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Tipy na adventní zážitky

Novinky z městských obvodů

Občané sestavili žebříček priorit

Představujeme Fokus Labe

Čenda už pelíšky vyhrál

MĚSTSKÉ NOVINY
Přejeme 
příjemnou zimu 
a pěkné Vánoce

začíná advent a  já se těším, že 
se alespoň s  některými z  vás 
osobně potkám na  Ústeckých 
Vánocích. Mají bohatý a pestrý 
program, který bude až do  23. 
prosince hostit centrum našeho 
města na  Lidickém a  Kostel-
ním náměstí. Děti určitě potěší 
kluziště u  OC Forum, všechny 
návštěvníky vystoupení profesi-
onálních i amatérských umělců 
anebo speciální dny s  ústeckou 
univerzitou či městským muze-
em . Chci poděkovat všem spon-
zorům, kteří se na letošních Ús-
teckých Vánocích podílejí. Jsem 
ráda, že jejich součástí jsou 
i  dvě velké charitativní akce – 
„Energie pomáhá“ a  „Rozsviť-
me Ústí nad Labem“.  Přála 
bych si, abychom se o  adventu 
se svými blízkými a přáteli do-
kázali na  chvíli u  vánočních 
stromků jak v  centru Ústí nad 
Labem, tak i  v  jeho městských 
částech zastavit a  potěšit se 
– především pohledem do  očí 
našich dětí, které Vánoce vždy 
rozzáří. 

Klidné a krásné svátky  
vám přeje 

 primátorka  
 Ústí nad Labem



Město je vlastníkem FK Ústí nad Labem
NOVINKA
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Druhá Barcelona a  třetí Manchester 
United jsou na tom podobně. Statis-

tiky zatím cenu FK Ústí nad Labem ne-
zveřejňovaly, ale víme, že město Ústí  nad 
Labem odkoupilo od FK Teplice 98 akcií 
(22%) za  850 tisíc Kč. Zdatný počtář si 
tak může cenu ústeckého klubu odvodit. 
Je to ovšem cena hypotetická. O  skuteč-
ném stavu klubu informoval Městské no-
viny dlouholetý předseda představenstva 
a dnešní předseda dozorčí rady  fotbalo-
vého klubu Jan Linhart.

Hledání sponzorů
Nové vedení statutárního města schváli-
lo důležité kroky ke stabilizaci ústeckého 
fotbalu. Došlo k navýšení základního ka-
pitálu o  tři milióny korun. Tímto opat-
řením bude klub finančně stabilizován, 
hospodařit bude v  kladných číslech. 
Zastupitelstvo schválilo odkup akcií 
od minoritního vlastníka FK Teplice, a.s. 
Dochází k navýšení počtu členů předsta-
venstva a  zřízení funkce ředitele klubu. 
Všechny tyto kroky povedou k operativ-
nějšímu řízení společnosti a  je předpo-
klad, že zvýší zájem sponzorů a obchod-
ních partnerů. 

Nízký rozpočet

Město připravuje i  model, kterým by 
se vyzkoušela efektivnost zajišťování 
provozu Městského stadionu klubem. 
Hlavním cílem je vytvoření podmínek 
pro kvalitní reprezentaci města, vedení 
co nejširší dětské a mládežnické základ-
ny a  pochopitelně spokojenost diváků. 
Klub nechal zpracovat znalecký posudek 

na  cenu akcií. Ten potvrdil, že nehrozí 
insolvence a po navýšení základního ka-
pitálu se může hospodaření klubu pohy-
bovat v kladných číslech. Klub se naučil 
šetřit a  je schopen vycházet s  minimál-
ními režijními a  personálními náklady. 
Například představenstvo klubu praco-
valo bez nároku na  odměnu za  výkon 
funkce. Klub v  porovnání s  ostatními 
patří ke klubům s nejnižším rozpočtem. 
Ke zpoždění výplat sportovcům ale došlo 
jen výjimečně a jen o několik dnů. 

Nejbližší plány
Klub zpracoval dokument „Koncepce 
rozvoje fotbalového klubu“. K  nejdůle-
žitějším úkolům bude patřit snaha zís-
kat finančně silné obchodní partnery, 
případně akcionáře. Klub se soustředí 
na zvyšování sportovní úrovně družstev 
v jednotlivých soutěžích, tedy dospělých, 
mládeže a  žen, a na postupné zlepšová-
ní zázemí na sportovištích (Klíše, Měst-
ský stadión), včetně vybudování nových 
sportovišť pro mládež, například na  re-
kultivovaných plochách v katastru města.
Vypadá to, že ústecký fotbal si načas 
oddechl a  může se plně věnovat své-
mu poslání. Přejme si, aby co nejdříve, 
tentokráte po  čtvrté a  natrvalo, vstou-
pil do nejvyšší fotbalové soutěže. A aby 
co nejvíce dětí a  mládeže našlo cestu 
na hřiště a FK Ústí nad Labem měl to-
lik fanoušků, kteří by naplnili kapacitu 
Městského stadionu. 

PaedDr. Per Brázda, 
KSČM, zastupitel města

Vlastnit fotbalový klub může být velmi zajímavé. Pravda, ne všechny kluby vlastní 
města. Většinou se této úlohy ujímají soukromé osoby. Jen pro zajímavost, nej-
bohatší klub na světě, Real Madrid, má cenu 79 miliard korun a ročně vydělává 
miliard osmnáct.

Milí čtenáři,
další číslo Městských novin vyjde v prosinci. Posílejte nám náměty, postřehy, pozvánky na akce. Naše adresa je Městské noviny, 
magistrát, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem. E-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Děkujeme. 

ING. PETR HEIDENREICH, nový výkonný ředitel ústeckého fotbalového klubu, předal 
primátorce Ing. Věře Nechybové akcii, odkoupenou od menšinového vlastníka, kterým byl 
FK Teplice  Foto: archiv Městských novin



Účastníci Fóra Zdravého města sestavili
žebříček priorit Ústí nad Labem

DISKUSE  

Kolem stolů, tematicky zaměřených na sedm oblastí, se v listopadu v Domě kultury sešla stovka Ústečanů. Přišli, aby přednesli 
své náměty, co by se v Ústí nad Labem mělo změnit. 

Hosty tohoto setkání byli i reprezentanti Národní sítě Zdra-
vých měst Ing. Petr Švec a Ing. Dana Diváková. Ta audito-

rium vyzvala, aby na připravené listy sepsali problémy, které je 
v dané oblasti (životní prostředí, doprava, školství, sport, kultu-
ra a volný čas, sociální oblast a městská policie, rozvoj města) 
trápí a z těchto problémů poté vybrali dva, které jsou podle nich 
nejzávažnější. U všech tematických stolů a rovněž u stolu, ur-
čeného mladým, byli přítomni vedoucí anebo zástupci přísluš-
ných odborů magistrátu města.
Diskuzi u jednotlivých stolů bylo vyhrazeno půl hodiny, poté byly 
závěry, které z nich vzešly, představeny všem přítomným.  

Závěrečné hlasování všech přítomných  
určilo tento žebříček priorit:
 1.  Rozšíření městských klubů 
   pro seniory
 2.  Chybějící autobusové nádraží
 3.  Bezpečný průjezd centrem 
   pro cyklisty
 4. - 5.  Zlepšení gramotnosti studentů
   o fungování města
 4. - 5.  Nerozšiřování záboru volné 
   krajiny zástavbou
 6.  Změna závazné vyhlášky 
   o poplatku za komunální odpad
 7. - 8.  Popelnice na bioodpad pro byty
 7. - 8.  Propojení jezera Milada 
   s Předlicemi 
 9. – 11.  Využití Mariánské skály 
   pro sport a rekreaci
 9. – 11.  Podpora místních malých
   a středních podnikatelů
 9. – 11.  Zřízení služebny městské 
   policie v Předlicích

Fórum se uskutečnilo za  pomoci tří dobrovolnic Dobrovol-
nického centra. V závěru setkání proběhlo losování o dárkové 
tašky. Během celé akce bylo nabízeno občerstvení Fokus Labe 
a bylo možno navštívit infostánky Fokusu Labe a Dobrovolnic-
kého centra ÚL, nebo si nechat změřit BMI a krevní tlak u sta-
noviště VZP. Celé setkání zakončila a všem poděkovala za účast 
radní města Ústí nad Labem a starostka MO Neštěmice Yveta 
Tomková. 
Městské noviny Ústí nad Labem ve svém příštím čísle uveřejní 
anketní lístek, jehož prostřednictvím se do hlasování o priori-
tách, které by město Ústí nad Labem mělo řešit, budou moci 
zapojit i další Ústečané z řad čtenářů.

Ing. Hana Slawischová, 
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21
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U VŠECH  tematicky zaměřených stolů 
bylo plno. Foto: Jitka Stuchlíková

ZAJÍMAVÝM ZPESTŘENÍM  byla „pocitová mapa“. 
Ústečané v  ní mohli označit místa, na  která jsou 
ve městě hrdí, kam by vzali návštěvu, kde tráví volný 
čas a naopak, kde je to ošklivé. Foto: Jitka Stuchlíková



ZVEME VÁS
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Ježíškova pošta
Vánoční pošta
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Milý Ježíšku,

statutární město ústí nad labem
Vás zve naVás zve naVás zve na

Pohádkový den s Labskou královnou
aneb

„poklad z mariánské
skály“

neděle 6. prosince 201500
Muzeum města ústí nad labem

10:00
slavnostní představení nové pohádky „Poklad z Mariánské skály“

za účasti autorů

10:00 – 15:00
soutěže pro děti

nový poklad Labské královny
promítání pohádek

VSTUPNÉ ZDARMA

www.usti-nad-labem.cz
 Statutární město Ústí nad Labem

slavnostní představení nové pohá

 Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem

nový poklad Labské královny

„poklad z mariánské

ccccccccee

„poklad z mariánské„poklad z mariánské„poklad z mariánské

ěěě

Novinkou Ústeckých vánoc je Ježíškova pošta. 
Do ústeckých domácností město doručí program, 
jehož součástí je pohled s adresou Ježíškovi. 
Děti si mohou na tento pohled napsat své přání 
a odnést jej do OC Forum do Ježíškova vánočního 
poštovního úřadu, kde si ho nechají před odesláním 
Ježíškovi potvrdit andělským razítkem. 
Pro dospělé je připraven Adventní kalendář. 
Stačí se jen nechat zaregistrovat v OC Forum 
u Ježíškova poštovního úřadu a poté očekávat, 
jaký dárek jim bude nadělen. 
Každý den se na Lidickém náměstí 
otevře okénko Adventního kalendáře 
a jeden z registrovaných účastníků 
získá daný dárek od partnerů 
Ústeckých Vánoc 2015.

Náměstí U Kapličky
čtvrtek 24. prosince 2015, 21 hodin: 

Půlnoční, zazní koledy  
a vánoční písně

Až na Štědrý den sníte kapra a  rozbalíte 
dárky, přijďte si s námi ke Kapličce zazpí-
vat. “Tuto tradici jsme zahájili před čtyř-
mi lety a dnes si už ten nejkrásnější den 
v roce bez sousedského setkání a společ-
ného zpívání koled dovedeme jen stěží 
představit“, říká Martin Jan Tůma, předse-
da spolku Za Sebuzín krásnější.  

Základní škola Vojnovičova,  
čtvrtek 17. prosince 2015, 17 hodin:

Adventní koncert, pořádaný  
v rámci oslav 50. výročí školy

Připraveno je kulturní vánoční vystoupe-
ní, malé dárky a pohoštění.Touto formou 
srdečně zveme všechny bývalé zaměst-
nance a těšíme se na setkání s nimi.

Severočeská vědecká knihovna,  
úterý 8. prosince, 18 hodin:

Adventní koncert pěvců bel canta  
V hudebním salónku v ulici W. Chur- 

chilla 3 zazní klasické melodie s vánoč-
ní tematikou. Koncert připravila Jana 

Scholzeová.

Severočeská vědecká knihovna,  
úterý 1. prosince, 17 hodin: 
Tradiční adventní posezení  

se severočeskými spisovateli
V prosincovém adventním čase se Ústeča-
né mohou seznámit s autory, od kterých 
možná něco četli, ale neznají se. Návštěv-
níci se zároveň seznámí s  rukopisy nově 
vznikajících knih, které jim autoři před-
čítají. Zájemce zveme do  přednáškového 
sálu v ulici W. Churchilla 3. Adventní po-
sezení se určitě neobejde bez nějaké slad-
kosti k čaji či kávě. Přijďte, bude to krásný 
podvečer.

Ježíškova pošta
Vánoční pošta
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Milý Ježíšku,
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Univerzitní Vánoce
29. 11. – 4. 12.
10:00–16:00 h – Výstava: Advent  
v Botanickém parku 
Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem
 
1.–23.12. 
Výstava knih s vánoční tématikou 
Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, Ústí nad 
Labem
 
7. 12. 
Česká mše vánoční – J. J. Ryba
Kostel sv. Floriána – Krásné Březno 
Chorea academica a její hosté

9. 12.
10:00–15:00 h – Vánoční trhy FSE
Moskevská 54, Ústí nad Labem

9. 12.
19:00 h – Vánoce v knihovně
Vědecká knihovna  UJEP, Pasteurova 1, Ústí n. L.
Koncert sborů NONA a PANOPTIKUM

10. 12.
18:00 h – Café Nobel: Archeologický atlas Čech 
vánoční, Host: archeolog Milan Kuna
Fokus kafé

11. 12.
16:00 h – Zdobíme vánoční stromek pro lesní zvěř 
s FŽP
Erbenova vyhlídka 
S sebou jablka, mrkve, kaštany, žaludy…

15. 12. 
Vánoční koncert – Rybovka na schodech
České mládeže 8, Ústí nad Labem 
Chorea academica a její hosté

16. 12.
16:00–17:00 h – Vánoce s univerzitou
Lidické náměstí 
Koncerty sborů UJEP (Kuželky, NONA, 
sbor KHV…)

16. 12.
18:00 h – Vánoční benefiční koncert 
na podporu dětí s metabolickými a dalšími 
dědičnými poruchami 
Chrám Apoštola Pavla, „Červený kostel“, 
Ústí nad Labem 

17. 12. 
Česká mše vánoční – J. J. Ryba 
Teplice Dům kultury, koncertní sál
Chorea academica a Severočeská filharmonie

Ústečané od 29. listopadu do 24. prosince mohou na Kostel-
ní a Lidické náměstí, ale také do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a na další scény přijít na vystoupení Daniela Hůlky, 
Kamily Nývltové, Lenky Filipové, Yvety Blanarovičové, Hei-
di Janků, Jaroslava Uhlíře, Markéty Mátlové, Jaroslava Svě-
ceného, Bohuše Matuše, Divadla Krabice nebo Sváťova divi-
dla. Každý den pak na náměstích vystoupí ústečtí amatérští 
a profesionální umělci a večery zpříjemní skladby Ústeckých 
trubačů. Připraveny jsou programové dny pro seniory, dny 
pro školy, dny ústecké univerzity či muzea. Nebudou chybět 
trhovci s vánoční nabídkou, teplými nápoji a pochoutkami. 
A navíc: po deseti letech se do centra vrací ledové kluziště. 
Ústečané ho najdou na Kostelním náměstí.

Lákadla letošních 
Ústeckých Vánoc

Severočeské divadlo,  
úterý 8. prosince, 19 hodin:

Vánoční koncert Václava Neckáře

Koncert se uskuteční na podiu, kde popr-
vé Václav Neckář stanul v záři reflektorů. 

Střížovice, náves,  
neděle 29. listopadu ve 13 hodin:
Letos už Ježíškovi zazvoníme 

Na  co se můžete u  repliky zastřešené 
barokní studny těšit? Na 2. ročník setká-
ní pěveckých sborů, na  betlém, klobásy 
a svařák.

  4. 12.   Rozsvícení vánočního stromu 
  5. 12.  Mikulášská zábava v Činoherním studiu 
 11. 12.  Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice na Střekově 
 13. 12.  Vánoční bazar/punčobraní v Činoherním studiu 
 18. 12.  Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba Většího ve Svádově 
 24. 12.  Štědrovečerní zpívání koled ve Svádově 
 24. 12.  Hudební Církvice - odpolední zpívání koled
 26. 12.  Hudební Církvice  - Vánoční koncert - pěvecký sbor CONCERTO

STŘEKOVSKÝ ADVENT 



V Krásném Březně je krásná školka
MO NEŠTĚMICE
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Opravena byla za  pouhých sedm-
náct týdnů a  za  šest milionů korun. 
Ke  spokojenosti všech. Dalším plu-
sem je, že město na tuto akci získalo 
dotaci.

Mateřská škola ve  Vojanově ulici 
má i  svůj časopis. V  jeho červ-

novém čísle stálo: „Naše školka se přes 
prázdniny uzavře. Čeká ji celková re-
konstrukce v  podobě zateplení, nové 
střechy a  plastových oken. Můžeme se 
tedy těšit na krásnou novou školku.“
Dnes už jsou ve  své mateřince děti 
zpátky. Budova i  střecha svítí novo-
tou, ale především: jsou zateplené. 
A právě o úsporu energií šlo – statu-
tární město Ústí nad Labem na  tuto 
akci získalo dotaci z Operačního pro-
gramu Životního prostředí, tedy ze 
Státního fondu životního prostředí. 

O  zakázku ve  veřejné soutěži proje-
vilo zájem třináct uchazečů, vítězem 
se stala firma SIM Stavby s.r.o., cena 
dokončeného díla činí 6  081  108 Kč 
včetně DPH. Naprostou většinu této 
sumy pokryje dotace, která je ve výši 
5 780 000 korun.
A tak mateřská škola ve Vojanově uli-
ci, která má kapacitu 112 dětí, čtyři 
třídy i  vlastní kuchyň, se může v  kli-
du věnovat provozu a k tomu se i pus-
tit do  nadstandardních dopoledních 
i  odpoledních aktivit. Příští rok na-
bídne například Povídálka, tedy kurz 
logopedie, anebo lekce Malého vědce, 
v nichž děti čekají pokusy a hravé bá-
dání. Na  zájemce čeká i  Cvičeníčko, 
které se zaměří na správné držení těla 
a fyzickou zdatnost.

Jitka Stuchlíková
foto: autor

A jde to!
S podzimem a spadaným listím se 
ještě více ukáže, jak se kde uklízí. Za 
sebe musím říci, že v obvodu Neš-
těmice nikdy takto uklizeno nebylo. 
V porovnání s jinými místy v našem 
městě si troufám říci, že Neštěmice 
a Krásné Březno patří mezi nejlépe 

uklizené. Pokud bychom měli brát 
vážně označení, kterým nás tak rádi 
někteří častují, pak musím konstato-
vat, že jsme nejlépe uklizená soci-
álně vyloučená lokalita. Ale protože 
toto označení neuznávám a tvrdím, 
že tyto oblasti velmi poškozuje, kon-

statuji, že za mě jsme nejlépe uklize-
ný obvod. Palec nahoru neštěmické 
radnici a ať nikdo neříká, že to nejde. 
Jde to a Neštěmice jsou toho jasným 
příkladem. Za sebe a své sousedy 
děkuji.  
 Mgr. Lenka Jaremová, UFO



Píno to nebyl, ale domov našel
MO SEVERNÍ TERASA                                                                           

Úřad městského obvodu Severní Terasa bude pomáhat ústeckému útulku i nadále.

Na  konci října byl kolemjdoucími 
nalákán na piškoty a šunku zma-

tený a vysílený pejsek středního vzrůs-
tu, který zoufale pobíhal po  našem 
Centrálním parku. Přivolaná Městská 
policie ho umístila do městského útul-
ku do  karantény. Pejska jsme vyfoto-
grafovali a  umístili na  facebookovou 
stránku Úřadu městského obvodu Se-
verní Terasa. Během několika dní do-
šlo k  téměř stovce sdílení. Díky tomu 
se ozvali lidé až ze Sokolova, kterým 
ztratil jejich pejsek Píno. Nebyli si 
zcela jistí, zda ten, který byl objeven 
na  Severní Terase, je on, ale přesto 

se přijeli až ze Sokolova do  Ústí nad 
Labem na nalezeného pejska podívat.  
K jejich (i našemu) velkému zklamání 
to nebyl  jejich Píno. Proto jsme na-
psali na naše stránky, že pejsek svého 
pána stále nenašel a hledá páníčka no-
vého. Uběhl další týden a  když jsme 
se zašli za „Pínem“ podívat, bylo nám 
sděleno, že si ho vzali domů natrva-
lo mladí manželé, kteří si přečetli náš 
článek a šli se na něj do útulku podí-
vat. Máme z toho velkou radost a roz-
hodli jsme se, že budeme ústeckému 
útulku i  nadále pomáhat hledat pro 
jejich opuštěná zvířata nový domov.

Nepoužívané sušáky  
a klepadla zmizí
Pokud o to společenství vlastníků bytů a družstva požádají, 
městský úřad  je zlikviduje. Žádost si lze stáhnout z webových 
stránek obvodní radnice Severní Terasy. 

Severní Terasa je městský obvod, na jehož území se nachá-
zejí především panelová sídliště, která byla postavena před 

třiceti až čtyřiceti lety. Pozůstatkem jejich tehdejší vybavenosti 
jsou kovové konstrukce sušáků a klepadel, umístěné za panelo-
vými domy. V dnešní době mnohé z nich ztratily svoji funkč-
nost a  opodstatnění, obyvatelé paneláků je přestali používat. 
Doba se změnila, většina rodin má na  svém balkóně nebo 
přímo v bytě vlastní skládací sušák na prádlo. Je to praktické, 
pohodlné a ztratí se tak obava z možného odcizení vybraných 
kusů prádla, které by viselo venku za domem. Obvodní radni-
ce Severní Terasy chce 
vyjít vstříc požadav-
kům  obyvatel  panelo-
vých domů a tam, kde 
společenství vlastníků, 
družstva a  majitelé 
vyjádří žádost a  svůj 
souhlas, připravuje 
během podzimních 
a  zimních měsíců 
postupnou likvidaci 
nepoužívaných sušá-
ků a  klepadel. Jejich 
odstraněním se bez-
pochyby zlepší vzhled 
veřejných prostranství 
za domy. Vzor žádosti 
je ke  stažení na  www.
severni-terasa.cz.

Na jaře rozkvetou 
nové záhony

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Během letošního roku se rušila dětská pískoviště mezi 
panelovými domy, protože nesplňovala požadavky 
a normy EU.  Zbyly po nich obdélníkové otvory zasypa-
né hlínou, u některých z nich zůstaly zachovalé dřevěné 
lavičky. Aby měli obyvatelé panelových domů příjem-
nější pohled z  okna a  mohli chodit kolem upraveného 
venkovního prostoru, plánuje ÚMO Severní Terasa bě-
hem příštího roku postupně osázet bývalá pískoviště 
květinami, levandulí nebo keříky. Vzniknou tak hezká 
místa, která, jak pevně věříme, určitě potěší a obyvatelé 
domů je ocení. Potom bude už pouze na  nás všech, 
jestli o nově vzniklé záhony budeme pečovat a nedovo-
líme vandalům, aby je ničili.

stránku připravily Mgr. Renata Zrníková a Pavla Kopáčová

foto: Městský úřad Severní Terasa

foto: ÚMO Severní Terasa
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foto: archiv



Můj obchod má i Svádov. Pětistý!

Lampiony rozsvítily Střekov dvakrát

MO STŘEKOV                                                                  
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Jubilejní pětistou samoobsluhu Můj 
obchod vlastní Vít Rýznar. Od  roku 
1997 se věnuje výrobě pečiva, které 
dodává i  do  velkoobchodu MAKRO 
v Ústí nad Labem. 

„Jedná se o propojení Mého obcho-
du a  lokálního dodavatele, který 

s  MAKRO dlouhodobě spolupracuje. 
V loňském roce jsme touto dobou měli 
360 prodejen. Příští rok chceme otevřít 
dalších 150 obchodů. Podporovat ob-
chod v  regionech je pro nás klíčové,“ 
vysvětluje Petr Soukup, vedoucí pro-
jektu Můj obchod společnosti MAK-
RO. Mohou malé prodejny konkurovat  
větším supermarketům? Ano, pokud 
nabízejí regionální produkty a  vsadí 
na osobní přístup k zákazníkům. Sta-
rosta městské části Střekov, pod niž 
Svádov spadá, Ing.  Miroslav Štráchal, 
je přesvědčen, že to jsou právě drob-
ní podnikatelé, kteří mohou výrazně 
ovlivnit rozsah služeb poskytovaných 

občanům v  okrajových čtvrtích měst 
a v menších obcích. „Tak tomu je i zde 
ve  Svádově. Tím se tito podnikatelé 
významně podílejí na  kvalitě života 
občanů v  těchto lokalitách. A  vysoká 
kvalita života občanů je i  cílem naší 
samosprávy,“ řekl při otevření Mého 
obchodu Ing. Štráchal. Pro zajímavost: 
tento projekt slaví úspěch i  v  dalších 
zemích světa – například na  Sloven-
sku, v  Polsku, Chorvatsku, dokonce 
i v Číně.

Jitka Stuchlíková
foto: MO Střekov

Sešlo se opravdu hodně dětí i  do-
spělých, kteří si společně pro-

šli trasu začínající u  Základní školy 
Karla IV. a  končící na  Střekovském 
nábřeží. Zde na všechny čekalo drob-
né sladké i  slané občerstvení a  teplý 
čaj či svařák. Poté, co byly vypuště-
ny lampionky štěstí, přišla na  řadu 
soutěž o  nejhezčí lampion. V  závěru 
akce večerní nebe ozářil ohňostroj 
odpálený střekovskými dobrovolný-

mi hasiči. Ti spolu s  Městskou poli-
cií dohlíželi na klidný průběh celého 
podvečera. Po celou dobu akce si lidé 
mohli na nábřeží opéct vuřt či se jen 
ohřát u ohně. Na pouť naší městskou 
částí se vydal také lampionový průvod 
halloweenský, pořádaný Svobodnými 
občany Střekova za finanční podpory 
MO Střekov.

Mgr. Eva Železná,  
zastupitelka MO Střekov

Poprvé v divadle
Vítání nových střekovských občánků 
hostilo v listopadu Činoherní studio. 
První skupinu miminek přivítal staros-
ta MO Střekov Ing. Miroslav Štráchal, 
MBA, druhou místostarosta Ing. arch. 
Jiří Němeček. Na Střekově bylo při-
vítáno celkem třináct holčiček a osm 
chlapečků. Kulturní program pro rodi-
če a hosty z řad příbuzných připravily 
děti z Mateřské školy Karla IV. 
 text a foto: MO Střekov

foto: MO Střekov

foto: autorka

foto: MO Střekov



Fotbalu na břehu Labe se daří
PŘEDSTAVUJEME
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Příští rok uplyne sedmdesát let 
od  vzniku TJ Střekov, tehdy Soko-
la Střekov. Moderní dějiny se zača-
ly psát v  roce 1990, kdy z  iniciati-
vy dosavadního předsedy Iva Zíky 
vzniklo občanské sdružení, a to jako 
jedno z prvních v  tehdejším Česko-
slovensku. 

V  současnosti fotbalový oddíl z  pra-
vého břehu Labe funguje jako zapsa-

ný spolek. V letošním roce slavili fotba-
listé klubu návrat do  krajského přeboru 
dospělých poté, co pod vedením trenéra 
Petra Čítka suverénně ovládli I. A třídu. 
Oddíl má ještě týmy mladších žáků a do-
rostenců. I  přestože je práci s  mládeží 
dlouhodobě věnována značná pozornost, 
nepodařilo se pro letošní soutěžní ročník 
sestavit kvalitní družstvo starších žáků, 
a tak fotbalisté této věkové kategorie hrají 
pod hlavičkou TJ Vaňov.
Oddíl sdružuje 151 členů, z  toho je 58 
mladších 18 let. Sportovní činnost je 
organizována dobrovolnými činovníky 
za  významné podpory rodičů mladých 
hráčů.
TJ Střekov nemá žádného většího spon-
zora, závislá je na dotacích od střekov-
ského městského obvodu, od  města 
Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ús-
teckého kraje nebo MŠMT. Za finanční 
příspěvky patří všem uvedeným velké 
poděkování, stejně jako všem ostatním 
dárcům.

Areál pod hradem

Sportovní klání se odehrávají na  dobře 
udržovaném travnatém hřišti pod stře-
kovským hradem. Areál byl před dvěma 
lety zmodernizován – byly přistavěny 
kabiny, zrekonstruováno sociální zaří-
zení a pořízeno umělé osvětlení, které je 
velmi významné pro tréninky v zimním 
období - hráči tak nejsou odkázáni pou-
ze na pronajatá sportoviště. Halová zimní 
příprava probíhá ve spolupráci se základ-
ní školou Karla IV. nebo ZŠ Nová na Ka-
menném vrchu.
Fotbalové zápasy dospělých navštěvuje 
okolo stovky fanoušků, kteří zde mají so-
lidní zázemí v podobě útulné klubovny, 
kde se během zápasů mohou i občerstvit. 
Mezi divácky nejatraktivnější utkání pa-
tří bitvy s  tradičními rivaly, jakými jsou 
SK Brná, MSK Trmice, TJ Mojžíř nebo 
FK Český lev Neštěmice - tyto zápasy ob-
vykle mívají hodně vysokou návštěvnost 
a úroveň.

Pokud byste chtěli přihlásit vašeho potomka 
do oddílu, nebo nějakým způsobem pomo-
ci, pište na  adresu tjstrekov@centrum.cz. 

Navštívit nás můžete i osobně, nejlépe kaž-
dé úterý od 16 hodin, kdy probíhají schůze 
vedení klubu.

stránku připravila Miroslava Lazarová, ODS, zastupitelka města

Foto: archiv

SEZNAMTE SE

Tomáš Polanský, 17 let, hráč Slavoje Ústí nad Labem

Na přelomu září a října 2015 byl jedním z nejmladších účastníků ME družstev 
a jednotlivců v ruském Jekatěrinburgu. A stal se jedním z největších překvapení 
tohoto šampionátu. Tomáš se probojoval z kvalifikační skupiny, ve které nepro-
hrál a porazil dva hráče světové stovky. Následně přímo šokoval vítězstvím nad 
Rakušanem Fegerlem, patnáctým hráčem Evropy. V dalším kole sice prohrál, ale 
umístění mezi nejlepšími dvaatřiceti muži Evropy v  jeho věku zcela jistě nikdo 
nečekal. Famózní výsledek, blahopřejeme.
Skvělý úspěch Tomáš zaznamenal již před třemi roky na ME juniorů a kadetů, 
kde získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili a stal se tak nejúspěšnějším hráčem 
tohoto šampionátu

Foto: archiv



V Ústí měla sraz horolezčata
NAPSALI JSTE NÁM                                                                       
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Oblíbenost sportovního lezení by se 
dala měřit nejen podle množství 

lezců ve  skalách, ale i  účastí na  dět-

ských lezeckých závodech. V  listopa-
du se konaly takové závody na HUDY 
lezecké stěně v Ústí nad Labem. Pořa-

datelem byl nově vzniklý oddíl spor-
tovního lezení „Lezecká stěna Ústí nad 
Labem, z.s.“. Konkurence byla velká, 
dorazilo 82 dětí z Bělé pod Bezdězem, 
Slaného, Litoměřic, Prahy, Děčína, 
Kladna, Jirkova a  nechyběla řada dětí 
místních. Soutěžilo se ve  třech věko-
vých kategoriích a v každé kategorii si 
závodníci poměřili síly ve  dvou kvali-
fikačních cestách. Ti úspěšnější zkusili 
pokořit jednu finálovou cestu. V  nej-
mladší kategorii se jako první umístili 
Ústečan Jan Štípek a Denisa Beníšková, 
v prostřední kategorii to byli František 
Danda a Bára Zítková a v nejstarší kate-
gorii Kristina Dubská a Jan Vopat. Vě-
říme, že i další závody budou s velkou 
účastí a  především v  bezvadné náladě 
jako tyto.

text a foto: Rudolf Štípek

Naši dvoutřídní Mateřskou školu Karla IV. navštěvuje 54 
dětí. V posledních letech se začal zvyšovat počet dětí, 

které trpí menší či větší řečovou vadou. Jedna z našich učite-
lek absolvovala kurz „Logopedický asistent“ a  my jsme v roce 
2013 podali žádost o dotaci na projekt „Povídavé hrátky z po-
hádky do pohádky“. Uspěli jsme až v roce následujícím. MŠMT 
nám poskytlo dotaci 40 000 Kč a naše školka se spolupodílela 
částkou ve výši  20 000 korun. Dotace byla použita zejména na 
nákup obrázkových materiálů, trojhranných tužek a pastelek, 
logopedických zrcadel či jiných didaktických her. A mohli jsme 
také proškolit další z učitelek v kurzu Logopedický asistent. 
Nyní máme v každé třídě naší mateřské školy jednu. Děti se 
na naše logochvilky těšily a jejich pokroky byly znatelné. Přes-
tože finanční podpora od MŠMT na konci tohoto roku končí, 
budeme v našem projektu pokračovat. I nadále se  budeme sna-
žit co nejvíce vyrovnat řečové znevýhodnění jednotlivých dětí. 
Usnadníme jim tak nejen vstup do první třídy, ale i start do 
života.

text a foto: Bc. Kristýna Perlíková,  
zástupkyně ředitelky MŠ Karla IV

Nejlepší tanečnice na světě

Ústecká taneční skupina Avalanche si přivezla cenné ví-
tězství z šampionátu World Dance Championship 2015, 
který v listopadu hostilo liberecké centrum Babylon. 
Na šampionátu se představilo 2 500 tanečníků ze 109 ta-
nečních škol a klubů z dvaceti zemí světa. Ústecké taneč-
nice v disciplíně Urban street dance Fusion show v katego-
rii Junior ve velké konkurenci vybojovaly 1. místo a získaly 
titul světového šampiona. Výkony soutěžících hodnotila 
mezinárodní porota, jejímž členem byl i Marlon ``Swoosh`` 
Wallen, který spolupracuje s hvězdami jako Kylie Minouge 
či Madonna, anebo Libor Hlaváček, baletní mistr a držitel 
ceny Thálie.
Děkujeme rodičům, kteří jsou dětem na soutěžích obrov-
skou oporou, a to nejen maminky, ale i tatínkové, kteří po-
máhají například se stavbou kulis, které dotvářejí děj našim 
choreografiím.
 text a foto: Mgr. Dagmar Horčičková, 

 trenérka TS Avalanche

Povídavé hrátky



Je toho tolik kolem nás
Měli jsem sraz v  Ústí nad Labem 

před Hraničářem. Čekal nás dal-
ší zajímavý výlet. Před Senátem v Pra-
ze nás přivítal pan senátor Jaroslav 
Doubrava a  velice příjemná paní prů-
vodkyně. Informace o  historii budo-
vy Senátu  a  historii rodu Valdštejnů 
začala ve  Velkém sále. Přes jednotlivé 
místnosti jsme se dostali až do  jedna-
cího sálu. 
Po velkém a rušném hlavním městě nás 
přivítala překrásná romantická krajina 
na  břehu řeky Berounky. Na  exkurzi 
jsme se vydali do Sklárny Rückel v Niž-
boru, kde jsme viděli práci tavičů, fou-
kačů a  brusičů skla. Další zastávkou 
byly Lány, konkrétně muzeum sportov-
ních vozů, v němž je vystaveno na  sto 
historických automobilů a motocyklů.
Těšíme se na  další akce, ať už spor-
tovní, taneční, na ruční práce, pozná-
vací výlety, rehabilitační, rekondiční 
i na  lázeňský  pobyt ve Františkových 
Lázních. Stáří nemusí být smutné, bo-
lestivé - je toho tolik hezkého kolem 
nás. Dokud to jde poznávat, proč se 
ochuzovat. 

text a foto Jitka Kučerová

SENIOŘI, 
VÝZVA  

PRO VÁS 
Jste doma sami? Neváhejte a přijď-
te do  našich řad. Můžete s  námi 
v  roce 2016 zažít a  poznat nepoz-
nané. Poslední akce letošního roku 
je vánoční posezení s hudbou  k po-
slechu i  tanci, které se bude konat 
dne 12. prosince 2015 od 14 do 19 
hodin v Národním domě v Ústí nad 
Labem.

Najdete nás na  adrese Stříbrnické 
Nivy 2428/4 (bývalé jesle) Ústí nad 
Labem v pondělí a ve středu od 11 
do 15 hodin
 Milena Černá 
 předsedkyně Svazu tělesně postižených, 
 okresní organizace Ústí nad Labem

Seniorský Halloween
V Domově pro seniory Bukov proběhl podzimní večírek pro seniory. Večírek se 
nesl v duchu Halloweenu. Soutěžilo se o nejhezčí masku, kterou si senioři mohli 
v domově vyrobit. Večírek se velmi podařil a senioři odcházeli nadšeni.

text a foto DS Bukov
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Boom je třesk a ten náš trvá už dvacet pět let
HUDBA
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Už nějaký čas si Vánoce nedovedu představit bez České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby „Hej mistře“ a bez Vánočního koncertu ústecké skupiny The Boom. Na „Půl-
noční“ chodíme do tiského kostelíka Sv. Anny a na The Boom do Domu kultury. 
A oba hudební zážitky se konají vždy před plným domem.

Když v roce 1990 parta studentů z ús-
tecké Alma mater v  Jateční pocho-

pila, že Beatles jsou věční, rozhodla se 
založit revivalovou skupinu, která svůj 
repertoár zaměřila na skladby těchto gé-
niů.
Na úplném začátku byli čtyři, tři zůstali 
dodnes, jen hráče na bicí „Bůmáci“ mě-
nili. Ti tři jsou Pavel Nepivoda, Tomáš 
Homolka a Martin Čmuchař . U bicích se 
vystřídalo do roku 1992 několik bubení-
ků, od té doby za nimi sedí a zpívá Hynek 
Verner. 
O  šest let později výrazně vylepšili svůj 
repertoár o skladby z pozdějšího období 
existence Beatles a  to tím, že začali hrát 
s orchestrem a dívčím sborem. Z orchest-
ru se postupně stalo téměř symfonické 
těleso, složené z  profesionálních a  po-
loprofesionálních hudebníků a  původní 
dívčí kvartet se po příchodů části dívčího 
sboru Luscinia rozrostl na osm sličných 
zpěvaček. 
V  letech 2006 - 2008 byla skupina The 
Boom společně s  orchestrem pozvána 
na  největší festival Beatles revivalových 
skupin do  Liverpoolu - International 

Beatle Week a vystoupila, mimo jiné, také 
před 2  500 nadšených diváků v  Empire 
Theatre, společně s  Donovanem a  Tony 
Sheridanem. Při tomto úvodním liver-
poolském vystoupení se kluci dočkali 
ovací ve  stoje. Součástí liverpoolských 
tour byly i koncerty v Cavern clubu, sa-
mozřejmě bez orchestru.
Od roku 2006 jsou Vánoční a Letní kon-
certy benefiční a z výtěžků byla podpoře-
na některá oddělení Masarykovy nemoc-
nice, klášterní zahrada, Nadace Světluška 
a při dalších benefičních koncertech také 
např. Záchranná služba, Centrum Spirála 
a další potřebné subjekty.

Otázky pro kapelníka  
Pavla Nepivodu

Jak se chystáte oslavit čtvrt století exis-
tence kapely?
V  podstatě slavíme celý letošní rok, jde 
ale spíš o pocit, žádné větší oslavy jsme 
ještě neabsolvovali. Oproti předchozím 
rokům jsme přidali malý koncert v  Ná-
rodním domě 13. 11. a  ta hlavní oslava 
bude samozřejmě 25. Vánoční koncert.

Uvažovali jste o profesionální dráze?
Každý muzikant alespoň část svého hu-
debního života uvažuje o  profesionál-
ní dráze. Trochu to ale chce, aby o  tom 
samém uvažovali i  ti druzí, jako jsou 
posluchači, promotéři a  případně další 
muzikanti. J Profesionální muzikantská 
kariéra je každopádně velký kus řehole 
a  vlastně ani nevím, jestli bychom o  to 

stáli a hlavně jestli by pro to byl dostatek 
talentu a znalostí.

Co chystáte na dalších dvacet pět let?
Oslavu 30., 40. a 50. výročí kapely. J Ur-
čitě chceme hrát pro radost sobě i našim 
příznivcům, snad udělat ještě pár dalších 
skladeb Beatles a  hlavně odehrát samý 
skvělý koncerty.

Vrcholem sezony jsou Vánoční koncerty 
pořádané v  Domě kultury, tyto koncer-
ty bývají vyprodány, takže kdy bude ten 
letošní a od kdy budou lístky v předpro-
deji? 
Letošní Vánoční koncert s  orchestrem 
v  plné sestavě se odehraje ve  Velkém 
sále Domu kultury v sobotu 19. 12. 2015 
od 19:30. Hostem koncertu bude legen-
da české rockové hudby Luboš Pospíšil 
s kapelou 5P, složenou mimochodem ze 
samých úžasných muzikantů. Vstupenky 
budou v  předprodeji na  známých mís-
tech od pondělí 7. prosince.

Poděkujme skupině The Boom a  or-
chestru za  to, že jsou a  že se jim daří 
propagovat naše město. Popřejme 
úspěšný vstup do dalších let a třeba i vy-
prodanou halu O2 Arenu, kde jako host 
vystoupí Sir Paul McCartney, anebo jen 
titulek s podpisy na zádi nového trolej-
busu, pro začátek.

PaedDr. Per Brázda, 
KSČM, zastupitel města

foto: archiv

POZVÁNKA

Přední český basový kytarista, mul-
tiinstrumentalista, zpěvák, rodák 
z Ústí nad Labem, který 1. listopa-
du oslavil 51. narozeniny, Richard 
Scheufler, vystoupí v pátek 11. pro-
since v Domě kultury.
Hudebník Richard Scheufler je 
v současné době členem Prague 
Philharmonic Orchestra a podílí se 
na hudebních aktivitách Michaela 
Kocába, s kterým před devíti lety stál 
u vzniku Pražského Výběru II. 
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Při příležitosti oslav svého jubilea zasvětila jedna z nejmladších fakult měsíc listopad 
populárně naučné akci „Čtvrtky patří vědě”.

Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem vznikla 4. 11. 2005 z Ústavu pří-
rodních věd. Na  nově vzniklou součást 
UJEP přešly katedry biologie, fyziky, geo-
grafie, chemie, matematiky a informatiky 
z pedagogické fakulty. 
Již několikrát vyhrála titul Fakulta roku 
v  oboru přírodních věd z  celé ČR. Fa-
kulta nabízí moderní i  tradiční obory, 
jako jsou například Aplikované na-
notechnologie, Toxikologie a  analýza 

škodlivin nebo Aplikované počítačové 
modelování.
V rámci oslav 10. výročí svého založení 
pořádala fakulta každý listopadový čtvr-
tek netradiční populárně naučné akce 
pro studenty i širokou veřejnost.
Dne 5. 11. to byl „Jeden den na  vejšce” 
určený především studentům středních 
škol, aby si vyzkoušeli vysokoškolské 
studium na  vlastní kůži. Soutěžili při-
tom o hodnotné ceny. Dne 12. 11. 2015 
se vědci přesunuli do centra města, kon-

krétně do  kavárny Café IN v  OC Fo-
rum, kde s  nimi mohli kolemjdoucí při 
kávě podebatovat na témata vědecká, ale 
i  osobní. Týden na  to, 19. 11. 2015, se 
na fakultě konala „Noc vědců”, kde si ná-
vštěvníci mohli, mimo jiného, zkusit uté-
ct z tajuplné Frankensteinovy laboratoře.

Výstavu prací posluchačů Univerzity třetího věku UJEP lze do konce letošního roku 
navštívit v Obchodním domě Labe. 

Ve  druhém poschodí OD  LABE 
v prostorách SOB Nábytek vystavují 

posluchači Univerzity třetího věku díla, 
která vznikla v  rámci kurzu Grafickou 
cestou pro pokročilé. Pod vedením lek-
tora Mgr. Aloise Kračmara se univerzitní 
senioři schází pravidelně každý čtvrtek 
po  12 týdnů v  semestru. Ve  vystavová-
ní svých prací nejsou žádnými nováčky 
- pravidelné expozice pořádají ve  veřej-
ných prostorách Ústeckého kraje, např. 
v  Mostě, Teplicích, Praze, Ústí nad La-
bem a Děčíně.
Současná výstava v  OD  LABE zahrnuje 
okolo 30 prací, které jsou osobní výpo-
vědí každého posluchače. Další výstava 
posluchačů kurzu Grafickou cestou pro 
pokročilé, tentokráte v prostorách lobby 

Multifunkčního informačního a  vzdě-
lávacího centra UJEP v Kampusu UJEP, 
bude otevřena od 26. listopadu.

Po celý listopad byla v prostorách Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem instalována výstava Luxembourg 2015, kterou pro tuto příležitost zapůj-
čilo přímo velvyslanectví Lucemburského velkovévodství.

Díky spolupráci Vědecké knihovny 
s Fokus kafe se v listopadu promítaly 

ve  Filmovém klubu F 20 filmy z  lucem-
burské koprodukce: Mamánek, Klauni 
a Post partum . 
V  těchto akcích hodlá univerzitní 
knihovna pokračovat i  v  příštím roce: 
na  duben 2016 připravuje Nizozemské 
dny a  Slovenské dny má naplánovány 
na listopad 2016. 

Ludvík Hlaváček 
oceněn
Cenu Ministerstva kultury za  přínos 
v oblasti výtvarného umění získal peda-
gog Fakulty umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem PhDr. Ludvík Hlaváček. 

Doktor Hlaváček absolvoval v  letech 
1961–1966 Filozofickou fakultu UK 

v  Praze. Pracoval v  Ústavu dějin umění 
ČSAV, po  podpisu Charty 77 vystřídal 
několik manuálních zaměstnání, po roce 
1989 působil jako zástupce šéfredaktora 
časopisu Výtvarné umění a  především 
jako ředitel Sorosova centra pro součas-
né umění Praha. 
V  současné době doktor Hlaváček za-
stává pozici ředitele Nadace pro součas-
né umění Praha a  pedagogicky působí 
na katedře teorie a dějin umění Fakulty 
umění a designu UJEP, kde se věnuje vý-
chově svých nástupců v rámci studijního 
oboru Kurátorská studia.
Ústecká univerzita je hrdá, že má ve svých 
řadách takto uznávanou osobnost.

Grafickou cestou

Univerzitní knihovna přiblížila Lucembursko

stránku připravila Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP

ZÁJEMCI z řad veřejnosti si mohli  
s přírodovědci popovídat v Café IN  
v OC Forum               Foto: UJEP

Foto: UJEPFoto: UJEP

GRAFIKY ozdobily prodejní 
expozici nábytku Foto: UJEP
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Fokus Labe je nestátní nezisková orga-
nizace, která sdružuje odbornou i laic-

kou veřejnost v  oblasti péče o  duševní 
zdraví a  občany s  duševním onemocně-
ním, realizuje komplexní péči komunitní-
ho typu o dlouhodobě duševně nemocné, 
poskytuje klientům služby zaměstnanosti 
a  realizuje sociální podnikání. Svou čin-
nost rozvíjí v  Teplicích, Litoměřicích, 
Děčíně a především u nás v Ústí nad La-
bem. Posláním Fokusu Labe je podpora 
lidí s duševním onemocněním v návratu 
a uplatnění ve společnosti nalézáním mož-
ností pro jejich další osobní a pracovní re-
alizaci; prosazování myšlenky komunitní 
(neústavní) péče; přispívání ke komplexní 
péči a naplňování potřeb lidí s duševním 
onemocněním včetně prosazování jejich 
práv. O činnosti, poslání a cílech jsem si 
povídala s PhDr. Lenkou Krbcovou Maší-
novou, předsedkyní spolku.

Vyvracení mýtů

Když hovoří o svých klientech, tak uslyší-
te, že jsou to kolegové se zkušeností s psy-
chickým onemocněním. Je cítit respekt, 
důstojnost. Nejsou to blázni, pacienti, 
ale lidé jako my všichni, kteří mohou žít 
a fungovat v normálním prostředí a starat 
se o sebe. Snaží se o vyvracení mýtů spoje-
ných s duševně nemocnými lidmi. Jedním 
z největších mýtů je, že lidé se schizofrenií 
jsou nebezpeční násilníci. Pravda je, že 
v 99% agresi obrací proti sobě, což může  
končit i sebevraždou. Podíl osob s duševní 
nemocí na násilných činech a zločinnos-
ti je stejný jako u ostatní populace. Další 
mýtus je, že patří do  léčeben, nemohou 
pracovat, jsou líní, nebo mentálně retar-

dovaní. Naopak, nemají primárně posti-
žený intelekt a velmi často se pojí s genia-
litou. Mezi známými osobnostmi s  touto 
nemocí najdeme Miloše Kopeckého, Otu 
Pavla, Richarda Müllera a další.

Neviditelní lidé

Jako reakce na  nekorektní informace 
ohledně osob se zkušeností s schizofrenií 
vznikl projekt „Neviditelní lidé“. Jedná 
se o putovní výstavu, která mapuje živo-
ty lidí s duševní nemocí, dále o billboar-
dovou kampaň a  především o  natočení 
dokumentárního filmu „Neviditelní lidé“ 
pod režijní taktovkou Bohdana Blahovce, 
jednoho z našich nejlepších dokumentár-
ních režisérů. V současnosti výstava putu-
je po školách, kde se studenti dozvědí vše 
o schizofrenii, mohou si vyzkoušet svěrací 
kazajku, ale především pohovořit s  lidmi 
se zkušeností s  psychickým onemocně-
ním. K  natáčení dokumentu byl pozván 
i  Zdeněk Pohlreich, aby ochutnal něco 
z kuchyně Literární kavárny, kde tito lidé 
pracují. Chutnal mu hlavně výtečný čoko-
ládový cheesecake, nebo masová paštika 
se slaninou a drůbežími játry. Povyprávěl 
o svých začátcích v podnikání, zkušenos-
tech a celkově činnost Fokusu Labe hod-
notil velmi kladně.

Z duše dobré!

A kde můžete nabídku ústeckého Fokusu 
ochutnat vy? Například v Literární kavár-
ně v  knihovně univerzity, ve  Fokus kafe 
v  ulici Prokopa Diviše, nebo v  prodejně 
La Buž v  Pařížské ulici. Ochutnala jsem 
a doporučuji. Opravdu „z duše dobré“.

Bejvák

Samostatné chráněné bydlení je jedna 
z dalších aktivit Fokusu Labe. Pro komu-
nitní bydlení má k  dispozici dva domy, 
stojící vedle sebe v Tiché ulici v Ústí nad 
Labem. Následný typ bydlení jsou chrá-
něné byty s  menší intenzitou spolupráce 
s  terapeuty. Fokus rovněž podporuje sa-
mostatné bydlení formou terénní práce 
v bytech klientů. Skoro vše, co je s bydle-
ním spojeno, mohou všichni, kteří mají 
zkušenost s  duševním onemocněním, 
řešit v nově vzniklé službě s názvem „Bej-
vák“. Potřeby pomoci řeší tým bydlení 
každé pondělí od 14 do 17 hodin v ulici 
Stroupežnického - v sídle Fokusu Labe.

Terénní komunitní tým

Je to služba určená pro dospělé se zá-
važným duševním onemocněním, kte-
ří vypadávají z  odborné péče nebo mají 
problémy docházet k ambulantním ošet-
řením. Zahrnuje i spolupráci s rodinnými 
příslušníky. Jeho sídlo je ve Školní ulici 26 
v Teplicích.  Konzultace jsou každý všední 
den od 8 – 16 hodin. Fokus Labe můžete 
potkat u sebe v obvodu, kde pečují o zeleň, 
nebo na  různých veletrzích a  vánočních 
trzích, kde prodávají svoje nádherné šité 
hračky a jiné výrobky. Lidé se zkušeností 
s  duševním onemocněním se tedy díky 
Fokusu Labe mohou realizovat v  gastro-
nomii, v péči o zeleň, v zakládání zahrad 
nebo ve výrobě šitých hraček. O aktivitách 
Fokusu Labe by se dalo napsat mnohem 
více. Je to organizace se širokým záběrem. 
Pro více informací a kontaktů doporučuji 
navštívit stránky www.fokuslabe.cz. Urči-
tě zaskočte na z duše dobré jídlo. A jako 
poděkování pro PhDr.  Lenku Krbcovou 
Mašínovou a celý tým Fokusu Labe jeden 
vzkaz: „Hele, to co děláte, fakt není vůbec 
blbý!“

Mgr. Lenka Jaremová, 
UFO

Tak těmito, pro něj typickými slovy, zhodnotil činnost neziskové organizace Fokus 
Labe Zdeněk Pohlreich . 

ZDENĚK Pohlreich před ochutnávkou občerstvení  
v Literární kavárně ústecké univerzity Foto: Fokus Labe

ZDENĚK Pohlreich lidem, které zaměst-
nává Fokus Labe, poblahopřál     
 Foto: Fokus Labe
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V nových pelíšcích si lebedí tři pejsci z ústeckého Centra pro zvířa-
ta v nouzi. Darovali jim je dva milovníci psů - Vlastimil Neumann 
a Nora Vašíčková ze Zlína. Jak se stalo, že si lidé z druhého konce 
republiky vybrali k obdarování právě útulek v Ústí nad Labem?

Vše odstartoval Ústečan Jaroslav Va-
něk, jeden z nejobětavějších dobro-

volníků útulku. Nejstaršího útulkového 
pejska, asi sedmnáctiletého Čendu, při-
hlásil do  facebookové soutěže o  poho-
dlný psí pelech. A napsal k němu poví-
dání, které se zalíbilo tolika lidem, že se 
ústecký útulek záhy stal adeptem číslo 
jedna na výhru. Ovšem soutěž potrvá až 
do konce listopadu, takže zatím nemá ví-
tězství jisté.

„Na  můj profil se ozva-
li lidé, které zaujal můj 
komentář a  tak se roz-
hodli, že Čendovi a jeho 
kamarádovi Rexíkovi 
pošlou dva pelíšky, kdyby 
se něco zvrtlo a  ta sou-
těž jim náhodou nevy-
šla,“ říká Jaroslav Vaněk 
(na  Facebooku Eddy 
Kolibřík). A  dodává, že 
uvedení dárci nakonec 
poslali pelíšky tři a  na-
vrch ještě dva pytle kva-
litních granulí a žvýkací kosti. 
 “S  přítelkyní Norou Vašíčkovou máme 
rádi zvířátka, obzvláště pejsky. Když mů-
žeme, pomůžeme a  to nejen v  Česku, ale 
třeba i na Slovensku,“ vyznává se Vlastimil 
Neumann. Potvrdil, že Čendu si opravdu 
vybrali proto, že je mile zaujalo jeho origi-
nální povídání na Facebooku. „Chytlo nás 
to u srdíčka a řekli jsme si, že jemu i jeho 
kamarádům uděláme radost,“ říká.
Jejich dar útulek samozřejmě přivítal. 

„Chtěli bychom oběma poděkovat za  za-
slání tří krásných pelíšků našim svěřen-
cům, kteří je v nastávající zimě jistě oce-
ní. Díky nim budou mít tlapky v  teple,“  
ocenila dar vedoucí útulku Jaroslava Jež-
ková.
 Tlapky v  teple by jistě rádi měli všich-
ni pejsci ze zhruba padesáti členného 
osazenstva útulku. Je to tedy tip i  pro 
ústecké milovníky zvířat před nadcháze-
jícími Vánocemi. A uživatelé Facebooku 
mohou pomoci k  ještě jednomu pelíšku 
také pouhým klikem pod Čendův sou-
těžní komentář. Který útulek totiž bude 
mít 30. listopadu nejvíce označení „To se 
mi líbí“, ten pelech získá. Hlasovat mů-
žete zde, Čendův komentář je hned ten 
první: https://www.facebook.com/doo-
op.eu/photos/a.166829529994487.41649
.153575731319867/1082381015105996/
?type=3&theater

Milí Ústečané, máte rádi psy a k tomu i trochu volného času? Staňte se dobrovol-
níkem Centra pro zvířata v nouzi, jeho pracovníci a hlavně čtyřnozí obyvatelé vás 
rádi přivítají.

„V  současné době k  nám dochází 
kolem dvaceti dobrovolníků pra-

videlně a  dalších zhruba třicet občas. 
Pro útulek je to vítaná pomoc, protože 
není v  našich možnostech chodit s  na-
šimi svěřenci na vycházky a tak by byli 
zavření celý den v kotci,“ potvrdila ve-
doucí centra Jaroslava Ježková. Doda-
la, že zároveň se tak občané města učí 
péči o zvířata a  lásce k nim. Poznávají, 
co péče o pejsky obnáší a mohou sami 
zvážit, zda-li si psa pořídí domů.

Vycházky probíhají denně mezi 14 -16 
hodinou, jedna minimálně dvacet mi-
nut. Můžete vyvenčit jednoho pejska, 
nebo postupně i  několik. Útulkovými 
dobrovolníky se mohou stát i děti star-
ší dvanácti let, ty ale musí mít od  ro-
dičů podepsané prohlášení (formulář 
dostanou zájemci v útulku, nebo si ho 
mohou stáhnout z jeho webových strá-
nek).
Všem, kteří nezištně pomáhají opuš-
těným psům, patří velké poděkování.

Dobrovolníci, díky, jste vítaní

stránku připravila Jitka Hadašová
 foto: Centrum pro zvířata v nouzi

a Jaroslav Vaněk

Z vánočního přání opuštěných pejsků

Jaroslav Vaněk: 
Nejkrásnější dárek
Blíží se čas svátků vánočních
kdy každý dosyta se nají
a páníčci svým milovaným pejskům
dáreček pod stromeček dají.
My opuštění domov nemáme
našim domovem útulek se stal.
A v tom je ten „zakopaný pes“!
Kdo by nám asi dárek dal?
V našich očích bezelstných
mnohým objeví se slzička,
když Vánoce budeme trávit
pohledem přes mříž a bez páníčka.
Však o jednom krásném dárku
nám nechtěným se v noci zdá,
najde se mezi vámi někdo
kdo nám ten dárek z lásky dá?
Nejkrásnější dárek pro pejska je,
když z útulku vezmete ho domů!
Opuštění z ústeckého útulku

Ježíšek pro chlupatý kožíšek 
Již tradiční vánoční akci pořádá letos 
Centrum pro zvířata v  nouzi od  18. 
do  23. prosince. Zájemci si mohou 
přijít útulek prohlédnout a  psům 
a kočkám nadělit pod stromeček dob-
ré krmení a  pamlsky. A  kromě toho 
také veškeré potřeby pro ně, hlav-
ně deky (ne ale péřové), pelechy, psí 
oblečky a  stelivo pro kočky. Letošní 
akce bude o  to významnější, že cen-
trum zároveň oslavuje dvacet let své 
existence. Za tu dobu jím prošlo na 11 
tisíc opuštěných zvířat, z nichž větši-
na dříve či později našla nový domov.
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Kostelní náměstí
 Sobota 28. 11. Ledové kluziště
 14:00 Zahájení provozu kluziště

 Sobota 5. 12. 
  14:15 Dětská Superstar s Yvettou Blanarovičovou

 Neděle 6. 12.  
 15:30 Vánoční dětský koncert s Heidi Janků

 Neděle 13. 12. 
 16:00 Vánoční koncert 

Daniel Hůlka a Kamila Nývltová

 Neděle 20. 12. 
 16:00 Vánoční koncert – Jaroslav Uhlíř 

Ledové kluziště
  Bruslení každý den 10:00–18:00 
  28. 11. – 31. 12.
  Během prosince program se sportovními kluby 

z Ústí nad Labem.
Dopolední bruslení pro děti a školy.

 Sobota 28. 11. 
 14:00 Slavnostní otevření ledového kluziště

s moderátory Fajn North Music

 Čtvrtek 24. 12. 
  Vánoční bruslení

 Čtvrtek 31. 12. 
   Silvestrovské bruslení
  Aktuální informace na www.usteckevanoce.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Adventní neděle s    

 Neděle 6. 12. 
 19:00 Markéta Mátlová, vstupné 200 Kč

 Neděle 13. 12. 
 19:00 Jaroslav Svěcený, Ústecký dětský pěvecký 

sbor UJEP, vstupné 200 Kč

 Neděle 20. 12. 
 19:00 Lenka Filipová, vstupné 200 Kč
  Předprodej vstupenek v Kulturním domě, OC 

Forum a na Vánočních trzích

  13. 12.–3. 1.
  Výstava betlémů

OC FORUM
 Pondělí 30. 11. 
  Ježíškova pošta (do 24. 12.)
  Vánoční sbírka nadace Centropol pomáhá 

(do 24. 12.)

 Sobota 5. 12., 12. 12., 19. 12. 
 Neděle 6. 12., 13. 12., 20. 12. 
  Vánoční workshopy pro děti, vánoční řemesla 

a další překvapení

Lidické náměstí
 Neděle  29. 11.   I. Adventní neděle
 13:00 Vyhlášení cen „Soutěž s vílou Miladou“
 13:30 Vánoce s ALBERTÍKEM
 16:00 Bohuš Matuš a Tereza Mátlová
 17:00 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

Zpěv vánočních koled
  Vánoční facepaiting
  Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí  30. 11.   Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 1. 12.   Divadélka pro děti
 15:00–17:00 Odpoledne se Sváťovo dividlem 

a Divadlem Krabice Teplice

 Středa  2. 12.  Divadelní středa
 16:00–18:00 Den se Severočeským divadlem opery 

a baletu
Ústečtí trubači

 Čtvrtek 3. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Jitka Dolejšová a její Band

 Pátek  4. 12.   Historický pátek
 16:00–18:00 Jelen přiváží historický pátek aneb jak se 

slaví Vánoce v historickém stylu s Festive

 Sobota  5. 12.   Mikuláš
 15:00–18:00 Slavíme Čerta a Mikuláše 

s Muzeem Čertů z Úštěka
Čertovský kankán, ohnivá show, soutěže 
a další pekelný program, Zoo vláček, zvířecí 
farmička

 Neděle  6. 12.   II. Adventní neděle
 15:00–17:00 Živý Betlém s agenturou Modua

Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 7. 12.   Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 8. 12.  Divadélka pro děti
 15:00–17:00 Odpoledne se Štěpánčiným divadélkem 

O Koblížkovi na cestách a O strašidle 
a vodníkovi

 18:00–18:30 Ústečtí trubači

 Středa 9. 12.  Den s muzeem
  15:00–18:00 Den s ústeckým muzeem

 Čtvrtek 10. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Dechovka s Josefem Zochem

 Pátek 11. 12.  Historický pátek
 16:00–18:00 Jelen přiváží historický pátek aneb jak se 

slaví Vánoce v historickém stylu s Festive

 Sobota 12. 12.  Den s Kulturním střediskem
 15:00–18:00 Ústecká hudební scéna 

 Neděle 13. 12.  III. Adventní neděle
 15:00–18:00 Vánoce trochu jinak se Zdendou Lukeslem

Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 14. 12.  Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 15. 12.  Divadélka pro děti
 16:00–18:00 Divadlo Uličník
 18:00–18:30 Ústečtí trubači

 Středa 16. 12.  Den s univerzitou
  16:00–18:00 Sbory KHV UJEP

 Čtvrtek 17. 12.  Energie pomáhá
 15:00–19:00 Charitativní akce s  

  Vánoce s Jaroslavem Sapíkem 
aneb kulinářská show
Soutěž o Ústeckou vánočku (pletení 
vánoček, ochutnávka nejlepších salátů 
a domácích vánoček)

  info o soutěži na www.usteckevanoce.cz

 Pátek 18. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Dechovka s Vinšovankou

 Sobota 19. 12.  Vánoční divadélka
 16:00–18:00 Divadlo Uličník

 Neděle 20. 12.  IV. Adventní neděle
 15:00–18:00 Pohádkové odpoledne - Ježíšek žije

České vánoční tradice
Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 21. 12.  Divadelní odpoledne
 15:00–18:00 Sváťovo dividlo a Divadlo Krabice Teplice

 Úterý 22. 12.  Rozsviťme Ústí nad Labem
 16:00–18:00 7. ročník charitativní akce společnosti 

Attigente. Hostem večera Josef Vágner 

 Středa 23. 12.  Hudební odpoledne
 16:00–18:00 koncert Brass Bombers 

Ústečtí trubači

Doprovodný program
  Ve vybraných dnech na Lidickém náměstí
  dětský vláček, historický kolotoč, ZOO 

vláček, betlém, zvířátka ze ZOO, rozlévání 
rybí polévky, ochutnávky domácích salátů 
a soutěž o nejlepší Ústeckou vánočku

Ježíškova pošta
  30. 11.–24. 12.
 10:00–18:00 Ježíškova pošta v OC Forum

Přijďte s vánočním přáníčkem a nechte si ho potvrdit andělským razítkem v naší Vánoční poště.
 o Zaregistrujte se do adventního kalendáře.
 o Každý den na Lidickém náměstí otvíráme jedno okénko adventního kalendáře. 

I Vy můžete získat dárek od Ježíška!

Neděle eděle NN  29. 11.   1 2 I. Adventní neděleI. Advent
13:00 Vyhlášení cen „Soutěž s vílou Miladou“yhlá13:00 Vy cen „Soutěž s vílou
13:30 Vánoce s ALBERTÍKEM0 Vánoce s3:30 TÍKEM

 SobotaSobotaa 12. 12.  12 Den s Kulturním střediskemdiskemDen s Kulturním středdi
15:00–18:00 Ústecká hudební scéna 15:00–188:00 Ústecká hudební scé a

 Neděle Neděle 13. 12.   13. 12 III. Adventní neděleAIII ntní neděle

Více informací, další akce a podrobný program na www.usteckevanoce.cz

Ústecké VánoceceonánonáVesÚÚ Vákékececctest
Lidické náměstí / Kostelní náměstí

Vánoční trhy 29. 11. – 23. 12. 10:00–19:00

Generální partneři

Slavnostní zahájení 
v neděli 29. 11. od 13:30 na Lidickém náměstí

facebook.com/usteckevanoceZměna programu vyhrazena.
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