
k
vě

te
n 

2
0

2
2

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
us

ti
.c

z
na

jd
et

e 
ná

s 
i 

na

Miroslav 
Oros

Je příjemné být 
jediným českým 
letcem zapsaným 
v Guinnessovce
STRANY 8–9

Práce na „ústeckém  
metru“ byly zřejmě jen  
naoko kvůli povolení 
STRANA 5 

Zprávy 

V knihovně si můžete  
klidně půjčit i skateboard 
STRANA 10

Volný čas 
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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
Útulek Fest
10. 6., 1600  George, The Remedy, Kohout plaší  
  smrt, Destroyself, Totální nasazení
11. 6., 1100  Gipsy G, Momentální indispozice,  
  Definitivní ententýk, Mucha,  
  Schodiště, Youlie, Demowave,  
  Die Ukrainiens, Točílas

BUNKR A HRANIŘÁŘ
18.–30. 5.  Elbe Dock 
Mezinárodní filmový festival. 

KULT
5. 6., 1400  Divadelní pouť 
Festival pouličních divadel v Dolních Zálezlech.
12.–19. 6.  Bermunský Δ  
Sedm repríz netradičního divadelního projektu 
Bermudský Δ, který se odehrává v jedoucím 
autobuse i mimo něj. Po třech letech se dočká své 
derniéry inscenace inspirovaná pohnutými dějinami 
severních Čech.

DŮM KULTURY
26. 5., 1900  Víš přece, že neslyším, když  
  teče voda 
30. 5., 1900  Liga proti nevěře
6. 6., 1900  Krasavci na chmelu aneb chlapi  
  jsou jen pro legraci  
Crazy komedie, odehrávající se v jedné krachující 
maloměstské hospodě U krasavce, jejíž osud 
vezmou její pitoreskní štamgasti do svých rukou.
13. 9., 1900  Když se zhasne

NÁRODNÍ DŮM
17. 5., 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
19. 5., 2000  Jiří Schmitzer
24. 5., 2000  Progres 2
7. 9., 2000  The Mentulls  
Přesunutý koncert britské skupiny.

LETNÍ KINO
28. 5., 1000  Family Festival
17. 6., 1800  Ústecké devadesátky

PARK T.G.M.
28. 5., 1200  Střekovský festival mezi dvorci

VRCHLICKÉHO SADY
29. 5., 1300  Divadlo (o)všem, výtvarná dílna,  
  lokální dobroty, charitativní sbírka,  
  divadelní den

MĚSTSKÉ SADY
4. 6., 1100  Za ruce 
Divadlení a taneční festival.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
18. 5., 1900  Aleš Brichta v opeře  
Speciální koncert u příležitosti 40. výročí účinkování 
tohoto charismatického zpěváka na české rockové 
scéně. 
19. 5., 1900  Rusalka
20. 5., 1900  Labutí jezero
22. 5., 1700  Májový koncert
30. 5., 1900  Příbuzné si nevybíráme
8. 6., 1900  Limonádový Joe aneb Koňská  
  opera
9. 6., 1900  Frida

DŮM UMĚNÍ
do 20. 5.  Konec začátku, Marek Šilpoch
2. 6. – 2. 7. Hladce obrace: od sebe sama,  
  kolem prázdna a skrze něj
do 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
18. 8. – 24. 9. Tomáš Moravec
21. 9. – 11. 12. Minimalistická floristika

GALERIE EMILA FILLY
do 17. 7.  Rubová strana  
Vystavující Martin Kolář a Vanesa Wallet Hardi.

ČINOHERNÍ STUDIO
21. 5., 1900  Višňový sad
22. 5., 1900  Tady je všechno možné
27. 5., 1900  Americký bizon

ATRIUM MUZEA
Letní štace
30. 5., 2000  Najal jsem si vraha
31. 5., 2000  Bratrstvo kočičí pracky
1. 6., 2000  Pan Theodor Mundstock
Muzeum 
18. 5., 1600  Muzeum čte dětem
18. 5., 1700  Výstavou Flaška s Jakubem  
  Doleželem
19. 5., 1700  Ptáci na sněhu  
Zahájení výstavy skleněných plastik, olejomaleb 
a pastelů ústeckého rodáka Vladislava Maška.
21. 5., 1400  Výstavou Naši Němci s Tomášem  
  Velímským
28. 5., 1015  Proč žirafy kojí cizí mláďata? 
Výstavy
20. 5. – 31. 7. Vladislav Mašek Ptáci na sněhu
do 29. 5.  Památné stromy Ústeckého kraje 
do 28. 8.  Dřevěné modely labských lodí
do 31.12  Experimentátor Karel Gottstein
do 26. 2. 2023 Flaška

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ VĚTRUŠE 
do 29. 5.  Zázračné České středohoří  
  pohledem Jiřího Svobody  
Fotografická výstava.

HRANIČÁŘ
21. 5., 1800  Gamifikace 
Komentovaná prohlídka výstavy.
21. 5., 2000  Okambre: A Page of Madness
22. 5., 1500  Myši patří do nebe
22. 5., 1730  Notre-Dame v plamenech
24. 5., 1730  Mára jde do nebe
24. 5., 2000  Mulholland Drive
26. 5., 1730  Top Gun: Maverick
26. 5., 2000  Tři tygři ve filmu: Jackpot
28. 5., 1730  Atentát, film a beseda  
Film Jiřího Sequense Atentát nás vrací doprostřed 
jednoho z nejtěžších období českého národa, do 
doby nacistické okupace. Napínavým způsobem 
vypráví o atentátu na nejvyššího představitele 
nacistické moci v českých zemích, zastupujícího 
říšského protektora SS Obergruppenführera 
Reinharda Heydricha. Po filmu následuje beseda 
s publicistou Pavlem Šmejkalem.
29. 5., 1500  Ježek Sonic 2, výtvarná dílna
29. 5., 1730  Tři tygři ve filmu: Jackpot
31. 5., 1730  Všechno nejlepší, Chiaro
31. 5., 2000  Nezanechat stopy

SEVEROČESKÁ KNIHOVNA
17. 5., 1900  Černá sanitka  
Divadelní představení Činoherního studia ve 
venkovních kulisách volně inspirované hororovými 
příběhy z populární stejnojmenné knihy. 
21. 5., 1400  Den s knihovnou Stříbrníky 
Divadlo, burza knih, akce pro děti i rodiče.
25. 5., 1500 Look! A Book!  
Den s tvůrci a nakladateli krásných a originálních 
knih pro děti. Autorské workshopy, prezentace 
tvorby malých vydavatelství a prodejní výstava. 
do 31. 5.  Energie v přírodě i v nás 
Výstava o klimatu, energii a občanském řešení 
krize. 
21. 5. – 12. 6. Víkendové akce knihovny  
1130  Hornická  
Pravidelné kreativní workshopy pro děti. 
do 29. 6. Dračí sluj, fantasy hra

INZERCE
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Parkovací peklo v nemocnici 
by mělo příští rok skončit 

Ústí nad Labem – Nový parko-
vací dům v areálu Masary-
kovy nemocnice, kde mají 
řidiči dlouhodobě problémy 
najít místo k parkování, za-
čne motoristům sloužit už 
koncem příštího roku. Umís-
tění parkovacího domu se 
předpokládá v technické čás-
ti areálu mezi pavilony F a O, 
tedy mezi oddělením prote-
tiky a prádelnou. „Parkovací 
dům by měl sloužit především 
k parkování zaměstnanců, 

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 16. 5. 2022  Příští vydání: 15. 6. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 10. 6. 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
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čímž by došlo k většímu uvol-
nění areálu pro veřejnost,“ 
řekl hejtman Ústeckého kraje 
Jan Schiller.

Stavba s náklady 250 až 
300 milionů korun včet-
ně DPH by se měla realizo-
vat formou PPP projektu, kdy 
soukromý investor stavbu 
financuje, postaví a po dobu 
platnosti kontraktu i udržuje. 
Úhradu vynaložených nákla-
dů by pak pokryl zejména vý-
běrem parkovného.  gz

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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Nové autobusy budou z Turecka, 
vyjdou na 410 milionů korun
Ústecký kraj – Nové vozy pro 
Dopravní společnost Ústecké-
ho kraje za téměř 410 milio-
nů korun budou z Turecka. 
Ústecký kraj nakoupí zhruba 
devadesátku nových autobusů 
od tureckého výrobce Otokar. 
Vyplývá to z rámcové smlouvy 

zveřejněné v registru smluv. 
Krajský dopravce by měl do-
stat první autobusy příští rok 
v únoru. Nové autobusy by 
měly nahradit ty, které si do-
pravní společnost pronajímá 
za téměř 90 milionů korun 
ročně.  gz

Tolik lidí bez práce bylo ke konci měsíce 
dubna evidováno na ústecké pobočce 
úřadu práce. Z toho čísla šlo o 2 341 žen. 
Volných pracovních míst na Ústecku je 
1 199. To znamená, že o jedno pracovní 
místo se uchází 3,7 uchazeče. Počet lidí 
ucházejících se o práci při porovnání 
s březnem na Ústecku stagnoval.
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji dosáh-
la letos v dubnu hodnoty 5,27 procenta. 
Meziměsíčně tak mírně vzrostla. Neza-
městnanost mužů se zvýšila na hodnotu 

4,61 procenta, nezaměstnanost žen 
vzrostla na 5,96 procenta. Ústecký kraj 
se totiž dlouhodobě potýká s nejvyšší 
nezaměstnaností žen v celé České repub-
lice a od ledna letošního roku i s nejvyšší 
celkovou nezaměstnaností.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E
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V dokumentu si zahrají zdymadla, 
vodárna i Mariánský most 

Fillovka se vrátila po 
20 letech pod vanu

Dopravě v Krásném Březně uleví nový kruhák
MC
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22
05
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Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101
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Ústecko – Přestože má Ústecko 
nálepku nepříliš vábného prů-
myslového regionu, najdou se 
tady i unikátní stavby, které lá-
kají filmaře. V dokumentárním 
cyklu o unikátních tuzemských 
industriálních a technických 
památkách je představí herec 
Tomáš Hanák.

„Když mi volali s nabídkou 
na cyklus o technických pa-
mátkách, neváhal jsem příliš 
dlouho. Mám k nim odjakživa 
velmi blízko. Bavilo mě to dě-
tinské nadšení, se kterým se 

celý štáb do natáčení pouštěl. 
Byli jsme jako malí kluci,“ za-
vzpomínal na natáčení Tomáš 
Hanák, průvodce pořadem. 
„Doufám, že pořad poslouží 

jako tipy na výlety pro celé ro-
diny a diváci si neřeknou, že je 
tam toho Hanáka moc,“ směje 
se moderátor.

V Ústeckém kraji zmapoval 
štáb Masarykova zdymadla, 
parní vodárnu Střekov, Marián-
ský most, Zubrnické muzeum, 
Flájskou přehradu, Podkruš-
nohorské technické muzeum, 
vápenku v Háji u Loučné, že-
lezárnu v Kovářské, elektrár-
nu Ledvice, hornickou krajinu 
Krupka, štolu Starý Martin a la-
novku na Komáří vížku.  gz

Ústí nad Labem – Po dvaceti le-
tech se vrátila Galerie Emila Fi-
lly na místo, kde začínala, pod 
krajský úřad. Kraj galerii pro-
story po pojišťovně pronajal na 
dobu neurčitou. Podle ředitel-
ky galerie Evy Mrázikové nový 
program začne v červnu.  gz

Obnova alejí vyjde  
na miliony korun
Ústecko – Aleje podél cyklostezky 
v Sebuzíně a v Truhlářově ulici 
se dočkají revitalizace. Na sebu-
zínskou ústečtí radní vyčlenili 
1,5 milionu. Peníze budou použi-
ty na nákup, výsadbu a násled-
nou péči o šestaosmdesát olší 
lepkavých. „Vzrostlé topoly, kte-
ré rostly podél cyklostezky Se-
buzín, byly loni pokáceny kvůli 
jejich špatnému zdravotnímu 
stavu, kdy hrozilo, že spadnou 
na cyklostezku,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Tošovský a do-
dal, že nyní se na místě dělají 
poslední úpravy a dojde k vy-
sazení stromů nových. Dalších 
1,7 milionu korun bude použi-
to v Truhlářově ulici ke kácení 
stromů, na nákup nových stro-
mů, výsadbu a jejich péči.  gz

Ústí nad Labem – Nová okružní 
křižovatka, která vyroste na sil-
nici I/62, má podle silničářů zvý-
šit bezpečnost na hlavní silnici 
I/62. Stát má více než 54 milionů 
korun. Součástí bude i podchod 
pro pěší. „Zahájení stavebních 
prací předpokládáme v polovi-
ně tohoto roku a uvedení stavby 
do provozu v roce 2024,“ sdělila 
Dana Zikešová z Ředitelství sil-
nic a dálnic. Stávající křižovatka 

je neúplná a neumožňuje podle 
silničářů pohyby do všech po-
třebných směrů. „Není možné 
odbočit ze silnice I/62 ve smě-
ru z centra Ústí nad Labem do 
Podmokelské ulice do Krásné-
ho Března,“ popisuje Zikešová 
a doplňuje, že také není možné 
odbočit do ulice Karolíny Světlé, 
a to ani ze silnice I/62 od centra 
Ústí nad Labem, ani z Podmo-
kelské ulice z Krásného Března 

a také výjezd z ulice Karolíny 
Světlé je možný pouze do Pod-
mokelské ulice směrem do Krás-
ného Března. Současná podoba 
křižovatky ulic Podmokelská, 
Pekařská a Karolíny Světlé není 
z pohledu potřeby plynulého 
a bezpečného vedení silničního 
provozu vhodná. Nová okružní 
křižovatka je navržena jako pě-
tiramenná, z toho jsou dva vjez-
dy jednosměrné.  gz

Do opravené bývalé ubytovny 
zamíří senioři a zdravotníci
Ústí nad Labem – Z bývalé uby-
tovny v ústecké Čelakovského 
ulici bude už letos v prosinci 
nový bytový dům. Město dosta-
lo na rekonstrukci dotaci více 
než 16 milionů korun a čerpá 
úvěr bezmála 15 milionů korun.

Nové byty se ale oproti pů-
vodnímu plánu prodraží. „Pro-
jekt se dělal už před časem 
a některé věci se v něm nezo-
hlednily. Například bude vět-
ší procento vnitřních omítek,“ 
vysvětlil náměstek primátora 

Pavel Tošovský s tím, že přesná 
suma, o kolik se rekonstruk-
ce prodraží, bude známa až po 
upřesnění rozpočtu.

Po dokončení rekonstruk-
ce město získá 33 nových bytů. 
Šestnáct z nich bude určeno 
primárně pro sociálně slabé se-
niory, zbylých sedmnáct bude 
sloužit jako služební byty pro 
potřebné profese, jako jsou 
zdravotníci, policisté a strážní-
ci, zaměstnanci škol či pečova-
telé domovů pro seniory.  gz

Kraj volá po urychlené opravě celé Kozí dráhy
Ústecký kraj – Vedení kraje 
chce, aby byla Kozí dráha opra-
vena v celé své délce. Náměs-
tek hejtmana Jiří Řehák napsal 
otevřený dopis Správě želez-
nic, v kterém žádá plné obno-
vení trati. Kozí dráhu z Děčína 
do Telnice už Správa železnic 
obnovila a od března po ní zno-
vu jezdí turistické vlaky. Podle 
Řeháka chce kraj ale využívat 
celou trať a ještě letos by chtěl, 
aby byl opraven osmikilomet-
rový úsek z Telnice do Krupky 
pod stanici lanovky na Komáří 

vížku. Pro příští rok pak počí-
tá kraj s objednáním vlaků až 
do zastávky Jeníkov-Oldřichov 
v turistickém režimu.

„Současný jízdní řád počí-
tá s prodloužením stávajících 
spojů do Krupky a zpět. Pravi-
delnou denní dopravu začne 
kraj objednávat ihned po ob-
novení celé trasy Kozí dráhy,“ 
píše Řehák v otevřeném dopise 
zveřejněném na serveru spol-
ku Záhada lokálek.

Z odpovědi Správy železnic je 
patrné, že obnova celé trati není 

zařazená v Plánu oprav a údrž-
by schváleném komisí Minister-
stva dopravy. Správa železnic ar-
gumentuje tím, že na trati není 
objednaná celoroční pravidelná 
doprava. Tato podmínka je ale 
podle Řeháka nezákonná.  gz
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Práce na „ústeckém metru“ byly 
zřejmě jen naoko kvůli povolení
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Dopravu v centru města omezí běžecký závod

Do Krásňáku se vrací 
policejní služebna

PRO VÍCE INFORMACÍ STAČÍ NASCANOVAT QR KÓD 
NEBO NAVŠTÍVIT WWW.FKTEPLICE.CZ
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Ústí nad Labem – Oplocená jáma 
Mírové náměstí hyzdí už spous-
tu let. Loni na jaře se na stave-
ništi začalo pracovat, ale potvr-
dilo se, že šlo zřejmě o reakci 
firmy Udes na končící stavební 
povolení. To tedy zůstává i na-
dále platné.

„Dopadlo to tak, jak jsem oče-
kával. Firma v jámě zahájila 
aktivitu, aby se jim prodloužilo 
stavební povolení, které by teď 
ale zase mělo končit,“ řekl ná-
městek primátora Pavel Tošov-
ský. Pokud investor zahájil stav-
bu v době platnosti stavebního 

povolení, zůstává totiž platné. 
„Teď se chci domluvit s vedou-
cí stavebního odboru a přede-
vším s právníky, co s tím mů-
žeme udělat. Situace je složitá, 
ale bylo by záhodno, abychom 

Ústí nad Labem – Do ústecké čtvr-
ti Krásné Březno se po více než 
deseti letech vrátí policejní slu-
žebna. Neštěmická radnice pro 
ni rekonstruuje za 22,3 milio-
nu korun bez daně obecní ob-
jekt ve Vojanově ulici. Peníze 
dostala jako dotaci od města. 
„Bezpečnost je pro naši radni-
ci prioritou a nová služebna je 
dalším střípkem v opatřeních, 
která přijímáme a iniciujeme,“ 
říká starostka Yveta Tomková. 
„Projekt jsme kompletně uzpů 
sobili potřebám policie, aby bu-
dova splňovala její požadavky,“ 
dodává místostarosta Roman 
Fikar. Policie by se měla do Vo-
janovy ulice vrátit se začátkem 
roku 2023.  gz

Ústí nad Labem – Už 28. května 
odstartuje z Kostelního náměs-
tí tradiční běžecký závod Run-
Tour Ústí nad Labem. Pořada-
telé zvou děti i dospělé na trasy 
dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů pří-
mo z centra města, rovinatým 
terénem kolem řeky Labe s vý-
hledem na hrad Střekov a Mari-
ánský most. 

Květnový závod RunTour pro-
vázejí dopravní omezení, která 
potrvají od 9:30 do 16:00 ho-
din. Dočasně budou uzavřeny 
ulice Malá hradební, U Nádra-
ží, Předmostí, most. E. Beneše, 
Národního odboje, Děčínská, 
Železničářská, Litoměřická, 
Střekovské nábřeží, Varšavská, 
Hviezdoslavova, Raisova, Těšín-
ská, Pionýrů, Na Pile, Třebízské-
ho, Tomáše ze Štítného, Sukova, 

Mánesova, U Stanice, Kozinova, 
Žukovova, Kramoly a Rybářská.

Objízdná trasa na střekovské 
straně bude vedena ulicemi Kar-
la IV., Kojetická, Poslední cesta, 
Nová, Mariánský most. Nebo 
Karla IV., Žukovova, Děčínská, 
Mariánský most. Na ústecké 
straně pak ulicemi Předmos-
tí, Přístavní, Bílinská, U Trati. 
Pro autobusy a MHD ulicemi 

Předmostí, Přístavní, Bílinská, 
Malá hradební, Revoluční a Mí-
rové náměstí. Plánek najdete na 
www.zitusti.cz.

Další závod, který uzavře 
centrum města, je Mattoni půl-
maraton, ten se poběží 17. září 
a město ho podle radních pod-
poří částkou 600 000 korun. 
Ještě to musí schválit zastupi-
telé.  gz

podnikli nějaké právní kroky,“ 
dodává Tošovský. Jáma na ná-
městí, kde investor zamýšlel 
postavit multifunkční dům za 
zhruba 100 milionů korun, tak 
stále nemizí. Dokonce se pro-
slýchá, že majitel by rád „ús-
tecké metro“, tedy Blok 004, 
prodal, ale zatím se nedaří, pro-
tože má nerealistické předsta-
vy o ceně. Ústečtí zastupitelé 
schválili firmě prodej pozemku 
už v roce 2009 za 44 milionů ko-
run. Rok předtím město utratilo 
35 milionů za přípravu staveniš-
tě a archeologický výzkum.  gz

Na koupaliště  
i do zoo levněji
Ústí nad Labem – Zahrajte si na 
turistu ve svém městě a užijte si 
vše, co nabízí. Díky balíčku vstu-
penek „Ústí jednoduše“ můžete 
navštívit zoologickou zahradu, 
muzeum, svézt se lanovkou, zajít 
si do zrcadlového bludiště na Vě-
truši nebo na koupaliště na Klíši 
se 40% slevou. Balíček je mož-
né koupit pomocí aplikace SEJF, 
nebo také ve formě papírových 
vstupenek v pokladnách jednot-
livých turistických cílů. Vstupen-
ky jsou platné 14 dnů. Akci platí 
od června až září.  gz

Stánky na pláži u Milady končí, hygiena je zakázala
Ústecko – Oblíbené místo rekre-
ace mnoha Ústečanů jezero Mi-
lada letos zůstane bez stánků 
s občerstvením. Správce areálu, 
státní podnik Diamo, nevybudo-
val potřebné přípojky a hygie-
nici provoz stánků nepovolili. 
Správce dostával pět let výjimku 
od krajské hygieny. Letos už ne. 
Podle ředitelky krajské hygienic-
ké stanice Lenky Šimůnkové je 
problém právě v tom, že nejsou 
vybudované přípojky. Pitná voda 
se tak stále dováží v barelech 
a chybí i veřejné toalety. „Roz-
hodnutí pro realizaci koncových 

přípojek k těmto sítím jsme zís-
kali v prvním čtvrtletí tohoto 
roku,“ uvedlo Diamo v tiskové 
zprávě s tím, že se během léta 
nebudou budovat, kvůli velkému 
množství lidí na plážích.

Rozhodněte, do čeho 
dá město tři miliony
Ústí nad Labem – Ústečané mohou 
rozhodnout o tom, na co poputu-
jí tři miliony z městské poklad-
ny. Od května lze předkládat 
návrhy projektů, které zlepší 
život ve městě. Mezi návrhy mo-
hou patřit projekty týkající se 
vylepšování veřejných prostor, 
mobiliář v ulicích, výsadba ze-
leně, ale také zhotovení pítek 
nebo rekonstrukce. „Náklady na 
jeden projekt mohou být max. 
500 000 korun a projekt musí 
být realizován na katastrálním 
území města,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Pavel Tošovský 
s tím, že projekty lze konzultovat 
s koordinátorem participativního 
rozpočtu Tomášem Kočím na čís-
le 475 271 253. Podávání návrhů 
bude ukončeno 16. června.  gz

„To je neuvěřitelné. Měs-
to mělo víc tlačit na správ-
ce areálu, aby sítě dokončilo. 
Vyprojektováno je to už řadu 
let a stále se nezačalo stavět, 
nechápu, proč s tím město nic 
neudělalo,“ řekla zastupitelka 
Věra Nechybová. Vedení měs-
ta, které na Miladu zřídilo loni 
bezplatnou autobusovou do-
pravu, je rozčarované. Primátor 
Petr Nedvědický zdůraznil, že 
Diamo o tom, že přípojky letos 
nevybuduje, radnici neinformo-
valo, a plánuje s vedením firmy 
jednání.  gz
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Na Střekově ACME buduje rodinný domov pro seniory 

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,
774 410 715

K O N T A K T

Ústecká agentura domácí 
péče ACME, která se už více než 
dvacet let stará o nemocné, kteří 
nechtějí stonat v nemocnicích, 
bude provozovat i domov pro se-
niory. Podle jednatelky Štěpánky 
Tomsové se podařilo najít vhod-
nou budovu a v současné době 
probíhá rekonstrukce, aby zde 
v časovém horizontu jednoho 
roku mohl vzniknout nový do-
mov, ve kterém bude seniorům 
dobře. 

Přiblížíte nám lokalitu, kde 
nový domov pro seniory 
vznikne?

Moc ráda. Vhodnou budovu 
pro náš nový projekt jsme našli 
v městské části Ústí nad Labem 
– Střekov. Toto místo se nachá-
zí ve vilové čtvrti s nádherným 
výhledem na České středohoří. 
Agentura ACME Domácí péče 
teď na Střekově sídlí a naší prio-
ritou bylo i zůstat.

Jak těžké bylo najít to správ-
né místo?

Důležité pro nás bylo najít 
klidnou část, velkou zahradu 
s výhledem a dům plný svět-
la. A to se podařilo po několika 
měsících. Myslím, že jsme měli 
velké štěstí. Sice jsme hledali 
po celém území města Ústí nad 
Labem, ale podařilo se a na-
šli jsme vhodné místo právě na 
Střekově.

Jakou kapacitu domov bude 
mít a jak bude řešený?

Půjde o takový malý rodinný 
domov pro seniory. Do pochmur-
né atmosféry, se kterou si spous-
ta z nás domovy seniorů spojuje, 
bude mít toto zařízení skutečně 
daleko. Všechny pokoje v domě 
jsou situovány na jih a do za-
hrady, což je podle mě úžasné. 
Chceme v domově dvacet lůžek. 
Pokoje budou většinou dvojlůž-
kové s vlastní koupelnou, plné 
denního světla.

Plánujete zde umístit i nějaké 
další služby, které dříve naro-
zeným zpříjemní pobyt?

Určitě ano. Máme v plánu vy-
budovat ordinaci pro fyziote-
rapii, zázemí pro domácí péči 
a v dalším kroku projektu plánu-
jeme i zřízení dvou ordinací pro 
lékaře. A co bude další, vyply-
ne ze situace, jaká bude potřeba 
a poptávka.

Kdy byste mohli přijmout prv-
ní klienty? A pociťujete už 
nyní zájem o pobyt u vás?

Otevření plánujeme na jaro 
2023. A těší nás, že zájem je 
už teď, když se mezi lidi ta 

informace o novém do-
mově pro seniory do-

stala. Lidé se buď jen 
informují, ale už se 
najdou i tací, kteří 
mají vážný zájem. 

Řadu let v Ústí nad 
Labem poskytujete 

služby domácí péče. 
Plníte si zřízením do-

mova pro seniory svůj sen, 
nebo jde jen o další krok?

Domov pro seniory byl můj 
osobní sen, ale zároveň se jed-
ná i o vybudování nového zá-
zemí pro domácí péči. Na dru-
hou stranu jde také o přirozený 
vývoj firmy. Můžu říct, že mám 
obrovské štěstí na kolegy, kteří 
jsou na stejné vlně jako já, a to 
je moc důležité.

Je podle vás v Ústí potřeba 
další domov? Není nynější 
kapacita dostatečná?

Naše populace stárne a můj 
osobní názor je, že ano, je po-
třeba vytvářet další krásná, 
klidná místa pro seniory, kte-
ří naši pomoc potřebují. Jako 
společnost jim to dlužíme. Náš 
dům seniorů se tak bude moci 
stát synonymem poklidně pro-
žitého stáří.

Prozradíte nám, co vás na 
cestě za novým domovem se-
niorů zaskočilo?

Zatím nic zásadního, jsme 
na začátku realizace. Ale jsem 
si vědoma, že to nebude lehké. 
Jako každá nová věc s sebou 
nese jisté překážky a úskalí. 
Ale zvládneme to a za rok na 
jaře přivítáme první klienty.

Kromě domácí péče spolupra-
cujete i se spolkem Osmička 
Ústí, který poskytuje služby 
dlouhodobě nemocným a těž-
ce zdravotně postiženým. 
Bude spolek fungovat i v rám-
ci nového domova?

S ředitelkou Osmičky Ústí 
jsme se dohodly, že vytvoří-
me pro spolek zázemí v nové 
budově. Spolek bude fungovat 
v rámci domova i pro veřejnost. 
Plně tak budou moci využít 
k setkávání i prostory v našem 
domově a velkou zahradu.



7

V O L B Y  2 0 2 2k v ě t e n  2 0 2 2

Političtí údržbáři Ústečanům nic nepřinesli
Volební premiéra na komunální úrovni 
čeká v září Trikoloru. Kandidátským lídrem 
hnutí je Petr Krause. Třiačtyřicetiletý inženýr, 
projektový o obchodní manažer a otec tří dětí 
je vlastenec a patriot. Do politiky ho přivedla 
nespokojenost se stavem města.
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Trikolora se o hlasy Ústeča-
nů při volbách do městské-
ho a obvodních zastupitelstev 
uchází poprvé. Zvážili jste své 
šance na úspěch?

Zvážili. I proto jsme pro 
úspěch a šanci ovlivňovat dění 
v Ústí nad Labem uzavřeli do-
hodu s dalšími stranami, které 
mají „gen“ vlastenectví, kritický 
pohled na současné vedení měs-
ta a nelíbí se jim nespravedlivý 
sociální systém, který nahrává 
dávkovým spekulantům.  

Proč vytváříte blok stran? 
Bojíte se, že sami nepřekro-
číte potřebnou pětiprocentní 
hranici?

To se rozhodně nebojíme, ale 
cítili jsme potřebu postavit vel-
mi kvalitní kandidátky s lid-
mi, kteří jsou odborníky, jsou 
odhodláni naplno do komunál-
ní politiky vstoupit a jsou i při-
praveni pro město pracovat. 

Sleduji, jak některé politické 
strany přemlouvají známé nebo 
i rodinné příslušníky, aby vů-
bec dokázaly naplnit kandidát-
ky. Po volbách strany nemají lidi 
do výborů a komisí A pak to ve 
městě vypadá jako nyní, trochu 
jako v Kocourkově. My jsme 
delegovali sedm lidí, za které 
mohu dát ruku do ohně. Jsou to 
odborníci a dokonale znají pro-
blémy města i v jednotlivých ob-
vodech, přitom nejsou spojeni 
s dosavadní katastrofickou poli-
tikou města.

Čím chcete přesvědčit Ústeča-
ny, že mají volit právě Vás?

Dívám se na město komplex-
ně, tak trochu z výšky. A z to-
hoto pohledu vyplývají vidi-
telné problémy a hlavní výzvy. 
Ve městě už nejméně deset let 
vládnou údržbáři. Plátování 
děr, natírání a jen občas něja-
ká stavbička s dotací nemůže 
Ústí nikam posunout. Nejsou tu 
žádné velké investice, nejsou 
řešeny brownfieldy a staví se 
na volných pozemcích. Přitom 
je ve městě spoustu zchátra-
lých budov a areálů. Městu chy-
bí aktivita k nalákání investo-
rů, chybí projektoví specialisté. 
To chceme změnit. Musíme více 
pracovat s krásnou okolní pří-
rodou pro rodinné aktivity a re-
laxaci. Město může investovat 
do infrastruktury a propojit se 
lépe s Telnicí, s jezerem Milada, 
se Střížovickým vrchem. Ústí 
nemá aquapark s celoročním 
provozem, nemá víceúčelovou 
sportovní halu, za dvacet let se 
nepostavilo nic, co by dokázalo 
přesvědčit mladé lidi, aby neod-
cházeli. Chceme nastartovat in-
vestice správným směrem, aby 
se to změnilo.

Takový plán mělo, podle pro-
gramů, více stran, přesto vždy 
po nadějných startech došlo 
na stagnaci.

Máte pravdu. Věci se dějí teď 
odděleně, ne komplexně. Bylo 
by dobré dojít širokou shodou 
ke koncepci rozvoje města přes 
nejméně dvě volební období. 
Pak se dají dobře naplánovat 
finanční zdroje pro velké inves-
tice, nastaví se harmonogramy 

rozvoje a ten pak nezastaví ně-
jaká změna složení městské ko-
alice. Ale je důležitá ještě jedna 
podmínka – větší zapojení obča-
nů, veřejnosti. Město musí být 
transparentnější a před důležitý-
mi rozhodovacími procesy musí 
proběhnout veřejná diskuze. 
Vím, že dnes je to pro magist-
rát pohodlnější, když nemusí li-
dem nic složitě vysvětlovat, ale 
pak se úřad i politici obyvatelům 
vzdalují.

 V úvodu jste zmínil sociál-
ní spravedlnost a dávkové 
spekulanty. Co v této oblasti 
změníte?

Většinu nástrojů na změnu 
má stát, respektive sněmovna. 
Na naší úrovni musí být více dů-
sledných kontrol v terénu a pak 
opatření. Možná je to pro úřed-
níky namáhavější, ale je to jejich 
práce. No a pak je tu role města 
jako iniciátora možných projek-
tů a místních řešení, například 
ve spojení s univerzitou. 

Projekty se často tvoří roky, 
ale co nyní?

Zařadit do řešení bezpečnosti, 
čistoty a konfliktů soužití přímo 
občany, kteří v lokalitě žijí. Musí 
se přesně popsat stav a nastavit 
řešení – čáru, od které se odra-
zíme ke konkrétnímu progra-
mu. Městská policie potřebuje 
do svých řad pomocníky – pre-
ventisty z problémových lokalit. 
Dále je třeba podpořit i finance-
mi vznik řady zájmových krouž-
ků přímo ve školách a posouvat 
nadanější děti k pokračování 
v dalším studiu. 

Ústí má svá bezpečnostní 
úskalí na periferii, ale i v cent-
ru. Co s tím?

Zvýšit stav strážníků. To je 
bezpodmínečně nutné. V uli-
cích je jich málo. Respekt před 
uniformou musí být a unifor-
ma musí být v ulicích vidět. Po-
mohou i moderní bezpečnostní 
technologie a kamery do riziko-
vých míst. 

Svoz odpadu je v Ústí nyní bez 
poplatku. Zavedete platby za 
odpad?

V současné době ne. Je třeba 
více podporovat třídění k recy-
klaci a snížit objem k prostému 
skládkování. Jsem i proti zavá-
dění jiných poplatků, které do 
městské kasy přinášejí drob-
né, ale současně znepříjemňu-
jí život Ústečanům. Město by 
se mělo zaměřit na smysluplné 
podpory. Určitě by městskou do-
pravu mohli mít zdarma všichni 
penzisté. Senioři mohou mít sle-
vy na parkovném, na vstupech 
do městských lázní, na městské 
kulturní akce.

Když hovoříte o městské do-
pravě, ta bude zřejmě více 
a více vodíková…

Vodíková a jinak ekologic-
ká doprava ano, ale musí dávat 
ekonomický smysl. Stojí za to 
znovu vyjmenovat skupiny oby-
vatel, kterým minimálními ce-
nami zpřístupníme MHD. A už 
konečně musíme postavit par-
kovací domy, zavést parkovací 
aplikace a umožnit bezpečnou 
jízdu městem cyklistům. Je to 
velký dluh, ale dá se splatit.  pr

Datum a místo narození: 
23. 10. 1979, Ústí nad Labem
Ženatý, otec tří dětí
Bydliště: Severní Terasa
Vzdělání: ČZU v Praze – Hospo-
dářská politika a správa v oboru 
Veřejná správa a regionální rozvoj, 
UJEP v Ústí nad Labem – Eko-
nomika a management v oboru 
Podniková ekonomika a manage-
ment, Cambridge business school 
(probíhající studium se zakonče-
ním MBA v oblasti Management 
Soft Skills).

Ing. Petr Krause

P R O F I L
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jídlo: bramborák  
nebo tortilla

barva: modrá

číslo: 17

hudba: rock 90. let

politik: Volodymyr 
Zelenskyj  
a Václav Havel

M O J E  N E J

Jízda na koloběžce pod Eiffelovou věží patřila k nezapomenutelným zážitkům Miroslava Orose. Foto: archiv MO

Ústečan Miroslav Oros cestoval z Paříže do 
Prahy, ale tak trochu jinak, než bývá běžné. 
Trvalo mu to dva týdny a jel na koloběžce. Ujel 
skoro 2 000 kilometrů a vybral i peníze pro 
dobrou věc. Odhodlaný sportovec také nalétal 
během tří měsíců přes 9 000 kilometrů na 
motorovém paraglidu. Jeho výkon je dokonce 
zapsaný v Guinnessově knize rekordů.

Gabriela Zlámalová

Jste Ústečan. Co tady v regio-
nu máte rád?

V Ústí jsem se narodil, v bý-
valé porodnici, kde je dnes 
nádherný kampus. Ten areál 
mám hodně rád a jsem na něj 
hrdý, už jen proto, že může do 
Ústí přilákat nebo v něm udr-
žet spoustu mladých lidí. Na 
Ústí mám rád, že jde o univer-
zitní město, díky kterému tu 
vzniká podhoubí inteligence, 
na kterém se dá stavět. Zmínit 
musím, což ale asi zmiňuje ka-
ždý, ústecké okolí. Údolí Labe, 
blízkost Českého středohoří, 
Labských pískovců, Krušných 
hor. To je něco unikátního. 
Mám rád i ústeckou kombina-
ci historické architektury a ko-
munistického brutalismu. Já si 
myslím, že do budoucna by se 
z toho dalo těžit.

A co naopak se vám nelíbí?
Ten nepořádek. Nerozumím 

tomu, ale v Ústí je nepořá-
dek téměř na každém kroku. 
Proč tady nejsou odpadkové 
koše, proč není uklizeno, proč 
se člověk nemůže normálně 
projít a koukat na nebe, aniž 
by si nevyvrtl kotník v něja-
ké díře v chodníku. To hezké si 

bohužel musíte na Ústí najít. 
Fakt to není láska na první po-
hled. K lásce k Ústí se musíte 
prožít.

Létáte a propaguje létání vše-
ho druhu, jste autorem nebo 
spoluautorem leteckých do-
kumentů. Ale také jezdíte na 
koloběžce. Dá se říct, co dělá-
te raději?

V současnosti jsem přede-
vším letecký dokumentarista 
a žurnalista, aktivně už tolik 
nelétám. Stalo se mi to, co se 
stává spoustě lidí, co třeba dva-
cet let dělají jedno a to stejné, 
že jsem maličko vyhořel. Ne že 
bych na letectví zanevřel, pilot-
ní dovednosti si v určité míře 
stále udržuji. Úplně jsem se ale 
v posledních letech zbláznil do 
jízdy na koloběžce. Ne elek-
trické, ale na sportovní silniční 
nebo terénní – to jsou takové 
ty s velkými koly. Koloběh mě 
hodně naplňuje. Zažívám zno-
vu podobný příběh jako před 
lety s létáním. Podobné věci, co 
jsem podnikal v létání, podni-
kám teď na koloběžce. Popr-
vé jsem se na koloběžce svezl 
asi před čtyřmi lety, když jsem 
s mladší dcerou sjížděl řeku Ji-
zeru a zpáteční trasu jsme ab-
solvovali na koloběžkách, které 
jsme si tam půjčili.

Předloni jste přejel Českou 
republiku za sto hodin. Loni 
jste ujel na koloběžce bezmá-
la 1 700 kilometrů z Paříže do 
Prahy. Jak vás to napadlo?

Vždy přemýšlím, jak si třeba 
i na delší dobu udělat čas sám 
pro sebe a zároveň, aby to mělo 
nějaký „vyšší“ smysl. A ne jen 
pro mě samotného, ale i pro 
další lidi. Mám rád, když můžu 
svojí aktivitou udělat nějakou 
veřejně prospěšnou činnost. Na 
jednu stranu si to já užiju a na-
víc udělám i něco pro druhé. 

Takže jsem se dohodl s nadací, 
která provozuje sbírku Kuře – 
pomozte dětem, že se pokusím 
jako běžný táta od rodiny pro 
ně něco vybrat. Můj čtrnácti-
denní koloběžkový výlet z Paří-
že do Prahy tak vynesl více než 
100 tisíc korun na děti.

Jak náročná to byla cesta? 
Už předloni jsem si vyzkou-

šel, když jsem jel přes naši re-
publiku, jestli jsem schopný 
každý den ujet více než sto ki-
lometrů. A šlo to. Předem jsem 
tedy věděl, že denně strávím 
na koloběžce někdy osm, ně-
kdy ale i třeba dvacet hodin. Na 
to jsem se musel připravit, jak 
fyzicky, tak mentálně. S vědo-
mím, jak to bude těžké, a s ab-
solvovanou přípravou to tak 
náročné nebylo. 

Bylo něco, co vás zaskočilo?
Kdybych něco podobného 

už dříve neabsolvoval, tak by 
mě třeba zaskočilo, že se ně-
kdy dostanete psychicky i fy-
zicky na úplné dno. Třeba se 
těšíte, jak pojedete národním 
parkem, uvidíte východ slunce, 
a ono je sice hezky, ale vám je 
zima nebo jste se špatně vyspal 
a navíc nejedete lesem, protože 
tam řádil kůrovec. V ten mo-
ment jste na cestě třeba desá-
tý den a máte chuť to zabalit. 
Protože ale díky zkušenostem 
víte, že takové stavy přijdou, 
docela si je užíváte. O tohle mi 

vlastně také jde – poznat sám 
sebe v situacích a náladách, 
které běžný, klidný život ne-
přináší. Jste úplně dole, dáte si 
bonbón, chvilku se zahřejete 
na sluníčku a najednou je život 
pohádka.

A příjemně překvapilo?
Otevřenost lidí. Koloběžka 

lidi přitahuje a já si s lidmi rád 
povídám. Koloběh trochu zavá-
ní recesí, takže vás lidi zasta-
vují a oslovují, což mě baví. Ve 
Francii mě pohostili na svat-
bě, okolo které jsem projížděl. 
Když jsem projížděl Belgií, tak 
mě místní zvali na pivo nebo 
večeři. Parádní byl večírek na 
českém velvyslanectví v Lu-
cembursku, který uspořádali na 
mou počest, a kde mě dokonce 
přijali jako čestného člena lu-
cemburské cyklistické federa-
ce. Z hranic s Belgií mě předtím 
doprovázel český velvyslanec 
na kole – to byl z mého pohledu 
velice pozitivní počin. A tím, že 
lidi sledovali mou jízdu na so-
ciálních sítích a posílali peníze 
na „kuře“, já mohl večer usínat 
s pocitem, že ta moje cesta má 
smysl. Úžasný pocit byl, když 
jsem peníze předával adresá-
tům. Přijde mi fajn, když jeden 
„blbej“ koloběžkář dokáže vydě-
lat za dva týdny přes sto tisíc na 
dobrou věc. 

Zasáhla vaše plány pandemie 
koronaviru?
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Miroslav Oros se narodil 17. pro-
since 1975 v Ústí nad Labem, 
studoval pětiletou Obchodní 
akademii, kterou ale nedokončil 
kvůli špatné docházce, a maturitu 
si dodělal až dálkově při zaměst-
nání. Pracoval ve velkoobchodě 
s ovocem a zeleninou rodičů, pak 
v marketingu ústeckých pivovarů, 
dále v reklamní agentuře, v průmy-
slu a následovala práce v letectví. 
V roce 2010 začal podnikat v médi-
ích. Je ženatý a má dvě dcery. 

Miroslav Oros

P R O F I L
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Jízda na koloběžce pod Eiffelovou věží patřila k nezapomenutelným zážitkům Miroslava Orose. Foto: archiv MO

Zasáhla. Původně jsem chtěl 
cestu z Paříže do Prahy absolvo-
vat bez doprovodu. Už jsem měl 
na půl trasy domluveno ubyto-
vání, ale asi měsíc před startem 
se znovu vůbec nevědělo, jak to 
bude s opatřeními kolem pande-
mie, a mě se začaly plány bortit. 
Některá domluvená ubytování 
mi odřekla. Takže jsem musel tu 
nastalou situaci řešit. Prostřed-
nictvím kamaráda se mi podaři-
lo vypůjčil si obytné auto. Spo-
lupracovník a kamarád Tomáš 
Čapek si udělal čas a postaral se 
mi o doprovodný servis. Já jsem 
si jel svou trasu, on jel autem, 
nakoupil, uvařil. Potkávali jsme 
se ale třeba jen na oběd nebo až 
večer. 

Vrátíme se ale k létání. Kromě 
toho, že jste dělal dobrý sku-
tek a šlo o benefiční akci, tak 
jste se i zapsal do Guinnesso-
vy knihy rekordů tím, že jste 
nalétal na motorovém paragli-
du přes 9 000 kilometrů za 90 
dní. Co vás k tomu vedlo?

To už je ale dávno, psal se rok 
2011. Rok před mým přeletem 
jsem se setkal s Kanaďanem 
Benjaminem Jordanem, kte-
rý ten rekord ustanovil. Uletěl 
8 000 kilometrů za 100 dní. Le-
těl napříč Kanadou a navštěvo-
val tábory pro děti z neúplných 
rodin. A tak pomáhal. Když 
jsme se potkali, řekl jsem mu, 
že ho překonám. Pro mě bylo 
velké dobrodružství létat, užívat 

si sport, ale líbila se mi i ta my-
šlenka dobrého skutku. Přišlo 
by mi sobecké zabít tři měsíce 
času a nevymyslet přitom něco 
navíc. Takže jsem se spojil s Na-
dací táta a máma a trasu jsem 
naplánoval tak, abych letěl mezi 
všemi dětskými domovy v Čes-
ké republice, kterých bylo v té 
době více než 180 a žilo v nich 
zhruba osm tisíc dětí. V někte-
rých jsem se i zastavil a povídal 
dětem o tom, že je potřeba jít za 
nějakým cílem, ale také počítat 
s tím, že cesta k jeho dosažení 
nebude úplně jednoduchá. Bě-
hem 90 dnů, kdy jsem mezi dět-
skými domovy létal, se podařilo 
pro děti vybrat asi půl milionu 
korun. A ještě jsem se za svůj 
výkon ocitl v Guinnessově knize 
rekordů.

Co zápis do Guinnessovy 
knihy rekordů pro člověka 
znamená?

Technicky, že musíte mít dva 
svědky na každý start a na kaž-
dé přistání. Takže jsme kolikrát 
museli i čekat, až někdo poje-
de okolo, aby nám to dosvědčil. 
Takhle jsme nasbírali slušný po-
čet podpisů (smích). Pak musíte 
trasu podrobně dokumentovat, 
odstartovat vždy tam, kde jste 
předtím přistáli. Ve výsledku za 
to vše dostanete diplom, kterým 
se rádi pochlubíte nebo poko-
cháte. Je příjemné být jediným 
českým letcem, který je momen-
tálně zapsaný v Guinnessovce.

Překonal vás už někdo?
Prakticky mě pravděpodobně 

loni překonal Rus Igor Potap-
kin, který letěl z Petrohradu do 
Vladivostoku, ale nejsem si jis-
tý, jestli svůj výkon tak poctivě 
dokumentoval. Navíc on letěl 
přímo bez dalšího prospěšného 
cíle. Pokoušeli se i jiní, ale nedo-
kázali to.

Jak jste se vlastně k létání 
dostal.

Můj děda modelařil a já jsem 
mu jako malý pomáhal, i když 
jsem na to nebyl moc šikov-
ný. Ale líbilo se mi to. K samot-
nému létání jsem se dostal asi 
v devatenácti letech, když jsem 
vezl kamaráda na letiště a ces-
tou zpátky jsem jel kolem vr-
chu Raná u Loun, ze kterého se 
zrovna spouštěli paraglidisté na 
padákových kluzácích. To byl 
pátek a už po víkendu jsem na-
stupoval na kurz. Po týdenním 
kurzu jsem si šel do banky půj-
čit peníze a za dva týdny jsem 
si vyzvedával padák a šel na 

Ranou létat. To ovlivnilo i mou 
další kariéru. Nastoupil jsem ci-
vilní službu v Letecké amatér-
ské asociaci, kde jsem nejdřív 
dělal pomocné práce, ale i spo-
lupracoval na tvorbě letecké-
ho časopisu. Po civilce jsem 
v Letecké amatérské asociaci 
zůstal a stal jsem se šéfredak-
torem onoho časopisu. A tím 
se díky létání stal i leteckým 
žurnalistou. 

Čím vším můžete létat?
Pilotní průkaz mám na bez-

motorový a motorový padák, ul-
tralehké letadlo a ultralehký vír-
ník. Pár hodin výcviku mám na 
horkovzdušných balonech a na 
jednomotorových pístových le-
tadlech dospělé kategorie. 

Kromě všeho zmíněného, 
vlastníte internetovou tele-
vizi. Kde všude a o čem všem 
točíte?

Je to internetový portál pro fa-
noušky letectví všeho druhu. To-
číme letecké dny, reportáže o le-
teckém sportu, letecké historii 
a také o leteckém průmyslu. 
Díky naší práci máme i komerč-
ní zakázky, kdy vyrábíme třeba 
produktová videa pro letecké 
firmy. Něco podobného děláme 
i ve stavebnictví. Dokumentuje-
me dopravní stavby silnic, dál-
nic, železnic, vodní cesty. Spe-
cializujeme se na časosběrné 
snímání a letecké snímky. A ješ-
tě máme nahrávací studio, kde 
točíme jak rozhovory nebo ko-
mentáře k našim videím, tak ko-
merční zakázky pro naše part-
nery. Takže se u nás točí různé 
podcasty, komentáře k filmům, 
videím. Máme i vlastní projekt, 
který se věnuje životu tady na 
severu v Ústí a okolí. 

Jste neuvěřitelně aktivní. Co 
na to vaše rodina?

Pro každý vztah je podle mě 
důležité, aby měl každý i nějaké 
své vlastní zájmy, nezávislé na 
těch ostatních. Mít čas pro sebe. 
Ideální víkend je takový, že jde-
me někam na výlet a já si vezmu 
do auta koloběžku. Rodina jede 
z výletu domů zpátky autem a já 
na koloběžce. Moje motto je, že 
v každém vztahu máme urči-
tý počet dnů, během nichž ten 
vztah může vydržet. Čím víc se 
to bude ředit, o to déle to vydr-
ží. Když si ve vztahu ujasníte, že 
jste rádi spolu, ale i od sebe, tím 
déle má vztah šanci fungovat. 
Někdy, když si vymyslím něco 
fakt bláznivého, tak se mě man-
želka zeptá, jestli jsem si to fakt 

dobře promyslel (smích). S man-
želkou jsme spolu od roku 1996 
a máme dvě dcery. 

Prozradíte, jestli se vám v hla-
vě rýsují další nápady nebo 
plány?

Nic většího, protože ty bene-
fiční akce spojené se sportov-
ním výkonem nemá cenu dě-
lat každý rok. Na konci června 
budu dělat nejlepšímu českému 
paraglidistovi Stanislavu Maye-
rovi oficiální doprovod na ex-
trémní soutěži X-Pyr, kdy on jen 
pomocí vlastních nohou a parag-
lidového křídla bude muset pře-
konat trať přes Pyreneje. Jako 
součást přípravy na tento závod 
jsem absolvoval terénní závod 
na koloběžkách v jižních Če-
chách, kde jsme během tří dnů 
najezdili asi 200 kilometrů s na-
stoupanými čtyřmi kilometry. 
Na konci května mě čeká ještě 
pětidenní silniční etapový závod 
na koloběžkách a o prázdni-
nách další velká výzva, kdy bych 
se chtěl zúčastnit soutěže West 
Carpathian Challenge 2022 na 
Slovensku. To je asi 550 kilomet-
rů s osmikilometrovým převýše-
ním. Jde o terénní nonstop závod 
po západních Karpatech, kde si 
vše vezete s sebou. Cíl je v Bra-
tislavě. Spokojený budu, když 
závod zvládnu absolvovat za tý-
den. Hlavní motto je: ve zdraví 
a se ctí dokončit.
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V knihovně si půjčíte i skateboardCyklisty z Labské 
stezky sveze cyklobus 

Pořadatelé Milada Run cílí letos nejen na běžce
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Ústí nad Labem – Knihovna se 
v květnu rozhodla obohatit svou 
nabídku o půjčovnu skateboar-
dů. Skateboardy jsou k dispozi-
ci v Dětském oddělení s tím, že 
tuto službu budou moci využívat 
všichni registrovaní čtenáři star-
ší osmnácti let. „Věkové omeze-
ní u výpůjček skateboardů jsme 
zavedli především z bezpečnost-
ních důvodů, nemyslíme si však, 

Ústí nad Labem – Město letos už 
posedmé vypravuje zdarma cyk-
lobus, který jezdí vždy o víken-
dech a státních svátcích z Lab-
ské stezky přes Klíši a Bukov 
na Severní Terasu. Podle mluvčí 
města Romany Macové cyklo-
bus vyjíždí ze zastávky Krajský 
soud dvakrát denně, a to v 16:30 
a 18:00. Další zastávky jsou Di-
vadlo, Na Spálence (Klíše), Bu-
kov (naproti budově O2), Severní 
Terasa a Orlická. Cyklobus bude 
v provozu až do 25. září.  gz

Útulek Fest znovu 
zaštěká u Labe
Ústí nad Labem – Letošní roč-
ník oblíbené akce Útulek Fest 
se koná 10. a 11. června přímo 
u Labe. Benefiční akce se vrací 
po dvou letech do Cyklokempu 
Loděnice Brná. Vstupenky jsou 
v předprodeji do 9. června. Na 
místě zaplatíte 390 Kč. Výtěžek 
pořadatelé znovu přemění na 
krmení a podpoří ústecký útu-
lek, spolek Felisicat starající se 
o opuštěné kočky a řepnický 
Psí domov.  gz

Program najdete na straně 2

Ústecko – Jedna z nejoblíbeněj-
ších akcí na Ústecku se rychle 
blíží. Běžecký závod Milada Run 
startuje na hlavní pláži jezera 
Milada už 4. června. Mimo spor-
tovní zápolení na různých tra-
sách pořadatelé lákají na mnoho 
doprovodných aktivit. V rám-
ci obnoveného Milada Active 
Parku se mohou návštěvníci tě-
šit na autogramiády sportovců, 
trial show, dětský koutek, ská-
kací hrady, malování na obličej, 
fotokoutek, zábavné hry i skvělé 
občerstvení. Vrcholem dopro-
vodného programu pak budou 
lety vrtulníkem. V rámci samot-
ného závodu budou připraveny 

dopolední Olympia dětské zá-
vody na trasách 500 a 1 000 m. 
Děti dostanou kromě účastnické 
medaile a mnoha cen i funkč-
ní tričko zdarma. V poledne pak 
startuje hlavní půlmaratonský 
běh, na který navazují běhy na 
10 a 5 km. I dospělí se mohou 

těšit nejen na hodnotné ceny, 
ale také na unikátní medaile. 
Nenechte si ujít den plný zážit-
ků pro celou rodinu. Více infor-
mací najdete na webu www.
miladatour.cz. Sledujte také ofi-
ciální Instagram a Facebook Mi-
lada Tour.  gz
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že by to pro naše čtenáře bylo 
nějakou zásadní překážkou. 
Na základě našich zkušeností 

předpokládáme, že dětští čte-
náři by si tak jako tak přišli 
skateboard vypůjčit v dopro-
vodu rodičů nebo starších sou-
rozenců,“ říká k nové službě 
Severočeské vědecké knihovny 
její ředitelka Jana Linhartová. 
Půjčování skateboardů je pro 
čtenáře zdarma, pouze je nut-
né složit vratnou zálohu ve výši 
500 korun.  gz
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Ústecké fórum občanů představuje lídry pro komunální volby 23. a 24. září 2022

Město musí být bezpečné, čisté a sloužit občanům 
Petr KřivanPetr Křivan je lídrem kandi-

dátky Ústeckého fóra občanů 
(UFO) do Zastupitelstva města 
Ústí nad Labem. Devětatřiceti-
letý městský zastupitel je rodi-
lým Ústečanem, v Ústí absolvo-
val obchodní akademii, poprvé 
zde sbíral fotbalové úspěchy. 
Láska k fotbalu a sportová-
ní všeho druhu mu zůstala 
dodnes.

Úspěšný podnikatel a pro-
jektový manažer vstoupil do 
komunální politiky před pěti 
lety. „Nechtěl jsem jen kriti-
zovat stav města a pštrosí po-
litiku velkých stran. Jsem pa-
triot a kdo jiný než patrioté 
mají městu pomáhat. Když mě 
v roce 2017 oslovilo Ústecké fó-
rum občanů, věděl jsem, že jde 
o správnou cestu k cíli,“ říká 
lídr ústecké kandidátky UFO. 
Ústecké fórum občanů vnímá 
jako partu inspirativních lidí, 
kteří mají za sebou bohaté zku-
šenosti ze svých oborů. „Kandi-
dují za nás ředitelé škol, úspěš-
ní podnikatelé, profesionální 
sportovci, zkušení komunální 
politici, manažeři, ale i obyčej-
ní lidé, kteří v životě něco do-
kázali,“ dodává nový lídr.

Petr Křivan je ženatý. S man-
želkou Markétou mají dvě děti. 
„Manželka je mojí velkou opo-
rou, rodina je pro mě na prv-
ním místě a pro ni vlastně jsem 
v komunální politice. Chci, aby 
naše děti vyrůstaly v moder-
ním, bezpečném a čistém měs-
tě a neměly důvod z Ústí odchá-
zet,“ uvádí ústecký zastupitel 
a také člen představenstva Do-
pravního podniku.

Za dosavadní úspěch Ústec-
kého fóra občanů považuje Petr 
Křivan dokončení rekonstrukce 
plavecké haly a areálu na Klíši, 
snížení dluhu města a zabráně-
ní uvalení mnohamiliónových 
sankcí za špatné nakládání 
s dotacemi bývalých městských 
vlád, zrušení poplatku za svoz 
komunálního odpadu a také 
omezení „dovozu“ nepřizpůso-
bivých obchodníky s chudobou.

Podle Petra Křivana bude ale 
před novým primátorem, novou 
radou a novým zastupitelstvem 
města obrovské množství prá-
ce: „Dotáhneme už připravený 
projekt přepážkového cent-
ra občanských služeb. Město 
musí více sloužit občanům. 
Velký dluh je na infrastruktuře 

a důležité je, aby město bylo 
bezpečné a čisté. Naše hnutí 
letos prosadilo navýšení roz-
počtu městské policie o pět 
miliónů korun a do budoucna 
chceme navýšit i počty strážní-
ků ze 130 na 200. Základními 
investicemi by měly být opra-
vy chodníků a silnic. Od plánů 
k realizaci už musí dojít oživení 
střekovského nábřeží, je tře-
ba udržet a podpořit kulturu 
a sport, divadla, kluby, aktivní 
komunity.“

Jako velký problém vnímá 
jednička na kandidátce UFO 

nedostatečný bytový fond měs-
ta. Je to jeden z důvodů, proč 
absolventi ústecké univerzi-
ty odcházejí do jiných regionů. 
Nápravu vidí v nákupu nemo-
vitostí pro rekonstrukci na by-
tové domy a podpoře připrave-
ných projektů nové výstavby. 

„Vážím si toho, že si mě naše 
hnutí vybralo jako lídra kan-
didátní listiny v podzimních 
komunálních volbách. Udělám 
maximum pro to, abych po-
mohl Ústeckému fóru obča-
nů vyhrát volby, “ slibuje Petr 
Křivan.

Pro Severní Terasu chceme stovky nových parkovacích míst
Místostarosta a ústecký za-

stupitel Pavel DufekPavel Dufek je lídrem 
kandidátky Ústeckého fóra ob-
čanů (UFO) na Severní Terase. 
Sedmačtyřicetiletý inženýr je 
ve vedení obvodu od roku 2014 
a vyzkoušel si i práci v pozici 
starosty. 

„Severní Terasa je mou sr-
deční záležitostí. Narodil jsme 
se tu a prožil téměř čtyřicet 
let,“ říká Pavel Dufek, a může 
tak dobře porovnat změny 
k lepšímu, ale také k horšímu.

„Na Severní Terase máme 
velmi krásný Centrální park, 
který se nám podařilo v po-
sledních dvou volebních ob-
dobích modernizovat a oživit. 
Nejen, že se zde pořádá celá 
řada hojně navštěvovaných 
kulturních a sportovních akcí, 
ale také jsme modernizovali 
a rozšířili dětské hřiště s vel-
kým dřevěným hradem, pro-
pojeným s lanovým centrem 
Tarzánek, hřiště na pétanque 
a vodní mlýn, kde se mohou 
děti vyřádit i se svými rodiči. 
Postupně v parku opravuje-
me cesty a také se nám poda-
řilo vybudovat okolo parku 
osvětlenou bruslařskou drá-
hu,“ vypočítává místostarosta. 

Severní Terasa ale není jen park. 
Proto zde investují do oprav 
chodníků a schodišť a v posled-
ních letech také do rekonstruk-
cí kontejnerových stání. „Máme 
zde také čtrnáct dětských hřišť, 
které jsme postupně zrekon-
struovali. Na Stříbrníkách bylo 
vybudováno workoutové hřiště. 
Na Doběticích se nám podaři-
lo odstranit a vybudovat novou 
opěrnou zeď v ulici Šrámkova.“ 

Severní Terasa podle Pavla 
Dufka v posledních deseti letech 
prochází generační výměnou. 
To s sebou nese pozitiva, ale 
i problémy. Sídliště opět ožívá 
a znovu se plní dětmi, vrací se 
mladé rodiny, které láká zdejší 
přátelské a prorodinné prostře-
dí, dopravně bezpečné a klid-
né. Ale nová generace již má 
standard dvou aut v rodině. „Na 
tuto kapacitu nebylo sídliště di-
menzované, dnes nám chybí až 
1 500 pakovacích míst,“ říká lídr 
obvodní kandidátky UFO. Stá-
vající územní plán nedovoluje 
stavět parkoviště nová. Jediná 
cesta, jak situaci rychle řešit, 
je výstavba nadstaveb stávají-
cích parkovišť nebo parkovacích 
domů za desítky milionů korun. 
Tím se dá získat několik stovek 

Ing. Pavel Dufek po gymnáziu pracoval pro různé zahraniční firmy a také 
podnikal v oboru stavebnictví. Dálkově dokončil bakalářské a magisterské 
studium na ČZU. Je ženatý a hrdý otec dcery Michaely. Rád cestuje a navštěvuje 
zajímavá místa, běhá, chodí na výlety nebo do posilovny a jezdí na kole. 

parkovacích míst. „Obvod spolé-
há jen na příděl peněz z rozpoč-
tu magistrátu, ten ale parko-
vání na Severní Terase nemá 
za prioritu a peníze neposkyt-
ne. To se musí volbami změnit. 
Nový územní plán bude tak za 
pět let, do té doby přibydou 
další auta,“ varuje Pavel Dufek 
a dodává: „ Magistrát nevy-
slyšel ani naše žádosti o opra-
vy celé řady silnic, které jsou 
v jeho správě a jsou páteřními 

komunikacemi Severní Tera-
sy. Prosadil jsem pouze opra-
vy komunikací Stříbrnická 
a Rabasova.“ 

A co Pavel Dufek oceňuje 
na hnutí, za které kandidu-
je? „U nás nefungují stranic-
ké aparáty, každý z nás se 
může prosadit. V Ústeckém 
fóru občanů prostě nefunguje 
stranická hierarchie a velry-
baření,“ uzavírá lídr obvodní 
kandidátky.
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Rychta láká na nové menu, desítku i sledování hokejového šampionátu

Hotel, restaurace a pivovar 
Na Rychtě
Klášterní 75, Ústí nad Labem 
Tel.: +420 475 213 138,  
+420 475 205 018 
e-mail: info@pivovarnarychte.cz 
web: www.pivovarnarychte.cz
facebook.com/PivovarHotelNaRychte
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Čínské přísloví

Ústecká Restaurace s pivo-
varem Na Rychtě odstartovala 
na jaře sezonu otevřením letní 
zahrádky, novým stálým jídel-
ním lístkem a nabídkou leh-
kých piv. 

Na stálém jídelním líst-
ku přibyla řada zajímavých 
pokrmů, které se hodí nejen 
k pivu z rychtářského 
pivovaru. Ten se sna-
ží na teplejší období 
roku obměnit nabídku 
o lehčí zlatavé moky, 
takže k vlajkové lodi 
minipivovaru Mazlo-
vi a novince letošní 
sezony nealkoholické-
mu pivu přibyla nově 
Ústecká desítka a od 
června také Ústec-
ká rychtářka 11 Wei-
zen. Pro ty, kteří mají 
rádi ovocná piva, je na čepu 
Ústecká Malina. Ochutnat 

můžete i svěží meruň-
kovou, třešňovou nebo 
borůvkovou domácí 
limonádu.

Pokud jste nadšen-
ci jídel z dílny šéfku-
chaře Jana Heřmánka 
a chodíte Na Rychtu 
pravidelně na obědy, 

vyzvedněte si kartičku u obslu-
hy a využijte akci 9+1. „Obsluha 

na kartičku zaznamená jídla, 
která zákazník zkonzumuje, 
a jakmile je jich 9, tak to desá-
té menu a desáté zaznamenané 
pivo k tomu dostane zdarma,“ 
vysvětluje šéfkuchař. S otevře-
ním letní zahrádky by restau-
race ráda přivítala do svého se-
hraného týmu nové posily.

Rychta nezapomněla ani na 
fanoušky hokeje, kteří rádi 

společně fandí českému ná-
rodnímu týmu. „Od 13. května 
mají hosté možnost sledovat 
u nás všechna utkání mist-
rovství světa v hokeji. Bude-
me pouštět každý zápas, ale 
samozřejmě největší návště-
vu očekáváme, až budou hrát 
naši. Bylo by dobré, aby si fa-
noušci na tato utkání rezervo-
vali místa,“ říká šéf Rychty Jiří 
Šťovíček.  zu
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Sokoli ze sklárny jsou v Zázracích přírody
V hnízdící budce na komíně 
teplické sklárny AGC Flat Glass 
Czech v Řetenicích to žije. Tam-
nímu páru se podařilo vyvést 
mláďata. Populace chráněného 
sokola stěhovavého se tak roz-
rostla o další dvě mláďata naro-
zená v hnízdní budce na komíně 
sklářského gigantu. Podle orni-
tologa a výzkumného pracovní-
ka ALKA Wildlife Václava Bera-
na se na tomto místě podařilo 
odchovat už patnáct mláďat.

Potkali jsme se u komína tep-
lického sklářského gigantu 
AGC, kde se chystáte krouž-
kovat malé sokoly. Kolik let 
už tady sokoli hnízdí a kolik 
mláďat už pár na komíně AGC 
vyvedl?

Poprvé jsem je zde pozoro-
val na začátku roku 2014 a už 
v květnu firma vyvěsila budku. 
K prvnímu zahnízdění ale došlo 
až v roce 2016 a od té doby zde 
v areálu AGC hnízdí každoroč-
ně. Pár zatím vyvedl patnáct 
mláďat.

V jaké výšce mají svou hnízdí-
cí budku? 

Není to moc vysoko, budka 
není ani ve sto metrech.

Vrací se sem stále stejný pár? 
Poznáte, odkud rodiče letoš-
ních mláďat jsou?

Sokoli jsou svým hnízdištím 
věrni, ale občas i u nich dochá-
zí k výměnám partnerů nebo 
k různým dramatickým udá-
lostem. Místní samice nikdy 
nebyla značená, podle jejího 
chování si ale myslím, že je to 
stále ta samá. Je poměrně agre-
sivní, při výstupu na komín na 
vetřelce naletuje hodně zblíz-
ka, což není úplně obvyklé. Ale 
bez kroužku samozřejmě ne-
máme jistotu, že jde o stejné-
ho jedince. Nejdříve hnízdila 
s německým samečkem 8GF, 
který se narodil v roce 2008 ve 
45 kilometrů vzdáleném Mari-
enbergu. Při kroužkování mlá-
ďat v roce 2018 jsem ho ale na-
šel mrtvého a zčásti ožraného 
za budkou. A od té doby až do-
dnes zde hnízdí český samec 
MZ, který se narodil v roce 
2016 v budce Záluží u Litvíno-
va v areálu Unipetrolu.

Letošní mláďata z komínu 
v AGC už kroužkujete. Kdy se 
narodila? 

V Teplicích letos sokoli drží 
prvenství v nejčasněji sne-
seném vejci. To se v budce 
objevilo už 7. března. Sami-
ce ale postupně snášela další 
a otálela se zahříváním, takže 

mláďata se začala líhnout až 
17. dubna. Předstihla je tak 
mláďata z Českých Budějovic. 
Ale takto detailní informace 
máme jen z budek s kamera-
mi. Díky kameře jsme ale už 
předem tušili, že samice snes-
la čtyři vejce, ale vylíhla se jen 
dvě mláďata. 

To letošní kroužkování se 
přeci jen lišilo…

Ano, bylo pod dohledem te-
levizních kamer. Bude totiž 
součástí pořadu Zázraky pří-
rody, které znají lidé z obrazo-
vek České televize. Na komín 
kroužkovat tak se mnou ten-
tokrát lezli i moderátoři Ma-
roš Kramár a Vladimír Kořen. 
Tedy nahoru vylezl jen jeden 
z nich. Letošní dvě mláďata 
mají od natáčení jméno Maru-
ška (po Marošovi) a Vašek (prý 
po mně a po synkovi Vladimíra 
Kořena).

Pohled do hnízdící budky, 
když se klubou mláďata, 
musí být zážitek. Neplánu-
jete ve spolupráci s vede-
ním sklářů umístit u budky 
webovou kameru pro online 
přenosy?

Od letošního roku je u bud-
ky umístěná kamera, zatím 
ale není veřejně přístupná. 

Doufám, že AGC se rozhodne 
ji v příští sezoně zpřístupnit 
i pro veřejnost.

Proč se vlastně kroužkují?
Mláďata kroužkujeme proto, 

abychom později mohli sledovat 
jejich osud. Bez kroužku nejsme 
schopni sokoly rozlišit jednoho 
od druhého. Díky kroužkům je 
poznáme na celý život. Sokoli 
navíc dostávají odečítací krou-
žek, který lze odečíst dalekohle-
dem, nebo kamerou, či fotopas-
tí, a díky tomu máme informací 
ještě více.

Jak dlouho se už o sokolí mlá-
ďata v kraji staráte?

První budku jsem vyvěsil 
v lednu 2011, tedy před jedenác-
ti lety. Předtím jsem jen sokoly 
sledoval na skalních hnízdištích. 

Jednu dobu u nás sokoli do-
konce vůbec nežili. Jak to vy-
padá dnes? 

Ano, sokol je jeden z druhů, 
který u nás vyhynul, ale naštěs-
tí se opět vrátil. V šedesátých 
letech se jim stalo osudným po-
užívání chemie v zemědělství. 
První novodobé hnízdění pro-
běhlo v roce 1993 v Krkonoších. 
A od té doby sokolů pomalu, ale 
jistě přibývá. Doufám, že to ješ-
tě vydrží, v některých okolních 

zemích už opět bohužel začaly 
počty sokolů klesat. 

Kde všude v regionu sídlí? 
A je známo, kolik párů u nás 
hnízdí?

Na skalách hnízdí zatím jen 
v Českém Švýcarsku a v Českém 
středohoří. Ale na stavbách je 
máme už po celém kraji. Téměř 
všechny velké komíny jsme osa-
dili budkami a sokoli je zača-
li rychle využívat. Takže hnízdí 
v Děčíně, Neštěmicích, Trmi-
cích, Proboštově, tady v areálu 
AGC v Řetenicích, Ledvicích, Po-
čeradech, Komořadech, v Záluží 
u Litvínova, v Prunéřově, Tuši-
micích, Čížkovicích, a od letoška 
dokonce i ve Varnsdorfu.

Jsou na komínech pro sokoly 
vhodné podmínky? 

Sokoli si komíny vybírají sami 
a mají tam ideální podmínky. 
Tedy pokud tam mají budku. 
Bez budek je pro ně obtížné, ve 
většině případů nemožné na 
komínech hnízdit. Sami si totiž 
hnízdo nestaví a na betonu se 
jim vejce prostě rozkutálí… Ale 
jinak jim to tam moc vyhovuje. 
Mají na komínech výborný roz-
hled, v okolí dostatek potravy 
a navíc je tam nikdo neruší. Na 
rozdíl od skalních hnízdišť, kde 
si nerozumí s turisty, horolezci, 
trempy či dalšími návštěvníky. 
Hnízdní úspěšnost na komínech 
je proto vyšší než na skalách. 

Takže potřebují sokoli klid? 
Omezuje se kvůli nim nějak 
provoz? 

Klid sokoli potřebují, ale ruch 
pod komínem jim nijak nevadí. 
Jsou citliví, když za nimi někdo 
leze nahoru. Takže jediné ome-
zení, které je důležité dodržovat, 
je zákaz lezení na komín s bud-
kou v době toku, páření a sezení 
na vejcích. V době mláďat je již 
možné, po konzultaci s odborní-
kem, výstup provést. Ale naštěs-
tí komíny není třeba pravidelně 
navštěvovat, a proto to není pro 
provozovatele žádný problém. 

Jak dlouho trvá a jaká je spo-
lupráce sklárny se sdružením 
ALKA Wildlife, které se zamě-
řuje na ochranu divoce žijících 
živočichů? 

Se sklárnou AGC Flat Glass 
Czech v Řetenicích spolupra-
cujeme od roku 2014. Se soko-
ly nám vždy vycházeli velice 
vstříc. Navíc díky kontaktům, 
které jsme získali díky sokolům, 
se podařilo rozvinout spoluprá-
ci s Českou společností ornito-
logickou a sklárna nyní vyvíjí 
i skla bezpečná pro ptáky.  pr

S ornitologem Václavem Beranem nakonec na komín vylezl jen jeden z populární mode-
rátorské dvojice Maroš Kramár a Vladimír Kořen. Foto: zt
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Muzeum dostalo unikátní bicykl
O další vzácný exemplář se 

rozrostla muzejní kolekce spe-
ciálních závodních bicyklů 
z produkce ústeckého výrob-
ního družstva Techniasport. 
V lednu muzejníci našli ve sta-
ré kůlně vrak legendárního cy-
klotrialového speciálu Jiskra 
TC 50 z roku 1988, teď dosta-
li darem model TB 50 z roku 
1990 určený pro bikros. Ten 
sice nezaznamenal tak masiv-
ní ohlas u závodníků jako jeho 
starší sourozenec, zato se ho 
vyrobilo málo kusů.

Bicykl stál na chalupě po ce-
lou dobu ladem. „Když jsem 
zahlédl v novinách, jak se mu-
zeum chlubí nalezenou zrezivě-
lou Jiskrou, říkal jsem si, vždyť 
já ji mám taky a hezčí. Dostal 
jsem ji před třiceti lety coby 
staré kolo na chalupu od kama-
ráda Standy Bauera. Koupil ji 

synovi na blbnutí a ten mu ně-
jak rychle vyrostl,“ popsal Ús-
tečan Milan Bouška. Stačilo ale 
prý jen promazat řetěz a lanka, 
dofouknout duše a byla zase 
plně funkční. 

„Původně jsme se oba i s dár-
cem domnívali, že jde také 

Křeslo pro hosta  
s šéfkou seniorů

Každý měsíc náš domov pořá-
dá Křeslo pro hosta, do kterého 
zveme známé, nebo zajímavé 
osoby našeho regionu. Naposle-
dy do něj usedla předsedkyně 
krajské Rady seniorů Květosla-
va Čelišová. Hovořili jsme o his-
torii našeho města, stejně jako 
i o jeho současné podobě. Dále 
jsme se dozvěděli o činnosti 
Rady seniorů a všechny nadchl 
elán a pozitivní nálada, kterou 
nás paní Čelišová obohatila. 
Děkujeme.

 Domov pro seniory Orlická

Zaměstnanci AGC vybrali 1,7 milionu korun pro uprchlíky
Sbírka zaměstnanců ev-

ropského sklářského koncer-
nu AGC na podporu lidem, 
kteří prchají z válkou zmíta-
né Ukrajiny, vynesla celkem 
68 888 eur, což je v přepočtu 
asi 1,7 milionu korun.

„Všichni sledujeme s velkým 
znepokojením hrůzy, které se 
odehrávají na Ukrajině. Sku-
pina AGC tam, ale i v dalších 
státech zaměstnává řadu ko-
legyň a kolegů právě z Ukra-
jiny. Oni sami i jejich rodiny 
teď čelí velmi těžké situaci,“ 

Škola sklářů zřídila dětské centrum a poradnu

Střední škola AGC
Pomoc pro ukrajinské uprchlíky
Dětská skupina, Psychologická poradna
Olesya Subota
Tel.: +420 720 942 307
e-mail: olesia.subota@skola-agc.cz

K O N T A K T

Do pomoci lidem prchajícím 
před válkou na Ukrajině se 
zapojila i Střední škola AGC. 
Zřídila ve svých prostorách 
dětskou skupinu a psycho-
logickou poradnu. „Neváhali 
jsme ani minutu, jen jsme pře-
mýšleli, jak bychom mohli po-
moci. Máme zázemí, našli jsme 
ukrajinsky hovořící učitelku 
a psycholožku v jedné osobě, 
vymalovali jsme, pořídili jsme 
hračky a omalovánky a už dva 
týdny tyto služby pro uprchlí-
ky poskytujeme,“ říká ředitel 
školy Tomáš Holomek.

Škola zvládla vše zorganizo-
vat během 14 dní. I když to ne-
bylo úplně jednoduché. Nebylo 
zcela jasné, zda pomoc potře-
bují desítky, stovky nebo tisíce 
Ukrajinců, kteří v regionu po-
bývají. „Byla to cesta do nezná-
ma, ale zvládli jsme to,“ dodává 
ředitel s tím, že ve zprostřed-
kování kontaktu s ukrajinskou 

komunitou hodně pomohla za-
městnankyně sklárny Onysiia 
Mashková. Škola našla také 
ukrajinsky hovořící pedagož-
ku a psycholožku v jedné oso-
bě, která se o děti i jejich rodiče 
postará. 

Dětská skupina funguje pro 
děti, jejichž rodiče si v Čes-
ku potřebují vyřídit naléhavé 
osobní věci na úřadech. Je ur-
čená dětem ve věku 3 až 7 let. 
Děti ve skupině mohou rozvíjet 
své kreativní i fyzické doved-
nosti nebo se připravovat do 
školy a učit se formou hraní. 
Skupina funguje každý den 
od 8:00 do 12:00 hodin. Škola 

říká personální ředitel AGC 
Flat Glass Czech Libor Se-
hnal. Firma se proto rozhod-
la, že je musí podpořit. „Jsme 
s nimi v kontaktu a nabízíme 
jim jako firma pomoc. Jednou 
z forem této pomoci je i finanč-
ní sbírka,“ dodal ředitel. Sbírka 
se uskutečnila ve všech evrop-
ských závodech sklářské skupi-
ny. Celkem se podařilo nashro-
máždit 34,4 tisíce eur. „Tuto 
částku společnost AGC Glass 
Europe zdvojnásobila a celko-
vě se tedy vybralo 68 888 eur. 

zároveň zprostředkovává ukra-
jinským uprchlíkům a jejich dě-
tem bezplatnou psychologickou 
podporu. Psycholožka Olesya 
Subota je k dispozici každý den 
od 13:00 do 15:30 hodin.

Informační letáky o pomo-
ci, kterou škola nabízí uprchlí-
kům, jsou k dispozici na úřadu 
práce, ve zdravotních pojišťov-
nách, na cizinecké policii. Ško-
la vytvořila i webovou stránku 
www.skola-agc.cz/helping-
-ukraine, na které jsou po-
drobnější informace.

Matěj se stal českým 
šampionem 

Ve Zlíně se konalo v neob-
vyklém období letní mistrovství 
České republiky juniorů a plav-
ci Ústecké akademie si zde při-
psali medailové pozice a mno-
ho osobních výkonů. Matěj 
Holka se stal v kategorii mlad-
ších juniorů mistrem České re-
publiky na trati 50 metrů prsa. 
Jeho skvělý úspěch na pódium 
v této distanci doplnil bronzo-
vou příčkou Matyáš Ryšánek. 
Medailovou sbírku doplnila 
Štěpánka Kořánová, která ve 
znakařských distancích v kate-
gorii starších juniorek získala 
na 200 metrů stříbrnou medaili 
a na poloviční tratí bronzovou 
medaili. 

Ústečtí akademici ve zlín-
ské padesátce vybojovali dal-
ší bronzové pozice v kategorii 
mladších juniorů. Matěj Hol-
ka na 100 metrů prsa a Ma-
rek Brázda na trati 200 metrů 
motýlek. Do odpoledního finále 
se dostali i další ústečtí plavci. 

 Roman Eckert, Ústecká akademie 
plaveckých sportů

o model TC 50, ale na rámu 
stojí TB 50. Rozdíl je ve velikos-
ti šlapací rozety, chybí typický 
kryt tácu a celý rám má trochu 
jiný profil. K výrobě tohoto mo-
delu máme minimum informa-
cí. Nejspíš začala až po ukon-
čení produkce TC 50 v roce 
1988 a skončila k roku 1992. 
Měla přinést závodní variantu 
sériově vyráběného kola BMX 
z továrny Velamos Sobotín pro 
bikrosovou disciplínu,“ řekl ku-
rátor sbírky techniky Martin 
Krsek.

Schopnost ústeckého výrob-
ního družstva Techniasport 
rychle vyvinout a dodat speciál 
Jiskra TC 50 umožnila maso-
vě rozšířit biketrial a vychovat 
u nás světovou špičku. Z toho-
to pohledu jde v dějinách české 
cyklisticky o výjimečné kolo. 

 Muzeum města Ústí nad Labem

Z toho 20 tisíc putovalo pří-
mo na pomoc kolegům, kteří 
pracují na Ukrajině,“ uvedl Li-
bor Sehnal. V České republice 
sklárna AGC podpořila celkem 
40 válečných utečenců, kteří 
žijí v rodinách zaměstnanců ze 
závodů Řetenice, Automotive 
Czech, Servisní středisko Tep-
lice, Kryry Processing a Brno. 
„Jsem hrdý na zaměstnance 
naší sklárny, kteří k utrpení 
lidí zasažených válkou nejsou 
lhostejní. Velmi jim děkuji,“ 
uzavřel personální ředitel. 
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Ukrajinka ze sklárny se stará o krajany, kteří prchají před válkou
Současné dění na Ukraji-

ně nenechává nikoho chlad-
ným. Tamní rodačka Onysiia 
Mashkova, která žije v Česku 
přes 25 let a pracuje v teplické 
sklárně AGC, se rozhodla nabíd-
nout utečencům před válkou 
domov. „Přistěhovala se k nám 
sedmadvacetiletá Natalie Kop-
ťajeva se svými dvěma malý-
mi dětmi, kterým je teprve rok 
a čtyři roky. Pak jsme ubytova-
li skupinu matek, což byly tři 
ženy se sedmi dětmi. Ty se ale 
brzy odstěhovaly kvůli práci 
do Prahy. U nás zůstala bydlet 
jedna maminka se třemi dětmi, 
která má online práci zajiště-
nou ještě z Ukrajiny, a rodina 
Marie Sydorčuk, která čítá čty-
ři ženy a čtyři děti,“ přibližuje 
Onysiia Mashkova. 

Situace ve válkou pustošené 
zemi i na hranicích je děsivá. 
„Ženy a děti na hranicích vyzve-
dával můj bratr. Šokovala ho 
všudypřítomná beznaděj v očích 
těch lidí. Hlavně strach z války 
a z nejisté budoucnosti v cizí 
zemi. Ve skupině žen a dětí, co 
se od nás odstěhovaly do Prahy, 
byl i devítiměsíční chlapeček, 
kterého museli na slovenských 
hranicích oživovat. Zkolaboval 
po patnácti hodinách čekání 

v mrazu, než se matce podařilo 
překročit hranice,“ vypráví Ony-
siia Mashkova. 

Lehké to pro uprchlíky neby-
lo ani v Česku. Všudypřítomné 
čekání a vyřizování dokladů 
v davech především žen a dětí, 
nervozita z cizího prostředí. 
Podle Onysiie Mashkove, kte-
rá tři týdny v krajském centru 
pro uprchlíky jako dobrovol-
ník tlumočila, někdy ta čekání 
trvala i osm hodin. Bylo to ze-
jména psychicky vyčerpávají-
cí. „Nárazově jsem tlumočila 
i v noci telefonicky. Když volali 

z vojenské nemocnice z Vyso-
činy poté, co přivezli vrtulníky 
zraněné vojáky a potřebovali 
tlumočníka okamžitě. Nejtěž-
ší bylo se vyrovnat s tím, když 
jsem musela říct do telefonu 
mladým vojákům, že z nich bu-
dou váleční veteráni s tělesný-
mi handicapy,“ popisuje Ony-
siia Mashkova. 

Vlna solidarity s ukrajinským 
lidem se strhla i ve společnos-
ti AGC, ve které Onysiia už řadu 
let pracuje. Sklárna v čele s per-
sonálním ředitelem Liborem 
Sehnalem ubytované Ukrajinky 

zařadila do programu pomoci. 
„Lidem poskytla jednorázovou 
nevratnou dvacetitisícovou po-
moc, za kterou se nakoupily po-
stele pro rodinu Natalii Kopťa-
jeva a rodinu Marii Sydorčuk,“ 
přibližuje žena, která svým kra-
janům v Česku pomáhá s tím, že 
AGC uprchlíky také zaměstnala. 
„Maria Sydorčuk byla přijata na 
dočasnou brigádu na úklid do 
archivu. Samoživitelka Olesi-
ja Subota funguje ve škole AGC 
jako pedagožka a psycholožka 
v dětské skupině,“ dodala Ony-
siia Maskova. Všechny tři ženy 
byly také zařazené do progra-
mu sklářské holdingové pomoci 
uprchlíkům a každá rodina do-
stane 15 tisíc korun. V součas-
nosti se někteří Ukrajinci zača-
li vracet zpátky domů. Natalie 
Kopťajeva a její dvě děti se už 
nemají kam vrátit. Jejich dům 
lehl popelem hned začátkem 
války, během bombardování Vi-
nnice a celého Vinnického kra-
je. Domů se vrací osmičlenná 
rodina Marie Sydorčuk. „Pochá-
zí z Kolomije v Ivanofrankov-
ském kraji, kde se bombardo-
valo na začátku války, ale nyní 
je tam klid,“ přibližuje Onysiia 
a dodává, že věří, že válka brzy 
skončí.  pr

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

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
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

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 
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