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Město pronajalo Větruši k re-

staurační činnosti Ústečanovi 

Janu Vrbovi, který bude na vý-

letním zámečku podnikat v úzké 

spolupráci s místním odborníkem 

na cateringové služby Romanem 

Slukou. 

Nájem na dobu neurčitou s vý-

povědní lhůtou 1 rok činí 1000 

korun měsíčně. Vybudování nové 

kuchyně ve fi nančně přijatelných 

parametrech zaplatí město. „Za 

novými provozovateli nestojí žádná 

velká společnost ani silný kapitál. 

Pokud by museli vydat 2 nebo 3 

milióny korun za kuchyň, nebyli by 

schopni podnikatelsky přežít. Oba 

nájemce známe, ve svém oboru 

mají vzdělání i praxi. Doufám, že 

se jim podaří Větruši rozběhnout co 

nejdříve,“ říká primátor města Jan 

Kubata. 

Jan Vrba a Roman Sluka po-

čítají na Větruši se „střízlivým 

jídelním lístkem“ zaměřeným 

na děti a tradiční jídla české ku-

chyně. Nabídka jídel má být ob-

měňována v závislosti na sezóně, 

požadavcích klientů a moderních 

trendech. Nápojový lístek má ob-

sahovat dva druhy tuzemských to-

čených piv, speciální lahvová piva 

Větruši budou provozovat Ústečané
J. Vrba a R. Sluka chtějí zámečku vrátit život

Anketa o stravování – 61 % ano, 39 % ne
Město modernizaci nerozjíždí, nejsou peníze

Většina rodičů se vyslovila pro 

modernizaci stravování v jídel-

nách ústeckých základních škol. 

Vyplynulo to z rozsáhlé květnové 

ankety, kterou město uspořádalo.

Celkem 61 % rodičů žáků za-

škrtlo v anketě „ano,“ zbytek se 

vyjádřil opačně. Průzkumu se 

mohli zúčastnit všichni rodiče 

– do 17 základních škol bylo dis-

tribuováno 8100 informačních 

brožur s anketou. Zpět se nako-

nec vrátilo 4385 anketních lístků. 

Jen 13 bylo neplatných (nebyla 

zde zaškrtnuta žádná z variant).

Město Ústí nad Labem bude 

v celé věci v následujících týd-

nech a měsících jednat o svém 

dalším postupu. „V letošním roce 

plném rozpočtových škrtů nemá-

me peníze na zahájení moderni-

zace a je velkým otazníkem, zda 

k tomu přistoupíme v roce 2010. 

Nelze vyloučit, že o změně v kon-

cepci školního stravování bude 

rozhodovat až politická reprezen-

tace vzešlá z příštích komunálních 

voleb,“ říká náměstkyně primáto-

ra Zuzana Kailová. 

Pokračování na str. 4

i atraktivní nabídku vín z Velkých 

Žernosek, Roudnice nad Labem 

a Mělníku. 

Prostory ústecké dominanty 

chtějí nájemci nabídnout pro sva-

tební a maturitní akce, plesy, ver-

nisáže, semináře, školení, fi remní 

večírky a další události. Počítají 

s rozsáhlou mediální prezenta-

cí svého podnikání i webovými 

stránkami o historii a součas-

nosti Větruše, kde se budou moci 

lidé seznámit s aktuální nabídkou 

jídel a nápojů. „Podnikání na Vě-

truši musí být koncepční prací na 

plný úvazek, jinak to nejde. Pro-

vozovatelé by měli přijít s něčím, 

co se vymyká obvyklému průmě-

ru, organizovat akce, získávat zá-

jezdy, nabízet se reklamou. I když 

je hospodářská krize, tak na Vě-

truši budou lidé chodit, ale chce 

to dřinu, poctivost a nápad. Přeji 

novým nájemcům, aby se jim to 

povedlo,“ uvádí ústecký restaura-

tér a starosta Střekova Vlastimil 

Žáček.

Pokračování na str. 5
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Prvního července v šestnáct ho-

din. To je datum a čas, kdy budu 

v Praze jednat s ministrem dopra-

vy Gustávem Slamečkou o obno-

vení stavby zkapacitnění ústecké 

silnice I/30. Všichni víme, o co 

půjde a jak je situace vážná.

Dodnes neumím pochopit, 

proč stát prostřednictvím Ředitel-

ství silnic a dálnic stavbu bez ab-

solutní garance fi nančního krytí 

před třemi měsíci zahájil. I když 

rozumím pozici a odpovědnosti 

nového ministra fi nancí, jenž při 

tvorbě státního rozpočtu v době 

ekonomické krize usiluje o co 

nejmenší fi nanční schodek a snaží 

se šetřit mimo jiné i na doprav-

ních stavbách, nemohu rozhod-

nutí o zastavení prací na této silni-

ci přijmout. Z hlediska dopadu na 

život ústecké veřejnosti existuje 

totiž jen jedna rozumná varianta 

– pokračovat.

Zastavení akce by Ústečany 

připravilo nejen o „vymodlenou“ 

protipovodňovou vanu, jež je 

také součástí akce (usilujeme o ni 

od poloviny 90. let), ale pravdě-

podobně rovněž o obrovské pe-

níze z Evropské unie na projekty 

obsažené v Integrovaném plánu 

rozvoje města. Mnohé totiž na 

celou stavbu navazují. Stát navíc 

již na silnici I/30 prostavěl 35 mil. 

korun. Kladu si otázku, zda by to 

v případě zastavení stavby nebylo 

považováno za nezodpovědné mr-

hání veřejnými penězi. Jak mě do-

pisem informovalo ŘSD, nepokra-

čováním stavby by byla ohrožena 

i tzv. stoka Z a při zvýšení hladiny 

by mohlo do Labe vytékat až 1000 

litrů splašků za sekundu. O do-

pravních problémech po zastave-

ní stavby hovořit nemusím, to si 

všichni umíme živě představit.

Věřím, že jednání na minister-

stvu dopravy dopadne dobře a že 

stavba bude pokračovat. Uděláme 

všechno, co bude v našich silách.

S velkou radostí jsem přijal zprá-

vu o tom, že Poslanecká sněmov-

na odhlasovala novelu shromaž-

ďovacího zákona, která městům 

a obcím již poskytuje na vyřízení 

oznámení o pochodu tři pracov-

ní dny (dříve tři kalendářní). Byl 

jsem jeden z těch, kteří tuto změ-

nu navrhovali. Je to malé vítězství 

v boji proti neonacistům, kteří dří-

ve oznámili akci účelově až kon-

cem příslušného týdne a než úřad 

zjistil, o co konkrétně jde, bylo už 

pozdě. Jsem také velice rád, že stát 

zpracoval pro starosty a primátory 

„kuchařku,“ jak v případě ohlášení 

neonacistické akce postupovat a že 

se v minulých týdnech rovněž roz-

hodl pozatýkat a obvinit řadu osob 

z propagace nacismu.

Prázdniny jsou před námi a já 

Vám přeji, abyste je prožili po-

kud možno bezstarostně. Mějte 

se hezky.

Jan Kubata

Slovo primátora
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Stavba pod Benešovým
mostem musí pokračovat

Město zahájilo dostavbu Do-

mova pro seniory na Bukově. Prá-

ce skončí již na podzim příštího 

roku. 

Cena vlastní stavby je 61,2 mil. 

korun (bez DPH). Celkové nákla-

dy vyjdou na téměř 85 milionů 

(včetně DPH). Tato cena zahrnu-

je například příslušenství sadové 

úpravy, vnitřní vybavení či zasíťo-

vání pozemku. Městu se podařilo 

na akci získat evropskou dotaci po-

krývající 92,5 procenta nákladů. 

Smyslem dostavby je zvýšení 

kapacity stávajícího Domova pro 

seniory. „Čekací doba na umístě-

ní v našem zařízení je několik let 

a přednostně se snažíme umístit kli-

enty, kteří mají problémy s pohybli-

vostí. Po dostavbě dalšího křídla se 

čekací doba zkrátí,“ říká ředitelka 

domova Věra Vonková. 

V novém křídle, které bude se 

stávajícím propojené, vznikne 40 

jednolůžkových bytů. Všechny 

prostory budou bezbariérové a na-

bídnou veškeré zázemí nutné pro 

kvalitní život lidí se zdravotním 

postižením. „Práce budou náročné, 

ale odměnou nám bude moderní 

objekt s uzavřeným atriem plným 

zeleně a laviček,“ dodává náměst-

kyně primátora Zuzana Kailová.

Kromě zajištění vyšší kapacity 

Domova pro seniory a propojení 

se stávajícím objektem je další vý-

hodou výstavba výměníkové sta-

nice, díky které bude možné vytá-

pění obou pavilonů z centrálního 

zdroje tepla. „Domov pro seniory 

je až dosud vytápěn plynem. Po 

napojení na centrální zdroj tepla 

dojde ke snížení nákladů na vytá-

pění,“ pokračuje Kailová.

Současná kapacita Domova pro 

seniory Bukov je 85 klientů. Jeho 

součástí je Domov pro osoby se 

zdravotním postižením s 10 oby-

vateli. Objekt nyní nabízí jedno-

lůžkové a manželské či partnerské 

dvoulůžkové jednotky s příslušen-

stvím. Předností tohoto zařízení je 

možnost vybavení bytu vlastním 

nábytkem. Součástí Domova pro 

seniory je jídelna, klubovna pro 

pořádání kulturních a společen-

ských programů, dále zájmová 

dílna a tělocvična. Pokojové jed-

notky jsou vybaveny kuchyňskou 

linkou, koupelnou a toaletami, 

telefony a některé mají i balkón. 

Stravování, pokud si jej klienti ne-

zajistí sami, zajišťuje Domov pro 

seniory celodenně včetně nápojů 

a diet, jež odpovídají věku a po-

třebám klientů.

Domov pro seniory Bukov 
bude mít větší kapacitu

Na základní kámen stavby poklepali krajský vicehejtman Arno Fišera, 
náměstkyně primátora Zuzana Kailová, ředitelka domova Věra Von-
ková a zástupce zhotovitele Radovan Dušek.

Město zřídí od příštího škol-

ního roku dvě přípravné třídy 

na základních školách Rabas-

ova a Vinařská. Reaguje tak na 

zvýšený zájem rodičů o umístě-

ní dětí do přípravného ročníku 

poté, co požádali o odklad školní 

docházky.

Přípravné třídy jsou osvědče-

nou praxí posledních let. V loň-

ském školním roce jich město 

zřídilo deset, a to na osmi základ-

ních školách. Praxe potvrdila, že 

se děti z těchto tříd lépe vyrovná-

vají s nároky, které na ně později 

kladou učitelé v základní škole. 

Maximální možná kapacita míst 

ve stávajících přípravných tří-

dách vzhledem k trendu zvyšu-

jícímu se počtu odkladů povinné 

školní docházky nestačí uspoko-

jit všechny žadatele. Počet dětí je 

stanoven na 7 – 15. Všechny stá-

vající třídy jsou plně obsazené. 

Obě školy, které o zřízení pří-

pravné třídy požádaly, už jednu 

třídu zřízenu mají. Nestačí ale 

pokrýt zájem rodičů. 

Ústí zřídí dvě přípravné třídy
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V rámci rekonstrukce ústecké-

ho Domu kultury nechalo město 

vybudovat před vchodem do bu-

dovy moderní, velmi netypickou 

kašnu. „Jsem rád, že byla odstraně-

na téměř nevyužívaná lávka, která 

spojovala Dům kultury s atriem 

krajského úřadu a že jí nahradilo 

nejen nové schodiště, ale že se tam 

objevil také pěkný architektonický 

prvek, kterým kašna určitě je. Já si 

myslím, že zeleň a voda do města 

patří,“ řekl náměstek primátora 

Jan Řeřicha. 

Kašna je nasvícená, což vynikne 

hlavně večer a v noci. Vytváří tak 

moderní vstup do Domu kultury, 

který stále ještě prochází rekon-

strukcí. Součástí rekonstrukce 

před Domem kultury byla také 

oprava chodníků a přechodů pro 

chodce, včetně úpravy křižovat-

ky Bělehradská – Velká Hradeb-

ní. Přibyl tam odbočovací jízdní 

pruh a podařilo se zde umístit os-

trůvek pro chodce a zelené plochy. 

Do budoucna se počítá s úpravou 

okolí tak, aby tam vzniklo více 

parkovacích míst a vylepšil se pří-

jezd k objektu. Město také vybu-

duje nový osobní výtah umožňují-

cí handicapovaným lidem snadný 

přístup do všech prostor. 

Město Ústí nad Labem se může 

pochlubit několika kašnami. Na-

chází se v parcích, v Městských 

sadech, na Lidickém a Mírovém 

náměstí, v Mánesových sadech, 

Před Domem Kultury je nová kašna
u muzea nebo v atriu magistrátu. 

Pro kašnu v atriu ale město hledá 

nové umístění, protože tato plo-

cha projde rozsáhlou rekonstruk-

cí. Stávající kašna bude snesena 

a nahrazena jiným typem. „Pro tu 

stávající tedy hledáme nové místo, 

protože je velmi zajímavá a byla by 

škoda ji nevyužít,“ pokračuje Ře-

řicha s tím, že kašna u Domu kul-

tury se od stávajících liší v tom, 

že nestříká vodu do prostoru. Je 

to jedna z mála kašen, která ne-

chá vodu stékat po svislé stěně. 

„Rozhodně nejde o plýtvání vodou, 

protože každá kašna, každá vodní 

plocha ve městě, zvlhčuje vzduch 

a zbavuje město prašnosti. Navíc 

ta voda koluje a jen občas se musí 

doplnit.“

Rekonstrukce Domu kultury 

bude pokračovat uzavřením zadní 

části pavilonů C a D, kde vznikne 

prostor pro Dům dětí a mládeže. 

Ten se sem přestěhuje ze svého 

dosavadního sídla v ulici Winsto-

na Churchilla. Pokud vše dobře 

dopadne, ke stěhování by mělo 

dojít v létě příštího roku. Násled-

ně bude zahájena rekonstrukce 

nejznámější části Domu kultury, 

tedy velkého sálu, restaurace a di-

vadla. Připravují se také plány na 

využití parku nad Domem kultu-

ry, který pak bude sloužit převáž-

ně dětem z Domu dětí a mládeže. 

Nabízí se v něm ideální možnost 

pro přírodovědné činnosti. Dojde 

také k oplocení parku z důvodu 

ochrany technologií před vanda-

lismem. Přes den bude samozřej-

mě přístupný veřejnosti.

Primátorovi města Janu Kuba-

tovi se podařilo prosadit změnu 

zákona o právu shromažďovacím. 

Sněmovní poslanci totiž schválili 

novelu zákona, která už neobsa-

huje tři kalendářní dny na úřední 

vyřízení oznámení o konání shro-

máždění. Nově byla stanovena 

lhůta tří pracovních dnů. 

„Je to výrazný, ale přeci jen díl-

čí úspěch v boji proti extremismu. 

Mám velkou radost, ale zároveň si 

uvědomuji, že to nestačí. Proti neo-

nacismu musíme bojovat na všech 

úrovních a na všech frontách, pre-

vencí i represí. Tato novela nám 

alespoň dává mnohem více času 

na identifi kaci skutečných záměrů 

ohlašovatelů veřejné akce,“ říká 

Kubata. 

O změnu legislativní úpravy 

práva shromažďovacího požádal 

Kubata ministerstvo vnitra do-

Boj proti neonacistům: Kubata prosadil změnu zákona

pisem letos v březnu. „Město i já 

osobně zůstaneme v této proble-

matice nadále aktivní,“ pokračuje 

Kubata. 

Na ústeckém magistrátu probě-

hl počátkem června „kulatý stůl“ 

k řešení problematiky narůstající-

ho pravicového extremismu v ČR. 

„Cílem kulatého stolu bylo pokusit 

se najít odpovědi na otázku, jakým 

způsobem uchopit shromažďovací 

zákon a kde jsou pozice a kompe-

tence státu a samospráv. Většina 

odborníků, kteří do Ústí nad La-

bem přijeli, se shodla na tom, že je 

dobré prodloužit lhůtu k vyřízení 

oznámení ze tří běžných dnů na tři 

dny pracovní tak, aby mohla města 

a obce dříve a účinněji zareago-

vat na ohlášenou akci,“ pokračuje 

primátor. Kubata se rovněž kloní 

k tomu, aby mohla samospráva 

případně omezit trasu pochodu.

Jak na tiskové konferenci po 

jednání řekl výkonný ředitel Čes-

kého helsinského výboru Franti-

šek Valeš, města a obce jsou nyní 

při střetávání s projevy extremis-

mu ve velmi složité situaci a stát 

by jim měl poskytnout odbornou 

pomoc.

Taneční skupina Freedom při-

pravila pro děti a mládež projekt 

DANCMÁNIE zaměřený na 

podporu trávení volného času.

Projekt DANCMÁNIE

U jeho zahájení potřebnost 

projektu ocenila náměstkyně 

primátora Zuzana Kailová. „Ta-

neční skupina Freedom, která 

má za sebou v této oblasti velké 

zkušenosti. Již několikrát město 

prezentovala na různých soutě-

žích, a to i mezinárodních, a tou-

to akcí dokládá, že chce ve městě 

dělat něco také pro nás. Pro lidi, 

kteří na tanec nemají čas. A mu-

sím uznat, že do tanečního světa 

nás zvou velmi netradičně – jdou 

za námi až na náměstí a do di-

vadla, protože velmi dobře vědí, 

že taneční sály pro nás takzvaně 

uspěchané, nejsou tak lákavé. 

Doufám, že některé z nás donutí 

i k pohybu.“

Projekt pokračoval až do so-

boty 20. června představením 

pro školáky a předškoláky v Se-

veročeském divadle opery a ba-

letu. Na poslední den byl při-

chystán také taneční workshop 

„Let´s danece.“

Kašna by měla být uvedena do provozu do konce června.
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Jak dále sdělila, v případě, že by 

vedení města rozhodlo o moder-

nizaci školního stravování ještě 

v tomto volebním období, realiza-

ce by proběhla v první řadě u těch 

škol, které si to přály nejvíce.

Náměstkyně rovněž děkuje 

všem rodičům, kteří se ankety 

zúčastnili a využili tak možnosti 

spolurozhodovat o důležité věci. 

„Respektuji kladná i záporná sta-

noviska, neboť si uvědomuji, že 

situace s kvalitou školního stravo-

vání není na všech školách úplně 

stejná.“

V Paláci Zdar na Mírovém ná-

městí bylo slavnostně otevřeno 

nové Informační středisko města.

Ústečanům a návštěvníkům 

města nabízí reprezentativní pro-

story k pořádání výstav v nově 

vzniklé galerii, prodej propagač-

ních materiálů – publikací o měs-

tě a turistice, prodej map a prů-

vodců i upomínkových předmětů. 

K dispozici jsou turistické infor-

mace o ubytování, možnostech 

stravování, dopravě a přehled 

kulturních, společenských a spor-

tovních akcí. Informační středisko 

zajišťuje také prodej vstupenek na 

kulturní a sportovní akce. Nabízí 

i možnost přístupu na internet 

zdarma prostřednictvím dvou 

počítačů a možnost bezdrátového 

připojení k WIFI síti. 

Zájemci si mohou půjčit MP3 

s komentovanou prohlídkou měs-

ta či zámky na uzamčení kola. 

Novinkou bude projekce propa-

gačních fi lmů o Ústí nad Labem 

a okolí či upoutávek na kulturní 

a sportovní akce. 

Dostatečně velké prostory no-

vého Informačního střediska 

umožní rovněž expozici Muzea 

města Ústí nad Labem. Ta před-

staví projekty muzea, archeo-

logický výzkum pod budovou 

Paláce Zdar a také gotickou šíji 

ze 14. století, která je jednou z po-

sledních památek na středověkou 

podobu města. 

Nové informační centrum 

se rozkládá na ploše 400 metrů 

čtverečních. Náklady na jeho vy-

budování činily 3 milióny korun. 

Město za roční pronájem zaplatí 

1,1 mil. korun. Otevírací doba je 

od pondělí do neděle od 9 – 17 

hodin. 

Už jste byli v novém Informačním středisku?

Ústí ušetří desítky miliónů

Anketa o stravování – 61 % ano, 39 % ne

O 60 miliónů nižší cena, než 

s jakou počítal původní orientač-

ní rozpočet, vzešla z výběrového 

řízení na zhotovitele stavby „Re-

vitalizace městského centra II. 

etapa, 2. stavba.“ Smlouva bude 

uzavřena s vítězem soutěže SKD 

Průmstav – stavby, a.s. Ústí nad 

Labem.

„Původně jsme počítali s dvou-

setmiliónovou částkou a toto je 

pro nás velmi příjemné překvape-

ní,“ říká náměstek primátora Jan 

Řeřicha. 

O veřejnou zakázku projevilo 

zájem 20 společností. Omezení 

počtu zájemců pro užší výběr 

proběhlo 8. dubna losováním za 

účasti státní notářky. Ze sedmi 

vylosovaných uchazečů se jeden 

písemně omluvil a jedna z fi rem 

nakonec nabídku nepředložila.

SKD Průmstav – stavby, a.s. na-

bídla nejnižší cenu ze všech ucha-

zečů – 143,8 mil. korun. Na dal-

ších místech se umístily Viamont 

DSP, Istar, Eurovia a Pražské sil-

niční a vodohospodářské stavby.

Investice navazuje na revita-

lizaci Mírového náměstí rekon-

strukcí ul. V Jirchářích, včetně 

celého přednádražního prostoru, 

s ním souvisejícím dopravním 

opatřením, a její součástí je také 

2. stavba – tedy zanádražního 

prostoru. Dále řeší napojení na 

Benešův most z hlediska pěší ko-

munikace, garážového stání a na-

pojení na výpravní budovu ČD, 

kde vznikne odpočinková zóna 

– tj. terasa, obchůdky apod. Tím 

dojde ke zkulturnění nejen ná-

dražní budovy, ale i přednádraž-

ního a zanádražního prostoru.

Muzeum města Ústí nad La-

bem získalo II. místo v Národní 

soutěži muzeí Gloria musaealis 

v kategorii Muzejní počin roku 

2008 za projekt „Zapomenutí hr-

dinové.“

„I přesto, že muzejníci pracují 

ve ztížených podmínkách a kvůli 

rekonstrukci budovy muzea sídlí 

v náhradních prostorách, úspěšně 

reprezentují město Ústí nad La-

bem. A to jak v různých soutěžích, 

tak při výstavách, které pořádají 

i v ulicích města. A za to jim patří 

velké poděkování,“ řekla náměst-

kyně primátora Zuzana Kailová.

V roce 2008 dovršilo ústec-

ké muzeum práci na projektu 

„Dokumentace osudů aktivních 

odpůrců nacismu, kteří byli po 

skončení druhé světové války 

postiženi v souvislosti s opatře-

ními uplatňovanými v Českoslo-

vensku proti tzv. nepřátelskému 

obyvatelstvu“ s tím, že vybudo-

valo v Ústí nad Labem muzej-

ní a dokumentační centrum se 

stálou expozicí „Zapomenutí 

hrdinové.“ Vlastní expozice je 

rozčleněna chronologicky do 

tří historických etap. Samostat-

ná část prezentace je věnována 

osudům osobností spojených 

s Ústeckem, větší část pak tvo-

ří reprezentativní výběr osudů 

německých odpůrců nacismu 

z Československa. Dynamizující 

částí expozice jsou fi lmové doku-

menty na třech televizních moni-

torech a dvě fi lmové projekce.

Dále muzeum realizovalo pu-

tovní výstavu „Zapomenutí hr-

dinové“ na šesti místech v České 

republice a v Německu. Na 56 ško-

lách uskutečnilo muzejně pedago-

gické projekty. Ve dnech 11. a 12. 

září 2008 uspořádalo muzeum 

pro 140 účastníků mezinárodní 

konferenci. Témata projektu byla 

dále prezentována na řadě veřej-

ných akcí a na internetu www.za-

pomenutihrdinove.cz. Muzeum 

také prezentovalo vlastní fi lmový 

dokument „Po nás přijde potopa“ 

a vydalo dvojjazyčnou publikaci 

„Zapomenutí hrdinové.“ Na dal-

ších fi lmech a publikacích k pro-

jektu se spolupodílelo.

Otevření Informačního střediska v Paláci Zdar se setkalo s obrovským 
zájmem Ústečanů.
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Větruše měla v posledních 

letech smůlu. Vždy, když měs-

to vybralo v soutěži nájemce na 

provozování restaurace, nako-

nec ze všeho sešlo. Vítězové vý-

běrového řízení odmítli z růz-

ných důvodů smlouvu podepsat. 

Město již bylo připraveno pro-

vozovat hostinskou činnost pro-

střednictvím Městských služeb, 

ale nakonec se objevila nabídka 

Jana Vrby a Romana Sluky.

Větruši budou 
provozovat 
Ústečané

Hrubá stavba obchodního a zá-

bavního centra u šikmého kostela 

je již dokončena. Developerská 

společnost Multi Development 

tak plní časový harmonogram, 

podle kterého chce centrum ote-

vřít už v listopadu. Ústečané zde 

budou mít k dispozici přes sto 

obchodů, restaurací a kaváren. Na 

jaře příštího roku se navíc otevře 

multikino o pěti sálech.

V Ústí nad Labem budou mít 

lidé možnost nakupovat pre-

miérově značky, jako například 

H&M, Lindex, Douglas nebo 

Celio. Řetězec supermarketů 

Billa otevře ve Foru už svůj třetí 

zdejší supermarket. Pro chvíle 

odpočinku bude sloužit náměs-

tí kolem kostela s restauracemi 

a zahrádkami. Dvoupodlažní 

centrum navíc na ploše 27 tisíc 

metrů čtverečních nabídne spor-

tovní potřeby, drogerie či služby 

cestovních kanceláří. 

Výhodou obchodního centra je 

blízkost autobusového i vlakové-

ho nádraží. Motoristé budou mít 

k dispozici 640 parkovacích míst. 

Práci v novém centru najde 500 až 

700 lidí. 

Obchodní centrum Forum na-

hradí nevzhlednou tržnici v blíz-

kosti kostela Nanebevzetí Panny 

Marie. Jeho stavba začala se zpož-

děním loni na jaře kvůli archeo-

logickému průzkumu, který byl 

podle historiků nejrozsáhlejším 

průzkumem v severozápadních 

Čechách za posledních minimál-

ně třicet let. Průzkum vyšel na 

18,5 milionů korun a přinesl ná-

lez například vzácné sošky Panny 

Marie s Ježíškem nebo kostru asi 

půlročního kojence.

Forum se otevře na podzim

Město uvolnilo 5,6 mil. korun 

na opravy místních komunikací. 

Dalších 2,7 mil. Kč pak na úpravu 

přechodů pro chodce v ulici Soci-

ální péče.

Odbor dopravy MmÚ provedl 

od začátku roku opravy komuni-

kací na hlavních trasách MHD za 

5,9 mil. korun. Nyní se zaměřuje 

na další lokality, jako například na 

Církvice, Dobětice či Stříbrníky, 

kde je nutná také oprava chodníků. 

Navržené opravy a jejich techno-

logie přispějí k zajištění sjízdnosti 

a schůdnosti těchto komunikací. 

Co se týče investice do pře-

chodů pro chodce – cílem akce 

je zlepšení stávající bezpečnostně 

dopravní situace na čtyřech pře-

chodech v ulici Sociální péče, kte-

rá je velmi frekventovanou silnicí 

se čtyřmi jízdními pruhy. Stávající 

přechody jsou rizikové a ke zvláště 

nebezpečným místům patří pře-

Dalších pět miliónů jde do silnic

Mladí ústečtí karatisté sklízeli 

úspěchy na mezinárodním turna-

ji v partnerském městě Vladimir. 

Naše město zde reprezentoval Ka-

rate klub Ústí nad Labem. 

Této události se zúčastnili nejen 

závodníci z Ruska a hosté z Ústí 

nad Labem, ale také karatisté z Itá-

lie. Ústečtí karatisté si na turnaji 

vedli velmi dobře a vynikajícím 

úspěchem se ziskem tří zlatých 

medailí si splnili 100 % úspěšnost. 

„Musím pochválit výkony, které 

předvedli moji závodníci. Ovšem 

hned na začátku nás překvapilo, 

že turnaj byl pořádán organizací 

tradičního karate. To byla pro nás 

dost zásadní a nečekaná změna. Na 

pravidla tradičního karate jsme se 

však adaptovali velmi rychle a tak 

konkurence zúčastněných závodní-

ků nám nedělala problém. Pravidla 

světové federace WKF a tradičního 

karate jsou dost odlišná, ale jelikož 

samotné sestavy si zase tak cizí ne-

jsou, dali jsme si pozor pouze na 

určité detaily,“ hodnotil situaci na 

turnaji trenér Miloslav Kabeš.

V nejobsazenější kategorii mlad-

ších žáků nastupoval jako první 

Sebastian Bytyqi. Po dvou kolech, 

které byly dle pravidel tradičního 

karate hodnoceny na známky, zví-

tězil s velkou bodovou převahou. 

Mezi staršími žákyněmi vyhrála 

Fabiana Bytyqi. Stejného výsledku 

dosáhl i Jaroslav Hodina v doros-

tencích.

Ústečtí karatisté přivezli tři zlaté medaile

chod pro chodce u hlavního vcho-

du do Masarykovy nemocnice, 

kde je zvýšená frekvence chodců 

se zdravotními handicapy. Úpravy 

by měly řešit výměnu stávajícího 

dopravního značení či značení 

přechodu s vodícími pruhy pro 

nevidomé. 
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Primátor přijal juniorského 
mistra republiky ve fl orbalu

Drobným dárkem ocenil primátor města Jan Kubata studenta gym-

názia v Jateční ulici Leoše Nergla, který získal jako člen sportovního 

klubu x3m SSK Future Praha vítězství v 1. lize juniorů a současně titul 

Mistra ČR ve fl orbalu.

Osmnáctiletý odchovanec ústeckého fl orbalu přestoupil do tohoto 

špičkového klubu před necelým rokem a během sezony 2008/2009 zís-

kal mimo jiné také 3. místo na mezinárodním turnaji Prague Games 

2008 a především vítězství na nejprestižnějším evropském fl orbalo-

vém turnaji Fortuna Czech Open 2008.

„Nesmírně si také cením letošního vítězství v regionálním kole přeboru 

středních škol, které jsme vybojovali s kamarády z družstva Gymnázia 

Jateční v Ústí nad Labem,“ řekl mladý fl orbalista.

Leoš Nergl poděkoval primátorovi za přijetí a pozornost, kterou 

osobně věnuje rozvoji sportu. Současně mu předal památeční dres ju-

niorských mistrů ČR 2009 týmu x3m SSK Future a také vlastnoručně 

podepsaný fl orbalový míček.

Doprava cyklobusem je výraz-

ně komfortnější, než v nedávné 

minulosti. Dopravní podnik totiž 

zakoupil za 204 tisíce korun vlek 

pro jízdní kola. Cestující tak ne-

budou muset ukládat kola přímo 

do prostor autobusu, jak tomu 

bylo dosud. 

Cyklobus uvezl bez vleku 26 

kol, s vlekem se tato kapacita zvý-

šila na 40. Do autobusu se rovněž 

vejde více cestujících, celkem 90. 

Jak jsme již uvedli, od letošního 

roku je cyklobusem již nový City-

bus s tažným zařízením.

Cyklobus s vlekem vyjel letos 

poprvé koncem května. Speciál-

ní volnočasová linka, která bude 

v provozu do 25. října, přepravila 

v minulém roce 3157 cestujících 

a 2238 jízdních kol.  

Linka číslo 20: Divadlo – Zadní 

Telnice – Adolfov – Krásný Les – 

Varvažov, Pomníky – Divadlo. Od-

jezdy od Divadla v 900 a 1300 hod.

Linka číslo 21: Divadlo – Nak-

léřov – Petrovice, rozc. Krásný Les 

–Tisá, Kulturní dům – Divadlo. Od-

jezdy od Divadla v 1100 a 1500 hod.

Cyklobus zvýšil kapacitu

Hojně navštěvovaný festival 

Skillz se za svou čtyřletou existen-

ci stal již tradicí. Letošní ročník se 

po dvou letech přesunul na stře-

kovské nábřeží, kde na dva dny 

vyrostla pivnice, koktejlové bary, 

coca cola atrakce a v neposlední 

řadě grafi ti stěna, na které bylo 

opět k vidění mnoho zajímavých 

děl street artu. Na festival dora-

zilo i přes nepřízeň počasí 2000 

návštěvníků, kteří viděli a slyšeli 

špičku českého a slovenského hip 

hopu, například projekt Orikoule 

či trio Kontrafakt.

Ústecké publikum mělo mož-

nost vidět hvězdy, jakými jsou Pio 

Squad, Indy a Wich, Vec, Zverina 

a mnoho dalších. Mezi ty osvěd-

čené bezpochyby patří například 

Moja Reč či Kontrafakt, kteří se 

do Ústí vrací téměř pravidelně 

a tak nemohli chybět ani na roč-

níku letošním.

Stejně jako v předchozích le-

tech, i letos festival sužoval déšť. 

Ten však návštěvníky příliš ne-

odradil a tak si zhruba tisícovka 

posluchačů mohla koncerty ná-

ramně užít. 

Festival odstartoval lokální ra-

per Kaptain Bang, po něm násle-

dovali TVS. Ty ústecké publikum 

již také dobře zná. Hvězdami od-

poledního bloku se bezpochyby 

stalo duo Orikoule složené z nej-

staršího českého rapera Oriona, 

kterému zdárně sekunduje James 

Coule. Dvojice předvedla přede-

vším skladby ze svého aktuálního 

CD, které má mladé publikum 

zřejmě řádně naposlouchané. 

Večerní blok záhajil Ene-

my, jenž se jen chvilku roze-

hříval při čekání na Ektora. 

Toho by návštěvníci snad i na 

rukou nosili, avšak očekávanou 

hysterii vyvolala až poslední 

skladba „Vidím to jako včera.“ 

Právě ona je nejznámějším hitem 

z nového alba E2 Airon Mejdan.

Hvězdu ústecké scény, Wutyho 

s jeho ULFarmou, netřeba před-

stavovat. Dobře ví, co domácí 

publikum baví a lidé to dokáží 

ocenit. 

Součástí programu bylo i vy-

losování soutěže o volný vstup 

na letní Hip Hop Jam festival. Za 

osobní účasti primátora Jana Ku-

baty, který ostatně již po několi-

káté podpořil svou záštitou tuto 

akci, byla vylosována Sára Kusov-

ská (viz foto). 

Moja Reč přijela návštěvníkům 

předvést hlavně nové album, které 

již nejeden kritik stihl pasovat na 

zatím nejlepší album CZ/SK scény 

letošního roku. Večerní hudební 

program zakončila slovenská for-

mace Kontrafakt, akci uzavřel DJ 

Bebe.

Kompletní fotoreport s akce na-

leznete na: www.skillz.name.

Na festivalu Mezi Mosty zněl špičkový Hip-Hop
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restaurace. A to mě mrzí natolik, 

že jsem městu navrhl spolupráci, 

která bude založena na podpoře 

města a na kooperaci s Romanem 

Slukou, specialistou na svatby 

a vůbec mistrem v cateringové 

oblasti. Společně chceme Větruši 

vrátit lidem.“ 

Před jednatřicetiletým Ústeča-

nem Janem Vrbou stojí obtížný 

úkol. Bude muset přesvědčit lidi, 

aby se večer zvedli od televize 

a vydali se povečeřet na Větruši. 

Aby jim stálo za to jednou nevi-

dět, jak se vyvíjí osud jejich se-

riálového hrdiny a aby si třeba 

i řekli, že zde stálo za to utratit 

své peníze. Pravda, některé chla-

py z umakartových hospod před-

vědčit nelze, protože nadávat na 

poměry v kultivovaném prostředí 

místní dominanty je jako jíst tla-

čenku s cibulí na banketu s ame-

rickým prezidentem. Ale co jejich 

manželky, vezmou sem své děti? 

A co studenti, zapijí tady matu-

ritu? A kde budou mít hostinu 

novomanželé… S Janem Vrbou si 

přímo na Větruši povídala Ivana 

Solničková.

Kde se zrodil nápad pustit se 

do oživení zámečku nad měs-

tem? 

„Když mi bylo 12 let. Tehdy 

to ještě byla ruina a já jsem do-

konce v jedné slohové práci jasně 

popsal, k čemu by se dominanta 

města dala využít. O to hůře jsem 

potom vnímal události kolem Vě-

truše v době, kdy chátrala, kdy 

Ústečané bojovali o její záchranu. 

Hluboce mě zasáhl požár střechy 

vyhlídkové věže a když se koneč-

ně zadařilo městu Větruši koupit 

dím na terasách další návštěvníky, 

mezi nimi i německé turisty. A to 

tu nyní funguje jen vyhlídková věž 

a záchodky! Když se k tomu přidá 

výborná kuchyně a spousta zají-

mavých akcí, věřím, že se sem lidé 

budou rádi vracet.“

V restauraci výletního zámeč-

ku je odhadem 70 míst. Počítáte 

s tím, že využijete i terasy k ven-

kovnímu posezení?

„Tak to každopádně. Z minulosti 

vím, že to na Větruši nejvíce žilo 

v letní sezóně. Chyba ale byla, že 

zde bylo jen 60 míst a bohužel jí-

delníček, který nebyl zaměřený na 

turistickou gastronomii. Já počí-

tám s tím, že venkovních míst bude 

minimálně trojnásobně víc. A to 

není vše. Mým snem je postavit 

venkovní altán, který tu kdysi byl. 

I v něm chci vybudovat kavárničku 

s pohodlným sezením a venkovním 

barem a výčepem.“

A v době oblíbenosti grilování 

bych tu ráda viděla i venkovní 

gril.

„Ten by rozhodně chybět neměl. 

Navíc chci na Větruši pořádat hu-

dební večery. Pravidelné budou 

také akce ke Dni matek, k pálení 

čarodějnic, rozsvěcení vánočního 

stromu, ke Dni dětí, prostě, ten ži-

vot se sem vrátí. S tím byla Větruše 

koncem 19. století postavená.“

Zmínil jste rozsvěcení vánoč-

ního stromu. Znamená to, že se 

tu bude žít i v zimě?

„Pokud nebude kalamita, chci 

pořádat vánoční trhy včetně svařá-

ku, vánočního pečiva, gulášku do 

kotlíku a podobně. Akce nebudou 

směřovat jen do vnitřních prostor, 

žít se bude i tady na terase. Chce-

me tu udělat i Mikulášskou párty 

či oslavit Silvestra.“

To mi trochu zavání atmosfé-

rou, která je typická například 

pro Drážďany, kde se i v zimě 

sedí venku, lidé popíjí punč, 

grog a pojídají teplé klobásy.

„To je přesně to, co chci. Aby Vě-

truše přes zimu neumřela, aby žila 

dál a ukázala město pod bílou pe-

řinou.“

Lidé si někdy stěžují na špatný 

přístup, i když jako malá holka 

jsem na Větruši chodila vždy 

pěšky…

„Podle mě je přístup na nejlepší 

úrovni, jaká kdy byla. Pěší se sem 

bezpečně dostanou po chodníku 

a přes přechody pro chodce do dva-

ceti minut. Město nechalo rozšířit 

a opravit silnici, takže řidiči by 

neměli mít sebemenší problémy. 

Navíc je tu velké parkoviště, které 

bude samozřejmě hostům k dispo-

zici. A v neposlední řadě je zde pří-

slib lanovky, která by sem koncem 

příštího roku vozila lidi za patnáct 

korun, a to navíc za pár minut. 

Lidé, kteří pracují na úřadech nebo 

fi rmách ve městě, si sem lanovkou 

zajedou na oběd. Ve kterém městě 

tohle mají? (smích).“

Ústečané Jan Vrba a Roman S

a začala rekonstrukce, věřil jsem, 

že vstane z mrtvých a bude opět 

rájem turistů. Bohužel opět přišla 

další rána v podobě sesuvu svahu 

a uzavření restaurace, a to faktic-

ky znamenalo konec turismu. Teď 

jsme ve fázi, kdy práce na zajiš-

tění svahu skončily, ale zatím se 

nenašel zájemce o provozování 

Restaurace na Větruši zeje 

prázdnotou už téměř dva roky. 

Najdou si sem lidé cestu?

„Najdou, protože město mnoho 

takových dominant nemá. Navíc, 

když je nádherné počasí, je z terasy 

překrásný pohled na Labské údolí. 

Po cestě sem jsem napočítal deset 

turistů a teď, když tu sedíme, vi-

Jan Vrba chce restauraci otevřít v druhé polovině srpna nebo počátkem září.
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„Ano, ten salónek bude primá-

torský. To znamená, že bude mít 

PRIM. Bude tu zážitková gastro-

nomie v dostupných cenových re-

lacích.“

Co si pod pojmem zážitková 

gastronomie můžeme předsta-

vit?

„To znamená, že se budou na-

příklad dodělávat pokrmy přímo 

u stolu, bude zde přímý kontakt 

s kuchařem. Prostě už když se jídlo 

ponese, bude to zážitek. Cílem je 

intimní atmosféra, svíčky, příjem-

ná hudba.“

Zatím jsme ale mluvili jen 

o nabídce pro dospělé. Počítá se 

také s dětskými návštěvníky?

„Na děti myslíme už teď, kdy při-

pravujeme jídelní lístek. Počítáme 

Kromě dobré kuchyně, ke kte-

ré se ještě dostaneme, budete lá-

kat na rozličné akce. My už jsme 

některé zmínili, ale já si pamatu-

ji, že kdysi tu byly i výstavy – na-

příklad psů, na které zase chodi-

la úplně jiná sorta lidí.

„Přesně tenhle druh akcí tu chci 

také rozjet. A nebráním se ani cír-

kevním či politickým setkáním 

a chci i promenádní koncerty. Jsou 

tu salónky, tedy prostor pro pořá-

dání svatebních hostin, maturitních 

večírků či setkání studentů z UJEP.“ 

My jsme si společně prošli 

restauraci, která je zatím opuš-

těná. Jakým způsobem se změní 

její tvář? Jak jí chcete takzvaně 

zabydlet, aby se tu lidé cítili dob-

ře?

příznivé ceny. A pokud bude zájem 

o víkendové obědy, líbila by se mi 

forma švédských stolů.“ 

A co se nápojů týče? Proslýchá 

se, že tu budou piva a vína ze se-

veru Čech.

„Je to tak, protože jsme celore-

publikově vnímáni jako industriální 

město, ve kterém nic není. Kraj, ve 

kterém je uhlí a průmysl a málokdo 

ví, že z jedné i z druhé strany máme 

vinice, vaříme tu perfektní pivo… 

Takže já bych chtěl, aby ústecké pe-

níze zůstaly v Ústí. Co se vína týče, 

budeme nabízet i vína moravská, 

ale jak říkám, chci preferovat naše 

výrobky a naše tradice.“

Stále mluvíme v budoucím 

čase. Už podnikáte nějaké kon-

luka dávají Větruši další šanci

„Rozhodně musíme vymalovat, 

všechno vyčistit, bar možná něja-

kým způsobem repasovat. Přemýš-

lel jsem nad interiérem a v tomto 

případě požádám o pomoc muzej-

níky, aby mi ukázali, jak vypadala 

Větruše dříve. Určitě to chce krásné 

ubrusy, ale hlavně, atmosféru udě-

lají hosté sami. My jim pomůžeme 

kvalitní gastronomií, úrovní a kva-

litou personálu. Tím, že se u nás lidé 

dobře najedí a napijí, tak vlastně 

svou spokojeností budou vytvářet 

příjemnou atmosféru. A pak už je 

jedno, jestli je vymalováno nažluto 

nebo narůžovo.“

Z restaurace jsme se vypravili 

do salónku - jak ho chcete vyu-

žít?

se sladkými jídly i nápoji pro děti. 

Chtěl bych vybudovat dětský koutek 

tak, aby maminky viděly od stolu 

na své děti. Na dětské návštěvníky 

budeme myslet i při přípravě pro-

gramů ke Dni dětí, prvního a po-

sledního školního dne, pohádkové-

ho odpoledne a podobně.“

Teď už se dostáváme pravdě-

podobně k nejdůležitějšímu té-

matu, a tím je kuchyně.

„Já bych chtěl začít alespoň dvě-

ma hotovkami za přijatelné ceny. 

Pokud se stanou oblíbenými, nebu-

de problém nabídku rozšířit, včetně 

polévky. Od devíti hodin budeme 

nabízet i snídaně. Pro začátek počí-

tám se čtyřmi druhy – česká, slad-

ká, kontinentální, anglická, opět za 

krétní kroky, které by signalizo-

valy otevření restaurace? 

„Takových kroků je celá řada. 

Vím, že zaměstnám 14 – 16 lidí - 

obsluha, kuchyně, úklid a podobně. 

Jsou jasně defi novaní dodavatelé 

nápojů, intenzivně se pracuje na 

nápojovém i jídelním lístku a rýsu-

jí se také webové stránky. Ty chci 

spustit dřív než samotný provoz 

restaurace. To znamená, ještě než 

se sem někdo vypraví, bude znát 

naší nabídku včetně cen, nabídku 

pronájmu například pro svatby, 

abiturientské večírky či nabídku 

pracovních míst.“

Kdy se tohle vše stane reali-

tou?

„Kdyby to záleželo na mě, tak 

co nejdříve. Ale je zapotřebí vy-

bavit objekt kuchyní. To je záleži-

tost města a od toho se vše odvíjí. 

Abych dlouho nenapínal, já vidím 

jako reálný termín začátek školní-

ho roku.“

Ve velkém sále Větruše se má již brzy opět tančit.

Smlouva mezi městem a Janem Vrbou o pronájmu výletního zámečku 
byla podepsána 15. června.

asistentku provozovatele, 
šéfkuchaře, kuchaře,

servírky, číšníky,
barmany/ky,

pekaře, uklízečky.

Volejte: 777 283 294

Restaurace
Větruše 
přijme:
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 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad La-
bem určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou závidění-
hodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce svě-
tovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí 
naprosto jedinečné a nepřekonatelné.

Nejbohatší podnikatel 
první republiky

16

Ústí nad Labem bylo domovem i sídlem fi r-

my nejbohatšího podnikatele první republiky 

Ignaze Petschka (1857 - 1934). Velkoobchod-

ník s uhlím dokázal vydělat jmění, které by 

dnes představovalo přes 40 miliard korun. Na 

vrcholu kariéry kontroloval polovinu hnědou-

helné těžby v Evropě.

Z obchodního cestujícího evropský magnát

Ignaz Petschek se narodil v Kolíně v rodi-

ně drobného židovského obchodníka. Nesl 

příjmení podle blízké vsi Pečky, kde žil jeho 

rod po generace. Roku 1876 udělal nejzásad-

nější rozhodnutí svého života - odstěhoval se 

do Ústí, tehdejšího centra obchodu s hnědým 

uhlím. Začínal jako obchodní cestující u zave-

deného velkoobchodníka Jakoba Weinmanna. 

Čtyři roky mu stačily na to, aby nasbíral zkuše-

nosti, kontakty a založil vlastní fi rmu. V dalších 

letech pak bývalému zaměstnavateli přetáhl 

většinu klientů. Nad konkurencí vyhrával za-

váděním progresivních metod - rozjel komisní 

prodej uhlí, vybudoval dokonale fungující síť 

prodejních kanceláří. Jeho rozhodnutí nesla 

charakteristickou pečeť: kreativitu, píli, lásku 

k práci a k majetku a schopnost předvídat bu-

doucí vývoj. Zisky z prodeje uhlí investoval do 

akcií důlních společností. Na začátku 20. století 

své uhelné impérium rozšířil i za hranice, pře-

devším do Německa. Vybudoval si pozici jed-

noho z nejvýznamnějších uhelných magnátů 

meziválečné Evropy.

V ústecké Churchillově ulici dodnes stojí 

rezidence Ignaze Petschka. Uhlobaron s její 

stavbou začal sotva deset let po založení fi rmy 

a po dalších deseti letech dům třikrát zvětšil. 

Vila má stěny obložené pravým mramorem 

v deseti barvách. Petschkova nadace pak fi nan-

covala výstavbu dětského pavilonu v městské 

nemocnici, dělnické ozdravovny či ozdravovny 

pro nemocné tuberkulózou.

Dnes by měl Petschek mezi podnikateli 

jen jediného přemožitele

Když „kníže mezi uhlobarony“ zemřel, do-

razily na jeho pohřeb tisíce lidí. Mezinárodní 

rychlík z Německa dokonce udělal v Ústí kvů-

li smutečním hostům mimořádnou zastávku. 

Petschkovo impérium ale svého stvořitele dlou-

ho nepřežilo. Nastupující nacisté zkonfi skovali 

jeho majetek nejdříve v Německu a po okupaci 

i v Čechách. Přední muž nacistického velko-

průmyslu Friedrich Flick přesto neskrýval ke 

svému „židovskému kolegovi“ obdiv a označil 

ho za geniálního podnikatele.

V poúnorové éře se stal Petschek symbolem 

vykořisťovatelského uhlobarona. Ani komu-

nisté ale nemohli popřít, že šlo o mimořádně 

šikovného kapitalistu, jenž měl stěžejní záslu-

hu na rozvoji těžby severočeského uhlí. Rozsa-

hem svého kapitálu by mohl i dnes hrát v české 

hospodářské sféře roli žraloka. Mezi nynějšími 

podnikateli by našel jen jediného přemožite-

le - vlastníka České spořitelny Petra Kellnera, 

jehož majetek se odhaduje na 50 až 75 miliard 

korun.

Literatura a prameny:

Dějiny města Ústí nad Labem (Ed. K. Kaise-

rová - V. Kaiser). Ústí n. L. 1996

Kratochvíl Karel: Bankéři. Praha 1962

Krsek, Martin: Causa – Ignaz Petschek. Refl ex 

č. 39, 2006, s. 68 - 71

Umlauft , Franz, Josef.: Ignaz Petschek – Ein 

Lebensbild. Ústí nad Labem 1935

Ústecká skupina Th e Boom Be-

atles Revival Band vystoupila 17. 

června v rámci oslav 760 let od za-

ložení města Ústí nad Labem v pro-

storách zahrady Pražského domu 

v Bruselu. Koncert byl uveden jejich 

společným vystoupením s pěveckým 

sborem Dětského domova na Sever-

ní Terase. 

Pěvecký sbor za doprovodu Th e 

Boom zazpíval několik skladeb od 

skupiny Th e Beatles, např. slavné 

Yesterday nebo Let it Be a dále pod 

vedením svých sbormistrů předvedl 

několik skladeb z muzikálu Jesus Christ Supers-

tar. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem 

více než tří stovek návštěvníků.

Již od začátku vystoupení panovala v zahra-

dě úžasná atmosféra. Th e Boom zahráli něko-

lik desítek nejznámějších hitů Th e Beatles, za 

což byli vždy odměněni bouřlivým potleskem. 

Atmosféru tvořilo převážně „domácí“ publi-

kum z řad českých a slovenských úředníků EU 

pracujících v Bruselu. Vystoupení bylo zakon-

čeno po desáté hodině nočním klidem, ale než 

se tak stalo, musela skupina odehrát několik 

přídavků. 

Ústečtí Beatles nadchli Brusel Volejbalisté UJEP jsou  
akademickými mistry
Volejbalový Tým Univerzity Jana Evan-

gelisty Purkyně v Ústí nad Labem vybojo-

val akademický titul mistra ČR. Pod vede-

ním trenéra Marcela Žáka prošlo družstvo 

turnajem konaným v Plzni bez jediné po-

rážky.

Mistrovství se zúčastnilo 6 družstev tvo-

řených zejména extraligovými hráči, která 

postoupila z jednotlivých kvalifi kací. Hráči 

UJEP podali vynikající výkon založený na 

kolektivní spolupráci a velké bojovnosti.

Volejbalisté UJEP dosáhli prvenství v této 

sestavě: Alfonso Martin, Balihar Jakub, Bez-

děka Miroslav, Habr Filip, Kadraba Jan, Kauer 

Jakub, Kinderman Vít, Kučera Jakub, Moník 

Milan, Mozz Miroslav, Pěkný Petr, Röhrl Vik-

tor (především extraligoví hráči VK Ústí nad 

Labem).
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V neděli 24. 5. 2009 v nočních 

hodinách se Bendův komorní or-

chestr vrátil z pětidenního zahra-

ničního zájezdu, který byl zahájen 

ve středu 20. 5. koncertem v ně-

meckém Hagenu. Na programu 

byly skladby českých mistrů 17. – 

18. století, jež tvoří jádro reperto-

áru orchestru již od jeho založení 

v roce 1956. Tento koncert byl po-

řádán ve spolupráci s Hagenským 

komorním orchestrem, který je 

dlouholetým partnerem BKO. Re-

pertoár orchestru tvoří převážně 

skladby německého baroka.

Dalším cílem hudebního pu-

tování Evropou byl nizozemský 

Dalfsen, malebné městečko s ty-

pickou holandskou dominantou 

– větrným mlýnem, kde se konal 

Evropský festival neprofesionál-

ních orchestrů. Tento festival se le-

tos konal již poosmé a navázal tak 

na tradici předchozích festivalů, 

z nichž poslední se uskutečnil před 

třemi lety v německém Chemnitz 

a jejž členové BKO také absolvo-

vali. Letošní 8. evropský festival 

pořádala Holandská federace 

amatérských orchestrů (FASO) ve 

spolupráci s Evropskou asociací 

amatérských orchestrů (EVL). 

Festivalu se zúčastnilo přes 400 

účastníků z celé Evropy. Severské 

státy reprezentoval Symfonický 

orchestr Romerike z Norska, jeho 

jižním protipólem byl bulharský 

komorní orchestr Anima z Varny. 

Na festivalu nechyběli mladí Irové 

s průměrným věkem 14 let, kterým 

svým mládím zdařile konkuroval 

Rotterdamský mládežnický or-

chestr. Je příjemné sledovat, kolik 

mladých lidí se věnuje vážné hud-

bě, a to ne pouze povrchně, nýbrž 

s téměř profesionálním zaujetím. 

Z dospělých účastníků projektu vy-

zařoval pocit veliké zodpovědnosti 

za společné dílo a také obrovské 

radosti, že se dílo podařilo. 

Cílem tohoto projektu bylo ne-

jen propagovat českou hudbu na 

evropském fóru, ale také spolupra-

covat s dalšími hudebníky v rámci 

nastudování symfonických skla-

deb takových velikánů, jako byl 

např. Gustav Mahler či holandský 

skladatel Johan Wagenaar. 

Završením několikadenní spo-

lečné práce byly závěrečné koncerty 

nastudovaných symfonií a v nepo-

slední řadě také nové kontakty na-

vázané mezi orchestry i jednotlivci. 

Pro amatérské hráče orchestru je 

Bendovci v zemi větrných mlýnů

hudební festival jedinečnou příleži-

tostí naučit se leccos nového, ať už 

se jedná o interpretaci díla či tech-

nické možnosti skladby. Nezbývá 

než si přát víc takovýchto zážitků!

Pro Bendův komorní orchestr 

zahraniční turné organizačně za-

jistily Benda Arts o.s. ve spoluprá-

ci s Českou asociací neprofesionál-

ních komorních a symfonických 

těles (ANKST). Poděkování za 

fi nanční podporu patří Magistrátu 

města Ústí n. L., Kulturnímu stře-

disku města Ústí n. L., Minister-

stvu kultury a Česko-německému 

fondu budoucnosti, bez kterých by 

bylo obtížné se těchto prestižních 

mezinárodních akcí zúčastnit. 

BKO ovšem svoji letní sezónu 

nezakončil v cizině, nýbrž se vrací 

do rodné země, aby potěšil také do-

mácí obecenstvo. V neděli 7. června 

se orchestr zúčastnil hudební slav-

nosti Smetanovy Jabkenice 2009, 

kde dále vystoupily Pěvecký sbor 

Dobrovan, Smíšené pěvecké sbory 

Stojmír a Bendl, Smíšený pěvecký 

sbor Janáček, Maranatha Gospel 

Choir a Bumův komorní orchestr. 

Velmi příjemným uměleckým 

zážitkem je pro členy orchestru 

a pro jejich věrné příznivce kon-

cert na Státním zámku ve Velkém 

Březně, kde ve středu 10. června 

zazněla hudba českých emigran-

tů 17. a 18. století, Josefa Rejchy, 

Jana Křtitele Vaňhala, Jana Dis-

mase Zelenky a Josefa Myslivečka. 

O hudební přivítání se postaral 

komorní fl étnový orchestr Soníci 

z Gymnázia v Jateční ulici.

Letní sezónu zakončí Bendův 

komorní orchestr společným 

koncertem s americkým hudeb-

ním tělesem Southern California 

Youth Philharmonic v neděli 28. 

června 2009 v Praze v Muzeu čes-

ké hudby na Malé Straně.

Petra Vrbová, členka BKO
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V ústecké nemocnici se finalizuje 
projekt „Dopln ní zdravotnického 
za ízení a p ístroj  – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem“. Hodnota 
tohoto projektu p esahuje ástku 99 
milión  korun a pro jeho realizaci 
byla získána dotace z Regionálního 
opera ního programu Severozápad 
resp. Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj.
Jedním z pracoviš , které bylo v rámci 
projektu modernizováno, je Radiolo-
gické odd lení. Proto jsme požádali 
jeho primá e MUDr. Milouše Dernera 
o rozhovor.

Jakým za ízením bylo vaše odd lení 
vybaveno?
V rámci projektu jsme obdrželi p e-
devším další pracovišt  Magnetic-
ké rezonance (MR). Ke stávajícímu 
p ístroji Magnetom Symphony (Sie-
mens) p ibyl nový, moderní p ístroj 
Magnetom Avanto též firmy Siemens. 
Nový, 1,5 T p ístroj má místo 4 již 18 
kanál  a je tedy proti stávajícímu p í-
stroji z eteln  výkonn jší. 

Pro jaká onemocn ní se v naší ne-
mocnici využívá diagnostika pomocí 
MR?
MR Imaging (MRI) je nezbytný pro 
vyšet ení ady onemocn ní mozku 
nap . roztroušené sklerózy mozko-
míšní, epilepsie, mozkových tumo-
r , asného stanovení mozkového 
infarktu, funk ní vyšet ení mozkové 
k ry, i vyšet ení mozkových drah 
p ed neurochirurgickými operacemi. 
Naprosto nezbytné je MR vyšet ení 
p i poran ní míchy.
Stále ast ji provádíme i vyšet ení 
b icha  - jater, st ev a pánve. Speci-
fické je vyšet ování plod  v d loze 

k vylou ení, i potvrzení vrozených 
vývojových vad. Samostatnou ka-
pitolu tvo í vyšet ení kloub , sval  
a kostí. MRI též umožní vyšet ení 
srdce, zejména stavu srde ního sva-
lu p ed plánovanými kardiochirurgic-
kými operacemi. Velmi výhodné je 
využití MRI pro vyšet ení tepen, jak 
v oblasti hlavy, tak i na tepnách dol-
ních kon etin. 

V em spat ujete výhody nového MR 
pracovišt ?
Proti stávajícímu  MR p ístroji umož-

uje nové pracovišt  zejména:
1. celot lové MR všech orgán  v et-
n  všech tepen 
2. vyšet ení mlé ných žláz, když dia-
gnóza není jasná z p edchozí mamo-
grafie ani následného ultrazvuku. 
3. MR spektroskopii, tedy chemické 
vyšet ení tkání zaživa s možností 
ur it, zda se jedná o zhoubný i ne-
zhoubný nádor zán t atd.  
4. Takzvaná difuzní MRI umožní od-
lišit zhoubné i nezhoubné nádory i 
p ítomnost metastáz, což je p ínosné 
u onkologických pacient .
P ístroj využívá novou technologii, 
díky níž lze zobrazit celé t lo ve vy-
nikající kvalit  obraz  v rámci jed-
noho vyšet ení až do délky 205 cm. 
Je možné i vyšet ení pacienta tak, 
že hlava z stává mimo m ící tunel, 
což je pozitivní zpráva zejména pro 
klaustrofobiky.
Nejv tší výhodou je ale v tší rych-
lost, která dává možnost nejen vy-
šet it více klient , ale hlavn  zkrátí 
dobu pot ebnou pro vyšet ení.  Rych-
lé stanovení diagnózy a bezodklad-
né zahájení lé by m že v kritických 
p ípadech zachránit život pacienta. 

Projekty ROPnemocnice Ústeckého kraje

NOVÉ PRACOVIŠT  MAGNETICKÉ REZONANCE 
V MASARYKOV  NEMOCNICI

Na inspekční cestu po ústec-

kých stavbách se vydal náměstek 

primátora Jan Řeřicha. Cílem ces-

ty bylo zkontrolovat, jak stavby 

postupují, jak omezují Ústečany 

a jak fi rmy zajišťují například 

úklid v okolí rozestavěných pro-

stor.

První zastávkou bylo Muzeum 

města Ústí nad Labem, kde se ke 

konci chýlí bourací práce. Zemi-

na, která zabrala téměř celé ná-

dvoří, pomalu mizí na skládkách. 

Začíná se pracovat na čištění stěn 

a snižují se podlahy. V budoucím 

depozitáři, kde musely být od-

straněny i navlhlé parkety, se po-

čítá s výstavbou galerie. V těchto 

dnech probíhá také jednání s pa-

mátkáři, kteří rozhodnou o no-

vém povrchu podlah v přízemní 

části muzea. Práce pokračují 

podle harmonogramu – muzejní-

ci by se do moderní stavby v cen-

tru města měli vrátit zhruba za 

dva roky. „K dispozici budou mít 

moderní budovu, ve které budou 

přednáškové sály, výstavní prosto-

ry a budou tu také výtahy, jeden 

z nich pro handicapované občany. 

Velkým přínosem bude prostor pro 

centrum „Collegium Bohemicum,“ 

který se zabývá česko-německý-

mi vztahy. Celé muzeum bude žít 

- budou se tu odehrávat důležité 

konference, akce pro děti a zajíma-

vé přednášky pro studenty,“ připo-

mněl Řeřicha. 

Další zastávkou byla stavba 

přednádražního prostoru, kde se 

nyní pracuje na hloubení šachet 

a vrtů, které později město vyu-

žije na protipovodňovou ochranu 

města. V přednádražním prosto-

ru bude fontána, počítá se také 

s opravou chodníků a komunikace 

a povede zde také trolejové vedení, 

jež propojí centrum města s částí 

Střekov. Celá stavba by měla skon-

čit v listopadu letošního roku a její 

součástí je také rekonstrukce ulice 

v Jirchářích. Už v červenci by měla 

také začít výstavba zanádražní-

ho prostoru, který umožní přímý 

vstup k řece Labi. Řešit bude také 

vybudování parkoviště a terasy, 

kde budou obchůdky a služebna 

městské policie. Přes lávku se lidé 

dostanou nejen k řece, ale také 

k mostu E. Beneše.

První etapa prací skončila na 

Střekově v parku T. G. Masaryka. 

„Město nyní čeká na státní dotaci, 

díky níž by mohlo dokončit výmě-

nu dřevin. Povedlo se tu už umís-

tit nové lavičky, vyměnit osvětlení 

a pracovníci na veřejně prospěšné 

práce se tu starají o zeleň,“ řekl 

Řeřicha, jenž se dále vypravil ke 

střekovské Základní škole U Kar-

la IV, kde probíhá zateplení bu-

dovy a výměna oken. „Práce tu 

jsou v plném proudu a co je pro 

mne důležité, za plného provozu. 

Děti jsou omezeny jen minimálně 

a před dokončením je také oprava 

střechy. Tato akce by měla skončit 

o prázdninách a díky státní dotaci 

budeme mít moderní školu, kterou 

navštěvuje přes 350 dětí.“ 

Poslední dvě návštěvy se týkaly 

rekonstrukce domovů pro senio-

ry. V prvním z nich - na Bukově, 

už započaly práce na dostavbě 

dalšího křídla. V něm vznikne 

prostor pro umístění dalších čty-

řiceti klientů. Dostavbou dojde 

k uzavření stávajícího objektu, 

vznikne tam atrium s lavičkami 

a jezírkem. „Starších lidí v našem 

městě přibývá a vzniká tedy nut-

nost umístit je do domovů seniorů. 

Zatím lidé na umístění do tohoto 

domova čekají i pět let, dostavbou 

se ta doba výrazně zkrátí,“ dodal 

Řeřicha s tím, že práce skončí na 

podzim příštího roku. V Domově 

seniorů V Klidu se práce spojené 

se zateplením objektu a výměnou 

oken blíží ke konci. Téměř hoto-

vá je také oprava střechy. Klienti 

se po dobu rekonstrukce nemusí 

nikam stěhovat, práce probíhají za 

plného chodu jen s krátkodobým 

přemístěním do jiných pokojů. 

Podle ředitelky domova senio-

rů se daří také vymalovat pokoje 

barvou, kterou si vyberou klienti 

sami.

„S kontrolou všech důležitých 

staveb v Ústí nad Labem jsem 

velmi spokojený. Harmonogramy 

staveb nemají žádné skluzy, nejsou 

hlášeny ani závažné problémy a co 

oceňuji nejvíce je fakt, že každá 

stavba je v rámci možností ukli-

zená. Je vidět, že zhotovitelé jsou 

ohleduplní k okolí a k lidem, kteří 

v blízkosti bydlí,“ zhodnotil závě-

rem Řeřicha.

Náměstek Řeřicha zkontroloval probíhající stavby

Studenti pojedou do Francie
Rada města schválila účast ústeckých studentů v projektu „Mládež 

v akci – evropský seminář.“ Ten proběhne 11. – 15. listopadu 2009 ve 

francouzském Mulhouse. 

Mezinárodní projekt je určený studentům ve věku 15 - 20 let. Jeho 

smyslem je setkání studentů z různých zemí EU. Kromě Ústečanů se 

do francouzského Mulhouse sjedou mladí lidé z Německa, Velké Bri-

tánie, Rumunska, Polska a Belgie. Společně pak vytvoří základy pro 

dlouhodobou a pravidelnou spolupráci a zaměří se na klimatické změ-

ny a interkulturní zkušenosti. 

Město Ústí nad Labem bude reprezentovat šest studentů a jeden do-

spělý jako doprovod. Náklady na cestu hradí ze 75 % Evropská unie. Zby-

lých 25 % zaplatí po skončení akce organizátoři, tedy město Mulhouse.
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S prvním letošním jarním slu-

níčkem začala naplno pracovat 

na střeše Sportcentra Sluneta do-

posud největší fotovoltaická elek-

trárna v Ústí nad Labem. Majitel 

sportovní haly SLUNETA s.r.o na-

instaloval na části střechy solární 

zdroj pro výrobu elektrické ener-

gie o výkonu 35 kWp. 

Technologie se skládá zejména 

ze 171 ks fotovoltaických panelů 

SCHÜCO a o přeměnu stejno-

směrného na střídavé napětí se 

stará frekvenční měnič od fi rmy 

KACO. Celá technologie je na 

střeše fi xována na kovové kon-

strukci vlastní výroby a je pod 

úhlem 35° orientována k jihu. 

Výroba bude provozovatelem mo-

nitorována přes internet a ostrahu 

zajistí kamerový systém.

„Montáž provedli naši zkušení 

kmenoví pracovníci a dílo v hod-

notě 3,5 mil. Kč připravili pro 

zkušební provoz za 4 dny,˝ říká 

manažer výstavby Ing. Milan On-

dráček.

Solární systém ročně vyrobí 

přibližně 35 MWh čisté elektric-

ké energie, jejíž podstatná část 

bude spotřebována přímo v ob-

jektu sportcentra. Díky tomuto 

způsobu výroby a zapojení dojde 

k tzv. decentrální výrobě, která 

napomůže provozovateli haly vý-

razně uspořit náklady za elektři-

nu. Tím se slunce ofi ciálně zařadí 

na seznam partnerů Sportcentra 

Sluneta a tedy všech sportovních 

a kulturních aktivit provozova-

ných uvnitř tohoto sportovního 

areálu.

Spotřebou v místě výroby z OZE 

jsou zajištěny minimální ztráty 

z přenosu elektřiny a v konečném, 

byť jen nepatrném důsledku, do-

chází k postupnému utlumení 

potřeby výroby elektrické energie 

např. z hnědého uhlí. 

Přínos tohoto projektu spočívá 

jak v přímém pozitivním dopadu 

na snížení emisí CO2, tak majite-

lé objektů a domů mají v dnešní 

době jedinečnou možnost zajistit 

si nainstalováním podobného fo-

tovoltaického systému dlouhodo-

bý pravidelný státem garantovaný 

příjem a decentrální výrobou ak-

tivně přispět ke zlepšování enviro-

mentálního prostředí.

„Sluneta a její dceřinné společ-

nosti byly mezi průkopníky tohoto 

odvětví v České republice a již třetím 

rokem provozují vlastní fotovoltaic-

Klíšská hala má největší solární elektrárnu v Ústí

ké elektrárny na jihu Moravy u obce 

Dubňany,˝ říká jednatel společnos-

ti Ing. Petr Bína. 

Doposud činí výkon všech 

vlastních elektráren spol. SLUNE-

TA s.r.o. úctyhodných 3056 kWp. 

Tento výkon zaručuje roční objem 

dodávky elektřiny pro cca 600 do-

mácností.

Společnost SLUNETA má smělé 

plány i do budoucna. Momentálně 

staví další velkou FV elektrárnu 

u obce Ratíškovice o výkonu 2152 

kWp a v plánu má pro příští dva 

roky výstavbu dalších solárních 

parků po celé České a Slovenské 

republice.

„Mimo vlastních investic nabízí 

naše fi rma jak dodávky fotovol-

taických elektráren na klíč pro in-

vestory, tak prodej samostatných 

fotovoltaických komponentů,˝ říká 

Vítězslav Jančík, manažer obcho-

du SLUNETA s.r.o.

Smutný příběh o nešťastné lásce dcery hrad-

ního pána ze Střekova, která se podle němec-

kých pověstí zjevuje za jasných nocí a plavcům 

a vorařům ukazuje cestu po Labi, opět ožil 

v Ústí nad Labem. Pověsti, které se vztahují 

k městu na Labi, totiž vyšly ve svém rozšíře-

ném vydání a město při té příležitosti přichys-

talo řadu akcí, jež pobaví nejen děti, ale také 

jejich rodiče.

Kniha pohádek Daniely Nechanické a Zdeň-

ka Havránka vyšla poprvé v roce 1996. Je dopl-

něna o čtyři ilustrace ústeckého výtvarníka Mi-

chala Nováka. „Labská královna vychází v roce, 

kdy si připomínáme 760 let od první zmínky 

o městu Ústí nad Labem a připomíná nám kou-

sek zapomenuté historie,“ řekla po křtu knihy 

náměstkyně primátora Zuzana Kailová, která 

připomněla, že animovaná pohádka vyjde také 

na DVD nejen v češtině, ale i v němčině a an-

gličtině. 

Rozšířené vydání Labské královny provází 

výstava obrázků ze zmíněné knihy Michala 

Nováka. K vidění je v nově otevřeném Infor-

mačním středisku města Ústí nad Labem. Pro 

děti a jejich rodiče město připravilo pohádko-

vou mapu cyklotras a pro majitele GPS pak 

možnost hledat skutečný poklad na různých 

místech Ústecka spojených s pověstmi o měs-

tu. Na vybraných pohádkových místech jsou 

schované schránky s razítky – to poslední se 

nachází v truhle s pokladem v Informačním 

středisku na Mírovém náměstí. 

Divadelní zpracování pohádky připravuje na 

konec letošního roku také ústecké Činoherní 

studio. Kromě samotné knihy pohádek vydává 

město Ústí nad Labem i pexeso a k dostání je 

také animovaná pohádka na DVD – Pekelný 

stroj na Větruši, kterou namluvila naše před-

ní herečky Jiřina Jirásková. Veškeré informace 

o projektu Labská královna najdete na webo-

vých stránkách www.usti-nad-labem.cz/lab-

skakralovna které také nabízejí online hru – 

pohádkové pexeso.

Příběh o Labské královně opět žije Do Ústí se znovu sjede 
atletická špička

Ústecký městský stadion se ve středu 29. čer-

vence promění v přehlídku atletických hvězd. 

Místní Athletic Club chystá již pátý ročník me-

zinárodního mítinku Velká cena Ústí nad La-

bem. Pořadatelé očekávají atlety zvučných jmen 

z deseti států. Hlavní disciplínou mítinku je vrh 

koulí mužů. Mezi siláky se v ústeckém kruhu 

představí osm atletů světové úrovně s osobními 

maximy nad 19.50 m. Českou špičku doplní Slo-

vák Haborák, Rus Tshirikov, Estonec Toompuu, 

kvalitní vrhači z Německa a další. Mezi diskaři 

by se měl ukázat pátý muž loňských světových 

tabulek Jarred Rome z USA s maximem přes 

šedesát osm metrů!! Nebude chybět tradiční 

účastník, americký překážkář Chris Th omas. 

V jednání je opět po roce účast atletů Egypta, 

Saudské Arábie a Tanzánie, poprvé by se v Ústí 

mohli ukázat atleti z Brazílie a Portorika. 

„Rádi bychom zde opět viděli úspěšné české 

atlety Jardu Bábu, Lucii Škrobákovou, trojná-

sobného vítěze ve vrhu koulí Petra Stehlíka, 

Sváťu Tona nebo Antonína Žalského. Nově se 

chceme pokusit získat Věru Cechlovou nebo 

olympijského šampiona Romana Šebrleho. 

Vše záleží na fi nančních možnostech, které 

i my máme velmi omezené. Hlavními partne-

ry mítinku jsou Severočeské doly, Ústecký kraj 

a město Ústí n.L.,“ prozradil ředitel mítinku 

Miroslav Vachuta. Závod by mohl být také 

zajímavý jako jedna z posledních možností 

ke splnění limitů pro mistrovství světa v Ber-

líně. Program bude zahájen v 16:30 hodin.

Knihu Labská královna pokřtila náměstkyně 
primátora Zuzana Kailová.
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Nevídáno, neslýcháno... 31
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Kubata nazpíval duet s Karlem GottemKubata nazpíval duet s Karlem Gottem

„Zahrál jsem jí dvě písničky od Kryla, ona 

se mi potom celá odkryla“ – tak zní refrén 

nového duetu Karla Gotta a Jana Kubaty, jenž 

mohli včera diváci poprvé slyšet ve vyprodané 

Předlické aréně.

Kubata byl před měsícem a půl objeven ma-

jitelem agentury GoJa, legendárním Františkem 

Janečkem, který v minulém století vdechl 

umělecký život takovým celebritám, jakými 

jsou Darinka Rolincová, Michal Penk, Martina 

Muchová či Jan Cézar. Janeček přijel na ústecký 

magistrát jednat o fi nančním příspěvku 3 800 

korun z kulturního kalendáře na částečnou 

úhradu honoráře sedmé sboristky vystupující 

na nedávném koncertu Karla Gotta na Zim-

ním stadionu. Při čekání na audienci uslyšel 

přes zavřené dveře Kubatův křik na úředníka 

investičního odboru, který na jedné ze strate-

gických staveb povolil místo itongu nevyhovu-

jící konstrukci papír – trubka – papír. „Ten hut-

ný a pevný hlas byl jak z jiného světa, procházel 

zdmi, úřednicemi a rozechvíval okenní tabule. 

Hned jsem věděl, že je to on, za ta léta to už 

poznám na první pokus,“ řekl Janeček.

Gott na Janečkovo doporučení s duetem 

souhlasil, avšak za předpokladu, že primá-

tor přinese melodii i text. Město proto vyp-

salo na tvorbu obou věcí nadlimitní výběrové 

řízení dle zákona 136 se třemi základními 

požadavky:

Text o lásce

Melodie od Adur

Výpis z rejstříku trestů

„Náš poslanecký klub se shodl na tom, že 

melodie od Adur je nevyhovující, mělo to být 

od Amoll. Proto budeme hlasovat proti,“ řekl za 

jednání ZM opoziční předák Jaroslav Novák. 

Návrh na schválení výsledku výběrového řízení 

však nakonec prošel a Gott s Kubatou mohli 

začít nacvičovat.

Úspěch duetu byl tak velký, že Janeček začal 

uvažovat o přípravě muzikálu z magistrátního 

prostředí. Šlo by o úřednický horror v režii Ju-

raje Herze. Primátor Kubata přichází ráno na 

magistrát a v něm nenajde jediného úředníka. 

Náhle se vypne elektřina, zavržou dveře, zavyje 

šakal a Karel Gott zpívá „To musíš zvládnout 

sááááááám…“

Česká sekce mezinárodní aso-

ciace autorů detektivní literatury 

AIEP rozhodla o tom, že cenu 

„kniha roku“ letos získá spisova-

tel Ladislav Muška za svůj příběh 

„Nenechám si tě vzít.“ K tomuto 

ocenění mu poblahopřála také 

náměstkyně primátora Zuzana 

Kailová. „Knihy Ladislava Mušky 

jsou velmi čtivé a přitažlivé, a to 

díky jiskrnému humoru. Krásná je 

také jeho čeština,“ řekla po setkání 

s prozaikem, dramatikem a redak-

torem. 

Ladislav Muška pro letošek po-

čítal jen s cenou Havrana za nej-

lepší povídku „Pes kouše trávu, 

když má pršet,“ ale nakonec do-

stal cenu nejvyšší za knihu roku. 

Oceněná kniha nabízí příběh ze 

současnosti s několika typy lidí. 

Nejlepší detektivku roku napsal Ladislav Muška
Kriminálních prvků je tam po-

skrovnu. Pro samotného autora 

je důležitější příběh než policej-

ní praktiky. Cenu Jiřího Marka 

převzal Ladislav Muška z rukou 

náměstka ministra vnitra Jiřího 

Komorouse. 

Ladislav Muška se narodil v Se-

milech. Vyučil se sladovníkem, 

při zaměstnání vystudoval v Praze 

operní zpěv. Téměř 40 let byl čle-

nem ústecké opery. Spolupracuje 

také s tiskem, rozhlasem a tele-

vizí. V období normalizace měl 

ve vydávání a tvorbě jako takové 

dvacetiletou nucenou pauzu. Jen 

pro divadlo tvořil pod pseudo-

nymem. Dodnes je členem Obce 

spisovatelů v Praze, předsedou 

Severočeského klubu spisovatelů 

a členem Casanovské společnosti. 

Získal několik ocenění v různých 

literárních soutěžích, například 

první cenu za pohádku - „Jak la-

buť tančila v Labutím jezeře“ (Pra-

ha 2000 – Evropské město kultury, 

kategorie profesionálové). Na kon-

tě má 29 vydaných titulů. V pro-

sinci loňského roku získal Cenu 

primátora města Ústí nad Labem 

za přínos ústecké kultuře. 
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Tajenka z minulého čísla: Banky budou lákat do dluhových pastí, dokud se samy nepolapí.

Výherci: Eliška Čejková, František Plička a Ing. Jiří Šeda. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu: 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“
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     Jsou pro vás středem vesmíru.
  Tak ať mají hřiště, kde se kolem 
             nich všechno točí.

Ústecký kraj

SKUPINA ČEZ www.cez.cz/regionum

V Ústí nad Labem 
a ve Velkém Březně jsme proto 

podpořili výstavbu Oranžových hřišť.
V Ústí nad Labem jde o dvě hřiště, první z nich je víceúčelové 
a nachází se v areálu Mánesových sadů, druhé hřiště je dětské 
a najdete ho v městské části Severní Terasa. Sportovní hřiště 
ve Velkém Březně patří k areálu místní základní školy. 
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