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Shakespeare v Ústí nadchnul publikum 
Stovky nadšených diváků, profesionální 
herecký výkon ve slavné divadelní hře. 
To byly kulisy prvního srpnového sobot-
ního večera v ústeckém Letním kině. Pod 
záštitou primátora města Víta Mandíka 
poprvé do našeho města zavítaly Letní 
shakespearovské slavnosti a Ústí nad La-
bem si tak mohlo prožít svoji divadelní 
událost roku. 

Plejáda slavných herců v čele s Davidem 
Prachařem, Vandou Hybnerovou a „popu-
lárním čertem“ z filmové pohádky Čert ví 
proč Csongorem Kassaiem roztleskali svým 
provedením komedie tradičního Shake-
spearovského díla Sen noci svatojánské snad

Pokračování na str. 13

Město v průběhu minulého týdne pře-
vzalo stadion od zhotovitele stavby, 
mostecké firmy Metall Quatro. Nyní sta-
dion poběží ve zkušebním provozu, bě-
hem kterého zhotovitel stavby odladí 

všechny drobné nedostatky, které prá-
vě zkušební provoz pomůže odhalit.
   
Souběžně s tím proběhnou nezbytné úpra-
vy okolí stadionu jako např. chodníky 

a přístupy, které nebyly součástí stavby sta-
dionu a budou upraveny tak, aby dokreslily 
atraktivitu nového stadionu. 
V této souvislosti je třeba případné kriti-
ky upozornit na to, že již nyní vysazené 
stromy čeká několikaměsíční aklimatiza-
ce a to, zda se jim bude dařit, se ukáže až 
za delší čas. 
Na jeden z posledních kontrolních dnů do-
razil před pár dny i primátor města, který 
poděkoval zhotoviteli za to, jak odpověd-
ně ke stavbě přistoupil. „S výsledkem jsem 
spokojen. Zhotovitel se svého úkolu zhostil 
velmi dobře a beze zbytku splnil slib, že bude 
tuto stavbu vnímat jako vysoce prestižní zá-
ležitost,“ komentoval stav stadionu během 
své návštěvy primátor Vít Mandík. 
Celá rekonstrukce stála 168 milionů ko-
run, přičemž město může tuto částku 
uhradit v pravidelných ročních splát-
kách v následujících deseti letech. A to 
bez jakéhokoliv navýšení. „Toto považuji 
za obrovský úspěch,“ dodává primátor Vít 
Mandík.

Městský stadion se 20. září slavnostně otevře

Stadion je v podstatě dokončen a primátor Vít Mandík už ví, že dodržel slovo, které občanům Ústí nad Labem dal. 
V září se stadion slavnostně otevře.

Přibližně patnáct stovek diváků si navzdory občasnému dešti sobotní divadelní večer v ústeckém Letním kině 
pořádně užilo.
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Spekulace a senzační zjištění v kauze 
„Čestné prohlášení a ohrožení dotací pro 
Ústí“ plnící v květnu a v červnu titulní 
stránky místních sdělovacích prostředků 
definitivně končí. 

Úřad regionální rady regionu soudržnos-
ti Severozápad změnil v uplynulém měsíci 
text čestného prohlášení, které musí k žá-
dosti o dotaci přikládat všichni žadatelé. Dal 
tak za pravdu právnímu názoru města, kte-
ré od začátku této účelově vytvořené kauzy 
opakovaně tvrdilo, že text prohlášení neod-
povídá platným právním předpisům. Právní 
názor města a nesprávnost původního znění 
čestného prohlášení potvrdila svým dopisem 
adresovaným primátorovi Vítu Mandíkovi 
minulý měsíc i samotná ministryně pro míst-
ní rozvoj Věra Jourová, která problematiku 
evropských dotací má na starosti.
Ještě před tímto definitivním rozhodnutím 

bylo stávající vedení města a zejména primá-
tor Vít Mandík vystaven obrovskému tlaku 
sdělovacích prostředků, která naznačovala, že 
trestní stíhání primátora v jiné účelově vyvo-
lané kauze „Vítání občánků“ může znemožnit 
městu žádat o dotace z EU, a tím by mohlo 
Ústí přijít o desítky milionů korun. Situace 
dospěla tak daleko, že před minulým zastupi-
telstvem už byla zveřejněna fáma, že opozice 
navrhne samotné odvolání primátora. 
Nic z toho se neuskutečnilo. Na posledním 
červnovém zastupitelstvu žádný návrh na od-
volání primátora nepadl a dokonce zaznívala 
i jednoznačná slova podpory. Výmluvná byla 
slova, která pronesl na tomto zastupitelstvu 
neúprosný kritik současného vedení měs-
ta, opoziční zastupitel František Nesvadba 
(ODS): „Bohužel zastupitelé obcí v ČR nikde 
nevědí, za co by mohli být stíháni. Já s tím ne-
souhlasím, netroufnu si říci, zda stíhání pana 
primátora, když nás to postihlo, bylo správné.“ 

Jen pro dokreslení toho, jak celá tato kauza vy-
gradovala ke svému konci svědčí i to, že výraz-
né pochybnosti o oprávněnosti tohoto trestní-
ho stíhání vyjádřila v červnu svým postojem 
i Poslanecká sněmovna, která velkou většinou 
(a hlasy i opozičních poslanců) odmítla vydat 
ke stíhání ústeckou radní a poslankyni Zuza-
nu Kailovou. „Od začátku jsem věřil tomu, že 
zvítězí zdravý rozum a dodržování zákonů,“ 
řekl v této souvislosti primátor Vít Mandík.
První výzvou s novým opraveným prohláše-
ním, jehož znění schválilo jak Ministerstvo 
pro místní rozvoj, tak i Ministerstvo financí, 
bude Integrovaný plán rozvoje měst, kterou 
Úřad ROP Severozápad vypsal 21. červen-
ce. Ústí nad Labem chce za evropské dotace 
opravit trolejbusové a autobusové zastávky. 
Úpravy mají stát 66 miliónů korun, dotace 
může být až 85 procent. Kromě toho měs-
to plánuje i rekonstrukci plavecké haly až 
za 220 miliónů korun.

Jak se Činoherní studio samo od sebe 
chtělo zničit 
(Mladá fronta dnes, Jan Horák) 
ÚSTÍ NAD LABEM Žádné jiné kau-
ze za poslední roky nevěnovala ústecká 
radnice tolik mediální pozornosti jako 
zániku Činoherního studia. Od počát-
ku krize scény na sklonku ledna radnice 
na svém webu zveřejnila už 19 sdělení, 
která se činohry týkají a v nichž vedení 
města prezentuje svůj pohled na tento 
citlivý případ. Kauze se obšírně a jedno-
stranně věnovaly i městské noviny. 
Poslední tisková zpráva s titulkem „Opus-
tili divadlo, tomu zůstalo přes 3,6 milionu 
dluhů“ přitom dobře ilustruje, jak měs-
to po celou dobu interpretuje kauzu bez 
ohledu na fakta. Neinformovaný čtenář 
dokonce může získat dojem, že činoherní 
soubor se zlikvidoval sám a dobrovolně. 
Ukažme si proto, v čem aktuální vyjádře-
ní na webu magistrátu selhává nejvíce. 
Radnice začíná tím, že soubor nepožádal 
o dotace, nezajistil si jiné financování, 
a sám se tak poslal do záhuby. V první 
řadě tiskový odbor magistrátu zamlčel, 
že nešlo o přímou dotaci, nýbrž o granto-
vé řízení. Grant se od dotace zásadně liší 
tím, že se o něj soutěží. 
Ve zprávě se dále nepíše, že rada města 
grant vyhlásila právě místo původně avi-
zované dotace bez varování a nesmyslně 
uprostřed probíhající divadelní sezony. 
Město jako zakladatel divadla (o.p.s) tak 
samo postavilo soubor do situace, kdy 
se scéna ocitla ze dne na den bez peněz. 

Kromě toho divadlo mělo vedlejší finan-
cování, 40 procent jeho příjmů nepochá-
zelo z městské kasy, ale z jiných zdrojů. 
Radnice dále vyčítá tehdejšímu řediteli 
Vladimíru Čepkovi, že v rozporu s poky-
ny správní rady k 1. únoru přerušil di-
vadelní činnost. V tomto tvrzení selhává 
město dvakrát. V první řadě pokud ředi-
tel Čepek jednal proti vůli správní rady, 
tak ho měla obratem odvolat, dosadit 
nového ředitele a sjednat nápravu. Jen-
že správní rada, která přitom zcela pod-
léhala vedení města, Čepka ponechala 
ve funkci až do dubna, když už scéna fak-
ticky přestala existovat. Pravdou navíc je, 
že Čepek jako dobrý hospodář nemohl 
dělat nic jiného. Jelikož bylo divadlo bez 
prostředků, neměl jak hercům garantovat 
příjmy, a tudíž je jednoduše na jeviště ne-
mohl pustit. 

… Činoherní studio samo od sebe se 
nechtělo zničit. Zničili ho konkrétní lidé
Dlouho jsem přemýšlela, zda má smy-
sl zareagovat na článek pana redaktora 
Horáka. A rozhodla jsem se, že ano. A to 
navzdory tomu, že s téměř stoprocentní 
jistotou očekávám další smršť, s notnou 
dávkou smutné ironie řečeno, „kultivova-
ného textu“ na moji adresu.
Nemá cenu reagovat na to, co pan redak-
tor ve své tzv. analýze píše. Pohled vedení 
města je velmi podrobně a pravidelně zve-
řejňován. Všude tam, kde zveřejněn být 
může. Smutné ale je, že v této „objektivní“ 
analýze nenajdete ani zmínku o hodinách 

a hodinách jednání mezi všemi aktéry 
tohoto sporu. Ani slovo o tom, že posto-
je radnice byly a jsou reakcí na v čase se 
měnící a hlavně stupňující se požadavky 
a reakce některých reprezentantů dnes 
zrušeného Činoherního divadla. 
Nebývá zvykem, aby divadlo tak inten-
zivně zaměstnávalo primátora a další 
radní po tak dlouhou dobu. Ani nebývá 
zvykem, aby primátor i radní intenziv-
ně a opakovaně jednali s členy herecké-
ho souboru. U většiny z nich jsem byla 
a o ostatních vím. 
Co mi z nich zbylo? Trpká pachuť z mnoh-
dy slušných hereckých výkonů některých 
účastníků a účastnic na straně Činoherní-
ho divadla. Předstírání neznalosti, naivity 
nebo ochoty ke spolupráci. S několikamě-
síčním odstupem jde říct z mého pohledu 
jedno. Nikdo ze strany zaměstnanců Či-
noherního divadla v podstatě od samého 
začátku o ničem jednat nechtěl a v otázce 
budoucnosti Činoherního divadla měli 
tito zaměstnanci jasno už v okamžiku, 
kdy usedli na první jednání s primátorem 
města.
Ostatně celá kauza Činoherního divadla 
připomíná slušný divadelní kus. Jediné, 
co zbývá, je dovědět se rozuzlení celého 
tohoto divadla. Happyend. Jak pro koho? 
Za pár měsíců budou komunální volby, 
které, tak jak tuším, odkryjí ambice a po-
hnutky v článku pana Horáka nejmeno-
vaných důležitých aktérů celé kauzy Či-
noherního divadla. 

Jana Müllerová,vedoucí odboru školství,  
kultury, sportu a sociálních služeb

(redakčně zkráceno)

Napsali o nás: 

Primátor dodržel slovo, kauza definitivně končí
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Radní města Ústí nad Labem na konci 
června schválili další podporu příspěv-
kové organizaci Pečovatelská služba, 
a to ve výši 230 tisíc korun. Nejedná se 
o žádný jednorázový krok. Podpora roz-
počtu Pečovatelské služby byla městem 
za poslední tři roky navýšena a město 
tak realizovalo slib, že i nadále bude ná-
pomocno při další péči o klienty.

„Tato podpora umožní nákup vozidla, jenž 
bude určené k přepravě klientů k lékaři či 
na jednání na veřejných institucích a na mo-
bilní zvedák pro klienty,“ říká náměstek 
primátora Pavel Boček. Už v loňském roce 
město poskytlo prostředky ve výši 390 tisíc 
korun na nákup dvou užitkových vozů pro 
rozvoz obědů.
„Všem zaměstnancům Pečovatelské služ-
by patří velké poděkování za jejich práci. 
Na podporu služby jsme prostředky našli 
díky úsporám v hospodaření a jsme rádi, že 
je můžeme věnovat na správnou věc,“ řekl 
primátor Vít Mandík. „Město Ústí nad La-
bem mimo tyto „jednorázové“ formy podpo-
ry přispívá na samotný provoz Pečovatelské 
služby částkou 6 250 000 korun ročně,“ do-
dává primátor.
Pečovatelská služba je příspěvkovou organi-
zací města Ústí nad Labem již od roku 1995 
a každoročně zajišťuje péči o několik stovek 
seniorů a zdravotně postižených občanů. 
Péči zajišťuje denně od 6 do 18 hodin včetně 
sobot, nedělí a svátků na území městských 

obvodů (Město, Severní Terasa, Neštěmice, 
Střekov), v městech Chlumec, Chabařovi-
ce a v obci Povrly. „Tu zajišťuje dvacet plně 
kvalifikovaných pečovatelek,“ vysvětluje ře-
ditelka Hromádková a pokračuje: „Pro lepší 
představu o naší Pečovatelské službě je dobré 
uvést, že v roce 2013 jsme rozvezli více než 
34 tisíc obědů a najeli jsme přitom 70 tisíc 
km a pečovatelky odpracovaly u klientů 8 ti-
síc hodin při více než 13 tisících návštěvách.“ 
Pečovatelky chodí v dohodnutém čase 
do domácnosti klientů a pomáhají jim při 
přípravě a podávání jídla, při oblékání, při 
hygienické péči (mytí, koupání, WC), při 
pohybu v bytě i venku, doprovází klienta 
k lékaři, na úřady, zajišťují různé pochůzky, 
nákupy, úklid bytu, žehlení praní prádla. 
Pečovatelská služba zajišťuje také rozvoz 
teplých obědů. „Nad rámec zákonných po-
vinností nabízíme svým klientům i tzv. fakul-
tativní služby např. venčení domácích zvířat 
nebo pronájem signalizačního zařízení, kte-
rým si v případě potřeby, kdy může klient 
spadnout nebo mu je nevolno, přivolá klient 
pomoc,“ dodává ředitelka Hromádková.
„Pečovatelská služba, ale i samotné pečova-
telky se těší velké pozornosti současného ve-
dení města,“ sdělil náměstek primátora Pa-
vel Boček. „Moc dobře si uvědomuji, že bez 
nich by tato potřebná služba nebyla v na-
šem městě na takové úrovni jako je nyní. 
Práce pečovatelek je posláním, za které jim 
patří velké poděkování,“ dodal primátor 
Vít Mandík.

Slovo primátora
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil při čtení nového 
srpnového čísla Městských novin. Na první po-
hled ustupují v těchto novinách vážná a zásadní 
témata z našeho města do pozadí a nahrazují je 
„letní témata“. Jsou o kultuře, o akcích pro děti, 
o sportu a sportovcích i o oceněních. Prostě kla-
sické prázdninové číslo. Na první pohled by se to 
tak mohlo zdát. Ovšem zdání klame. Když listuji 
srpnovými Městskými novinami, přál bych si, 
kdybyste za každou akcí viděli konkrétní lidi. Je-
jich čas a jejich emoce. A jejich nadšení i ochotu 
udělat něco pro ostatní. Něco navíc. 
V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit 
na článek, který se věnuje záchraně lidského 
života. Dva lidé, kteří ve správný čas pomohli 
druhým. To považuji za naprosto úžasné a obdi-
vuhodné. Podobnou pozornost si zaslouží i naše 
Pečovatelská služba (píšeme o ní v tomto čísle). 
Je to přesně ta veřejná služba, jejíž význam napl-
no oceníme až v okamžiku, kdy nám začne chy-
bět. A je to služba, jejíž kvalitu nelze koupit. Tu 
určují zase konkrétní lidé a jejich, již zmiňovaný, 
zápal a nadšení pro dobrou věc a pro ostatní.
Zápal a nadšení bylo cítit i na akci, kde jsem 
předával ceny školám, žákům-sportovcům a je-
jich trenérům ke konci letošního školního roku. 
Stejně tak u nepřeberného množství akcí a sou-
těží v městském muzeu nebo v naší ZOO. Nechci 
a ani nemůžu všechny akce, aktivity a projekty, 
které „stojí na lidech“ vyjmenovávat, protože 
mám obavu, že by se takový seznam nevešel 
na stránky těchto novin, a obávám se, že bych 
na někoho zapomněl. A to nechci.
To, co vnímáme v koloběhu běžného roku jako 
samozřejmost, až tak samozřejmé není. Naplno 
si uvědomíte, že prostě řadu věcí nejde koupit. 
Odvahu k záchraně života, pozornost a péči 
vůči starým a potřebným, nadšení trenérů škol-
ních družstev i organizátorů dalších kulturních 
a sportovních akcí. 
Chci za nás ostatní, všem těm bezejmenným 
v pozadí aspoň touto formou poděkovat. Děkuji 
Vám.
Přeji Vám hezkou zbývající část léta.

Vít MandíkPečovatelská služba je především o lidech. O tom, zda umí naslouchat, vyslechnout si stesky a rozdat i trochu 
radosti těm, kteří to potřebují.

Pečovatelská služba 
dostane další příspěvek
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Krátce z rady města
 Rada města schválila rozpočtová 
opatření, kterými se prostředky ve výši 
1,2 mil. korun získané z pronájmu využí-
vají zpět na opravy komunikací, jejich sou-
částí a příslušenství. Za 800 tis. korun jsou 
realizovány havarijní opravy chodníků 
(Velká Hradební, Haltonská, Pařížská, J. 
Plachty, Turistická, K. Světlé, U Stadionu, 
Malátova). Na opravy svodidel a zábradlí 
bylo převedeno 300 tis. korun a 100 tis. 
korun na obnovu opěrných zdí. 
 Domov pro seniory Velké Březno 
požádal radu města o změnu struktury 
poskytovaných služeb. Důvodem změny 
je narůstající poptávka o pobyt klientů se 
zvláštním režimem přímo v tomto zaří-
zení. Rada města změnu schválila a od 1. 
srpna tak bude zvýšena kapacita pro služ-
bu „domov se zvláštním režimem“ ze 46 
lůžek na 72 lůžek. Snížena bude naopak 
kapacita lůžek pro službu „domov pro se-
niory“ ze 46 lůžek na 20 lůžek, celková ka-
pacita lůžek se nezmění. Restrukturalizací 
dojde k zajištění servisu nejen pro stávající 
klienty, ale také k rozšíření požadovaných 
a poptávaných služeb.
 Další úspěšný projekt bude realizovat 
ZŠ Školní náměstí, která získala podporu 
z MŠMT ve výši 160 tis. korun na program 
na podporu integrace romské komunity. 
Rada města schválila rozpočtové opatření 
pro převod těchto prostředků ZŠ Školní 
náměstí.
 Radní dali souhlas Základní ško-
le Rabasova, aby se zapojila do projektu 
s názvem Mentoring a individuální rozvoj 
pedagogických pracovníků ve využívání 
digitálních dotykových zařízení ve výuce. 
Cílem projektu, který bude pro školní rok 
2014/2015, je zprostředkovat přímé vzdě-
lávání pedagogických pracovníků v oblasti 
digitálních technologií ve výuce a zakou-
pena budou digitální dotyková zařízení. 
 Rada města žádala Ústecký kraj o do-
taci na obnovu božích muk ve Všebořicích 
a na obnovu kaple ve Strážkách. Žádostem 
bylo vydáno zamítavé stanovisko. Přesto 
se rada města rozhodla realizovat obno-
vu božích muk ve Všebořicích z vlast-
ních zdrojů s předpokládanými náklady 
55,8 tis. korun. Přijala k tomu i potřebná 
rozpočtová opatření.
 Dalším rozpočtovým opatřením rady 
města budou opět prostředky ve výši 
5,1 mil. korun vytvořené lepším hospoda-
řením převedeny na údržbu a opravu ko-
munikací. Celkem tak byl původní rozpo-
čet na údržbu a opravu komunikací ve výši 
21,143 mil. korun navýšen na 48,595 mil. 
korun v provozní části a na 7 mil. korun 
v investiční části.

Červenec je měsícem, kdy si připomíná-
me další smutnou událost. Letos uply-
nulo 67 let od největší tramvajové ne-
hody v dějinách Česka a Slovenska. 

K tragické události došlo 13. července 
1947, kdy na Bukově vykolejila plně ob-
sazená tramvaj. Při nehodě zahynulo 30 
osob a desítky dalších byly zraněny. Kvě-
tiny k pomníku položil i primátor města 
Vít Mandík, který při této příležitosti řekl: 
„Ačkoliv se může zdát, že tato smutná udá-
lost pomalu upadá v zapomnění, myslím 

si, že je dobré se právě při této příležitosti 
zastavit a popřemýšlet. Že nic v životě není 
jisté. A také o tom, jak málo stačí, aby se 
naše životy během chvilky naprosto změni-
ly. Stejně jako se změnily těm, kteří v onen 
osudný den nastoupili bez jakýchkoliv obav 
do této tramvaje.“ 
Onen den tramvaj odjížděla z Telnice smě-
rem k centru Ústí nad Labem. Trať téměř 
celou dobu klesala. Cestujícími byli výlet-
níci, kteří navštívili ústecké okolí a vraceli 
zpět do města. Vinou přeplněnosti, možná 
nezkušenosti řidiče, snad i selhání brzd 
nabrala tramvaj postupně až sedmdesá-
tikilometrovou rychlost. Po posledním 
prudkém klesání zvaném Walerův kope-
ček vjela do rozjezdové výhybky konečné 
Bukov. Motorový vůz se naklonil a zachy-
til o sloup trolejového vedení, který jej 
rozpáral. Vlečný vůz (105) byl v podstatě 
vymrštěn na vlečný vůz (63) soupravy lin-
ky 5 stojící na vedlejší koleji. Bilance této 
nehody byla strašlivá. Třicet lidí zahynulo, 
45 lidí bylo těžce zraněno. Přímo na místě 
zahynulo 19 lidí, další dva zemřeli při pře-
vozu do nemocnice a zbylých devět pak 
ještě v ní. Pohřbu obětí se 18. července zú-
častnilo celkem 30 tisíc lidí.

Primátor Vít Mandík společně s dalšími představiteli 
města položil květiny u pomníku věnovaném obětem 
tramvajového neštěstí na Bukově, od kterého letos 
uběhlo již 67 let. 

Na tramvajové neštěstí se nezapomíná

Podobně jako v loňském roce i letos měs-
to Ústí nad Labem podpoří rodiny dětí, 
které letos poprvé nastoupí do prvních 
tříd základních škol, a to částkou dva ti-
síce korun. Tyto peníze neobdrží přímo 
rodiny s dětmi, ale školy, které za ně na-
koupí pomůcky pro prvňáčky.

„Pomůcky děti dostanou hned první škol-
ní den, školy si je nakoupí v rámci svých 
rozpočtů a tyto peníze město školám uvol-
ní v okamžiku, kdy bude jasné, kolik dětí 
opravdu do prvních tříd na začátku září 
nastoupilo,“ vysvětluje Jana Müllerová, 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu 
a sociálních služeb ústeckého magistrátu. 
Ve školním roce 2013/14 zahájilo povin-
nou školní docházku 1 121 žáků a celkem 
bylo na pořízení učebních pomůcek vydá-
no přes 2,2 milionu korun. „Pro školní rok 
2014/2015 předpokládáme ponechat při-
bližně stejnou částku,“ podotýká primátor 
města Vít Mandík a dodává: „Rada města 
o podpoře rozhodla již na začátku letošního 
roku, což svědčí o tom, že současné vedení 
města považuje podporu vzdělání a i rodin 
s dětmi za jednu ze svých základních priorit. 
Osobně toto považuji za velmi smysluplně 
vynaložené peníze.“ 
Tento příspěvek se mezi rodiči těší velké 
oblibě. „Není divu. Každý, kdo pořizuje vy-

bavení pro své děti do školy, moc dobře ví, 
jak hluboko musí sáhnout do peněženky. 
A proto je každá pomoc vítaná,“ říká jed-
na z maminek prvňáčka. V této souvislosti 
je dobré připomenout, že město Ústí nad 
Labem poprvé vyplácelo tento příspěvek 
ve školním roce 2012/2013, a to ve výši 
800 Kč. Šlo o náhradu za to, že od roku 
2012 došlo ke zrušení poskytování pří-
spěvku ze státního rozpočtu (konkrétně 
Rozvojového programu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR), ze které-
ho školy hradily právě pořízení učebních 
pomůcek pro žáky 1. tříd. 

Město znovu podpoří své prvňáčky

I letos se očekává, že prvního září do lavic v našich zá-
kladních školách usedne více než tisíc prvňáčků.
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Desátým rokem město Ústí nad Labem 
finančně podporuje realizaci malých 
projektů zaměřených na rozvoj veřejně 
prospěšných aktivit a zvyšování kvality 
života ve městě. 

Do letošní výzvy k předkládání projektů 
do Dotačního programu Projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21 bylo předloženo 
30 projektů v celkové hodnotě přesahující 
půl milionu korun. Počet projektů, které 
dosáhly na finanční podporu, byl limitován 
vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč. 
Témata pro letošní rok byla následující: 

Zvelebování vzhledu veřejného prostoru 
ve městě, kde bylo doporučeno zaměřit se 
na okrašlovací aktivity jako guerilla gar-
dening, údržbu a obnovu zeleně, úklido-
vé akce, obnovu tradic. Další téma bylo 
„Zapojení do osvětových kampaní a akcí“ 
jakými jsou např. Evropský týden mobili-
ty, Evropský den bez aut, Dny zdraví apod. 
Poslední oblast byla zaměřena na prevenci 
ochrany zdraví - „Pečuj o své zdraví“.
Úspěšných bylo celkem 12 projektů: ZŠ 
Neštěmická – 12 hodin pro změnu, Gym-
názium Jateční – Den dobra s Jatečkou, 
MŠ U plavecké haly – Chci být viděn, 
MŠ Vinařská – Příběh z úlu, MŠ Kytič-
ka – Zdravý životní styl našich dětí a jejich 
rodičů VII., Občanské sdružení Vojno-
vičova – Pohybem pro zdraví, ZŠ Vinař-
ská – Sportovně-vzdělávací pobyt v Niž-
boře - 5. ročník, YMCA – Hurá do klubu 
v Krásném Březně za cvičením a zdravým 
životním stylem, ZŠ Karla IV. – Hravá 
a inspirativní školní zahrada, ZŠ Stříbr-
nická – Dnes je v naší škole prostřeno, MŠ 
Vojanova – Pečujeme o své zdraví, hrátky 
na zahradě nás baví, OR AŠSK - Florbalo-
vá liga základních škol .

Projekt Zdravé město iniciovala Světová 
zdravotní organizace s cílem zlepšit zdra-
ví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází 
ze strategie Světové zdravotní organiza-
ce – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agen-
da 21. Město Ústí nad Labem je do projek-
tu Zdravé město zapojeno od roku 2005. 
Postup ke „Zdravému městu“ není však 
pouze záležitostí vedení municipality, 
zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez 
spolupráce s řadou místních odborných 
i nevládních partnerů (odborných insti-
tucí, nevládních organizací, škol, firem) 
i s nejširší veřejností.

Velkého úspěchu dosáhli žáci Základ-
ní školy v Neštěmické ulici v Krásném 
Březně. V celostátní matematické soutě-
ži Abaku, v níž soutěžilo 4 037 škol, se 
umístili na krásném 3. místě. 

Nejúspěšnější hráčkou školy se stala Na-
tálie Mikulecká, která obsadila celkové 
13. místo. Deset nejúspěšnějších hráčů 
školy (Natálie Mikulecká, Jaroslav Boháč, 
Tomáš Mulák, Adéla Churá, Leona Vo-
lejniková, Natálie Dobromila Lapčíková, 
Václav Ištvan, Martin Motyčka, Zdeněk 
Koráb a Lenka Koupilová) se utkalo 20. 
června 2014 v závěrečném celorepubliko-
vém finále v Praze.
Všechny třídy školy, které se soutěže zú-
častnily, byly odměněny speciálními dorty 
a dětským sektem. Odměny všem zúčast-
něným předal radní města Jan Eichler, 
který zároveň slavnostně odhalil novou 
„Desku cti“. „Mám velkou radost, že se škola 
umí pochlubit úspěšnými žáky. Z hodnocení 
práce všech dětí ve škole a také ocenění pe-
dagogů i ostatních pracovníků jsem odcházel 
s nadšením a celá akce byla opravdu skvě-
lým nápadem ředitelky školy Marie Čápové. 
Těším se na další spolupráci s nimi. Jménem 
vedení města jsem měl možnost všem podě-
kovat a popřát dobrou relaxaci o prázdni-
nách,“ uvedl radní města Jan Eichler.
Na desce cti se tak vedle sebe „potkají“ žáci 

s nejlepšími studijními výsledky, vynikající 
sportovci, zpěváci, tanečníci, turisté, redak-
toři školních novin, ale také výborní kama-
rádi a ti, kteří pomáhají ostatním.

Jak je vidět z této fotografie do projektu 12 hodin pro 
změnu se zapojila se svými žáky i paní ředitelka Marie 
Čápová.

Žáci ZŠ Neštěmická i měnící se zastávky vyvolávali 
zaslouženou a pochopitelnou pozornost u kolem-
jdoucích. 

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2014

Velký matematický úspěchVánoční strom 
Ačkoliv léto je v plném proudu a Váno-
ce jsou ještě hodně daleko, město Ústí 
nad Labem již v předstihu začíná hledat 
vhodný vánoční strom, který ozdobí 
centrum města. Pokud hodláte kácet 
smrk, jedli anebo borovici a měli bys-
te zájem, aby právě Váš strom byl vyu-
žit pro výzdobu města, oslovte správce 
městských lesů Rostislava Rokose, který 
s Vámi prodiskutuje možnost umístění 
právě Vašeho stromu. „Potřebujeme ze-
jména vzrostlé jehličnany s neporušenou 
korunou o  výšce cca 10 m.  V případě 
nabídky menších stromů bude možné vy-
užití  dle dohody a potřeb,“ dodává Ros-
tislav Rokos správce městských lesů. 

Kontakt pro případné dárce:
Rostislav Rokos, telefon 724 188 082
e-mail: Rostislav.Rokos@mag-ul.cz

Město podpoří rodiny
Radní schválili materiál, který zahrnuje pod-
mínky a požadavky města Ústí nad Labem 
k možnosti získání finančních prostředků 
z rozpočtu města na zajištění fungování so-
ciálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním (činnosti na podporu rodiny 
a svépomocné aktivity) v roce 2015. Schvá-
len byl harmonogram a postup možnosti zís-
kání dotací, schválena byla současně žádost 
a závazné osnovy pro zpracování projekto-
vých žádostí, zásady pro poskytování dotací, 
formulář hodnocení projektových žádostí 
a vzory vyúčtování. Dotační řízení pro rok 
2015 bude pro žadatele zpřístupněno elek-
tronicky na stránkách města Ústí nad Labem 
s prostupem do systému Regionálního infor-
mačního systému komunitních služeb města 
Ústí nad Labem – RISK. Žadatelé o finanční 
podporu v rámci sociální sféry na rok 2015 
budou muset zaevidovat své projektové žá-
dosti do tohoto systému. Pro tuto evidenci 
bude k dispozici manuál připravený doda-
vatelskou firmou. Elektronicky bude rovněž 
probíhat hodnocení projektových žádostí 
jednotlivými členy koordinačních skupin.
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Primátor města na konci června přijal 
a ocenil zdravotní sestru Blanku Hlaváč-
kovou a strážníka městské policie Karla 
Kroužka za záchranu lidského života. 

Oba ocenění poskytli za pomoci využití de-
fibrilátoru a ambuvaku první pomoc ženě, 
která zkolabovala na ulici. Pomoc poskyto-
vali až do příjezdu záchranné služby, která 
paní přepravila do nemocnice. Druhý z pří-
tomných strážníků se mezitím postaral o dítě 
zachraňované osoby. Slavnostního ocenění 
se zúčastnila také zachráněná, která osobně 
poděkovala svým zachráncům.
„Tento mimořádný čin si zaslouží ocenění 
a poděkování. Jsem rád, že strážníci městské 
policie zodpovědně vyhodnotili situaci a zača-
li poskytovat první pomoc. Oceňuji i přístup 
a chování paní Hlaváčkové, která neváhala 
a zapojila se aktivně do pomoci osobě v nou-
zi. Těším mě i fakt, že celá událost má šťastný 
konec a zachráněná paní zde může být dnes 
s námi,“ řekl během setkání primátor Vít 
Mandík.
Strážník městské policie vrchní inspektor 
Karel Kroužek obdržel pamětní medaili 
za záchranu lidského života, Blance Hlaváč-

kové věnoval primátor města náramkové ho-
dinky s vyrytým poděkováním.
Zakoupení dvou defibrilátorů pro městskou 
policii se tak ukázalo jako správné. Městští 
strážníci jsou dále také pravidelně proškolová-
ní v kurzu poskytnutí první pomoci, aby umě-

li včas a účinně zasáhnout. „Pokud by defibri-
látor měl zachránit byť i jeden lidský život tak, 
jako se tomu stalo v tomto případě, je investice 
do nákupu toho přístroje správnou volbou, ne-
boť lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu,“ 
uvedl na závěr setkání primátor města.

Sedmého července uplynulo přesně šede-
sát let od chvíle, kdy byl v Praze na Pankrá-
ci popraven František Zajíček, ústřední po-
stava tehdy nejvýznamnějšího politického 
procesu konaného před Krajským soudem 
v Ústí nad Labem.

V rámci jedenáctičlenné skupiny byli souzeni 
zaměstnanci Československých státních drah, 
převážně členové České strany národně socia-
listické. Kromě trestu smrti padly i další tvrdé 
tresty. Další dva lidé byli odsouzeni komunis-

tickým soudem na doživotí, další na 10 až 25 
let vězení. Tresty odnětí svobody byly dopro-
vázeny vysokými finančními tresty, konfiska-
cí majetku a ztrátou občanských práv. Odsou-
zení v procesu „Zajíček František a spol.“ byli 
rehabilitováni až v roce 1990. V dubnu 1993 
získal František Zajíček čestné občanství měs-
ta Ústí nad Labem in memoriam a 24. února 
2006 mu byla odhalena pamětní deska na ná-
draží v Ústí nad Labem západ.
A právě zde a za účasti Ireny Laurichové, 
vnučky Františka Zajíčka, se uskutečnilo pi-

etní setkání k připomenutí tohoto smutného 
výročí. Květiny k pamětní desce položili ná-
městek primátora Pavel Boček, starosta MO 
Severní Terasa Josef Macík, ředitel Muzea 
Ústí nad Labem Miroslav Král a další. „Je to 
náš příběh, příběh našeho města a lidí, kteří 
v něm žili. Dnes si připomínáme životní pří-
běh ústeckého rodáka Františka Zajíčka. Jeho 
památka nám zůstala a je naším úkolem neza-
pomenout,“ řekl při této příležitosti náměstek 
primátora Pavel Boček.
František Zajíček, otec dvou dětí, žil v Ústí 
nad Labem od svého narození v roce 1896. 
Od roku 1920 pracoval jako železničář, záro-
veň vstoupil do veřejného života jako aktivní 
člen tehdejší Československé strany národně 
socialistické. Již během nacistické okupace 
se v letech 1942 až 1945 zapojil do odboje 
na Pardubicku, kde vedl partyzánský oddíl 
Pluk Ludvíka Svobody. Po válce se hned vrátil 
do Ústí nad Labem, aktivně pracoval v tehdej-
ším ústeckém Okresním národním výboru.
Od nástupu komunistické strany k moci ak-
tivně připravoval demonstrativní akce. V roce 
1949 poškodil železniční trať, ale udělal to 
způsobem, který zabránil případnému ohro-
žení nevinných životů. Pomáhal uprchlým 
politickým vězňům, posílal zprávy o situaci 
v Československu do zahraničí. V roce 1953 
byl František Zajíček zatčen a v politickém 
procesu o rok později odsouzen k trestu smrti 
a popraven.

Jak málo v životě stačí a všechno mohlo dopadnout jinak. Zdravotní sestra Blanka Hlaváčková a strážník městské 
policie Karel Kroužek projevili ve správný čas velkou dávkou odvahy, statečnosti a duchapřítomnosti a za to zcela 
po právu přijali poděkování jak od zachráněné paní a jejího manžela, tak i od primátora města Víta Mandíka.

Květiny k pamětní desce položili představitelé města v čele s náměstkem primátora Pavlem Bočkem a radním 
Josef Macík, současně i starostou městského obvodu Severní Terasa. Připojila se také vnučka Františka Zajíčka 
Irena Laurichová, kterou se poté setkala s vedením města na magistrátu.

Ústí nad Labem nezapomnělo na své hrdiny

Statečné zachránce života ocenil primátor 
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Nebýt velmi silnému zájmu vedení města a zejména primátora Víta Mandíka s největší pravděpodobností by tato krásná budova budoucí Mateřské školy V Zeleni 
byla nenávratně ztracena.

„Na rekonstrukci školky jsme pyšní,“ říká 
v rozhovoru náměstek primátora Pavel 
Boček. Sedm měsíců trvá rekonstruk-
ce střekovské Mateřské školy V Zeleni, 
díky níž vznikne dalších 49 míst a kte-
rá je již obsazena dětmi, které neměly 
šanci dostat se do jiných školek.

Navzdory tomu se ale v průběhu července 
objevila v místních novinách kritika a oba-
vy o to, zda školka skutečně otevře. Jak to 
tedy je?
Stavba probíhá tak, jak má, a po stavební 
stránce by měla být dokončena v polovině 
srpna. Pak záleží na tom, jak se k tomu po-
staví v kolaudačním řízení příslušné orgány. 
A v tomto případě zejména hygienici. Pokud 
by existovala nějaká prodleva, tak to vidím 
spíše na dny. A během této doby bude o děti 
postaráno. 

Jak?
Máme domluvené dvě třídy v MŠ Skalnič-
ka a v MŠ Pastelka. A pokud by tato situ-
ace opravdu nastala, tak kromě míst bude-
me řešit i po tuto krátkou dobu odvoz dětí 
do těchto školek.
Nebylo možné dokončit rekonstrukci dříve?
Myslím si, že je úspěch, že se ji podaří do-
končit tak brzo. Zchátralou a opuštěnou 
budovu jsme získali do majetku města až 
v roce 2013 a během roku a půl jsme prošli 
přípravou projektu, stavebním povolením, 
výběrem zhotovitele a vlastní rekonstrukcí. 
Každý, kdo stavěl, ví, jaký to je fofr. A musím 
říct, že na rekonstrukci školky jsme pyšní.
Proč?
Jeden důvod je, že jsme to zvládli tak rych-
le a za to bych chtěl všem moc poděkovat. 
A pak, že jsme zachránili velmi cennou bu-
dovu, jejíž budoucnost vypadala všelijak.

Jednoduché to asi nebylo?
Nebylo. Budova se musela kompletně zre-
konstruovat. Jen pro ilustraci pro vlastní 
rekonstrukci bylo nutné získat několik sta-
vebních povolení např. na přípojky plynu, 
na lapače tuků a na samotnou budovu. 
Jste rád, že tam bude školka?
Jednoznačně. Tak krásná budova by měla 
sloužit občanům a myslím si, že rodiče dětí 
budovu i okolí ocení. A děti se tam budou 
cítit dobře. Vždyť jen do hracích prvků 
na zahradě jsme dali více než milion ko-
run. 
Pokud se nestihne otevřít hned od září, ne-
máte trochu obavu z reakcí rodičů?
Ne. Myslím, že jsou to rozumní lidé a že 
naopak i ocení, jak moc vedení města 
na této školce záleželo. Ostatně ta moje 
předchozí věta platí o všech ústeckých 
školách a školkách.

Jedna z krásných budov v Ústí byla zachráněna
Po lanovém centru a skluzavkách bude v závěru tohoto měsíce otevřeno dřevěné hřiště u Koliby. 

Poslední červencová sobota patřila v naší Zoo hlavně dětem, protože pro ně bylo otevřeno nové lanové centrum a sklu-
zavky. Lanová pyramida, kolotoč, ptačí hnízdo a další atrakce jsou další etapou rozsáhlé investiční akce „Město dětem 
2014“. Na tuto akci rada města uvolnila přes šest milionů korun, za které se v Zoo již postavilo nebo postaví nové zázemí 
zejména pro nejmenší návštěvníky i pro relaxaci rodičů. 

Dětský lanový park v ZOO byl otevřen
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Městská policie připravila za podpory pri-
mátora města pro děti z mateřských škol 
z Ústí nad Labem tradiční bezpečnostně 
preventivní akci Malý cyklista 2014. 

Akce se konala na dopravním hřišti v Krás-
ném Březně. Účastnila se jí čtyřčlenná 
družstva ze všech ústeckých mateřských 
škol. Strážníci dětem nejprve vysvětlili pra-
vidla silničního provozu, děti pak v připra-
vených soutěžích prokazovaly své teoretic-
ky znalosti v praxi. Vrcholem soutěžního 
dne byla jízda zdatnosti, při které museli 
soutěžící překonat v co nejrychlejším čase 
správně celou překážkovou dráhu.

Čerstvá aktualita:
Ministerstvo vnitra podpořilo 3 projek-
ty prevence kriminality s celkovou do-
tací 952 tis. korun. Účast města v těchto 
projektech činí 119,7 tisíc korun, které 
budou hrazeny z rozpočtu kanceláře 
primátora. Realizovány budou význam-
né projekty jakými jsou Asistent pre-
vence kriminality, V Ústí nad Labem 
řešíme společně II a Nadare – Nebát se.  
Projekt asistentů bude realizován měst-
skou policií, další dva projekty budou 
realizovány Dobrovolnickým centrem 
a Oblastní charitou Ústí nad Labem.

V rámci akce nazvané Policie ČR Dětem 
a seniorům byla pro veřejnost připra-
vena ukázka činnosti bezpečnostních 
složek působících nejen na území města 
Ústí nad Labem. 

Dopoledního programu se účastnily děti 
z mateřských a základních škol a dětských 
domovů. Byla zde pro ně připravena řada 
ukázek fungování bezpečnostních složek. 
Předvedena byla práce letecké záchranné 
služby, zásah policistů a jednotlivých policej-
ních útvarů při potlačování trestné činnosti, 
zásah hasičů u dopravní nehody a další.
Strážníci městské policie si pro děti v rám-
ci akce připravili vědomostní testy týkající 
se znalosti dopravních značek. Děti se také 
mohly projet na mobilním dopravním hřiš-
ti, kde si vyzkoušely své znalosti v praxi.
„Povědomí o správném chování na silnicích 
může dětem zachránit život, proto jsou dů-
ležité dopravně preventivní akce pořádané 
městskou policií,“ řekl primátor Vít Mandík.
Návštěvníkům byl dále prezentován vývoj 
techniky a vybavení, se kterým pracova-
ly a pracují jednotlivé složky záchranného 

systému. K vidění byly současné i historic-
ké vozy policejních automobilů, motocyklů 
apod. Pro děti byly připraveny soutěže, seni-
oři mohli navštívit poradnu.
„Ukázka práce a techniky bezpečnostních slo-

žek přiblížila občanům a dětem, jakou důle-
žitou práci policisté, záchranáři, hasiči, stráž-
níci a vojáci vykonávají. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě této zajímavé a povedené 
akce,“ uvedl primátor města.

Jak je vidět z fotografie, malí závodníci z mateřských školek se už nemůžou dočkat, až vyrazí na trať.

Kromě ukázek probíhala během této akce i řada soutěží. Mobilní dopravní hřiště si děti náležitě užily.

Strážník MP Milan Holub pracuje ve skupině dopravní 
výchovy a prevence kriminality s dětmi již 10 let a je zá-
roveň aktivním tlumočníkem ve znakové řeči.

Bezpečnostní složky se prezentovaly veřejnosti

Dopravní dopoledne bylo věnované dětem
„Dopravně bezpečnostní akce městské po-
licie vnímám jako klíčové ve výchově mla-
dé generace. Orientace v silničním provozu 
může zachránit řadu životů našich dětí,“ 
řekl primátor města Vít Mandík.
Nejlepším družstvem dopravního dopo-
ledne se stala MŠ Vojanova, která zví-
tězila před MŠ Písnička a MŠ Vyhlídka. 
Malými cyklisty se stali všichni soutěžící, 
kteří si za nasazení a předvedené výkony 
odnesli medaile a drobné dárky.
Malý cyklista je tradiční soutěží orga-
nizovanou strážníky městské policie 
od roku 2000 a za podpory z projektu 
Zdravé město.
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„Super. Luxus. Vypadá to tu fakt dobře,“ to 
jsou ty nejčastější slova, která byla slyšet 
během slavnostního otevření skateboar-
dového hřiště na Stadionu mládeže po-
blíž bukovského rondelu. Více než tisíc 
lidí si tu užilo poslední červnovou sobo-
tu, začátek prázdnin a zábavný program, 
který začal odpoledne a protáhnul se až 
do půlnoci. 

Nový moderní areál za 5,384 mil. korun vy-
budovaný na ploše 1400 metrů čtverečních 
patří k nejlepším v celé ČR. O tom, že ústec-
ký skatepark je skutečně výjimečný, svědčí 
i to, že ho nakreslila pražská společnost Mys-
tic construction, jenž kromě Ústí vybudovala 
hřiště například i v nedalekém Mostě, Cho-
mutově, Litvínově a Štětí. Tato společnost 
patří v tomto oboru k absolutní špičce. 
Již před časem představitelé města uvedli, že 
významná část prostředků na stavbu tohoto 
skateparku byla uvolněna z výnosu hracích 
automatů. Radní Pavel Dlouhý k tomu teh-
dy dodal, že použití těchto peněz považuje 
za velmi účelné, protože budou sloužit k vy-
plnění volného času mladých lidí. „Jsme moc 
rádi, že kluci a holky se nebudou na těch pr-
kýnkách prohánět v ulicích města, ale budou 
sportovat tady,“ s nadsázkou dodává Pavel 
Dlouhý.
Hřiště se začalo stavět minulý rok na podzim 
a nahradilo původní zčásti rozbořené dřevo-
třískové překážky. „Původně se uvažovalo 
i o tom, že se tyto prvky z dřevotřísky pouze 
opraví a celý areál zastřeší,“ říká radní Jan 
Eichler, který současně v roli ředitele repre-
zentuje minulého i současného provozova-
tele – Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem. 
„Zvítězila betonová varianta,“ podotýká dal-
ší z radních Pavel Dlouhý. „Betonová hřiště 
jsou dnes nejnovějším trendem. Zastřešení ne-
potřebují a jsou trvanlivá. A věřím, že vydrží 
několik desítek let,“ dodává Pavel Dlouhý.
Skatepark umožňuje jízdu na skateboar-

du, ale i na BMX kole a na in-line bruslích. 
Obsahuje různé překážky, které jsou známé 
z běžného pouličního prostředí – různě vy-
soké a dlouhé sjezdy, rádiusy, zábradlí, zídky 
nebo lavičky dimenzované pro jezdce. Mají 
různé výšky, čímž jsou určeny jak pro mladší 
a začínající jezdce, ale i těm zkušenějším. Sa-
motný park splňuje i požadavky na pořádání 
závodů a exhibic.
A k ústeckému skateparku se bude vázat ješ-
tě jedna zvláštnost. Na rozdíl od ostatních 
menších skateparků v ČR bude pod stálou 
správou a dozorem. „A vstup nebude zadar,-

mo,“ říká Jan Eichler a pokračuje: „Výši vstup-
né, které bude třicet korun na den, si odhlaso-
vali sami skejťáci.“ A jak dodává, uvažuje se 
i o cenově výhodnějších měsíčních a ročních 
vstupenkách, které skutečným nadšencům 
vstupné ještě razantně sníží. „Vybrané pro-
středky půjdou výhradně na uhrazení úklidu 
a odvoz odpadků, což vzhledem k intenzitě 
provozu bude skutečně hodně potřeba,“ dodá-
vá Jan Eichler. 

Skatepark v Ústí nad Labem byl otevřen

Skateboarding je sport, který média 
někdy označují jako extrémní sport, 
ve kterém se používá skateboard k jízdě 
a provádění triků. Člověk, který se tomu-
to sportu věnuje, se nazývá skater, ska-
teboarder, skateboardista nebo slangově 
skejťák nebo rider (jezdec). Skateboar-
ding lze chápat jako rekreační aktivitu, 
umění, práci nebo typ dopravního pro-
středku. Během let se průběžně skatebo-
arding velice měnil co se týče triků, stylu 
jízdy a stavby samotných skateboardů. 
Zpráva z roku 2002 od American Sports 
Data zjistila, že na světě je 18,5 milionů 
skateboardistů. 85 procent z dotázaných 
byli mladší osmnácti let a 74 procent 
z dotázaných byli muži.

Největší pozornost při slavnostním otevření přitahoval 
Maxim Habanec, jeden z nejlepších skateboardových 
jezdců u nás. Vítěz Mistrovství ČR, student grafické-
ho designu je od podzimu také Red Bull sportovcem. 
Na skateboardu začal jezdit od svých šesti let. 

Oba dva radní města, Pavel Dlouhý a Jan Eichler, kteří otevírali skatepark, si odpoledne náležitě užili. Nikdo je 
ovšem nepřemluvil, aby si skatepark na místě i vyzkoušeli. 

Součástí slavnostního otevření byla i škola skateboar-
dingu i pro převážně mladší začátečníky.
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Celosvětová akce pod názvem Pea-
ce Run neboli Mírový běh měl v úterý 
1. července svoji zastávku v Ústí nad 
Labem. Skupina běžců s mezinárod-
ní účastí přiběhla do našeho města 
směrem z Litoměřic a poté pokračo-
vala městem Ústí nad Labem směrem 
na obec Strážky a dál do sousedního 
Německa.

Krátce před desátou hodinou běžci vyběh-
li od hradu Střekov) a za doprovodu měst-
ské policie dorazil peloton běžců do cent-
ra města. Zde se běžci na chvilku zastavili, 
v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem, 
kde byl připraven veřejný program s dět-
mi a zároveň jmenování „Stromu míru“, 
kterého se zúčastnila poslankyně Parla-
mentu ČR a radní města Zuzana Kailová 
a ředitel Domu dětí a mládeže a radní 
města Jan Eichler.
Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafe-
tový běh s hořící pochodní přes více než 
140 zemí světa. Vznikl v roce 1987 a jeho 
posláním je překonávat kulturní a nábo-

Světoví koulaři  
opět v Ústí

V rámci tradiční ústecké Grand Prix při-
vítalo město světovou špičku ve vrhu 
koulí. Vítězem se překvapivě stal český 
reprezentant Jan Marcell. 

Jubilejní 10. ročník Grand Prix se konal 
v prostorách dokončovaného Městského 
stadionu. Na programu byla jediná disci-
plína, a to vrh koulí. „Stejně jako v loňském 
roce i letos se organizátorům akce podařilo 
zajistit účast české a světové elity, což svědčí 
o kvalitě závodu,“ řekl náměstek primátora 
Pavel Boček, který společně s hejtmanem 
Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem 
slavnostně zahájil Grand Prix.
„Městský stadion, který je těsně před dokon-
čením, se stane kvalitním zázemím pro atle-
ty. Věřím, že tradice soutěže bude ve městě 
zachována a že přibudou i další atletické 
disciplíny, které její úroveň posunou výše“, 
dodal náměstek primátora. Soutěžní od-
poledne zahájily závody mládeže. Pří-
tomné děti si mohly vyzkoušet atletickou 
školu. Vrcholem dne pak bylo finále mužů. 
Bulharský reprezentant Georgi Ivanov zví-
tězil na posledních dvou ústeckých Grand 
Prix a toužil získat hattrick. Obhajoba se 
však nekonala, vítězem se stal Jan Marcell, 
který překonal i velkého favorita soutěže 
Američana Joa Kovacse. V loňském roč-
níku zvítězil Bulhar Ivanov v národním 
rekordu 21,09 metru, celkem sedm atletů 
překonalo dvacet metrů. 

Chvíle pro své přání. Fotografie zachycuje okamžik, kdy děti si měly v duchu přát, aby se někomu jinému splnilo 
jeho přání. 

Běžci nesoucí pochodeň mírového běhu dorazili 
do našeho města z Litoměřic.

Mírový běh proběhl i naším městem 
ženské hranice mezi jednotlivými národy, 
lidmi nebo hranice v nás samých. Je in-
spirací k hledání toho, co nás spojuje, co 
ve skutečnosti vyjadřuje slovo „mír“ a jak 
jej může každý z nás v běžném životě na-
plňovat. Toto symbolizuje mírová pocho-
deň putující od země k zemi, od člověka 
k člověku, od srdce k srdci. Mezinárodní 
tým běžců ji nese a předává všem, kte-
ří se chtějí k této myšlence připojit buď 
v rámci připraveného programu pro školy 
a děti, města a obce, a nebo jako jednot-
livci na trase. S mírovou pochodní můžete 
běžet nebo ji jen na chvíli podržet a vložit 
do ní své přání pro ostatní.
Peace Run založil atlet, filozof a umělec 
Sri Chinmoy (1931–2007), který službě 
ideálům světového míru a harmonie vě-
noval celý svůj život. Svou životní filozo-
fií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval 
lidi nejrůznějších národů a kultur, za což 
obdržel mnohá mezinárodní ocenění. 
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy 
Oneness-Home Peace Run“, se v letech 
2001–2013 jmenoval World Harmony 

Run (Světový běh harmonie). Od roku 
2014 se vrátil k původnímu názvu “Peace 
Run”. Peace Run nepropaguje ani nepod-
poruje žádné konkrétní náboženství nebo 
politický názor. Snaží se podporovat svo-
bodu, toleranci a porozumění ve společ-
nosti. Hlavní tváří letošního roku Mírové 
běhu v ČR je Dana Zátopková.

Za Ústí nad Labem pochodeň míru převzala radní a poslankyně Zuzana Kailová společně s radním Janem 
Eichlerem.
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V uplynulém měsíci finišovala realiza-
ce seniorského koutku v oploceném 
areálu v ulici Stříbrnické nivy. V pro-
storu byla provedena úprava terénu 
firmou Minaret, poté položena zámko-
vá dlažba a dodání samotných strojů.

„Nachází se zde 3 seniorské rehabilitač-
ní a protahovací stroje. Celkové náklady 
na zřízení těchto strojů činí cca 150 000 
Kč,“ popisuje probíhající úpravy Monika 
Králová z Městského obvodu Ústí nad 
Labem – město a dodává: „Nové budou 
i chodníky od vstupu do areálu až k sa-
motným seniorským prvkům. Původní pís-
koviště v sousedství oddechového koutku 
bylo upraveno na okrasný záhon, který si 
samotní senioři osází dle svých představ.“ 
A Milena Černá ze Svazu tělesně posti-
žených, která za originální myšlenkou 
stojí, dodává, že rehabilitační stroje slou-
ží na posilování dolních končetin, kyčlí 
a kolen, masírování zad a zvedání závaží 
na rukou. „Je zde i šachový stůl, na němž 
si lidé mohou zahrát nějakou deskovou 
hru,“ ještě doplňuje svoje vysvětlení Mi-
lena Černá. Hřiště stojí v areálu budovy, 
kterou má svaz od obvodu pronajatý.
Druhým počinem toho městského obvo-

du je rekonstrukce parčíku v ulici Kos-
mova. „O ní bylo rozhodnuto již v r. 2013, 
protože tehdejší stav byl již neúnosný. Pře-
stárlé jehličnaté keře nebylo možno pro-
řezat tak, aby byla zajištěna požadovaná 
výška porostu vzhledem k zarůstajícímu 
dopravnímu značení a požadovaná šíře 
za účelem zajištění průchodnosti chodní-
ku,“ vysvětluje Monika Králová. Z těchto 
důvodů byl původní porost, v souladu 
s předpisy o ochraně přírody, odstraněn 

v období vegetačního klidu. Práce pro-
vedli pracovníci veřejně prospěšných 
prací Městského obvodu Ústí n. L. – měs-
to a tito zároveň provedli terénní úpravy. 
Během května až června letošního roku 
proběhly sadovnické úpravy, chemic-
ká likvidace plevele a následná výsadba 
okrasných keřů, jehličnatých stromů 
a květin. Práce provedla společnost AVE 
Ústí n. L. s. r. o.

od roku 2012 má zeleň v ústeckém ob-
vodu Neštěmice na starosti místosta-
rosta Jaroslav Táborský.

Jak sám říká, péče o zeleň je běh na dlou-
ho trať, kdy je nutné nezanedbat údržbu 
a současně i krůček po krůčku uvádět 
v život nové prvky a nově oživovat lokál-
ní prostory. „Jsem rád, že se mi podaři-
lo přesvědčit kolegy zastupitele o tom, že 
do této oblasti je potřeba investovat,“ vy-
světluje místostarosta Táborský. „A v po-
sledních dvou letech se díky tomu velké 
prostředky věnovaly do rozsáhlé výsadby 
a rekonstrukcí ploch myslím si, že výsle-
dek je opravdu vidět,“ dodává Jaroslav 
Táborský. 
Na mnoha místech v Krásném Březně 
byly vysazeny stovky keřů a desítky stro-
mů, desítky pěšin v zeleni byly zpevněny 
pomocí betonových desek a několik cest 
pomocí mlatu, především ve vznikají-
cí parkové ploše pod křižovatkou ulic 
Výstupní s Neštěmickou. Vše doplňují 
pravidelné seče, prořezy keřů a stromů 
včetně potřebného kácení a také četné 
nátěry zábradlí příp. jejich opravy nebo 
instalace nových. 
Přiložené obrázky ukazují část z uvede-
ných proměn. 

V seniorském koutku byly nainstalovány rehabilitační 
stroje. V budově dříve byly jesle, po jejich opuštění oplo-
cený areál zarůstal. Inspiraci zřídit zde místo na aktivní 
odpočinek seniorů dostala Milena Černá se Svazu tělesně 
postižených v domově důchodců ve Smržovce.

Dotace Nadace ČEZ
Městský obvod Střekov v průběhu po-
vodní v roce 2013 požádal Nadaci ČEZ 
o dotaci na sanaci povodňových škod. 
Svou žádost směroval na obnovení hřiš-
tě TJ Svádov a venkovních prostor ma-
teřské školy v ulici Sukova. Žádost byla 
schválena a na účet městského obvodu 
bylo připsáno 150 tis. Kč. V měsíci červ-
nu bylo z těchto finančních prostředků 
zakoupeno několik hracích prvků na za-
hradu mateřské školy a zároveň pořízen 
materiál na stavbu přístřešků pro střída-
jící hráče, které budou instalovány na fot-
balovém hřišti ve Svádově. MO Střekov 
chce za pomoc Nadaci ČEZ vyjádřit vřelé 
poděkování.

Centrální obvod: Senioři dostanou své hřiště

Obvod Neštěmice: Krásná místa v Krásném Březně

„Jde nám o to, aby se tento park v Krásném Březně postupně proměnil v harmonické místo, kde lidé budou rádi 
trávit svůj čas“, říká místostarosta Jaroslav Táborský.

Na křižovatce Výstupní × Neštěmická byly již k dříve založenému trvalkovému záhonu a tamaryškovým keřům 
vysazeny tři vzrostlé borovice a jedna višeň mahalebka. U nedalekého parkoviště Dr. Horákové byly také prove-
deny prořezy keřů a stromů.
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U příležitosti zakončení školního roku 
2013/2014 proběhlo v Domě dětí a mlá-
deže slavnostní vyhlášení úspěšných 
sportovců a reprezentantů ze základních 
škol v Ústí nad Labem. 

Vyhlášeno bylo několik soutěžních kategorií 
a předávání se zúčastnili primátor města Vít 
Mandík, radní města Jan Eichler, ředitel ZŠ 
Vinařská a organizátor slavnostního vyhláše-
ní Květoslav Kolařík a zástupci jednotlivých 
základních škol z Ústí nad Labem. „Blaho-
přeji k úspěchu vítězům jednotlivých kategorií. 
Děkuji všem sportovcům za vzornou reprezen-
taci škol a našeho města. Oceňuji také výkon 

trenérů a děkuji jim za práci a péči věnovanou 
mladým nadějným sportovcům. Poděkování 
patří i všem pedagogům, kteří každodenním 
úsilím přispívají k výchově mladé sportující 
generace. Za nadstandardní výkony škol jsme 
v radě města schválili finanční odměny pro 
umístěné školy, a to v celkové výši 30 tisíc ko-
run“, řekl primátor města.
V kategorii jednotlivců se na medailových 
pozicích umístily: 1. Eliška Konáriková (ZŠ 
a MŠ SNP), 2. Anička Bicanová (ZŠ Palacho-
va), 3. Pavlína Dudová (ZŠ E. Krásnohorské). 
Vyhlašována byla i nejlepší družstva. Prvním 
se stalo basketbalové družstvo ZŠ Vinařská, 
které zvítězilo v Mistrovství České republi-

ky v kategorii chlapců 6.–9. tříd. Na druhém 
místě skončil volejbalový tým ZŠ Palachova, 
který se zúčastnil Mistrovství České republi-
ky v kategorii smíšená družstva. Na bronzo-
vém stupínku skončilo basketbalové družstvo 
ZŠ E. Krásnohorské, které dosáhlo na 2. mís-
to v kvalifikaci o účast na Mistrovství České 
republiky v kategorii chlapců 6.–9. tříd.
Své ocenění si odnesli i trenéři a učitelé, kteří 
se velkou měrou zasloužili o sportovní vý-
sledky svých žáků. Vítězem kategorie se sta-
la Marcela Bromová (ZŠ Mojžíř), stříbrnou 
příčku obsadil Michal Mácha (ZŠ Rabasova) 
a bronzovou medaili získal Stanislav Oplt (ZŠ 
E. Krásnohorské). Jako poslední byla vyhla-
šována kategorie o nejvšestrannější školu. 
Zvítězila ZŠ Mírová před ZŠ E. Krásnohorské 
a ZŠ Vinařskou.

Ročník 2013/2014 je minulostí. Zůstala tato hromadná fotka, která dost dobře nemůže vystihnout uvolněnou 
atmosféru, které na předávání cen primátora vládla. A jak se přiznala řada účastníků, bylo to i tím, že prázdniny 
v té době už byly na dosah.

Ačkoliv to z fotky není patrné, po chvilce rozhovoru 
s primátorem Vítem Mandíkem většina oceněných 
basketbalistů ztratila ostych a některé z nich i primá-
tor rozesmál.

Město ocenilo úspěšné sportovce z našich škol

Říká v rozhovoru pro Městské noviny Mar-
cela Bromová ze ZŠ Mojžíř, primátorem 
oceněná vítězka kategorie trenér roku. 
Trenérka, učitelka a donedávna hráčka 
volejbalového klubu Slovanu Chabařovice 
neskrývala při předání ceny dojetí. 

Měla jste z ocenění radost?
Byla jsem hrozně naměkko. Což obvyk-
le nebývám. Vůbec jsem nečekala, že můžu 

vyhrát. Je to moc hezké, když si Vaší práce 
někdo všimne a ocení ji. 
Víme, že sportu a dětem se věnujete už oprav-
du dlouho?
Přes sedmnáct let učím tělocvik, přírodopis 
a společně s kolegy vedeme kroužky. A mu-
sím říct, že je to velmi hezká práce.
Asi sport máte hodně ráda?
Sport je můj život. Do svých padesáti let jsem 
hrála druhou ligu za Slovan Chabařovice. 

Jste i vystudovaná trenérka, kariéra profesio-
nální trenérky Vás nikdy nelákala? 
Profesionálním trenérem je můj manžel a to 
stačí. (smích) Mne naplňuje práce s dětmi. 
I  když občas je to složité vzbudit u nich nad-
šení a zápal pro sport. Od šesté třídy třeba 
u nás nenajdete holky, které by pravidelně 
sportovaly.
A kluci?
Tam je situace o trošku lepší. Přeci jenom 
tradice fotbalu a dalších tradičních sportů 
sehrává své.
O co je dnes mezi dětmi největší zájem?
Jednoznačně o florbal. 
Ale nabídka sportovních kroužků je daleko 
širší?
Určitě. Namátkou zmíním atletiku a můj ob-
líbený volejbal. 
Daří se je naplnit?
Obtížně, ale daří. Jsme totiž lokalitou na okra-
ji Ústí, takže nemáme takové příležitosti jako 
ostatní velké školy v Ústí. Ale díky zázemí 
ve škole a nadšení i obětavosti kolegů se nám 
to zatím daří.
Asi to stojí hodně úsilí a času?
Skončím s výukou ve škole a pak do pozdního 
odpoledne vedeme s kolegy sportovní krouž-
ky. Ale jak jsem říkala, je to hezká práce. 

Ústecká trenérka roku: Sport je můj život

Usměvavá Marcela Bromová uprostřed, stříbrný Michal Mácha ze ZŠ Rabasova nalevo a vpravo je bronzový Sta-
nislav Oplt ze ZŠ E. Krásnohorské.
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pravidelně. V letech 1999 a 2000 udělil 
Václav Havel festivalu svoji osobní záštitu. 
Akci svou záštitou podpořil v roce 2004 
i tehdejší prezident Václav Klaus. Od roku 
2005 festival aktivně spolupracuje i s Na-
dačním fondem manželů Livie a Václava 
Klausových.

Na začátku září (konkrétně 3. 9.) se v prosto-
rách obchodního střediska Forum uskuteční 
promenádní koncert orchestru divadla, o tři 
dni později (v sobotu 6. 9.) v rámci Barev-
né planety vystoupí baletní soubor s před-
stavením baletu Broučci na hudbu Otmara 
Máchy. A přesně o týden později (13. 9.) se 
již tradičně v divadle koná Den otevřených 
dveří a dne 21. 9. Slavnostní koncert ke 105. 
výročí založení ústeckého divadla.
Do konce roku 2014 připravuje 2 premiéry, 
a to dne 3. 10. operu Prodaná nevěsta skla-
datele Bedřicha Smetany a dne 14. 11. balet 
Někdo to rád … (na motivy filmu Někdo 
to rád horké). Kromě vlastního repertoáru, 
který zahrnuje 8 oper, 2 operety, 1 muzikál, 
3 balety a 2 taneční divadla, divadlo na pod-
zim nabídne divákům činohry Divadla Bez 
Zábradlí (např. Sunny Boys, Jistě pane pre-
miére), Divadla Na Jezerce (např. Musí-
me si pomáhat, Generálka, ), Divadla Pod 
Palmovkou (Poprask na laguně), Filmové 
a divadelní agentury Praha (Můj báječný 
rozvod s Eliškou Balzerovou). Z dětských 
představení jsou v nabídce pohádky Bob 
a Bobek na cestách a Princezna se zlatou 
hvězdou a oblíbená Hodina zpívání s Jaro-
slavem Uhlířem. Velký zájem je i o vystou-
pení Věry Špinarové s Adam Pavlík bandem 
a smyčcovým kvartetem členů Janáčkovy 
filharmonie Ostrava dne 16.10.2014.

 Pokračování ze str. 1 

Shakespeare v Ústí 
nadchnul publikum

všechny, kteří v tu dobu v Letním kině 
byli. Právě toto představení před 24 lety, 
odstartovalo dosavadní úspěšnou historii 
Letních shakespearovských slavností.
Festival, který je nejstarší a největší di-
vadelní přehlídkou pod širým nebem 
v Evropě zaměřenou na uvádění děl Wil-
liama trvá od konce června do začátku 
září a jeho až 150 představení se odehrává 
především na otevřených scénách v Pra-
ze (v Nejvyšším purkrabství Pražského 
hradu a od roku 2007 také na nádvoří 
Hudební a taneční fakulty AMU na Ma-
lostranském náměstí), v Brně (hrad Špil-
berk), v Ostravě (Slezskoostravský hrad) 
a v Bratislavě (Bratislavský hrad). „Jsem 
rád, že všichni ústečtí přiznivci špičkového 
divadla si dnes přišli na své,“ shrnul pocity 
všech jeden z diváků a primátor v jedné 
osobě Vít Mandík.
Vznik festivalu inicioval prezident Vác-
lav Havel. Ten začátkem 90. let otevřel 
Pražský hrad umělcům, aby na Hrad při-
lákali veřejnost. První shakespearovské 
představení tu proběhlo už v roce 1990 
a od roku 1998 se tu slavnosti pořádají 

Podobně jako v březnu letošního roku vyrazí i během letních prázdnin náš divadelní soubor mimo svou do-
movskou scénu. V tomto měsíci náš soubor odehraje pět open air představení opery Nabucco G. Verdiho. 
Fotografie připomíná březnové představení stejné opery v německém Neubrandebunrgu, které bylo bezna-
dějně vyprodané. 

Severočeské divadlo bude hrát pod širým nebem
Po měsíční divadelní dovolené uměleckých souborů divadla se v tomto měsíci 
uskuteční pět open air představení opery Nabucco G. Verdiho, a to dvě předsta-
vení v ostravě, dvě v Praze a jedno na zámku v Lednici. Tím však výčet aktivit 
zdaleka nekončí. 

Popularitě tohoto festivalu, jehož před-
stavení navštíví během jedné sezóny více 
než osmdesát tisíc diváků, neubírá fakt, že 
od narození anglického dramatika Wilia-
ma Shakespeare uplyne letos 450 let. Jeho 
dílo stále vyvolává napříč staletími opráv-
něnou pozornost a nadšení publika. 

Martin Písařík v roli Lysandra a Csongor  Kassai v roli Puka. Právě on je více než důstojným nástupcem slavného 
Miloše Kopeckého, který tuto roli ztvárnil v prvním provedení hry Sen noci svatojánské při zahájení Shakespea-
rovských slavností před 24 lety.     (foto: Viktor Kronbauer, Agentura SCHOK)
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Tajenku příští křížovky odešlete do 28. srpna 2014 na adresu: 
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 

Ústí nad Labem a označte nápisem KŘÍŽOVKA.
Tři vylosovaní luštitelé obdrží propagační předměty 

města Ústí nad Labem. Správná tajenka z minulého vydání 
Městských novin zněla: Přejeme Vám pohodové a slunečné prázdniny 

plné bezva zážitků. Z úspěšných luštitelů byli vylosováni: Vendula 
Sládková, Josef Minka, Ing.Pavel Šperl, všichni z Ústí nad Labem. 

Převzetí výhry mohou domluvit na tel: 475 271 830.

Vydává statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, 
400 01 Ústí nad Labem.
Neprodejný informační občasník pro 
veřejnost, ev. číslo MK ČR E 10245
Náklad 45 000 ks. 
Inzerce: tel. 475 271 830
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I. Putování krajinou Labské královny
Hra „Za pokladem Labské královny“ je 
určena všem zájemcům o pohádkové 
dobrodružství. Je založena na starých 
pověstech vážících se k místům podél 
řeky Labe. Jak na ni? V Informačním 
středisku města Ústí nad Labem je mož-
né vyzvednout si pas Labské královny 
a do něj nasbírat razítka s pohádkovými 
tématy. Těch existuje celkem sedm. Šest 
jich je umístěno ve schránkách, posled-
ní sedmé pak v informačním středisku. 
Tam také na účastníky čeká poklad Lab-
ské královny. 

II. Putování krajinou Labské královny aneb 
sedm klíčů k pohádkovému pokladu
Další geocachingové dobrodružství tento-
krát rodiny s dětmi provede zajímavými 
místy okresu Ústí nad Labem. Staré ústecké 
pověsti je zavedou do nádherné krajiny dále 
od města. Tam jsou na sedmi zajímavých 
a nečekaných místech umístěny schrán-
ky s klíči v podobě razítek, pro odvážné je 
připraven i lov noční „kešky“. Na konci pu-
tování čeká další poklad Labské královny. 
Novinkou této nové trasy pohádkové hry 
je mince Labské královny neboli geocoin. 
Ta je zpracovaná ve dvou variantách – zlaté 

a stříbrné. Geocoin si bude možno koupit 
pouze v tom případě, že účastníci budou 
úspěšní a nasbírají všech sedm razítek. Pro 
tuto hru je také připraven nový pas. 
V informačním středisku zájemci k pasům 
ještě obdrží souřadnice GPS, které určují 
polohu schránek s přesností asi 10 metrů 
a zde je potřeba najít místo, kde je schrán-
ka ukrytá. Může být schovaná ve starém 
stromě, pod kamenem a v jednom případě 
i v kouzelném domě. Po nalezení schránky 
a orazítkování pasu je nutné ji vrátit na pů-
vodní místo. 
Informační středisko města Ústí nad La-
bem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad 
Labem
tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna
www.geocaching.com 

Předposlední červnovou neděli ožilo 
městské muzeum pohádkovými bytost-
mi. Město Ústí nad Labem ve spoluprá-
ci s městským muzeem připravilo den 
plný soutěží s hledáním pokladu Labské 
královny a doprovodným programem. 

Pohádkový den s Labskou královnou pro-
běhl neděli 22. 6. a celá akce se opět in-
spirovala knihou pohádek D. Nechanické, 
Z. Havránka a výtvarníka M. Nováka, je-
jichž původ lze nalézt ve starých místních 
pohádkách a pověstech. V prostorách mu-
zea byly připraveny soutěže, při kterých 
se děti setkaly s pohádkovými bytostmi 
z knížky. Potkali loupežníka, mlynáře, 
vodníka, trpaslíky a rytíře. Po splnění za-
daných úkolů pak na každého čekal u Lab-
ské královny v jedné z truhel poklad.

V rámci doprovodného programu proběh-
lo i autorské čtení, vystoupila kapela Pís-
komil se vrací a Divadlo Krabice Teplice. 
Oceněni byli i žáci ZŠ Anežky České, kteří 
namalovali sérii obrázků na téma Labská 
královna a dominanty města.
Součástí projektu Labská královna jsou 
i dvě geocachingová dobrodružství, kte-
rá provedou kačery zajímavými místy 
ve městě a jeho okolí a vážou se ke zpra-
covaným pověstem v pohádkové knížce. Je 
připravena cyklomapa pro rodiny s dětmi 
se dvěma pohádkovými trasami a dárky 
Labské královny. Projekt Labská královna 
je u rodin s dětmi oblíben, proto město 
plánuje i v následujícím roce v těchto akti-
vitách pokračovat.

Lov ryb za pomoci přítomného vodníka byl jednou 
z nejvyhledávanějších „atrakcí“ zejména u těch 
nejmenších.

Děti si přítomnost a hlavně pozornost  
Labské královny pořádně užily.

O tom, jakému zájmu se těšila tato akce, svědčí i plný sál městského muzea. 

Labská královna opět přilákala malé i velké

Pojďte si hrát a najděte si svůj poklad




