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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

právě držíte v rukách listo-
padové číslo Ústeckých no-
vin. Jako vždycky v něm na-
jdete důležité informace
o dění v našemměstě. A dě-
je se toho skutečně hodně.
Významným počinem je
navrácení plného členství
v EAZA naší zoologické za-
hradě. Za to jsem opravdu
rád a věřím, že se zoo ko-
nečně po letech trápení po-
souvá tím správným smě-
rem. Další velice významná
věc nás teprve čeká, a tou je
rekonstrukce mostu Edvar-
da Beneše. Ústecký kraj s ní
měl sice začít už dávno
v minulosti, ale lepší pozdě
než nikdy. Samotná rekon-
strukce bude velkým ome-
zením pro město, ale bohu-
žel jde o nutnost, kterou
budeme muset společně
přečkat. Benešák si tu svou
rekonstrukci skutečně za-
slouží. Mezi dalšími aktua-
litami najdete nově otevře-
né hřiště na discgolf na
Severní Terase, nové cyklo-
stojany, nové auto pro pe-
čovatelskou službu a spous-
tu dalších věcí. Nechybí pří-
spěvky ze škol a dalších
městských organizací spo-
lečně s tipy na zajímavé ak-
tivity. Každý si zkrátka při-
jde na své, tak je nepře-
hlédněte. Na závěr se mu-
sím ještě vyjádřit k první-
mu zasedání nového zastu-
pitelstva města. Podařilo se
zvolit vedení s devítičlen-
nou radou města. Na úplný
závěr chci poděkovat spolu-
občanům-voličům, že vů-
bec přišli k urnám, aby uká-
zali, že jim osud Ústí nad
Labem není lhostejný.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem
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NOVÉ VEDENÍMĚSTAÚSTÍ NAD LABEM

Na základě výsledků letošních komunálních vo-
leb zasedlo 24. října poprvé v novém složení Zastu-
pitelstvo města Ústí nad Labem. Na ustavujícím jed-
nání byl zvolen primátorměsta, jeho náměstci a radní.
Na úvod zasedání složili zastupitelé slavnostní slib.
Zastupitelé taky zvolili nové vedení města Ústí nad La-
bem. Primátorem se opět stal Petr Nedvědický (ANO
2011).

Funkci prvního náměstka primátora bude zastávat
Tomáš Vlach (ANO 2011). V pořadí druhým náměst-
kem je Bohumil Ježek (SPD). Třetí náměstkyní byla
jmenována Věra Nechybová (UFO). Zvoleni byli také
radní: Pavel Tošovský (ODS), Michal Mohr (SPD), Eva
Nováková (ANO 2011), Jiří Horák (ANO 2011) a Eva Fi-
alová (ANO 2011).
Seznam zastupitelů najdete na straně 2.

Dárci krve byli
slavnostně oceněni
Tradiční slavnostní akce
k ocenění bezpříspěvko-
vých dárců krve opět pro-
běhla v Severočeském di-
vadle. Zlaté plakety prof.
MUDr. Jana Janského a Zla-
té kříže Českého červeného
kříže 1. – 3. stupně byly pře-
dány jako vyjádření díku za
bezpříspěvkové darování
krve. Oceněno bylo celkem
153dárců: Zlatá plaketaProf.
MUDr. Jana Janského za
uskutečnění 40 odběrů ob-
drželo 98 dárců, Zlatý kříž
III. stupně za uskutečně-
ných 80 odběrů obdrželo
30 dárců, Zlatý kříž II. stup-
ně za uskutečněných 120
odběrů obdrželo 17 dárců
a Zlatý kříž I. stupně za
uskutečněných 160 odběrů
8 dárců. Slavnostního pře-
dávání se zúčastnil také
primátor města Petr Ned-
vědický, který poděkoval
všem dárcům. Pro dárce byl
připraven kulturní pro-
gram. Akci zajistilo statu-
tární město Ústí nad Labem
ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem.
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Parkoviště pod
Větruší vítá řidiče

Nové parkoviště vyrostlo na
místě bývalého autobazaru
v ulici Přístavní. Nabízí
téměř sto míst. Kompletní
kapacita parkoviště je
99 míst, z toho je pět vyčle-
něno pro invalidy. Parko-
viště bude osazeno závorou
a zpoplatněno dle ceníku
Městských služeb Ústí nad
Labem. Celkové náklady
na vybudování parkoviště
včetně přeložek sítí a úprav
sjezdu činily 7 487 000 Kč.

Seznam zastupitelů
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Dvě otázky pro ředitelku Dopravního podniku SimonuMohacsi o rozvoji MHD

Jaké jsou plány doprav-
ního podniku na zajiště-
ní fungovaní MHD v do-
bě omezení dopravy na
Benešověmostě?
Dopravní podnik města Ús-
tí nad Labem zavádí od
28. října novou linku X, kte-
rá bude prozatím obsluho-
vána autobusy. Linka X po-
jede od Divadla, přes Míro-
vé náměstí,Mariánskýmost
na Střekov. Interval na této
lince bude v brzkých ran-
ních hodinách 15 minut,
přes den 10 minut a večer
pak 30 minut. O víkendu
ráno a večer v intervalu 30
minut, v ostatní době

10 minut. Na základě vy-
hodnocení dopravní situa-
ce, související s dopravními
opatřeními provázejícími
uzavření mostu, je DPmÚL
připraven následně nasadit
parciální trolejbusy pro ob-
sluhu oblasti Střekova.
V současné chvíli DPmÚL
disponuje devíti parciální-
mi trolejbusy, které jsou
využívány v denním provo-
zu a při výlukách na trolej-
busových linkách. Vzhle-
dem k faktu, že uzavření
mostu Dr. Edvarda Beneše
bude pro nás všechny nová
dopravní zkušenost, která
se samozřejmě bude vyvíjet
v čase, nasazení parciálních
trolejbusů od okamžiku
uzavření mostu není reál-
né. Zcela určitě bude do-
cházet k úpravám těchto
dopravních opatření pří-
padně. i jízdních řádů,
o kterých bude DPmÚL včas
informovat.

Předpoklad uzavírky mostu
je dle prohlášení Krajského
úřadu plánováno do konce
roku 2025. Pro zajištění do-
pravní obslužnosti stře-
kovské strany Ústí nad La-
bem budou sloužit i nově
vysoutěžené parciální tro-
lejbusy, jejichž první do-
dávka by měla přijít nej-
později v 1. čtvrtletí 2024.

Kam směřuje dopravní
podnik v dalších letech?
Jak už jsem se zmíni-
la, chystáme se v roce
2024–2025 k obměně téměř
poloviny trolejbusové trak-
ce. A poněvadž jsme uza-
vřeli Rámcovou dohodu na
dodávku až 33 ks parciál-
ních trolejbusů, budeme se
jimi snažit obsloužit i ty
části města, ve kterých není
trolejové vedení. Tím
bychom mohli snížit flotilu
autobusů a vynaložit tak
méně finančních prostřed-

ků na snížení průměrného
stáří vozů. Velkým projek-
tem pro nás zůstává Zavá-
dění vodíkové mobility ve
městě Ústí nad Labem, kte-
rý je ojedinělý svou kom-
plexností a prvenstvím
v podepsané Rámcové do-
hodě na nákup autobusů
s vodíkovými palivovými
články. Nákup nových vozi-
del je pro nás prioritou. Na-
ši cestující očekávají po-
skytování kvalitních služeb,
ke kterým patří i moderní
dopravní prostředky.
Snažíme se i o soběstačnost
vybraných provozů. V rámci
energetických úspor jsme
dokončili rekonstrukci bu-
dovy pomocných provozů.
Na střeše budovy ve vozov-
ně v Předlicích máme
umístěnou fotovoltaickou
elektrárnu, která by měla
pokrýt energetické potřeby
správní budovy. Na výstav-
bu další fotovoltaické elek-

trárny je připravena i bu-
dova v Revoluční ulici, kde
se nachází naše zákaznické
centrum a dispečink. V plá-
nu máme výstavbu modu-
lové budovy pro naše řidiče
trolejbusů, která by měla
být soběstačná z pohledu
energetické náročnosti, vy-
užití sluneční a geotermální
energie i šedé vody. Bonu-
sem bude i nabíječka elek-
tro automobilů, které se
chystáme nakoupit v nej-
bližších dvou letech s pod-
porou finančních prostřed-
ků z dotací. Máme vize pří-
mo i v dopravě, resp. do-
pravní obslužnosti, ale pro-
tože jsou na úrovni úvah
a plánů, nemají ještě kon-
krétní podobu a nelze k nim
poskytnout bližší informa-
ce. Konkrétnější podobumá
projekt výstavby jednosto-
pé trolejbusové tratě Vý-
stupní, na kterou budeme
rovněž čerpat dotaci.

Pečovatelská službamá nové auto pro terénní služby
Pečovatelská služba Ústí
nad Labem rozšířila svůj
vozový park o novou Hyun-
dai i10. Jde o malé osobní
auto, které bude využíváno
pro dopravu pečovatelek
a sociálních pracovnic za
klienty.
Velikost vozu je do pře-

plněných sídlištních ko-
munikací optimální. „Ná-
kup vozidla jsme jako zřizo-
vatel této služby rádi pod-

pořili, protože víme, jak dů-
ležitou roli hraje právě tato
příspěvková organizace při
zajištění péče o méně sobě-
stačné seniory,“ vysvětlil
náměstek primátora Tomáš
Vlach.
Pečovatelská služba Ústí

nad Labem v současné době
pečuje o přibližně 230 klien-
tů, kteří bydlí na území
města Ústí nad Labem, ale
je nápomocna i občanům

Chlumce, Telnice, Chaba-
řovic, Velkého Chvojna, Li-
bouchce, Petrovic a Ryjic.
Díky posílení vozového
parku bude možné nabíd-
nout terénní sociální služ-
bu i dalším obcím v ústec-
kém regionu.
Pečovatelská služba po-

skytuje široké spektrum
činností. Pečovatelky po-
máhají seniorům, zdravot-
ně postiženým i chronicky

nemocným s hygienou, ob-
lékáním, svlékáním, s pří-
pravou a podáním jídla
a pití, praním prádla. Pokud
je potřeba zajistí nákup či
úklid domácnosti. Dopro-
vázejí klienty k lékaři nebo
na úřady a vykonávají pro
ně různé pochůzky. A v pří-
padě osamělých osob jsou
pečovatelky velkou psy-
chickou oporou a jistotou.
Často se stává, že jsou jedi-

nými lidmi, se kterými kli-
ent za celý den promluví.
„Téměř každý člověk

miluje svůj domov a chce
v něm zůstat co nejdéle. Pe-
čovatelská služba Ústí nad
Labem se snaží svými služ-
bami umožnit lidem zůstat
doma, i když jim dojdou síly
se o sebe a svou domácnost
postarat,“ doplnila ředitel-
ka organizace Ditta Hro-
mádková.
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Eva Fialová
( 0 )

Josef Holub
( 0 )

Jiří Horák
( 0 )

Tomáš Kirbs
( 0 )

Jiří Krois
( 0 )

Petr Nedvědický
( 0 )

Jiří Valenta
( 0 )

Martin Krsek
(P stí)

Petr Krause
(Koalice SP , Trikolora)

Marie Čápová
(Vaše stí)

Věra Nechybová
( F )

Eva Nováková
( 0 )

Jaroslav Pém
( 0 )

Pavel Peterka
( 0 )

Alena Pinkasová
( 0 )

Lukáš Sinu
( 0 )

Tomáš Vlach
( 0 )

Jan Bartoníček
(P stí)

Lukáš Blažej
(P stí)

Jan Hrouda
(P stí)

Jana KočárkováMaredová
(P stí)

Richard Loskot
(P stí)

DušanOslej
(P stí)

Karolína Žákovská
(P stí)

Jaromír Hůla
(Koalice SP , Trikolora)

Bohumil Ježek
(Koalice SP , Trikolora)

Michal Mohr
(Koalice SP , Trikolora)

Patricie Šejnohová
(Koalice SP , Trikolora)

Martin Balej
( S)

Kateřina Pejznochová
( S)

Michal Šidák
( S)

Zdeněk Grus
(Vaše stí)

Yveta Tomková
(Vaše stí)

Lenka Vonka Černá
(Vaše stí)

Petr Křivan
( F )

Jiří Madar
( F )

Pavel Tošovský
( S)

Poznámka
Tři zastupitelé byli omlu-
veni z jednání, proto nema-
jí fotoportrét.
Zařazení politických stran
je dle platných kandidát-
ních listin, a to ke dni usta-
novujícího Zastupitelstva
města Ústí nad Labem.
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O jeho platnosti rozhodl
okresní soud v Ústí nad La-
bem. Usnesení soudu na-
bylo právní moci, definitiv-
ně tak byl po 23 letech vy-
řešen nejdelší soudní spor.
Schválení soudu předchá-
zelo schválení zastupiteli
města.
Na základě konstatování

současného stavu řízení
strany uvedly, že předmě-
tem soudního řízení byl
nedoplatek dílčích faktur,
nedoplatek ceny související
s valorizací a uplatněné
sankce z údajného prodlení
se zaplacením faktur, tedy
celkem 53milionů korun.

aloba na zaplacení
částky 215 milionů korun za
vícepráce a úroky za zmí-
něnou dobu, které se vyšpl-
haly přes miliardu korun,
byla podána žalobkyní
6. dubna 1999. Smír spočívá
v dohodě, že město uhradí
30 milionů korun včetně
ná-kladů řízení. „Ukončit
spor jsme se rozhodli ve

chvíli, kdy ze strany žalobce
přišla seri zní akceptova-
telná nabídka firmy na jeho
urovnání. dsouhlasením
smíru se nám podařilo
ukončit 2 let trvající spor,
městu tak nehrozí miliar-
dová úhrada a půjde do dal-
ších let s čistým štítem.

Uzavření smíru považuji za
úspěch nás všech,“ řekl pri-
mátor Petr Nedvědický.
Ve sporu šlo o to, že fir-

ma Hutní montáže měla
Mariánský most dostavět
a zprovoznit do konce roku
1997, ale stalo se tak až
v červenci 1998. V pylonu se

totiž objevily trhliny a voda
podemlela podpěry mostní
konstrukce. irma proto
musela změnit projekt a na
stavbu použít více materi-
álu. Město však odmítlo ví-
cepráce proplatit s tím, že
tato odchylka od smlouvy
s ním nebyla projednána.

RAD A A T PITEL TVAM TA

Podchod pro pěší
vznikne na ondelu
Podchod pro chodce

a cyklisty I 30 pod ul. Bož-
těšická řeší město. V sou-
vislosti s problematikou
výstavby Justičního paláce
(investice pod záštitou
Ministerstva spravedlnosti)
a rekonstrukce okružní kři-
žovatky Rondel na silnici

I 30 (investice SD) je
řešen bezpečný pohyb
chodců a cyklistů při kří-
žení silnice I 30 v ulici Bož-
těšická. Rada proto schvá-
lila 2 398 500 Kč k za-
jištění projektové doku-
mentace.

Poskytnutí inancí pro
zoologickou zahradu
Poskytnutí financí z on-

du pro záchranu a rozvoj
Zoologické zahrady ve výši
591 800 Kč na zapojení
okruhů elektro a posílení
trafostanice bylo schvále-
no. Jde o zapojení okruhů

elektro, včetně výměny na-
pájecího kabelu TS2 u tra-
fostanice, která se nachází
v horní části zoologické za-
hrady. Termín realizace je
31. prosince 2022.

icet nov ch stojan pro
kola veměstě
Rada schválila rozpočtové

opatření odboru dopravy
a majetku a posílila o část-
ku 1 500 000 Kč položku
Rozvoj cyklistiky na dodáv-
ku a osazení celkem třiceti
nových cyklostojanů a na
úpravu pumptracku na
Střížovickém vrchu. Odbor
dopravy a majetku v letoš-
ním roce realizoval opravu
cyklostezky Brná – Sebuzín
v části poničené prorůstají-
cími kořeny stromů a opra-
vu části komunikace za
zimním stadionem jako

budoucí součást cyklotrasy
propojující labskou a kruš-
nohorskou cyklotrasu.
Tyto opravy přečerpaly

rozpočet stanovaný na roz-
voj cyklistiky, proto jej rad-
ní finančně posílili o částku
1 500 000 Kč. Za ni bude
vybudováno třicet nových
cyklostojanů a upraven
pumptrack na Střížovickém
vrchu. Stojany v atriu
a v podloubí u budovy
magistrátu byly postaveny
jako první, další přibývají po
celémměstě.

P íspěvek školsk m
organizacím
Rada schválila poskytnutí

příspěvků školským orga-
nizacím ve výši 50 000 Kč
na podporu škol s nadprů-
měrným zastoupením so-
ciálně znevýhodněných žá-

ků. Radní dále schválili po-
skytnutí příspěvku 107 000
Kč na pořízení elektrického
kotle do školní kuchyně pro
M Kameňáček.

ové parkoviště na
St ížovickém vrchu
Pronájem odstavné plo-

chy – Střížovický vrch spo-
lečnosti ENOVA byl
schválen. Účelem pronájmu
je zajištění odstavného stá-
ní pro návštěvníky Střížo-

vického vrchu na zpevněné
asfaltové ploše cestou z uli-
ce Lipová. ena pronájmu
činí 10 000 Kč za rok a pod-
mínkou je zajišťování úkli-
du ze stranyměsta.

Další krizové yty
Pět milionů na stavební

úpravy krizových bytů
v Matiční ulici bylo schvá-
leno radou. Na rekonstrukci
byla již dokončena projek-
tová dokumentace. Objekt
sousedí s objektem, který
byl v minulosti již zrekon-
struován a vznikly v něm tři

bytové jednotky (dva kri-
zové byty). První i druhou
výstavbu krizových bytů
podporuje Ústecký kraj.
Dotaci milion korun na je-
jich rekonstrukci obdrží
město z ondu Ústeckého
kraje. Projekt bude dokon-
čen do 31. prosince 202 .

Dotace na tenisovou halu
Radní schválili podání

žádosti o dotaci na projekt
Stavba tenisové haly v rám-
ci výzvy Standardizovaná
sportovní infrastruktura se
spolufinancováním ve výši
min. 30 celkových způ-
sobilých výdajů a 100 ne-
uznatelných výdajů na pro-
jekt, přičemž celkové před-
pokládané výdaje na pro-
jekt činí 23 100 000 Kč vč.

DPH. Hala za zimním sta-
dionem by měla být ocelo-
vá o rozměrech 38 38 met-
rů a poskytovat prostor pro
celoroční sportovní vyžití.
Součástí stavby je i rekon-
strukce stávajícího povrchu
kurtů, vybudování přípojek
elektro, plynu a napojení na
stávající rozvod dešťové ka-
nalizace. Termín realizace je
březen 2023 – listopad 2023.

Discgol ové h iště vyrostlo na Severní erase
Jeden z vítězných projek-

tů participativního roz-
počtu roku 2021 je dokon-
čen. Discgolfové hřiště
slavnostně otevřeli před-
stavitelé města.
Hřiště na Severní Terasa

se skládá z devíti jamek,
celková délka činí 5 7 met-
rů. Tento projekt uspěl spo-
lečně s dalšími pěti návrhy
v loňském participativním
rozpočtu. Na jejich realizaci
byly vyčleněny tři miliony
korun, hodnota každého
z nich nesměla přesáhnout
půl milionu.
Další ročník participa-

tivního rozpočtu Ústečané
společně právě probíhá.
elkem bylo přihlášeno de-
vět projektů – například
vyhlídka, odpočinková zó-
na či dětské hřiště.

ěstské o vody jižmají své vedení
Obvod Ústí nad Labem –

město povede jako starosta
Tomáš Kirbs z hnutí ANO
2011. Na ustanovujícím za-
sedání zastupitelstva obvo-
du byl zvolen dvanácti hla-
sy PRO Ústí a ANO. Obě
uskupení mají v zastupitel-
stvu šest členů. Místosta-
rostou se stal Lukáš Pokor-
ný, kandidát PRO Ústí.
Starostou obvodu Stře-

kov se stal Pavel Peterka ta-
ké z hnutí ANO. Koalici,

která má jedenáct mandá-
tů, zde tvoří ANO, ODS
a hnutí Za lepší Střekov.
V komunálních volbách
ANO získalo šest zastupi-
telských křesel, čtyři má Za
lepší Střekov, tři získalo
PRO Ústí a po jednom má
ODS a Koalice SPD s Triko-
lorou.
V Neštěmicích zůstává

starostkou veta Tomková,
která bude v této funkci již
třetí volební období. Koali-

ce ve složení Vaše Ústí, PRO
Ústí a Ústecké fórum obča-
nů má v patnáctičlenném
zastupitelstvu devět hlasů.
Místostarostou se stal Ro-
man ikar z Vaše Ústí. V za-
stupitelstvu ještě zasedne
hnutí ANO a SPD.
V obvodu Severní Terase

došlo k oddálení termínu
ustanovujícího zastupitel-
stva. Ústecké fórum občanů
totiž podalo ke Krajskému
soudu návrh na neplatnost

hlasování ve volbách. Hnutí
mělo podezření na chybné
sečtení hlasů a žádalo soud
o přepočítání výsledku.
Krajský soud návrh zamítl
a výsledek komunálních
voleb v obvodu Severní Te-
rasa je platný.
Zastupitelstvo však za-

sedlo až po uzávěrce Ústec-
kých novin, informace
o volbě nového vedení
naleznete na webu obvo-
du.

ost E eneše není p ístupn hromadné dopravě
Benešůvmost se ve dnech

28. a 29. října zcela uzavřel
pro silniční dopravu a došlo
k úpravě jízdních pruhů. Pro
hromadnou dopravu bude
most nepřístupný až do
konce plánované rekon-
strukce.
Autobusy a trolejbusy

nyní využívají náhradní
trasu přes Mariánský most.

Z toho důvodu došlo ke
zrušení zastávky Ústí nad
Labem, Krajský soud. Veš-
keré detaily ke změnám
jízdních řádů a úpravě za-
stávek najdete na Doprav-
ním podniku města Ústí
nad Labem a Dopravě Ús-
teckého kraje.
Úprava provozu na

mostě vzešla z jeho pravi-

delné detailní diagnostiky,
při které bylo toto řešení
doporučené v zájmu zacho-
vání jeho ma imálního vy-
užití do doby rekonstrukce.
Ústecký kraj, který je ma-

jitelem mostu Edvarda Be-
neše, připravuje jeho kom-
pletní rekonstrukci. V tuto
chvíli má pravomocné sta-
vební povolení a připravuje

podklady pro soutěž na sta-
vební firmu, která se re-
konstrukce zhostí. V příš-
tím roce by měla začít vý-
stavba provizorní lávky pro
pěší, která je nutná také k
přeložení veškerých sítí.
Následně se přistoupí
k vlastní rekonstrukci, ta by
měla být hotová do konce
roku 2025.
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Pozvánka na setkání poz stal ch
v DPS rásné ezno
Rádi bychom Vás pozvali

na setkání pozůstalých, při
kterém společně zavzpo-
mínáme na klienty našeho
Domova. Setkání proběhne
v úterý 8. listopadu 2022 od
16.00 do 18.00 hodin v Ma-
lém sále DPS Krásné Břez-
no, Rozcestí 798 9. Na vzpo-
mínkovém setkání bude
prostor pro vzájemné sdíle-

ní, slzy i stýskání, ale i ujiš-
tění, že vše proběhlo tak, jak
mělo. Sdílená bolest je
menší bolest. Některé ži-
votní situace dokážou po-
chopit pouze ti, kteří je
s námi prožívali nebo je sa-
mi zažili. Každý se může za-
pojit do témíry, do jaké sám
chce. Při posezení s naším
personálemmůžete zavzpo-

mínat, přijít si promluvit,
ale i jen naslouchat. Už jen
přítomnost ve skupině mů-
že být léčivá. Můžete zapálit
svíčku za své blízké u zvo-
ničky našeho Domova. Kon-
takty pro nahlášení účasti
domov dpskb.cz,
tel. 72 086 9 5, 603 179
678.

rá ez o

Pěšky do školy eportáž očima žák

„ d pondělí 1 . září do
pátku 2 . září 2022 jsmeměli
jezdit autobusem, kolo-
brndou, na kole anebo cho-
dit pěšky. Nejvíc mě bavil
pátek, protože v .10 hodin
byl sraz s paní ředitelkou
a paní učitelkou. Společně
jsme šli do školy a hráli při-
tom slovní fotbal,“ vysvět-
luje podstatu akce Pěšky do
školy Terka.
Důvody, proč se tato ak-

ce koná, shrnula Adéla
„ dyž nejezdíme autem,
ušetříme naftu, benzín
a hlavně životní prostředí.
aké více poznáme přírodu
a budeme zdravější. Akce se
mi líbila, protože se projde-
me. Možná uvidíme zvířát-
ka. Je to super “ Honza, žák

5. třídy, slova třeťačky Adély
potvrzuje „ nes se mi stala
zajímavá věc. Viděl jsem
straku, která ukusovala
houbu...“ Také evimu, žá-
ku 3. třídy, se cesta po svých
do školy zamlouvá „ dyž
tato akce probíhá, pěšky do
školy chodíme za každého
počasí. A je zima, teplo ne-
bo prší. Po celou dobu si po-
vídáme s tátou a bratran-
cem. Stihnu si prohlédnout
i ostatní domy a zahrady.
Vidím, jak se příroda vybar-
vuje do podzimníchbarev.“

Některé děti jezdily do
své školy v Brné autobu-
sem. Jakub vám vysvětlí,
proč „Ahoj, já jsem Jakub
a chodím do páté třídy.
V naší Z Brná probíhá pro-

jekt Pěšky do školy. dyž
jsem slyšel název, tak jsem
se zděsil. Bydlím totiž od
školy hodně daleko. Prý ale
můžeme do školy i přijet na
kole nebo autobusem. akže
já jezdím autobusem (jako
vždycky). esta autobusem
trvá přibližně deset minut.
Po cestě si povídám s kluka-
ma. dyž přijedeme ke ško-
le, vystoupíme a pan poli-
cista nás převede přes silni-
ci. Vyjdeme do kopce a už
jsme ve škole.“
Z Brná je škola malá (má

první až pátou třídu), ale je
v ní hodně živo.

rave o ve o rá
e r a k kro
ke r á

a r á

Z írová spěšná v ačicích
V loňském školním roce

se naše škola nově zapojila
do projektu Česko vesluje.
Ač jsme neměli vlastní ves-
lařské trenažery, mohli
jsme si je na několik dní za-
půjčit od veslařského svazu
a uskutečnit s dětmi nácvik
techniky i měření různých
štafet.
Nejprve si techniku jízdy

a štafetovou předávku vy-
zkoušela většina žáků
2. stupně v rámci ukázko-
vých hodin, pak se již všich-
ni zapojili do veslování při
hodinách tělesné výchovy.
Výhra v zimním poháru nás
motivovala k účasti i v letní
části, zde již byly vzdále-
nosti delší. Vždy se závodilo
ve čtyřčlenných štafetách,
jen vzdálenosti byly různé.
Na konci školního ro-

ku nás oslovil projekt
Adoptrowing, kde jsme
mohli podporovat vybrané
sportovce na mistrovství
světa v Račicích. A tak jsme
se tam v září vydali.
Vlakem, jedenáct dětí ze

7. a 8. ročníku a čtyři učitel-
ky. Byl pro nás připraven
velmi bohatý a zajímavý
program, např. ukázky po-
licejní a hasičské techniky,
první pomoci, soutěže
cross-fit či televizní studio.
Součástí akce bylo i repub-
likové finále ve veslování na
trenažerech, kterého se zú-

častnila jedna štafeta
chlapců, dvě štafety dívek
a jedna štafeta učitelek. Do-
vezli jsme také několik
transparentů na podporu
námi adoptovaných veslařů
z Brazílie a umělecká díla,
která vyráběli žáci 8. na
hodinách výtvarné výcho-
vy.
Na závěr celého dne by-

lo vyhlašování všech soutě-
ží a účast na slavnostním
zahájení celého mistrovství
světa ve veslování. Moc
jsme si užili dronovou show
a závěrečný ohňostroj. Naše

škola také několikrát vy-
hrála, např. celkové hodno-
cení projektu Česko vesluje
za loňský školní rok, žáci
8. ročníku a učitelky svou
kategorii při republikovém
finále ve veslování na tre-
nažerech a Běla P. se svým
obrazem Lego veslaři vý-
tvarnou soutěž pro žáky.
Všem pořadatelům děkuje-
me za úžasný zážitek a dě-
tem za vzornou reprezen-
taci školy.

r a a ková
M rová

áci pomáhají zoo
I v tomto školním roce se

žáci 5. A rozhodli opět po-
moci naší zoo. Vybrali si so-
vu pálenou a stali se jejími
adoptivními rodiči. Během
září obohatili své vědo-
mosti ze života ptáků o dal-
ší zajímavosti ze života so-
vy a také ji výtvarně ztvár-
nili. Odměnou za snahu by-
la návštěva zoologické za-
hrady. A už se těší na další
zážitky

ča a e

Volba střední školy není
snadná záležitost pro niko-
ho. Jsme proto rádi, že jsme
se mohli s žáky 8. ročníku
zúčastnit Student upu
2022 pořádaného Správou
železnic a Střední průmys-
lovou školou Resslova, kde
se žáci mohli zajímavou
formou seznámit s nabíze-
nými studijními obory a
profesemi působícími ve
Správě železnic.

áci absolvovali deset
individuálních vědomost-
ních a sportovních disci-

plín, ve kterých sbírali bo-
dy. Na konci akce byli vy-
hlášeni vítězové jednotli-
vých disciplín a celkový ví-
těz.
Je pro nás velkým potě-

šením, že i přes velkou kon-
kurenci naši žáci zvítězili
v pěti disciplínách a jeden
z našich osmáků se stal cel-

kovým vítězem Student
upu. Všem vítězům i zú-
častněným gratulujeme.
Pořadatelům a organizáto-
rům děkujeme za možnost
zúčastnit se této zdařilé ak-
ce a těšíme se na další roč-
níky.

k rá o or k

Podzimní hrátky v Pomněnce
S příchodem září začal

nový školní rok a děti z Po-
mněnky se sešly se svými
kamarády a přivítaly nové.
Na vzájemné poznávání
jsme pro děti připravili akci
Pomněnkový den všech
kamarádů. Děti poznávaly
jednotlivé třídy a mohly si
vyzkoušet různé soutěže,
hry a disciplíny. Na závěr si
děti společně zatancovaly.
V loňském školním roce

měl velký úspěch výlet do
Pohádkového lesa v Tepli-
cích. Proto jsme tento výlet
uspořádali i letos a opět byl
o něj ze strany rodičů zá-
jem. estou přes Pohádko-
vý les našly děti dřevěnou
postavičku Červené karkul-
ky, vodníka, čerta, draka
a princezny. U jednotlivých
postaviček děti plnily různé
úkoly. Současně mohly po-
zorovat přírodu v podzim-
ním lese. Výlet se nám všem
líbil a všichni jsme prožili
krásné dopoledne.
V průběhu září a října

sbíraly děti se svými rodiči
různé přírodniny a nosily je
do školky. Těmito plody
podzimu vyplnily děti spolu
s učitelkami environmen-
tální záhon. Vznikly zde za-

jímavé obrazce, geometric-
ké tvary či ornamenty. Část
přírodnin posloužila k vý-
robě skřítků Podzimníčků,
kteří výtvory dětí strážili.
V měsíci říjnu měli i ro-

diče možnost zapojit se do
tvoření se svými dětmi, a to
výrobou usměvavého dráč-
ka z různých materiálů. Ti-
to draci potom zdobili pro-
story tříd a šaten. Zároveň
se děti, které vyrobily draka
doma, zapojily do soutěže
o Nejveselejšího draka .
Některé draky zkusily děti
pouštět na zahradě mateř-
ské školy. Všechny děti byly
nakonec odměněny.
V Pomněnce nezapomí-

náme ani na rozvíjení po-

hybových dovedností dětí
a zařadili jsme proto pravi-
delné cvičení v tělocvičně
Z Anežky České a bruslení
na zimním stadionu. S M
Vyhlídka jsme uspořádali
pro nejstarší děti akci Pod-
zimní sportování v Po-
mněnce. Děti skákaly v pyt-
lích, překonávaly překážky
a házelymíčkem.
Podzim nám nabídl

hodně možností výběru za-
jímavých aktivit pro děti.
Doufáme, že se nám nepo-
staví do cesty žádná zdra-
votní a hygienická omezení
a všechny další připravova-
né aktivity si budeme moci
i nadále náležitě užívat.
M o ka

Zahradní slavnost
Jako každý rok náš Do-

mov Velké Březno pořádal
Zahradní slavnost. Bohužel
počasí nám nepřálo, přes-
to nás neopustila radost
a dobrá nálada. A tak se le-
tošní slavnost konala v ko-
mornějším počtu v kulturní
místnosti.
Tématem slavnosti byly

Dožínky a děvčata byla
oděna do krojů. Každý si
přišel na své. Kulinářských
dobrot, jako jsou řízečky,
chlebíčky, mini zákusky
a obložené slané talíře, bylo
vskutku nespočet. Nechy-
bělo ani nealkoholické pivo
od Pivovaru Velké Březno.
Slavnost nám letos zahajo-
vala zástupkyně ředitele

Milena Brožová. Naše po-
zvání přijal náměstek pri-

mátora Tomáš Vlach a sta-
rosta Velkého Března Karel
Jungbauer. Velmi děkujeme
za milá a povzbudivá slova.
Pak již probíhala vy-

stoupení dětí z M Velké
Březno, muzikálové před-
stavení dětí z DDM a Olda
Holub s hity od Karla otta
a aldemara Matušky. Na
závěr nám zazněly krásné
songy od skupiny Harcov-
níci. Rozhodně nechyběla
dobrá nálada, smích a ra-
dost v očích našich klientů.
Byl to další krásný den, kte-
rý nás všechny přesvědčuje
o tom, jak důležitá je pod-
pora našich seniorů.

e k ez o
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Z St í rnická si zaletěla do tálie

V rámci dalšího ročníku
dlouholetého výměnného
programu s italskou školou
. B. rassi, která se nachází
ve městě Uggiate-Trevano
nedaleko švýcarských hra-
nic v Lombardské provincii,
se vydalo dvacet žáků naší
školy na první část studij-
ního projektu.
Poprvé v rámci této

dlouhotrvající výměny me-
zi oběma školami využili
čeští žáci místo autobusu
letecké dopravy, a tak se
v prvních říjnových dnech
vydali z Prahy směrem na
Milán Malpensa. Let byl
zpožděný, jinak však pro-
běhl bez problémů.

áky si v rámci velmi sr-
dečného přivítání převzaly
jednotlivé italské rodiny.
Během prvního dne se žáci
seznámili s italskou školou,
vyzkoušeli si originální
spin workshop , ve kterém
si vytvořili vlastní obrázky,
které si mohli odvézt domů.
Odpoledne se v rámci foto-

grafické soutěže vydali po-
znat Uggiate-Trevano.
Druhý den se nesl ve

znamení návštěvy ikonic-
kého Lago di omo, kde
jsme pomocí zubačky vyjeli
do výšky 760 metrů nad
mořem, a potom následně
vyšli na vyhlídku k majáku
A. Volty, slavného vynález-
ce baterie. Odpoledne jsme
si prohlédli město omo,
nakoupili suvenýry a dárky.
V rámci třetího dne jsme

navštívili Milano, prohlédli
jsme si přírodovědné mu-
zeum Leonarda da Vinciho
a absolvovali workshop
v chemické laboratoři a mi-
si přežití astronautů na
Marsu. Odpoledne jsme se
vydali do centra Milána
k druhé největší katedrále
v Evropě – Duomi di Mila-
no.
Čtvrtý den žáci se svými

italskými přáteli připravo-
vali prezentace pro večerní
setkání s rodiči. Odpoledne
proběhlo v režii italských

rodin v rámci jejich volné-
ho programu. Večer pak ná-
sledovala společná večeře
připravená italskými rodiči
ve škole, prezentace naší
školy a prezentace našich
společně strávených dní.
V pátek ráno jsme se roz-
loučili s italskými rodiči,
přáteli a učiteli a vydali se
zpět na letiště. Samozřejmě
s příslibem blízkého setká-
ní – tentokrát na půdě naší
školy v květnu 2023, kdy
bude náš projekt pokračo-
vat.
Asi ta nejlepší zpětná

vazba, která vůbec e istuje
pro učitele angličtiny, je
vidět svěřené žáky, jak
se v reálném světě domluví
a jak jsou na sebe hrdí. Je
to krásný pocit a jsme vděč-
ní, že vedení obou škol
spolupráci podporuje a my
se tak se můžeme těšit
z další nadcházející ná-
vštěvy.

r ká

nspiračnímal y

Každý žák si zaslouží
podporu. Rádi tak činíme
v nejrůznějších oblastech
jeho zájmů. Výtvarný talent
lze rozvíjet mnoha způsoby.
Jako velmi efektivní se uka-
zuje možnost, kdy se umě-
lecky nadaní žáci podílejí na
výzdobě školy. Na svou
práci mohou být právem
hrdí, a navíc jsou příkladem
ostatním.
Ještě v době letních

prázdnin se podle návrhu
vyučující B. Zadňančínové
a L. Kaliničové začalo s pře-
měnou školní tělocvičny.
A. ondeková, žákyně 9. B,
se odvážně pustila do ma-
lování sportovních siluet.
Sehranou spoluprací dívky
a učitelek se za tři dny do-
sáhlo zamýšleného cíle. Na
stěnách přibyly malby, kte-

ré mají estetickou i moti-
vační funkci. Připomínají
každému, že je pohyb ne-
dílnou součástí života a má
mnoho podob.
Pozitivní reakce nás po-

vzbudily k tomu, že jsme ši-
kovné žákyně vyslali tvořit
také za hranice naší školy.
Naskytla se příležitost
ozvláštnit stěny Neonato-
logické kliniky v Masaryko-
vě nemocnici.
Na záslužném projektu

se pod vedením M. Labur-
dové a L. emberyové po-
dílela děvčata z 9. tříd
A. ondeková, B. Jančáková,
M. Lípová, K. Maříková,
M. Mikulecká, A. Reinerová,
T. Reinerová, K. Semencová,
T. Tučková a T. Vlachová.
Společnými silami pak
v průběhu dvou dnů vytvo-

řila na zdi novorozenecké-
ho oddělení informační ob-
razy. Každá malba ozna-
muje návštěvníkům klini-
ky, jaký je účel prostoru
a jak se v něm vhodně cho-
vat s ohledem na maličké
pacienty. Kladná odezva je
milouodměnou, nejvícenás
však těší, že jsme mohli ne-
zištně pomoci.
Slova chvály patří talen-

tovaným dívkám i jejich
učitelkám za systematické
vedení a motivaci. Velké dí-
ky si zaslouží také rodiče.
Často se právě bez jejich
pomoci a pochopení při re-
alizaci našich snů neobe-
jdeme.

M r e ka a čová
a a ova

slava dne zví at a pomoc tulku
Den zvířat je jedna z nej-

oblíbenějších akcí u nás na
škole, na kterou se všechny
děti doopravdy těší. Holky a
kluci do školy přivedli nejen
své zvířecí miláčky, ale
mnoho z nich se zapojilo
i do sbírky pro zvířata
z útulku, za což jim moc dě-
kujeme.
Začátkem října přinášeli

žáci do školy dobroty, kr-
mení, hračky a pelíšky pro
opuštěná zvířátka v útulku
Čeřeniště. Útulek s názvem
U pejska a kočičky zachra-
ňuje opuštěná, nemocná,
špatně vychovaná či jinak
handicapovaná zvířátka.
Při návštěvě tohoto

útulku zde můžete potkat
pejsky různých ras, kočičky,
krávy, kozy, koně, lamu,
prasátka Pepu a Natálku,
a dokonce i dva nosály za-
chráněné z panelákové kou-

pelny. Paní Sabina iedle-
rová vzala na sebe péči o ty-
to živé tvory a je to její po-
slání. Přispíváme jí už tře-
tím rokem a rádi v tom bu-
deme pokračovat.
Děkujeme všem dětem

i rodičům za darované gra-
nule a další dobroty, hrač-
ky, deky a další potřebné
věci.

aM

Anežka vykročila pravou
Z Anežky České opravdu

vykročila do nového škol-
ního roku pravou. Na děti
a žáky čekaly hned dvě no-
vě zrekonstruované učebny
– zbrusu nová učebna vý-
početní techniky, převážně
pro žáky 1. stupně, a dále
nově vybavená učebna fy-
ziky na 2. stupni.
Při hodinách fyziky mo-

hou žáci využívat novou
techniku – tzv. vizualizér
a v přírodopise používají při
laboratorních pracích nové
digitální mikroskopy. Vyu-
čující s žáky mohou také

v hodinách pracovat s mo-
bilními učebnami výpočet-
ní techniky. ákům je k dis-

pozici 60 tabletů. áci a uči-
telé na Anežce se dokážou
spojit pro dobrou věc i po
vyučování a ve dnech vol-
na. V sobotu 15. října se sešli
na každoroční akci 72 ho-
din. Motto této aktivity
je POM H M, PROTO E
H I. Výtěžek této činnosti
bude věnován DPS Doběti-
ce. Zkrátka, hezky si žijeme
na té naší Anežce.

M r ra e ová
e e ka e k
e k

ěhej sportuj dováděj smamkou
ta kou pohy dej
Takto jsme nazvali v Ka-

meňáčku sportovně moti-
vační odpolední akci spo-
lečně s rodiči, kterou pořá-
dáme každoročně v tomto
období.
Jako vstupné na tuto

akci bylo odevzdání již vy-
sloužilých nebo nepotřeb-
ných drobných elektrospo-
třebičů či baterií, které unás
ve školce sbíráme v rámci
programu Recyklohraní.
Děti se tak učí třídit odpad,
pečovat o životní prostředí
a ekologicky smýšlet.
Po registraci malí spor-

tovci obdrželi pravá star-
tovní čísla, průkazky pro
získání razítek za splněné

sportovní disciplíny a po-
stavili se na start, kde si
s paní učitelkou v rámci
rozcvičky řádně protáhli svá
tělíčka před sportovním
výkonem. Po protažení
a rozcvičce děti vystartova-
ly a proběhly trasu. V cíli už
na ně čekala zasloužená
medaile a poté se vydaly
spolu s rodiči do prostoru
zadní zahrady, kde si pro-
cvičily hod šiškou na cíl,
skok do dálky a zdolávaly
překážkovou dráhu.
Každý si pak domů od-

nesl jako drobnou pozor-
nost účastnický diplom,
pastelky a pe eso.
Sportovní aktivity jsou

nejen v naší M Kameňáček
běžnou a každodenní sou-
částí. U dětí je potřeba roz-
víjet oblast hrubémotoriky,
která tvoří základ pro mo-
toriku jemnou. Ta je pak
důležitá pro pozdější nácvik
psaní, ale také pro obrat-
nost mluvidel. Pohyb je
proto také základem pro
hravé cvičení kognitivních
činností a grafomotoriky.
S dětmi nesoutěžíme, je-

likož víme, že se každé sna-
ží ze všech sil a nás těší je-
jich radost z pohybu.

M r e ra k ková
e e ka a ko
M a e áček

áci z ojží e se umístili na prvních
p íčkách v poznávání strom
Na konci září se žáci třídy

7. A jeli podívat pod vede-
ním své třídní učitelky Ma-
rie igové a paní asistentky
Jany Pavlíkové do skleníků,
které se nacházejí na Uni-
verzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.
Kromě poznávání stromů

si tam vyzkoušeli termovizi,
práci s mikroskopem a po-
zorovali různé e krementy
zvířat ze zoologické zahra-
dy. Nadšeni byli z akce, kde
psi předváděli hledání po-
hřešovaných osob.
V jiné části mohli žáci

vidět lebky předchůdců
dnešního člověka. Nejvíce
se jim však líbila práce na
počítačích, kde si vyzkou-

šeli hru Část diplomové
práce . Ti nejlepší, kteří po-
znali nejvíce stromů, byli
oceněni diplomem. Třetí
místo získala Alžbeta

Krištofová, druhé místo Sa-
muel Ineman a první místo
obsadil skvělý Nikolas Jano.

Mo



6 www.usti-nad-labem.czInformace

KNI AUK AJIN K C
PO DEK

Nakladatelství Infinity Art lo k i Po k
o íř tk c li ec J e o r e e cti kr i k c
li o c o ek řelo e c o e ti kter e l

Fr ko il tro l le Jí o i e k o t í
e r c k i k ect íc t ek í k i

e ře Por ro i te r ci le o it
i t í o oci kr i k rc lík

ovinky v ěstsk ch
služ ách stí nad a em

V lá en so ě e en r
ro ě lo na ni senior

radiční společenská
akce vá ek senior se
sk ečnila i le os
v omě k l r .

Pro seniory byl připraven
pestrý program. Akce se zú-
častnilo několik stovek di-
váků. Hlavním hostem byla
zpěvačka Jitka Zelenková,
která vytvořila pro diváky
příjemnou taneční atmo-
sféru. Společně s akcí byla
předána ocenění Sen Art.
Ve výtvarné soutěži se

na prvním místě umístila
Zdeňka Malá, literární sou-
těž vyhrál Zdeněk Jarolí-
mek. Za nejlepší fotografii
byla oceněna Alena Krejčo-
vá a vítězství za ruční tvor-
bu si odnesla Ivana Berous-
ková.

Kompletní výsledky soutě-
že
var á o 1. místo

Zdeňka Malá, 2. místo Jiří
Souček, 3. místo Růžena
Petráková.

erár o 1. místo
Zdeněk Jarolímek, 2. místo
Milan Hons, 3. místo Alena
Richterová.

ko 1. místo Ivana
Berousková, 2. místo Moni-
ka Kubátová, 3. místo Vla-
dimír Macner.

oto
1. místo Alena Krejčová,
2. místo Jiří Klouček,
3. místo Jitka Kučerová.

Tak e rá a e e
V letních měsících jsme pro
Vás upravovali prostory
saunového provozu v Měst-
ských lázních. Úpravou zá-
zemí došlo k navýšení jeho
kapacity.
Vznikla i nová odpočin-

ková místnost a malá kli-
dová část s posezením.
Nejatraktivnější prostor
vznikl v místnosti bývalé
odpočívárny. Zde najdete
nový bar s několika stolky
a televizorem.
Věříme, že výše uvedené

změny se budou našim ná-
vštěvníkům líbit stejně ja-
ko se líbí nám.

eč o a v rá
ez

Městské služby Ústí nad
Labem od 1. října letošního
roku rozšířily nabídku
možnosti konání smuteč-
ních obřadů v kapli na
hřbitově v Krásném Březně.
Kaple byla postavena v roce
1903 a v letech 2019–2020
byla velmi zdařile zrekon-
struována.

o o ka
Od 1. září mohou také ob-
čané využívat nové poho-
tovostní linky na převoz
zesnulých. Takto rozšiřuje-
me komple nost již posky-
tovaných služeb v oblasti
pohřebnictví.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
VYHLAŠUJE 

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

V RÁMCI 

Programů pro poskytování dotací v roce 2023 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem

v oblasti KULTURY, SPORTU a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
(dále jen „programy“)

1. Kategorie programu a termín pro podávání žádostí v oblasti KULTURY:
       od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022
 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti.
 Dotace na realizaci kulturní akce a projektu.
 Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru.

       
2. Kategorie programu a termín pro podávání žádostí v oblasti SPORTU:

od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022
 Tradiční kolektivní a individuální sporty.
 Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem.

od 2. ledna 2023 do 31. ledna 2023
 Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let.
 Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let.                

      od 1. března 2023 do 15. března 2023
 Mimořádné sportovní výkony.
 Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců.

     
3. Kategorie programu a termín pro podávání žádostí v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT:
                  od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022

 Akce volnočasového kalendáře.
 Akce zdravotně postižených osob.

od 2. ledna 2023 do 16. ledna 2023
 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let.

4. Důležité informace:

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem. Žádost je podána 

elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do stavu „odesláno datovou zprávou“. Žadatel musí mít 

zřízenu datovou schránku, bez datové schránky nelze žádost odeslat. Po stanoveném termínu systém elektronickou 

žádost nepřijme.

Formuláře žádostí budou v dotačním portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ zpřístupněny 

nejdříve od 1. listopadu 2022.

Pokud žadatel o dotaci doposud není registrován v systému, provede registraci na dotačním portálu města Ústí nad 

Labem prostřednictvím e-mailu a hesla (jeden účet = jeden e-mail). Za správnost údajů uvedených v žádosti a 

v předkládaných přílohách či dokladech zodpovídá žadatel.

Informace o vyhlášených programech pro poskytování dotací v roce 2023 v oblasti kultury, sportu a volnočasových 

aktivitách lze získat na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz a na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 8, Odbor školství, kultury a sportu.
Případné dotazy lze směřovat na níže uvedené kontakty:

Romana Krejčí, DiS., č. dv. 288, tel. 475 271 345, e-mail: romana.krejci@mag-ul.cz
Jiřina Kurková, č. dv. 249, tel. 475 271 576, e-mail: jirina.kurkova@mag-ul.cz
Mgr. Šárka Poláčková, č. dv. 249, tel. 475 271 584, e-mail: sarka.polackova@mag-ul.cz
Bc. Gabriela Krčilová, č. dv. 250, tel. 475 271 1688, e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

Poslední dva dny před termínem podání žádosti již nebude možné žádost konzultovat. 

Zahraniční studenty
p ivítalo stí nad a em
Nové studenty z progra-

mu Erasmus uvítal na
magistrátu náměstek pri-
mátora Tomáš Vlach. Stu-
denti u nás ve městě stráví
jeden až dva semestry
v rámci studia na Univerzi-
tě J. E. Purkyně.
Vítání studentů, kteří

přijeli ze zahraničí na půdu
ústecké univerzity, je již
tradicí. Studenti do Ústí za-
vítali z několika zemí jako
například Bulharsko, Portu-
galsko, Maďarsko, Rumun-
sko, panělsko nebo Turec-
ko. Studenty na magistrát
doprovodila koordinátorka
z univerzity Jana Nikl.
Náměstek Vlach je po-

mocí prezentace seznámil
s městem, kulturním pro-
gramem a památkami. Do-

poručil jim několik tipů na
výlety nejen ve městě, ale
také v přilehlých oblastech
a popřál jim, ať je pro ně Ús-
tí nad Labem dobrým záze-
mím ke studiu i k poznání
naší země. Krátkou prezen-
taci měli také zástupci
z entra na podporu inte-
grace cizinců v Ústeckém
kraji.
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o ád ros m

a d večer pok d je o
jen mo né č s dě mi
pohádk . e o
pohádka s arodávná
prap vodní dlo ho lo -
hovaná v čase ne o so -
časn p í ěh či an as
li era ra.

Velká díla jako Letopisy
Narnie, Tolkienovy romány
nebo malé bajky o zvířa-
tech a lidech, dětské detek-
tivní pátrání Astrid Lin-
dgrenové nebo pohádky-
básničky, které jen naťuk-
nou pár obrázků, se kterými
se pak dobře usíná.

íká se, že co člověk čte
nebo čemu naslouchá před

spaním, to se mu nejvíc
propíše do paměti a naučí se
to. Zachytí se v nás takto
právě pohádky Obrazy
pevných vztahů a nekoneč-
ných proměn Usneme
a můžeme snít – možná že
s pohádkou v uchu nebo na
rtechmůžeme jako děti snít
o svém životě a o světě i je-
ho uspořádání o něco vel-
kodušněji.
Teď, když jsou moje děti

velké, už vím, že je ke čtení
přemlouvám ne kvůli nim,
ale kvůli sobě, abych si při
čtení urovnávala a zpraco-
vávala svoje prožitky, v řá-
du a světle pohádek. Po-
hádky rozvíjejí naši schop-
nost symbolizovat – číst
svět obrazně, více vrstev-
natě. Nebrat věci doslova,

ale brát je vážně. Taky věřit
v proměnu a v růst. A v ne-
poslední řadě překonávat
překážky a věřit, že na útě-
ku za námi liška vždycky
znova zamete stopy svým
zrzavým ohonem.
Můžeme navštívit dítě,

které v každém z nás stále
sní, a poptat se ho, jak semu
daří a co by zrovna potře-
bovalo – cestu za hory a do-
ly, princeznu nebo teplou
pec Nové obzory, vztahy
nebo odpočinek
Pohádky, ať chceme ne-

bo ne, rozvíjejí naši citlivost
a schopnost vnímat, otevřít
se a hrát si. Kdo si hraje,
nejen že nezlobí, ale také je
inovativní, tvořivý a odváž-
ný. Když pak v dospělosti
hrajeme vysokou hru ,

moc tyto vlastnosti potře-
bujeme. A vždycky se pro ně
můžeme vrátit. Představuji
si, že jedu vlakem do Ústí
na zkoušku Svatojánského
ohně a místo k mobilům se
lidi kolem sklánějí k po-
hádkovým knížkám – jeden
vagón verneovek, další
z Bullerbynu, v jídeláku se
podávají bratři rimmové
a první třída je vyhrazena
pro záhadné japonské po-
hádky nebo devatero pohá-
dek Karla Čapka s draky
a kočkami. Spěšný vlak do
tajemného hradu nad Stře-
kovem Dobrou noc a dob-
ré sny.

TerezaMarečková
dramaturgyně inscenace
Svatojánský oheň

estnáctá For ína již ěží
Koncem října proběhlo

první představení VI. roč-
níku Ústecké forbíny, kde
byl přivítán vzácný host –
Iva Janžurová s představe-
ním Pusťtemě ven.
Další představení tento-

krát S tvojí dcerou ne se
uskuteční 6. listopadu v po-
dání Petra Nárožného a Na-
di Konvalinkové. Poprvé se
na orbíně představí Zuza-
na Kronerová a Oldřich Na-

vrátil ve hře Manželství
v kostce.
Druhou půlku orbíny

otevře hra Nikdy není poz-
dě s protagonisty Janou
Paulovou a Václavem Vyd-
rou. Další zajímavé před-
stavení Plnou parou se
odehraje 28. listopadu
a v hlavní roli se představí
Lenka Vlasáková.

orbína končí 8. prosin-
ce, a to hrou Duety s ili-

pem Blažkem a Monikou
Absolonovou. Agentura or
také připravuje tři koncerty
pod názvem Advent s agen-
turou or.
První koncert Vánoční

koncert skupiny Hradišťan
a Jiřího Pavlici se uskuteční
25. listopadu. Premiéru bu-
de mít v Ústí nová skupina
Spirituál kvartet, která
vznikla z populárního Spi-
rituál kvintetu.

Vrcholem akce bude
koncert, který se uskuteční
v Severočeském divadle.
Pěvec světového formátu
Adam Plachetka se před-
staví Ústečanům po svém
turné v USA. Na všechna
představení i koncerty si
můžete koupit vstupenky
v přízemí OD Labe, prodej-
na keramiky a mimo Ada-
ma Plachetky i v Domě kul-
tury.

istopadová
na ídka divadla

Severočeské divadlo hosto-
valo v létě na Bratislavském
hradě na festivalu OPERA-
EST 2022. Tři krásné ve-
čery plnéhudby a zpěvupod
širým nebem na nádvoří
Bratislavského hradu –
Rusalka, armen a Koncert
filmové hudby. Zpívali zde
známé osobnosti, sólisté,
sbor, balet a orchestr Seve-
ročeského divadla, pod tak-
tovkou dirigenta Miloše
ormáčka. V říjnu uvedlo
divadlo premiéru slavného
amerického muzikálu My
air Lady. Další reprízy se
budou konat 8. a 19. listo-
padu a . a 20. prosince. Na
měsíc prosinec se pro divá-
ky také připravuje opera
Rusalka, dále představení,
která Vám zpříjemní vá-
noční atmosféru jako Lous-
káček, Adventní koncert,
Česká mše vánoční a sil-
vestrovské představení Noc
na Karlštejně.
Více o programu divadla

na www.operabalet.cz.

Záchrann archeologick
v zkum v rmicích

Během tříměsíčního te-
rénního archeologického
výzkumu, který probíhal od
konce června do září letoš-
ního roku, bylo v Trmicích
(u lobusu) zjištěno pravě-
ké polykulturní osídlení
s několika kostrovými hro-
by z pozdní doby kamenné
( 2.500 př. n. l.) s poměrně
bohatou hrobovou výba-
vou.
Bylo odkryto pohřebiště

s přibližně stovkou urno-
vých žárových pohřbů
z pozdní doby bronzové
( 1.000 př. n. l.) a menší po-
hřebiště s několika desít-
kami žárových hrobů ze
starší doby římské ( 0 – 50
n. l.).
Spálené lidské ostatky

byly v případě nejmladšího
pohřebiště uloženy do ja-
mek obklopených kamen-
nými věnci, v ojedinělých

případech zůstaly docho-
vány i doklady ozdob oděvů.
Výjimečným objevem je ta-
ké soubor několika skleně-
ných a jantarových korálků
pocházejících pravděpo-
dobně z nerituálního žáro-
vého hrobu datovaného do
starší části doby železné
(8. – 5. stol. př. n. l.).
Jeden korálek je řezaný

a vrtaný a je zřejmě vyro-
ben z jantaru (mineralizo-
vané zkamenělé pryskyři-
ce). Kromě běžného užití
v náhrdelnících se korálky
stávaly také součástí náuš-
nic a spon, mohly být naší-
vány na oděv nebo zavěšo-
vány na ucha keramických
nádob.
V každém případě jsou

tyto nálezy dokladem roz-
vinutých vztahů s vyspělý-
mi civilizacemi Středomoří
v době železné.

Foto: Jiří Preclík

rná je stále veselá
Spolek Veselá Brná má za

sebou již tři akce. Například
Den vína a burčáku, kde se
ho vypilo rekordní množ-
ství nebo Posvícení v Brné,
kde se soutěžilo o nejlepší
koláč.

o vás ještě letos v Brné
čeká Například tradiční
akce Advent se svařákem,
která proběhne 10. prosin-

ce. Každou adventní neděli
od 16 hodin také bude pro-
bíhat rozsvěcení svíčky na
2,5 metru velkém advent-
ním věnci spolu s posle-
chem vánočních koled.
Součástí vánočního pro-
gramu bude i tědrovečerní
zpívání, kde opět zahrají
Ústečtí trubači vánoční
melodie.
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Dny evropského dědictví uzav elo
p edávání cen

V termínu 10. – 18. 9. 2022
proběhl v Ústí nad Labem
již 27. ročník významné ce-
loevropské kulturně po-
znávací akce Dny evrop-
ského dědictví. Zájemci tak
opět mohli navštívit cel-
kem 30 nejrůznějších pa-
mátek od kostelů, přes vý-
znamné palácové vily až po
zajímavé technické stavby
či muzea.
Letošní ročník se nesl ve

znamení několika novinek.
První novinkou byl Zahajo-
vací koncert v hrámu
apoštola Pavla, který přilá-
kal na osm desítek poslu-
chačů. Druhou novinkou
bylo zapojení nových ob-
jektů, a to Činoherního stu-
dia Ústí nad Labem a Ve-
řejného sálu Hraničář. Na
rozdíl od uplynulých let se
mohli zájemci opět svézt
výtahem Pater Noster ve
správní budově Spolchemie
či navštívit historickou bu-
dovu, která je sídlem firmy
Orlen Uni RE. Třetí novin-
kou pak bylo zcela jiné po-
jetí doprovodné soutěže.

Mezi nejnavštěvovanější
památky a místa se tradič-
ně zařadila zoologická za-
hrada s 1 2 návštěvníky
a kostel Nanebevzetí Panny
Marie, kam zavítalo 792
hostů. Následuje hrad Stře-
kov či Masarykovo zdy-
madlo. Stranou zájmunejen
Ústečanů nezůstal ani
hrám apoštola Pavla, Par-
ní vodárna na Střekově či
Muzeum v přírodě Zubrni-
ce. elkově se Dnů evrop-
ského dědictví zúčastnilo
přes šest tisíc osob.
Nové pojetí doprovodné

soutěže spočívalo nejen
v navštěvování památek
a sbírání razítek do soutěž-
ního archu, ale také hledání
a získávání odpovědí na
otázky uvedené v brožuře
Ústecké památky od gotiky
po brusel. Soutěžící se tak
mnohdy dozvěděli řadu za-
jímavých informací o drob-
nějších a méně známých
památkách v Ústí nad La-
bem a okolí.
Slavnostní vyhlášení ví-

tězů proběhlo 10. 10. 2022

v Informačním středisku
města Ústí nad Labem.
Hlavní ceny do soutěže vě-
novali partneři letošního
ročníku Hotel Ostrov, Ho-
tel a Restaurant Větruše
a kavárna Kukang offee.
Zástupci dvou partnerů,
Luboš Příbrský (zakladatel
kavárny Kukang coffee)
a David Kopač (ředitel Ho-
telu a Restaurantu Větru-
še), se předání cen osobně
zúčastnili.

elkem deset vylosova-
ných výherců si odneslo ta-
ké dárkovou tašku propa-
gačních předmětů města,
která obsahovala např. kni-
hu Poznej Ústecký kraj,
flash disk ve tvaru kostela
Nanebevzetí Panny Marie,
originální záložku s vyob-
razením ústeckých domi-
nant či rodinnou vstupen-
ku do zábavního parku
Oskarshausen.
Děkujeme všem návštěv-

níkům, partnerům i zapo-
jenýmobjektůma těšíme se
na další ročník této oblíbe-
né akce.

VYUŽIJTE TICKETPACK
I V ZIMNÍMOBDOBÍ

ÚSTÍ
zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

startujem

e1.6.2022

Zvýhodněný balíček 
vstupenek zakoupíte 
v mobilní aplikaci SEJF 
nebo NOVĚ na pokladnách 
jednotlivých turistických cílů:

Platnost 14 dní od zakoupení.
Více informací na
www.usti-nad-labem.cz

ušetříte více než 40 %

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

ko iv t istick se n již skončila a zima klepe na dveře, stále je možné využít při návštěvě vy-
braných cílů zvýhodněný balíček vstupenek TicketPack a získat tak více než 40% slevu na vstupném.
Balíček zahrnuje:
• vstupné do zoo,
• obousměrné jízdné na lanovou dráhu,
• dvouhodinové vstupné do krytého plaveckého areálu na Klíši,
• vstupné doměstskéhomuzea a zrcadlového bludiště na Větruši.
TicketPack zakoupíte v papírové podobě na pokladnách jednotlivých zapojených cílů (vyjma lanové
dráhy) nebo prostřednictvímmobilní aplikace SEJF.

tvrt ročník soutěže P
květinové stí je u konce

Čtvrtý ročník oblíbené
soutěže TOP květinové Ústí
2022 je nyní již minulostí.
Slavnostní předávání cen
proběhlo 21. září v Infor-
mačním středisku města
Ústí nad Labem za účasti
poslankyně Parlamentu
České republiky Evy ialo-
vé, která soutěž zaštiťuje,
Miloše Musila jako zástupce
hlavního partnera soutěže
a Pavla Vodseďálka, zastu-
pitele města.
Zvoleno bylo devět vý-

herců, z nichž šest obdrželo
jako hlavní cenu dárkovou
poukázku s věcnými cena-
mi od partnera soutěže hy-
permarketu lobus Trmice.
Všichni ocenění si navíc
odnesli tašky s dárkovými
předměty města Ústí nad
Labem, které soutěž orga-
nizovalo. Předána byla rov-
něž cena pro vítěze face-
bookového hlasování.
V kategorii Balkón,

lodžie, terasa vybrala ko-
mise tři hlavní výherce a tři
výherce bez umístění, kteří
získali dárkové tašky města

1. cenu s poukázkou od
společnosti lobus Trmice
v hodnotě 1 500 Kč si od-
nesla paní Marie Ottová,
2. cenu s poukázkou od

stejné společnosti v hod-
notě 1 000 Kč získal pan Vít
Kozma,
3. cenu s poukázkou

v hodnotě 500 Kč si odnesla
paní Jana arsková.
Další ceny v podobě

dárkové tašky města si od-
nesli Marie Čechová, Rado-
van Otto a Hana Černá.
V kategorii Předzahrádka

zvolila komise pouze tři
hlavní ceny
1. cenu s poukázkou od

společnosti lobus Trmice
v hodnotě 1 500 Kč si od-
nesla paní árka Janouško-
vá,
2. cenu s poukázkou

v hodnotě 1 000 Kč si od-
nesla paní Hana Roudná,
3. cenu s poukázkou

v hodnotě 500 Kč získala
paní Drahomíra Ondrejovi-
čová.
Vítězem facebookového

hlasování, v němž bylo cel-

kem zaznamenáno 810
platných lajků, se stal Libor
M ller. Nejúspěšnější foto-
grafie obdržela plných 159
hlasů. enu výherci face-
bookového hlasování, sadu
tematických knih a pou-
kázku do kamenných pro-
dejen, věnoval další partner
soutěže knihkupectví Kni-
hy Dobrovský.
Odborným hostem bě-

hem slavnostního předá-
vání cen byla již podruhé
paní Věra Jelínková z kvě-
tinářství v Hrnčířské ulici.
Ta nejdříve prozradila pří-
tomným řadu vychytávek
a triků pro lepší a efektiv-
nější pěstování květin
a v závěru odpoledne před-
vedla ukázku vazby pod-
zimních okrasných věnců.
Zdravé město Ústí nad

Labem děkuje všem zapo-
jeným soutěžícím, hyper-
marketu lobus Trmice
a knihkupectví Knihy Dob-
rovský a věří, že výhercům
udělaly ceny radost. O dal-
ším ročníku soutěže bude-
me včas informovat.



Slonice Delhi si již užívá rozsáhlé
pastviny na jihozápadě Francie

Jak její přesun probíhal
a proč to zoo udělala, se do-
zvíte v novém mini doku-
mentu RESTART.
Delhi je krásným příkla-

dem toho, že práce chova-
telů, ochranářů a role zoo
není primárně o nás lidech,
ale je hlavně o zvířatech. Pro
samotnou zoo Ústí nad La-
bem bylo rozhodnutí o pře-
rušení chovu slonů nesmír-
ně těžké. Avšak bylo to roz-
hodnutí, na kterém se od-
borný tým zoo společně

's chovateli Delhi jedno-
značně shodl. Spokojenost
Delhi je prioritou. Teď ji če-
ká nový život na francouz-
ských pláních v Elephant
Haven – European Elephant
Sanctuary ve společnosti
dalších slonů.
Nový tým si byl od začát-

ku vědom toho, že zoo po-
třebuje jakýsi restart, zá-
sadní změny, které pomo-
hou začít budovat nové pa-
vilony respektující moderní
trendy v chovech zvířat.

I díky tomu, že se vedení
zoo Ústí nad Labem nebojí
dělat z hlediska návštěvní-
ků nepopulární kroky, které
však prospívají zvířatům
a chovným programům,
získala zoo zpět plné člen-
ství v Evropské asociaci zo-
ologických zahrad a akvárii
(EAZA). „Věříme, že tento
pozitivní milník nám v blíz-
ké době pomůže k rozvoji
zoo i návratu ikonických
druhů zvířat,“ uzavírá ředi-
telka zoo Ilona Pšenková.

V zoo se narodilo
vzácnémláděmedvěda

V první polovině čer-
vence se v zoo narodilo
mládě medvěda malaj-
ského.

Za poslední dva roky jde
o jediné narozené mládě
tohoto ohroženého druhu
ve světové populaci v zoo-
logických zahradách.
Medvědi malajští patří

mezi ohrožené druhy asij-
ské fauny. V přírodě jejich
populace rychle klesá zej-
ména z důvodu ničení je-

jich přirozeného prostře-
dí kácením a vypalováním
pralesů, výsadbou palmy
olejné, ale také kvůli nele-
gálnímu lovu.
„Zoo se podílí na ochra-

ně tohoto druhu nejen
úspěšných chovem v lidské
péči, ale i ochranou je-
jich přirozeného prostředí
v rámci projektu Pesisir Ba-
likpapan,“ popisuje ředitel-
ka Ilona Pšenková. „V lid-
ské péči je chováno pouze
180 jedinců. Naše zoologická
zahrada se řadí mezi nejú-
spěšnější chovatele na svě-

tě,“ dodala ředitelka zoo.
Poslední mládě je již pá-

týmústeckýmpřírůstkem, a
za poslední dva roky do-
konce jediným mládětem
ve světové zoo populaci.
„Samice Barma je zkušená
matka. I proto je zatím v ab-
solutní psychické pohodě a o
mládě se pečlivě stará. Již
krátce po porodu jsme vidě-
li, že má mládě dobrý sací
reflex a že je o něj dobře po-
staráno,“ říká chovatelka
medvědů malajských Vero-
nika Koťová.
(Foto: Vít Lukáš)

Prvnímládě kriticky ohroženého druhu papouška
Zoo slaví další chovatel-

ský úspěch. Letos se poda-
řilo odchovat mládě kritic-
ky ohroženého papouška
ary kanindy (Ara glaucogu-
laris). Jde navíc o historicky
první odchov tohoto druhu
v rámci Unie Českých a Slo-
venských zoologických za-
hrad.
Ara kaninda je 85 cm vel-

ký papoušek, který je ende-
mickým druhem Bolívie.
Kvůli nelegálnímu lovu
a odchytu, stejně jako rych-

le ubývajícím pralesům, jde
o jeden z nejohroženějších
druhů papoušků na světě.
Vědci odhadují, že ve volné
přírodě zbývá pouze 200 až
300 dospělých jedinců.
Zoo Ústí nad Labem cho-

vá tyto vzácné papoušky od
roku 2012. Aby měli po-
třebný klid na rozmnožo-
vání, bylo pro ně vytvořeno
chovné zázemí mimo ná-
vštěvnické prostory.
(Foto Vít Lukáš: Mládě po prvním
vylétnutí z hnízda.)
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Zoologická zahrada získala zpět plné členství v EAZA
Na konci září rozhodla

Etická komise pro členství
v EAZA na výroční konfe-
renci v portugalskémměstě
Algarve, že zoo Ústí nad La-
bem znovu udělí plné člen-
ství.
Rozhodnutí bylo přijato

na základě kontroly, která
proběhla v zoo v červenci.
Ústecká zoo se tak díky no-
vému vedení, které před-
stavilo ucelenou koncepci
respektující trendy moder-
ních zahrad, opět staví na
nohy.
Jsou tomu bezmála tři

roky, kdy Evropská asociace
zoologických zahrad a akvá-
rií během pravidelné kont-
roly odebrala ústecké zoo
plné členství v této prestiž-
ní organizaci.
Bez členství by zoo ne-

mohla naplňovat novodo-
bou roli zoologických za-
hrad v ochraně přírody ani
chovat velké množství klí-
čových druhů zvířat. Nová

ředitelka zoo Ilona Pšenko-
vá se svým týmem měla
pouze rok na nápravu
mnoha shledaných pochy-
bení a nastavení nového
směřování zoo.
„Uplynulý rok byl pro

naši zoo i pro mě osobně ex-
trémně intenzivní. První vě-
cí, kterou jsem musela udě-
lat, bylo sestavení odborné-
ho týmu, který se obsáhlou
a komplexní problematikou
zabýval. Bylo třeba velmi
rychle zanalyzovat stávající
stav zoo, přijmout potřebná
opatření k nápravě a také za
velmi krátkou dobu sestavit
dlouhodobý plán rozvoje,
tzv. generel,“ shrnuje Ilona
Pšenková.
Tento dokument před-

staví tým zoo zastupitelům
města a médiím na podzim
letošního roku.
(Foto Zoo: Výroční konference
EAZA 2022, ředitelka Zoo Ústí n. L.
Ilona Pšenková na konferenci EA-
ZA.)
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Zimní sezóna v zoo
Prvním říjnovýmdnemse

mění otevírací doba zoo.
Areál je otevřený od 9 do
17 hodin a pavilony od 9 do
16 hodin. Pokladny zavírají
již v 16 hodin a horní po-
kladna je po celou dobu
zimní sezóny zcela uzavře-
na. Vláček přepravující ná-
vštěvníky je také mimo
provoz. S měnící se sezónou
je nové i vstupné. Dospělí
mají vstupné za 120 Kč, děti
od 3 do 15 let, studenti a dů-
chodci za 60 Kč a rodinné

vstupné stojí 310 Kč. Zimní
sezóna trvá až do března
2023. Aktuální informace
o změnách v provozu mo-
hou návštěvníci získat na
webu www.zoousti.cz.




