, o kvalit-

ní legislativu pro stavitele, pro 
města a obce, o lepší podmínky 
pro projekty obnovy infrastruk-
tury, o více peněz do městských 
a obecních rozpočtů pro služby 
občanům. Lidé si mohou po-
stavit dům nebo koupit byt, ale 
chodníky, silnice, školky, školy, 
hřiště, vodovody, kanalizaci, svo-
zy odpadu a rozumnou dopravu 
sami nepořídí. 

Jen na Ústecku je deficit stavu 
infrastruktury v řádech miliard. 
Chtěla bych se také podílet na 
normách, které umožní rychlej-
ší demolice vybydlených domů 
ve vyloučených lokalitách, aby 
se lokality proměnily s novou 
výstavbou.

Když už hovoříte o peně-
zích městům … Prosadila jste 
v Ústí zrušení poplatku za svoz 
odpadů. Vaši oponenti to po-
važují za nerozumné.

Já to stále považuji za správ-
né. Kdysi ODS slíbila za výraz-
né zvýšení daně z nemovitos-
tí do městské kasy odpuštění 
poplatků za svoz odpadu. A co 
se stalo? Příjem z daní z nemo-
vitostí do městského rozpočtu 
vzrostl z nějakých 25 milionů 
na 75 milionů korun, ale na dru-
hou část slibu se zapomnělo. My 
jsme to napravili. A dnes, v kri-
zi rodinných rozpočtů, to může 
lidem pomoci. Spíše mě trápí 
skutečnost, že se vedení města 

vzdalo příjmů z už regulované-
ho hazardu. V horizontu pěti let 
jde o stovky milionů, které Ústí 
mohlo mít na lepší zoo, na chod-
níky a děravé silnice.

Jaká bude vaše předvolební 
kampaň?

Skromná, ale hodně kontakt-
ní. Jsem ráda mezi lidmi, raději 
naslouchám, než přesvědčuji. 
Dělala jsem to jako primátorka, 
dělám to tak jako zastupitelka, 
pracuji tak i pro seniory a i jako 
senátní kandidátka budu s lid-
mi na ulicích. Nebo v hospodách 
(smích). Těším se na to.  pr

První žena v křesle primátora Ústí 
nad Labem, Ing. Věra Nechybová, 
se narodila 27. 11. 1971 v Klášterci 
nad Ohří. Vystudovala obor veřejná 
správa, regionální rozvoj na České 
zemědělské univerzitě v Praze. 
Třináct let působila v neziskové or-
ganizaci Fokus, kde se vypracovala 
z místa asistentky na pozici finanční 
manažerky. Od roku 2012 pracova-
la, a pracuje zde i v současné době, 
na Městském úřadě v Lovosicích, 
kde se zabývá projektovým řízením. 
Ústeckou zastupitelkou a zároveň 
primátorkou Ústí se stala v červnu 
2015, v letech 2018 až 2020 byla 
náměstkyní ústeckého primátora. Je 
vdaná, má dvě dospělé děti a šest 
vnoučat. Žije v Církvicích na Ústecku. 

Věra Nechybová

P R O F I L
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jídlo: řízek

barva: modrá a černá

číslo: 8

hudba: nejvíce asi rap 
a pop

politik: nemám

M O J E  N E J

Odvážná dvacetiletá Anna Čežíková sviští 
ledovým korytem na saních rychlostí kolem 
120 kilometrů za hodinu. V tom, co dělá, 
je hodně úspěšná. Jako jediná sáňkařka 
z České republiky se probojovala až na zimní 
olympiádu v Pekingu.
Gabriela Zlámalová

V devatenácti letech se vám 
podařilo kvalifikovat na 
pekingskou olympiádu. Jaký 
to byl pocit?

Byl to nepopsatelný pocit. 
Ještě mi to vyšlo tak krásně, že 
jsem v den zahájení her osla-
vila dvacáté narozeniny. O to 
hezčí to bylo a je to obrovský 
zážitek do konce života. Přála 
bych každému sportovci tu at-
mosféru při zahájení zažít.

Jak náročná je cesta k tako-
vému úspěchu?

Je to dost náročné ve smy-
slu, kolik času tomu musíte 
obětovat a čeho všeho se mu-
síte vzdát. Skoro devět let se 
můj život točí jen kolem saní 
a na nic jiného nezbývá moc 
času. Je to náročné i po psy-
chické stránce. Ztratila jsem 
hodně kamarádů, na které ne-
mám čas. Musela jsem změnit 
školu, ve které jsem neměla 
ideální podmínky, abych zvlá-
dala sport i výuku. Teď cho-
dím do školy v Praze a třikrát 
týdně dojíždím na tréninky do 
Ústí, což je samo o sobě dost 
náročné. Od října do března 
máme sezónu, jsme na cestách 
a domů se vracíme akorát na 
Vánoce. V létě pak máme růz-
ná soustředění.

Jaká byla v Pekingu trať?
Mně osobně se dráha ne-

líbila, nedokázala jsem si 
k ní najít vztah. Mám raději 

technicky náročnější a rych-
lejší dráhy. Na téhle dráze se 
to pořádně rozjede až u úplné-
ho konce, do té doby je to pro 
mě pomalé, a tím pádem moc 
nezáživné. 

Závodila jste se staršími a asi 
i zkušenějšími soupeřkami. 

Já jsem smířená s tím, že 
jsem mezi ženami pořád 
nováček a že jsem věko-
vě ještě juniorka. Takže 
jsem ani neměla velká 
očekávání. 

Co se vám v Pekingu 
líbilo, a co naopak 
ne? Překvapilo vás 
třeba něco?

Nejhezčí na 
celé olympiá-
dě bylo urči-
tě zahájení. 
Mrzí mě, 
že jsme se 
ani nikam 
nemohli 
jít podí-
vat, podle 
toho, co jsme 
mohli vidět 
z autobusu, 
je Čína krás-
ná. Nelíbila se 
mi protiepide-
mická opatře-
ní, ale to asi 
nikomu. Také 
mi moc nechut-
nalo jídlo, hlav-
ně bylo pořád 
to stejné doko-
la. Překvapilo mě, 
jak ti dobrovolníci 
byli všichni straš-
ně moc milí, a bylo 
vidět, že jsou fakt 
hrdí, že tam můžou 
být.

Zmiňujete protie-
pidemická opat-
ření v dějišti 
her.

Čína na to 
dávala vel-
ký pozor, 

dezinfikovali snad úplně 
všechno, včetně chodníků 
a podlah. Respirátory a dez-
infekce na každém rohu byly 
samozřejmostí. Dobrovolní-
ci, kteří ve vesnici pomáhali, 
chodili v ochranných pláštích. 
Každý den probíhalo testování 
a respirátor jsme za den skoro 
nesundali. Je mi líto, že jsem 
svoji první olympiádu nemoh-
la prožít bez všech těch opat-
ření, určitě by to byla úplně 
jiná atmosféra.

Jak dlouho už sportujete a jak 
jste se dostala k saním?

Sáňkuji od roku 2013, takže 
to v létě bude devět let, co ak-
tivně jezdím. K saním jsem se 
dostala v podstatě náhodou. 

Jako děti jsme s brá-
chou a tátou jezdili 

na dětské tábo-
ry, kam jezdily 
děti ze Smržov-
ky a pár dětí 
z nich sáňko-
valo. Tátu to 
zaujalo a při 
výletě na 
Smržovku 
jsme se byli 

podívat 

i na dráze. O pár let později 
táta začal pořádat vlastní dět-
ské tábory, kde jsme si saně 
byli vyzkoušet a zaujalo nás to 
natolik, že jsme u toho zůstali.

Co vás na tomto sportu baví 
nejvíce? 

Na saních mě asi nejvíc baví 
ta rychlost a adrenalin. Také 
to, že to je hodně jedineč-
ný sport, který nedělá každý 
druhý.

Kde trénujete?
Mimo zimní sezónu chodí-

me hlavně do posilovny, kde 
máme osobního trenéra. Na 
jaře také začínáme jezdit na 
Smržovku na dráhu, kde jezdí-
me na kolečkových saních. Od 
října nám začíná sezóna, kdy 
trénujeme na drahách různě 
po světě.

A jak náročný je trénink špič-
kové sáňkařky?

Tréninky jsou hodně nároč-
né, někdy je na mě toho fakt 
hodně. Ale vidím, jak mě kaž-
dý trénink posouvá zas o kou-
sek dál. Když porovnám, jak 
jsme na tom byli silově, než 
jsme začali chodit do posilov-
ny s trenérem Jakubem Bali-
harem, a jak jsme na tom teď, 
tak s námi odvedl neuvěřitelný 
kus práce.

Musíte dodržovat nějakou 
speciální životosprávu?

Asi bych měla, ale mně to 
moc nejde. Snažím se jíst 
tak nějak zdravěji, ale občas 
si nějaký ten dortík dopřeji 
(smích).

Jaké jsou vaše největší spor-
tovní úspěchy kromě zmiňo-
vané olympiády?

Na juniorském světovém 
poháru v Calgary jsem dojela 
na čtvrtém místě. Také jsem 
se kvalifikovala na juniorskou 
olympiádu, kde jsem skončila 
dvacátá. V letošní sezóně jsem 
na mistrovství Evropy do třia-
dvaceti let skončila desátá. 

Je konkurence mezi sáň-
kařkami velká?

V Česku až taková 
konkurence není, proto-
že nás jezdí málo, ale ve 
světě je obrovská. Navíc 
je v Česku docela velký 

problém, co se týče ma-
teriálu, s ostatními státy 

se vůbec nemůžeme rov-
nat. Na olympiádu jsem jela 

se saněmi, které jsou několik 
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se narodila jsem se 4. února 2002 
v Ústí nad Labem. V současné 
době studuje na Soukromé 
Střední odborné škole a Gymná-
ziu BEAN v Praze, obor sportovní 
management. Závodí v disciplíně 
saně jednotlivci. Jejím domov-
ským klubem je TJ Saně Ústí, kde 
ji trénuje Jan Čežík. Zúčastnila se 
Zimních olympijských her mládeže 
v Lausanne v roce 2020, kde ob-
sadila 20. místo mezi jednotlivci 
a 10. ve štafetě. Kvalifikovala 
se i na Olympijské hry v Pekingu 
v únoru 2022 jako jediná česká 
sáňkařka mezi ženami. Česká 
reprezentantka obsadila na dráze 
30. místo v kategorii jednotlivců, 
v závodu týmových štafet s naší 
reprezentací získala 10. místo.

Anna Čežíková

P R O F I L

d u b e n  2 0 2 2

Olympijské hry v Pekingu byly pro ústeckou rodačku obrovským zážitkem, i když jí sáňkařská dráha moc nesedla. Foto: archiv AČ

desítek let staré. Bohužel 
v našem sportu dělá materi-
ál hodně na výsledném čase. 
Můj další velký problém je 
váha, která také hraje velkou 
roli, většina soupeřek je totiž 
o hodně těžší. 

Jak rychle vlastně takové 
saně jedou?

Většinou se rychlost po-
hybuje kolem 120 kilometrů 
v hodině a můj osobní rekord 
je 128 kilometrů v hodině.

Nebojíte se před startem?
Řekla bych spíš, že z každé 

dráhy mám respekt, ale jas-
ně, že se někdy i bojím. Mys-
lím si, že skoro každý sáňkař 
se někdy bojí, ale je důležité 
si to moc nepřipouštět a ne-
přemýšlet nad tím, co všech-
no se může stát, ale soustře-
dit se na tu samotnou jízdu. 
Měla jsem období, kdy jsem 
se neskutečně bála, proto-
že jsem si o mantinel ošklivě 
zlomila klíční kost. Pak mi tr-
valo asi rok, než jsem se toho 
strachu zbavila. Po takových 
úrazech je důležité co nejdříve 
zase začít jezdit, po delší době 
neježdění se ten strach ještě 
prohlubuje.

Jaké máte další osobní plány 
v závodění?

Určitě se dále budu věno-
vat jednosedadlovým saním, 
ale od téhle sezóny chceme 
s kamarádkou začít jezdit 

i na dvojkách. Chtěly bychom 
se spolu dostat na příští 
olympiádu. 

Trénuje vás táta, je to spíš 
výhoda, nebo nevýhoda? 
Jak důležité je mít dobrého 
trenéra?

Má to výhody i dost nevý-
hod (smích). Ne vždycky se 
na všem shodneme a vznika-
jí mezi námi spory. Ale táta 
pro nás dělá fakt hodně, kdyby 
nebylo táty, tak se k tomuhle 
sportu ani nedostanu. Pro saně 
se nadchnul a obětoval tomu 
opravdu hodně, ať už nespočet 
vlastních peněz, nebo spous-
tu svého volného času. Je to 
hlavně jeho zásluha, kde teď 
jsme. Táta (Jan Čežík) je ale 
jen náš oddílový trenér. Čes-
kého reprezentačního trenéra 
nemáme, tak v sezóně jezdí-
me s mezinárodní skupinou, 
kde nás trénuje Polák Maciej 
Kurowski a Ukrajinec Yuriy 
Hayduk. Je hodně důležité mít 
dobré trenéry, kteří ty dráhy 
znají a mají vlastní zkušenos-
ti s ježděním. My si rozhodně 
na trenéry stěžovat nemůže-
me, od té doby, co jezdíme pod 
jejich dohledem, tak jsme se 
o dost zlepšili. 

Co ráda děláte? Věnujete se 
i dalším sportům nebo máte 
jiné koníčky?

Ráda chodím na procházky 
do přírody a na různé vyhlídky. 
Také mě baví třeba jezdit na 

kolečkových bruslích, hrát vo-
lejbal, je málo sportů, které by 
mě nebavily. 

Čemu se věnujete v součas-
né době?

Momentálně se soustředím 
hlavně na školu, vzhledem 
k tomu, že od října do břez-
na v podstatě ve škole nej-
sem kvůli sezóně, tak musím 
dodělávat klasifikaci za první 
pololetí.

Jste Ústečanka. Jaký máte 
k městu vztah?

Líbí se mi okolní příroda, ale 
město jako takové už taková 
sláva není. Člověk aby se tady 
pomalu bál jít sám po ulici, my-
slím si, že to tady není vůbec 
bezpečné, a určitě nedovolím, 
aby tu jednou vyrůstaly moje 
děti. Samozřejmě je tu i hodně 
hezkých míst, kam ráda cho-
dím, ale ty negativní stránky 
asi převládají. Nejednou jsem 
se ve městě dostala z mé stra-
ny do nechtěného konfliktu.

Jste činorodý člověk, 
když máte čas, jak ráda 
odpočíváte?

Ráda spím (smích).

Prozradíte nám něco o sobě, 
jste zadaná? Studujete?

Zadaná nejsem, je kompliko-
vané udržet nějaký vztah, když 
jsem v podstatě půl roku pryč. 
Studuji v Praze na střední ško-
le sportovní management. 
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Zahájení cyklosezóny je tadyVýstava obrazů 
kulisáka z Činoheráku

MC
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INZERCE

Ústí nad Labem – Všichni milov-
níci kol mohou 30. dubna slav-
nostně zahájit letošní sezónu 
na oblíbené cyklostezce podél 
řeky Labe. 

Zábavný den si od 11:00 do 
17:00 hodin v Cyklokempu Lo-
děnice v Brné jistě užijí malí 
i velcí. 

Připraveny jsou podle po-
řadatelů nafukovací atrak-
ce nebo biketrialová show 

Vlakem i lodí na výlet po kraji
Ústecký kraj – Na Ústecku 
i v celém Ústeckém kraji za-
čala v dubnu sezóna turistic-
kých linek. V provozu je jede-
náct oblíbených lokálek skoro 
do každého koutu našeho kra-
je. Letošní novinkou v regio-
nu je obnova provozu na Kozí 
dráze z Děčína do Telnice. 
„Pro Krušnohoří má smysl ob-
novení provozu v celém úseku 
bývalé Duchcovsko-Podmokel-
ské dráhy. To poté mimo jiné 
nabídne spojení s lanovkou 
na Komáří vížku s památkami 
UNESCO, dopravní obslužnost 
obcí na Teplicku, propojení 
s Moldavskou dráhou a obno-
vovanou tratí do Německa,“ 
řekl náměstek hejtmana Jiří 
Řehák.

Další vlakové linky turisty 
odvezou například z Teplic na 
Moldavu v Krušných horách 
unikátní Moldavskou horskou 
dráhou. Na výlet láká i Zubr-
nický či Podřipský motoráček, 
Opárenský expres nebo Dou-
povská a Vejprtská dráha. 

„Na vlakových linkách platí 
tarif a jízdenky DÚK. Ty jsou 
integrované a můžete je v rám-
ci jejich platnosti využívat 
k přestupování na další linky 
krajských linkových autobusů, 
vlaků, lodí a MHD v Ústeckém 

kraji,“ dodal radní pro dopra-
vu Marek Hrabáč s tím, že jíz-
denky DÚK koupíte i v mobilní 
aplikaci DÚKapka.

Kromě vlakových turistic-
kých linek vyplují na Labe 
o Velikonocích i dvě lodní lin-
ky z Ústí nad Labem přes Li-
toměřice do Roudnice nad La-
bem a z Děčína do Hřenska.

Lidem budou speciální vla-
kové a lodní linky k dispozici 
až do konce října každý víkend 
a státní svátek. Ústecký kraj 
zaplatí za turistické linky v le-
tošním roce 23,2 milionu ko-
run.  gz

Martina Šimůnka. Své znalosti 
o bezpečné cyklistice si ověříte 
u stánku Týmu silniční bezpeč-
nosti a městské policie a vy-
užít můžete rovněž bezplatný 
servis kol. 

Program zahájení cyklosezó-
ny bude volně pokračovat tra-
diční oslavou pálení čaroděj-
nic s opékáním buřtů a soutěží 
o nejlepší čarodějnickou mas-
ku.  gz

Výstava má pomoci emergency
Ústí nad Labem – V atriu Masa-
rykovy nemocnice je k vidě-
ní prodejní výstava fotografa 
české přírody Radima Hlavá-
če. „Když mě oslovila Krajská 
zdravotní s myšlenkou uspo-
řádat fotografickou výstavu 
v nemocnici, rád jsem souhla-
sil. Napadlo mě, že by bylo dob-
ré, aby výstava byla prodejní 
a výtěžek z ní by mohl někomu 
pomoci,“ řekl autor snímků Ra-
dim Hlaváč.

Radim Hlaváč se na foto-
grafii přírody a hlavně zvířat 
zaměřil v roce 2016. Nejradě-
ji fotí bezobratlé, hmyz, ptáky 

a veverky. V atriu se tak obje-
vuje rosnička, mlok, sysel, ale 
i majestátní sova či kamzík. 
Jeho snímky se začaly brzy 
umisťovat mezi nejlepšími 
a v roce 2019 se stal ambasa-
dorem společnosti Olympus. 
Jeho práce je k vidění na výsta-
vách od Austrálie po Spojené 
státy americké. 

Vystavené fotografie jsou 
vytištěny na plátno a prodejní 
cena každé z nich je tři tisíce 
korun. Vybrané peníze násled-
ně poputují na jedno z nejvytí-
ženějších pracovišť Masarykovy 
nemocnice, na emergency.  gz

Lahvárna by slavila 150. výročí
Ústí nad Labem – Nová výstava 
v ústeckém muzeu má jedno-
duchý název Flaška. Předsta-
vuje stopadesátiletou historii 
největší lahvárny v Rakousko-
-Uhersku, která stála v Ústí. 
Od roku 1871 vyráběla ústec-
ká sklárna hlavně nádoby pro 
místní chemičku. Časem se 
přidaly i lahve pro nápoje. Roz-
sáhlá expozice stojí především 
na stovkách lahví rozmanitých 
barev, tvarů a velikostí. Větši-
na exponátů pochází z histo-
rické vzorkovny této továrny. 
Podle kurátora výstavy Jakuba 
Doležela jde o unikátní sbírku. 

„K vidění je část historické 
vzorkovny ústecké sklárny, 
kterou zachránili naši před-
chůdci před zničením kolem 
roku 1970. Její poslední pozů-
statky jsme z areálu vytáh-
li z vrstvy prachu a holubího 
trusu ještě my, a to těsně před 
demolicí sklárny v roce 2019,“ 
řekl kurátor výstavy.

Další exponáty přibližují jak 
život zakladatelů podniku, tak 
i řadových sklářů, zároveň pre-
zentují technologii výroby la-
hví. Výstava Flaška bude v ús-
teckém muzeu k vidění až do 
února příštího roku.  gz

Ústí nad Labem – Roman Říha je 
technik a kulisák Činoherního 
studia, který se věnuje i umělec-
ké činnosti. 

U příležitosti 50. sezóny do-
stane k dispozici výstavní pro-
stor divadelního foyer, aby tam 
vystavil své obrazy. Výstavu Ná-
vrat legendy můžete navštívit od 
20. dubna, kdy bude výstava za-
hájena vernisáží, která se koná 
od 19:00 hodin až do konce le-
tošní 50. sezóny.  gz

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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Koncert vynesl 
rekordních 320 tisíc

d u b e n  2 0 2 2

Historické vodíkové kompresory 
z bývalé továrny našly domov

Do Svádova z Neštěmic se svezete přívozem
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Ústí nad Labem – V Severočeském 
divadle se uskutečnil 10. bene-
fiční koncert Zpíváme pro Tebe. 
Pořadatelé koncertu předali 
jeho výtěžek, který se vyšplhal 
na rekordních 320 tisíc korun, 
handicapovaným dětem Johance 
a Jarouškovi z Ústecka. Peníze 
pomohou rodinám spolufinanco-
vat pomůcky potřebné k lepší-
mu zvládnutí onemocnění obou 
dětí. Na koncertě se představil 
Ústecký dětský sbor, v čele byli 
sbormistři Martina a Petr Zema-
novi, klavírní doprovod Václav 
Krahulík, Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR, 4TET Jiřího Korna, 
Kateřina Brožová a Daniela Šin-
korová.  gz

Ústí nad Labem – Přes 50 tun 
historického strojního zaříze-
ní z bývalé továrny Schicht, 
zachráněných loni v létě 
před demolicí, se přestěhova-
lo. Více než stoleté vodíkové 
kompresory přišly do čerstvě 
vyklizené haly bývalé trafosta-
nice, která teď slouží jako 
depozitář. 

„Uvnitř haly mohl pohodlně 
pracovat autojeřáb. Bez něho 
bychom s naprostou většinou 
součástí kompresorů nemohli 
hnout. Vždyť nejtěžší kus, se-
trvační kolo s průměrem přes 
dva metry, váží k osmi tunám,“ 
komentoval kurátor sbírky 
techniky Martin Krsek. Hala 
skýtá vhodné zázemí, které 

umožní muzejníkům zahájit 
práce na čištění a konzervaci 
strojů. Ústečtí muzejníci spolu 
s odborníky ze Strojní fakulty 
ČVUT připraví plán konzerva-
ce těchto strojů. „Fakulta se 
vědecky angažuje ve výzkumu 
nejmodernějších vodíkových 
technologií, ale předjedna-
ná spolupráce spočívá v apli-
kaci nejcitlivějšího způsobu 
ošetření těchto památek na 
pionýrské doby využívání vo-
díku v českých zemích,“ dodal 
ředitel muzea Václav Houfek. 
Pokud se muzeu podaří v bý-
valé trafostanici realizovat 
plánovaný projekt „odtajně-
ného depozitáře“, aspirují vo-
díkové kompresory na pozici 

jeho hlavního exponátu. Stroje 
mají mimořádnou historickou 
hodnotu.  gz

Hoď se do pogody  
v knihovně
Ústí nad Labem – Zábavné setkání 
s herečkou Sandrou Pogodovou 
a jejím otcem Richardem Pogo-
dou spojené s představením je-
jich společné knihy Hoď se do 
pogody. Akce se koná 19. dubna 
od 17:00 hodin v přednáškovém 
sále knihovny. Rezervace vstu-
penek na emailu rezervace@sv-
kul.cz. Vstupné 120 korun.  gz

Ústí nad Labem – Od dubna je 
v provozu přívoz, který spo-
juje Neštěmice se Svádovem. 
Jezdí z neštěmické ulice Ves-
lařská do Labské ulice ve Svá-
dově. Osobní přívoz je vhodný 

i pro cyklisty. Přívoz jezdí den-
ně od dubna do září vždy od 
9:00 do 18:00 hodin, v měsí-
cích červen až srpen pak od 
9:00 do 20:00. Přívoz převeze 
až 12 osob.  gz

Domácí péče přispívá k tomu, aby se pacienti rychleji uzdravili

ACME Domácí péče, s.r.o. 
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
Web: www.acmepece.cz
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331, 475 216 582
Mob.: 775 261 110

K O N T A K T

Máte doma nemocného čle-
na rodiny, který potřebuje 
ošetřovatelskou péči? Už více 
než pětadvacet let se můžete 
obrátit na ústeckou agenturu 
domácí péče ACME. Podle její 
jednatelky Štěpánky Tomsové 
má domácí péče nezastupitel-
nou roli. Lidí se mohou léčit se 
v pohodlí domova a nemusí tak 
trávit dlouhé dny hospitalizací 
v nemocnici nebo v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné.

Stonat v domácím prostředí 
s sebou nese především výho-
dy. Jaké?

Výhodou stonat doma je jed-
noznačně psychická pohoda 
klientů, jsou doma ve svém 
prostředí, se svoji rodinou. 
Tento stav má pozitivní vliv 
na léčbu. Pokud klient nepo-
třebuje stálou lékařskou péči, 
zdravotní sestry z domácí péče 
dokážou zajistit dle ordina-
ce lékaře zdravotní péči v do-
mácím prostředí na vysoké 
úrovni.

Potřebuji domácí zdravotní 
péči pro člena rodiny. Jak to 
bude probíhat?

Nejlépe je kontaktovat 
svého praktického lékaře či 

specialistu, který zhodnotí 
zdravotní stav klienta a dopo-
ručí léčbu prostřednictvím do-
mácí péče. Zájemci se mohou 
obrátit i na nás, my zkontak-
tujeme lékaře a domluvíme 

veškeré podrobnosti ohled-
ně léčby v domácím prostře-
dí. Během léčby jsme stále 
v kontaktu s lékařem klienta, 
informujeme ho o změnách 
zdravotního stavu a konzultu-
jeme popřípadě změnu léčby.

Jaký je váš nejčastější 
pacient?

Nejčastěji máme klienty 
v seniorském věku, u kterých 
provádíme různé zdravotní vý-
kony, například podání léků, 
aplikace inzulínu, převazy růz-
ných ran či stomií, rehabilita-
ce a mnoho dalšího.

Co všechno odborná domácí 
péče zahrnuje? 

Domácí péče zahrnuje mno-
ho zdravotních výkonů, které 
předepisuje praktický lékař 
či specialista, ten také určí 
časový rozsah ošetřovatelské 
návštěvy a frekvenci. Jde o ap-
likace infúzí, injekcí, podá-
ní léků, odběry krve a ostat-
ního biologického materiálu, 
péče o diabetiky, převazy ope-
račních ran, bércových vře-
dů a proleženin, péče o kate-
try a stomie, péče o klienty 
s portem, žilním katetrem, ale 
také rehabilitační ošetřování 

po mozkové příhodě, opera-
ci, úrazu či nácvik soběstač-
nosti při nácviku chůze 
s pomůckami.

Poskytujete i hospicovou 
péči…

Ano, poskytujeme. Spolu-
pracujeme s mobilním hospi-
covým týmem. Našim cílem je 
umožnit klientovi zemřít dů-
stojně ve známém prostředí. 
Naší prací je i edukace rodiny. 

Hradí tyto služby zdravotní 
pojišťovny? 

Všechny služby domácí 
péče jsou hrazený z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Po-
skytujeme i soukromé ošet-
řovatelské návštěvy, které si 
klient hradí sám. Většinou jde 
o rehabilitace.
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Jarmark do Ústí přiláká desítky malých a rodinných pivovarů
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Tradiční Ústecký pivní jar-
mark se po koronavirové pau-
ze vrací do centra města. Na 
Kostelním náměstí se 14. květ-
na představí několik desítek 
malých a rodinných pivovarů 
z Česka i Německa. Akce star-
tuje v 10:00 a pořadatelská Re-
staurace s minipivovarem Na 
Rychtě připravila program pro 
všechny generace. „Jsme rádi, 
že po pauze způsobené epidemií 
vracíme do Ústí náš pivní jar-
mark, který se za ty dlouhé roky 
stal květnovou tradicí,“ říká 
šéf pořadatelské restaurace Jiří 
Šťovíček. 

Milovníci zlatavého moku 
mohou ochutnat produkci z pi-
vovaru Na Rychtě, Falkenštejn, 
Plzeňský bandita, Kocour Varns- 
dorf, Bergquell Löbau, Alders- 
bacher, Rampušák Dobruška, 

Suchdolský Jeník, Mordýř Dolní 
Ředice, Zbraslavská koza, Raven 
Plzeň, Bad Flash Praha, U Sto-
česů, Trilobit Praha, U Hušků 
Běleč nad Orlicí, Nomád Děčín, 
Proud Plzeň, Ossegg Osek, Ko-
touč Česká Kamenice, Rezek Zá-
sada a také ze Zámeckého pivo-
varu Chyše, Starokladenského 
pivovaru, Biskupského pivovaru 
Litoměřice a Zámeckého pivo-
varu Zbraslavice. „Víc stánků 
pivovarů se na náměstí bohužel 
nevejde,“ dodává šéf Restaurace 
Na Rychtě.

Tradičně se uskuteční také 
odborná degustační soutěž 
o Pivní máz Ústeckého pivního 
jarmarku v kategoriích Svět-
lý ležák, Tmavý a polotmavý 
ležák a Speciální pivo. O den 
dřív proběhne pod patronací 
Ústeckého kraje také soutěž 

o nejlepší pivo regionu Ústecký 
korbel 2022. Pořadatelé připra-
vili v rámci jarmarku i malou 
výstavu prací studentů Fakul-
ty designu ústecké univerzity, 
kteří navrhli speciální limitova-
né edice etiket pro rychtářská 
piva (najdete je i na zitusti.cz). 

Na náměstí budou vedle piv-
ních prezentací také řeme-
slné stánky. Vystoupí kapely 
Doubravanka, Old Boys, Sunny 
Side, The Boom, Ivan Hlas trio, 
Prague Conspiracy nebo Demo-
wawe. Dětské návštěvníky po-
baví hry, Divadlo V pytli nebo 
Divadlo Na klice. 

Hotel, restaurace a pivovar 
Na Rychtě
Klášterní 75, Ústí nad Labem 
Tel.: +420 475 213 138, 
e-mail: info@pivovarnarychte.cz 
web: www.pivovarnarychte.cz

K O N T A K T

V restauraci Na Rychtě mů-
žete ochutnat také zelené ko-
přivové pivo, které se každo-
ročně vyrábí pouze v období 
Velikonoc, a také Ústeckou ma-
linu, Ústeckou desítku a nově 
také nealkoholické pivo.  pr
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Senioři si užijí plavání  
v lázních zdarma

Po 22 letech Slovan 
spadl do druhé ligy

Karatisté přivezli do Ústí bronz z mezinárodního turnaje

d u b e n  2 0 2 2

Cyklohub pomůže 
kolařům v nesnázích

Během dubna a května mají 
senioři od pětašedesáti let 
vstup do Městských lázní kaž-
dý pátek od 10:00 do 12:00 ho-
din zdarma.

„Věřím, že senioři budou 
tuto nabídku využívat a nalez-
nou v lázních sportovní vyžití 
i odpočinek, který si tolik za-
slouží,“ uvedl náměstek primá-
tora Tomáš Vlach.

Vedle bazénu mohou senio-
ři využít i novou vířivou vanu 
pro relaxaci a uvolnění. Vstup 
zdarma bude v uvedených ča-
sech umožněn seniorům ve 

věku 65+ let s trvalým bydli-
štěm na katastrálním území 
města. Návštěvníci by se proto 
měli prokázat dokladem totož-
nosti.  gz

V blízkosti Kolo Kafe na 
Střekovském nábřeží byl na-
instalován praktický servisní 
stojan pro cyklisty. Takzvaný 
cyklohub je stojan na základní 
opravu kol, kočárků i vozíků. 
Využít ho mohou nejen místní, 
ale i cyklisté projíždějící po cy-
klostezce.  gz

V pátém zápase hokejové 
play-down šlo ústeckému Slo-
vanu o vše. Na domácím ledě 
přivítal Šumperk a musel vy-
hrát. Přestože v závěru utkání 
domácí srovnali a poslali zá-
pas do prodloužení, nakonec 
je Šumperk porazil. Slovan tak 
potkal nejhorší možný scénář. 
Pád do druhé ligy po dlouhých 
dvaadvaceti letech.

 Daniel Tichý, HC Slovan Ústí nad Labem

foto: Sporty Ústí

Bratislava hostila jeden 
z největších turnajů WKF ka-
rate ve východní Evropě Vel-
kou cenu Slovenska. Turnaje 
se zúčastnilo téměř 1 500 zá-
vodníků z 234 zemí světa. 
Sport Union Ústí nad Labem 
nominoval na tuto soutěž 8 zá-
vodníků, kteří měli nelehkou 
úlohu prosadit se ve velmi po-
četně nabitých kategoriích. 
Jmenovitě Martin Drábek, Dan 
Drábek, Kimi Zita, Michal Po-
lák, Adam Šmejkal, Jan Bed-
nář, Elen Kozlová a kata Matěj 
Pavel se utkali v eliminačních 
bojích s velmi kvalitními re-
prezentanty jednotlivých zemí. 

Tradičně kvalitní výkony 
předvedli Dan a Martin Dráb-
kovi v kategoriích senioři 
a U21, ale bohužel na medaili 

to nestačilo, i když Dan skon-
čil na bodovaném 4. místě. Za-
stoupil je kadet Kimi Zita ve 
váhové kategorii – 57 kg, který 
se postupně probojoval až do 
souboje o třetí místo, kde po-
razil úřadujícího mistra repub-
liky Daniela Duba z Karlových 
Varů a obsadil třetí místo. 
Velmi dobrý výkon předvedla 
také kadetka Elen Kozlová nad 
54 kilogramů, která úspěšně 

Úspěch ústeckých 
basketbalistek

Basketbalistkám junior-
kám z Ústí se podařilo nejen 
probojovat z finálové skupiny 
celostátní ligy do kvalifikace 
o extraligu, ale i výhrou nad 
Prostějovem dokonce potvrdit 
první místo, což znamená, že 
v květnu bude BK Skřivánek 
pořádat kvalifikaci o extraligu 
U19 v Ústí nad Labem.

 BK Skřivánek Ústí nad Labem

Nejstarší občanka 
oslavila narozeniny

Nejstarší obyvatelka Severní 
Terasy Berta Haskeyová osla-
vila na konci března neuvě-
řitelných 106 let. Narodila se 
v malé vesnici nedaleko Štětí, 
pochází z osmi dětí a do Ústí 
nad Labem se dostala s rodiči 
po válce. Celý život těžce pra-
covala nejdříve v zemědělství, 
pak jako dělnice. Do důchodu 
odcházela z lakovny podniku 
Metra. K narozeninám jí po-
přál starosta Jaroslav Šimanov-
ský. Stejně jako v předchozích 
letech oslavenkyně přivítala 
gratulanty s úsměvem, který 
k ní neodmyslitelně patří. 

 ÚMO Severní Terasa

Stoletá básnířka si zaslouží obdiv
Bývalá učitelka, dnes veřejně 

známá básnířka Danuška Jíro-
vá slaví v dubnu sté narozeniny. 
V životě to neměla to jednodu-
ché. Její tatínek František Pro-
cházka, ředitel mšenské školy, 
byl umučen v koncentračním 
táboře Osvětim. A její manžel 
tragicky zahynul. Danuška Jíro-
vá, rodným jménem Procházko-
vá, se narodila 21. dubna 1922 
ve Mšeně u Mělníka a do Ústí se 

přestěhovala kolem roku 1960. 
Vychovala dvě děti, angažova-
la se v Sokole, jezdila po Do-
movech seniorů, kde hrála na 
klavír. Jako učitelka začínala 
v Moskevské, dojížděla do Trmic 
a Předlic. Pro život připravila 
stovky, možná tisíce dětí, zaslou-
ží si pozornost veřejnosti. 

Gratulujeme a přejeme hlavně 
pevné zdraví.

Miroslav Vlach

Autobusem s kolem až na Sněžník
Novinkou letošní turistické 

sezóny je i nová autobusová lin-
ka DÚK 461 z Ústí nad Labem 
na Sněžník. Umožní turistické 
vyžití v oblasti Labských pís-
kovců, ať už v hojně navštěvo-
vaných Tiských stěnách, nebo 
na Děčínském Sněžníku. Novou 
linkou si užijete výlet i po méně 

známé naučné stezce Zapome-
nutým pohraničím spojující také 
Sněžník, Ostrov a Petrovice. Au-
tobusy jsou vybaveny nosiči pro 
umístění až šesti jízdních kol. 
Linka je v provozu ve dvouhodi-
novém intervalu vždy v sobotu, 
v neděli a ve státní svátky až do 
30. října.  gz

Studenti učí mladé  
lidi, jak na agresi

Jak reagovat na agresi v oko-
lí nebo jak v mezních situacích 
projevit občanskou odvahu, to 
jsou jen některá z témat, kte-
rá pomáhají řešit studentské 
workshopy. Ty pro děti ze zá-
kladních škol v regionu připravi-
li studenti z katedry politologie 
Filozofické fakulty UJEP. Kromě 
českých studentek a studentů 
se do vedení workshopů zapojili 
také jejich kolegyně a kolegové 
z Drážďan.

„Dává nám smysl bavit se 
o občanské kuráži už na základ-
ní škole, protože je důležité si 
uvědomit, že prostřednictvím ka-
ždodenního přístupu k ostatním 
zlepšujeme stav demokratické 
společnosti v Česku,“ říká stu-
dent UJEP Jan Švestka. 

 Jana Kasaničová, UJEP

postupovala až do 4. kola, kde 
ji porazila zkušená slovenská 
závodnice. Dařilo se i kadetu 
Adamu Šmejkalovi, který vy-
bojoval 9. místo ve velmi na-
bité kategorii – 63 kg. Další 
výsledky: Jan Bednář kadet – 
63 kg – 2. kolo, Michal Polák 
kadet – 63 kg – 1. kolo, Matěj 
Pavel kata Junioři – 25. místo.

 Petr Nechyba, Český svaz
karate pro Ústecký a Liberecký kraj



Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná  
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

skleněný obklad

zrcadlo

celoskleněné dveře
... a mnoho dalšího

sprchová zástěna
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V týdnu od 25. 4. – 
Střekov, Kojetice, Nová 
Ves, Budov, Olešnice 
V týdnu od 9. 5. – Brná, 
Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky 
V týdnu od 23. 5. – 
Severní Terasa, Dobětice
V týdnu od 30. 5. – Mojžíř, 
Neštěmice, Krásné Březno

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

26. 4. 
Střekov: Žukovova, u pošty 15:00–15:20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15:30–15:50
Církvice: náves 16:00–16:20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16:25–16:45
Střekov: Novosedlické náměstí 16:55–17:15
Nová Ves: točna MHD 17:20–17:40
Kojetice: točna MHD 17:45–18:05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18:15–18:35

Svádov: Vítězná, u Štrympla 18:40–19:00
10. 5. 
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku  
15:00–15:20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15:30–15:50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží  
16:00–16:20
Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti  
17:10–17:30

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

d u b e n  2 0 2 2

19. 4. Sebuzín
20. 4. Církvice
21. 4. Svádov, 28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
25. 4. Svádov, Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, 
Za Tratí, Zelinářská
26. 4. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
27. 4. Kojetice, Nová Ves
28. 4. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, 
Úzká cesta, V Úvozu
2. 5. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
3. 5. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
4. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
5. 5. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
9. 5. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
10. 5. Jizerská, Šumavská, Orlická
11. 5. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, 
Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici

12. 5. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
16. 5. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámková
17. 5. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
18. 5. J. Plachty
19. 5. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná

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

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

19. 4., 7:00–16:00 Střížovická, Na Drahách ke křižovatce 
Na Spálence, Lesní cesta, Gočárova, V Zátiší, V Přírodě, 
Za Válcovnou 
20. 4., 7:00–16:00 Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, 
Cestička, Wolkerova, V Osadě, Alešova, Slavíčkova, Vilová 
21. 4. ,7:00–16:00 Šaldova, Balbínova, Brožíkova, Bozděchova, 
Bezručova, Slavíčkova od Palachovy, Alešova od Palachovy 
22. 4., 7:00–16:00 Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, 
Sládkova, U Panského dvora, spojky Palachova – Bezručova, 
Sládkova – Bezručova 
25. 4., 7:00–16:00 Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č. p. 3 
26. 4., 7:00–16:00 Anežky České, Dvojdomí, Dr. Horákové, 
Přemyslovců
27. 4., 7:00–16:00 Žežická, točna trolejbusů, komunikace 
v sídlišti včetně parkoviště
28. 4., 7:00–16:00 Veslařská, parkoviště Neštěmická, Růžová, 
Postranní, Nový Svět, Svádovská, Matiční
29. 4., 7:00–16:00 Vaníčkova, Klíšská 
2. 5., 7:00–16:00 Kojetická, Na Zákrutu, Dykova, Švabinského, 
Do Kopečku, Matěje Kopeckého 
3. 5., 7:00–16:00 Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých 
Bratří, Jeseninova, Poslední cesta 
4. 5., 7:00–16:00 U Krematoria, Truhlářova, Parkoviště – 
Kamenná, Spojka ke Kamenné, Bří. Mrštíků 
5. 5., 7:00–16:00 Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti
9. 5., 7:00–16:00 České Mládeže, Resslova, Bezručova, 
Mezidomí, Na Vlnovce
10. 5., 7:00–16:00 Pasteurova, Resslova, Thomayerova, 
U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách, Berní, Růžový 
palouček 
11. 5., 7:00–16:00 Ovocná, Višňová, Švestková, Ořechová, 
Merunková, Ladova, parkoviště Stavbařů 

12. 5., 7:00–16:00 Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů 
13. 5., 7:00–16:00 Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, 
Bělehradská, Dvořákova, Na Schodech 
16. 5., 7:00–16:00 Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, 
Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova 
17. 5., 7:00–16:00 Oblá, Glennova včetně parkoviště, parkoviště 
Maková, Větrná
18. 5., 7:00–16:00 Jizerská od Kočkovské po Šumavskou, 
Šumavská
19. 5., 7:00–16:00 Jana Zajíce, V Klidu
23. 5., 7:00–16:00 Picassova, Na Výšině, Ryjická, Tři Kříže, 
Akátová 
24. 5., 7:00–16:00 U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, 
Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská
25. 5., 7:00–16:00 Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, Strážná, 
parkoviště Jindřicha Plachty 
26. 5., 7:00–16:00 Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, 
Poláčkova 
30. 5., 7:00–16:00 Kmochova, Pincova 
31. 5., 7:00–16:00 Rabasova, Šrámkova, parkoviště pod hlavní 
1. 6., 7:00–16:00 Svojsíkova, Gagarinova, parkoviště Jana Zajíce 
2. 6., 7:00–16:00 Jizerská – od Šumavské po Šrámkovu
6. 6., 7:00–16:00 Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská
7.6., 7:00–16:00 Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká 
8. 6., 7:00–16:00 Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova, 
Zelená, Hluboká (za školou), Opletalova 
9. 6., 7:00–16:00 Obvodová, Karoliny Světlé, Katastr, Čechova, 
Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě 
10. 6., 7:00–16:00 Jungmanova, U Pivovarské zahrady, 
Křižíkova, Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku 
13. 6., 7:00–16:00 Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova 

14. 6., 7:00–16:00 Kramoly, Žukovova, Na Pile, Těšínská, 
Zeyerova, Třebízského 
15. 6., 7:00–16:00 Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské 
nábřeží, Sukova, U Stanice 
16. 6., 7:00–16:00 Purkyňova, Puškinova, Kolárova, Rozkošná, 
Máchova
20. 6., 7:00–16:00 Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova, 
Kořenského, Myslbekova, Dobrovského
21. 6., 7:00–16:00 Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený 
vrch, Stará
22. 6., 7:00–16:00 Emmy Destinové, Koněvova, Stará od 
Masarykovy po křižovatku Na Spojce 
23. 6., 7:00–16:00 Králova Výšina, Pod Školou, Malátova, 
Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy 
27. 6., 7:00–16:00 V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, 
V Podhájí, Vinařská 
28. 6., 7:00–16:00 Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, 
Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova 
29. 6., 7:00–16:00 SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 
30. 6., 7:00–16:00 Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 
7. 7., 7:00–16:00 Bří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, 
Kosmova
8. 7., 7:00–16:00 Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, Rembrandtova 
12. 7., 7:00–16:00 Spartakiádní 
13. 7., 7:00–16:00 Spartakiádní 
18. 7., 7:00–16:00 17. listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů 
19. 7., 7:00–16:00 Na Kohoutě, Dukelských hrdinů 

Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í

Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná  
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz
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