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Pojďme zapomenout na starosti, které 
každého z  nás obklopují, a  radujme 
se z  letních dní. Jsou tu (doufám, že 
teplé a  slunečné) prázdniny, ve  kte-
rých bychom se měli věnovat sami 
sobě, své rodině, přátelům a především 
našim dětem. Posaďte se do  houpač-
ky, na  lavičku nebo jen tak do  trávy, 
nechte se hladit slunečními paprsky 
a představte si sluncem zalitou krajinu, 
linoucí se kolem líné řeky a obklopenou 
tajemnými vršky. Střekov se přímo 
nabízí k  takovým představám, posky-
tuje nepřeberné množství úchvatných 
výhledů a  míst k  romantickým pro-
cházkám. Začněme od  začátku, nebo 
od konce, chcete-li.   Vydejte se se svý-
mi malými ratolestmi na dobrodružný 
cyklovýlet. Z  ústeckého hlavního ná-
draží je to vlakem chvilka do Dolních 
Zálezel – už samo cestování vlakem je 
přeci pro každé dítko dobrodružství, 
které znásobíte tím, že využijete přívo-
zu a malým katamaránem se necháte 
převézt do Církvic. Zde můžete navští-
vit krásný kostelík, který nabízí řadu 
kulturních akcí. Pokračovat budete 
přes Sebuzín do  Brné, kde zcela jistě 
navštivte termální koupaliště s  něko-
lika bazény a  tobogánem, odvážnější 
plavci se mohou vykoupat i  v  řece 
Labi. Dalším zastavením na cyklostez-
ce mohou být třeba zdymadla, samo-
zřejmě hrad Střekov a řada restaurací 
s  venkovními zahrádkami a  dětskými 
koutky, ve  kterých se výtečně občer-
stvíte. Pro milovníky výhledů se nabízí 
navštívit Střekovskou vyhlídku nad 
Novosedlickým náměstím, zdatnějším 
cyklistům bych doporučila výšlap přes 
Novou Ves na  rozhlednu na Vysokém 
Ostrém, odkud budete mít labské údolí 
jako na  dlani. Ať už vrchem, nebo 
spodem, přijedete do  Svádova a  je 
na vás, zda budete pokračovat po cyk-
lostezce až do Děčína, nebo vyzkouší-
te druhý z  přívozů, který vás převeze 
do  Neštěmic. Celou cestu pojedete 
krásnou krajinou, budete míjet staro-
bylá stavení, řadu pomníčků, božích 
muk nebo kapliček, proto si nezapo-
meňte s  sebou na  cestu vzít fotoapa-
rát. Věřím, že vaše návštěva nebude 
poslední a  rádi se na  Střekov budete 
vracet. 
Krásná prázdninová dobrodružství 
přeje 

Miroslava Lazarová,
 zastupitelka města za ODS

Střekov láká

Hezké léto 
město na Labi



2

AKTUALITY

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

Vážení spoluobčané,
v  rámci odpoledne otevřených dveří 
v  Kanceláři primátorky jsem se setkala 
s prvními z vás. Názorům obyvatel Ústí 
nad Labem budu naslouchat i při dalších 
příležitostech. Velmi si přeji, abych po-
tkávala co nejvíce aktivních občanů, 
kteří projeví zájem spoluovlivňovat 
chod našeho města. Těším se na diskuse 
s nimi – například na veřejných fórech, 
které nové vedení města chystá pořádat 
ke všem klíčovým problémům. Vedle nich 
bychom rádi zavedli institut městských 
referend, při nichž by obyvatelé Ústí nad 
Labem vyjádřili svůj názor na  zásadní 
otázky současnosti a budoucnosti města.
V  mé gesci jsou finance města. Máme 
v  úmyslu posílit roli městských obvodů, 
s  čímž souvisí nastavení objektivních 
a jasných pravidel jejich financování. Ve-
dle toho se soustředíme na analýzu a re-
strukturalizaci dluhového zatížení města 
a na prověření hospodaření magistrátu, 
úřadů všech městských částí a organizací 
vlastněných a spoluvlastněných městem. 
Dobrou zprávou je, že Evropská ko-
mise uvolní pro Českou republiku cca 
4,64 mld. EUR, které jsou určeny pro In-
tegrovaný regionální operační program. 
Hlavním cílem tohoto programu je 

podpora regionů, zvýšení jejich konku-
renceschopnosti a  zlepšení kvality živo-
ta obyvatel. První výzvy k  předložení 
projektů na  čerpání dotací vyhlásí Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR letos 
v  létě. Strategii a  plán na  čerpání ev-
ropských peněz v  období 2015–2020 
zpracuje samozřejmě také statutární 

město Ústí nad Labem. Jsem ráda, že při 
tom budu moci využít vlastní zkušenosti 
– právě dotacím a  výběrovým řízením 
jsem se ve své profesi věnovala v uplynu-
lých třech letech. 

 Ing. Věra Nechybová
primátorka

Ústí nad Labem

Ilustrační foto: Jitka Stuchlíková

Ústí nad Labem ROP podpořil více 
než miliardou korun
Trolejbusy, rekonstrukce plavecké haly nebo turisty hojně využívaná lanová dráha 
na Větruši. 

To je jen zlomek projektů, které 
byly v  Ústí nad Labem podpořeny 

díky dotacím z Regionálního operační-
ho programu Severozápad. Program 
od  počátku svého působení rozdělil 
přes 16 miliard korun, přičemž město 
již na  projekty získalo přes 1  miliar-
du. Celkem 12  projektů podpořených 
z ROP Severozápad bylo ukončeno, čtyři 
projekty jsou v realizaci a dva byly schvá-
leny na konci června 2015. Mimo rekon-

strukce Muzea města Ústí nad Labem 
(oblast podpory 4.1 Budování a  rozvoj 
atraktivit a  infrastruktury cestovního 
ruchu) spadají všechny financované 
projekty do  oblasti podpory 1.1 Pod-
pora rozvojových pólů regionu. Nebýt 
programu a evropských dotací, neproje-
deme se v Ústí novými trolejbusy, nesto-
jíme na  zrekonstruovaných zastávkách 
a  na  Větruši stále chodíme pěšky nebo 
jezdíme vlastním autem. Kromě výše 

uvedeného město díky dotacím z  ROP 
Severozápad získalo plnohodnotné 
prostory pro seniory v  domově na  Bu-
kově, revitalizovalo Dům kultury a v ne-
poslední řadě rekonstruuje Plavecký 
 areál na Klíši. 

Bc. Eliška Štádlerová, DiS., 
tisková mluvčí, Kancelář ředitelky

Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad 

PRVNÍM OBČANEM, který se s Ing. Věrou Nechybovou setkal 
při odpoledni otevřených dveří, byl pan Hanuš Adamec.
 Foto: archiv
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SLEDUJEME

Vedení je hotovo. Vody, vzduchu, elektřiny.
Jsme v Plavecké hale na Klíši. Na stavbě, která hodně pokro-

čila. Je úterý 7.  července 2015 a  my procházíme bludištěm 
chodeb a  zákoutí v  podzemí bazénu. Vyrostlo tu zcela nové 
technické zázemí. Míjíme mohutné trubky, které do bazénu při-
vedou vodu. U stěn se vinou velké pásy vzduchotechniky. Metrů 
položených kabelů všude kolem je nepočítaně. Tady, i v dalších 
patrech, se vyhýbáme svářečům, zedníkům, pokladačům dlaždi-
ček, montérům. Cestou pořizujeme fotografie. 

 Skokanský můstek. Svítí novotou a  tyčí se nad 
skokanským bazénem, který stavebníky nemile překvapil 
šikmými stěnami. Lešení na  fotografii dosvědčuje, že už 
jsou vyrovnány. V sousedství skokanského můstku i na při-
lehlé terase krytého bazénu se stále pracuje.

 Úpravna vody. To je jen jedna momentka 
z  moderního technického zázemí Plavecké 
haly na  Klíši. Při zahájení rekonstrukce se 
ukázalo, že to staré, které sloužilo od  roku 
1985, bylo již za hranicí své životnosti. Nyní 
je technické zázemí vybaveno moderními 
technologiemi.

 Kontrolní dny. Stavební dozor při rekonstrukci vykonává Ing. Jan Andrš ze 
společnosti Valbek s.r.o., postup prací vysvětluje Ing. Kamilu Hybnerovi, starostovi 
centrálního městského obvodu (vlevo). Průběh rekonstrukce pečlivě hlídá i odbor 
rozvoje města ústeckého magistrátu. Jeho pracovníci se v Plavecké hale na Klíši 
účastní každý týden kontrolního dne.

 Šatny. Tyto jsou 
určeny pro veřejnost 
a  zabraly první patro 
nově dostavěné bu-
dovy. Tato budova měla 
být podle původního 
projektu spojnicí mezi 
halou a  aquaparkem, 
z  kterého prozatím se-
šlo. Šatny pro sportovce 
jsou situovány jinde 
– v  blízkosti bazénu 
a  v  prostoru daleko 
menším.

 Občerstvení. Bude mít dvě části – jed-
na je určena pro tzv. čisté nohy, tedy pro ná-
vštěvníky krytého bazénu, druhá pro nohy 
tzv. špinavé, čili pro návštěvníky letního kou-
paliště (i  to ale bude muset v budoucnosti 
projít rekonstrukcí). Prostory občerstvení se 
nalézají vedle již zrenovovaných šaten ven-
kovního areálu.

 Bazén. Nerezové bočnice už 
jsou usazeny, teď se zarovnává 
povrch pro usazení nerezové 
vany. Aby nedošlo k  jejímu po-
škození, vana se zde ocitne, až 
skončí zednické práce v blízkosti 
bazénu. Nově jsou obložené 
ochozy bazénu, nová je skleněná 
stěna.

text a foto Jitka Stuchlíková
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ANKETA

Střekovským na vysvědčení píšeme jedničku!
Červnové vydání Městských novin uveřejnilo anketu Fóra Zdravého obvodu Střekov. 

Prostřednictvím webových stránek 
města a  obvodu se do  ní zapojilo 
dalších 253 občanů. Vyplněný papí-
rový kupón pak odevzdalo 67 obyvatel.

Ze  třinácti témat, která jako nejpal-
čivější vybrala stovka lidí ze Stře-

kova již na první schůzce Fóra zdravých 
měst v  aule ZŠ Karla IV., měli označit 
dvě priority k  řešení. Nejvíce respon-
dentů (240) se shodlo, že je třeba řešit 
situaci v ulicích Purkyňova, Truhlářova, 
Dobrovského, Žukovova a Kořenského. 
Na  druhém místě se v  hlasování oci-
tl zápach, který se line z  areálu býva-
lé Setuzy a  čističky odpadních vod. 
Za třetí prioritu pokládají účastníci an-
kety zchátralý objekt Vrbenského lázně 
a zejména jeho další využití.
Účastníci ankety nejen kroužkova-
li, ale posílali také své náměty. Líto je 
jim například nedostatečné propagace 
turistických cílů, kterých je na  Stře-
kově celá řada. Brnou a  Sebuzín trá-
pí špatná nebo chybějící kanalizace. 
Někteří obyvatelé nejsou spokojeni 
se stávajícími intervaly autobusové 
linky č. 9 městské hromadné dopravy. 
Ve  vzkazech střekovské radnici se ob-
jevila i přání na opravu chodníků, ko-

munikace či na  zajímavější vybavení 
dětských hřišť.

Jak reaguje radnice
Vedení Střekova řeší problémy, které 
občané označili za  priority, postupně. 
„Náš městský obvod získal od města dva 
miliony korun na odkoupení objektu Láz-
ní dr. Vrbenského. Kupní smlouva se při-
pravuje. Věříme, že bude uzavřena letos 
na  podzim. Pak přistoupíme k  zabezpe-
čení tohoto objektu. Rada města Ústí nad 
Labem nám na to schválila dalších 330 ti-
síc korun,“ informuje starosta Ing.  Mi-
roslav Štráchal.
Ve jmenovaných ulicích působí dohle-
dová služba Městské policie. Její členové 
pomáhají strážníkům při kontrole 

pořádku a  klidu zejména ve  večerních 
hodinách. 
„A co se zápachu týče, v polovině června 
jsme opětovně jednali se zástupci firem, 
které v bývalém areálu Setuzy sídlí, a  to 
s  Ústí Oils, s.r.o, a  s  Oleochemem, a.s. 
Na  webových stránkách našeho měst-
ského obvodu je uvedena telefonní linka, 
na kterou občané mohou výskyt zápachu 
nahlásit, a  to čtyřiadvacet hodin denně 
včetně víkendů. Vyhodnocením moni-
toringu zápachu se budeme zabývat 
po  prázdninách,“ říká starosta Střekova 
Ing. Miroslav Štráchal.

připravila Jitka Stuchlíková 
ve spolupráci s Ing. Hanou Slawischovou, 

koordinátorkou Zdravého města

Zasportuj si s námi

zve městský obvod Střekov
Kdy: v  sobotu 16. srpna odpoledne  
(13–18 hodin)

Kde: u mostu Dr. Beneše na cyklostezce 
a přilehlém nábřeží

Co: jízda zručnosti na kole, soutěž ma-
lých dětí v jízdě na odrážedlech, instruk-
táž jízdy na  skateboardu, přetahovaná 
na laně, skákání v pytlích, závody na chů-
dách, jízda na koních a další atrakce

Rodiny s  dětmi a  mládež zve radnice 
ve spolupráci s Ústeckým parlamentem 
dětí a mládeže, Svazem cyklistů a SDH 
Střekov.
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JEZERO MILADA

Namalujte,

  Na odbočení k odstavným parkovištím nově upozorní řidiče 
pět nových směrovek JEZERO MILADA.

  Pět nových značek připomíná majitelům čtyřnohých kama-
rádů, že u oblázkových pláží není koupání psů dovoleno. Další 
piktogramy sdělují, že je třeba po psech uklízet (u  jezera se 
počítá i s rozmístěním několika stojanů se sáčky). 

  Na začátku prázdnin byly uzavřeny smlouvy s šesti posky-
tovateli občerstvení.

  Nyní se posuzuje jedenáct nabídek na  sportovní a  re-
kreační služby – například na výuku jachtingu, vybudování 

discgolfového hřiště, provozování pa-
raglidingu, potápění nebo flyboardingu.

  V neděli 9. srpna od 14 hodin jste k je-
zeru Milada zváni na FLYBOARDOVOU 
SHOW. Těšit se můžete na flyboardové 
triky, létajícího supermana i na dvě sou-
těže, jejichž vítězové si let na flyboardu 
budou moci vyzkoušet.

připravila Jitka Stuchlíková ve spolupráci s Martou Šaškovou 
z odboru rozvoje města magistrátu

PRVNÍ výtvarné práce dětí již do soutěže při-
cházejí Foto: archiv

Novinky na Miladě

kde bydlí víla Milada a kdo s ní na jeze-
ře ještě přebývá.

Napište
příběh, jak víla Milada na jezeře bydlí 
a co tam se svými kamarády podniká.

Výtvarnou a  literární soutěž vyhlásily 
Dobrovolný svazek obcí Jezera Milada 
a Palivový kombinát Ústí, státní podnik.
Soutěží se mohou zúčastnit děti mateř-
ských škol, žáci základních škol, stu-
denti středních škol i veřejnost.
Své kresby a  literární práce opatřete 
svým jménem, adresou, připojte údaj 
o svém věku a případně i telefonní číslo.
Obrázky (maximálně ve  velikosti A3) 

a literární díla pošlete do 8. září le-
tošního roku na adresu ALWAC, a.s., 
Bílinská 10, 415 01 anebo na e-mail 
martina.prochazkova@alwac-cz.
O vyhlášení výherců a předávání cen 
budeme včas informovat.

Radní Yveta Tomková: U jezera Milada 
zvažujeme zřízení mobilní služebny strážníků
Na dodržování návštěvního řádu u jezera Milada dohlíží Městská policie Ústí nad 
Labem a Chabařovic, bezpečnost na vodě zajišťuje člun říční policie.

Výjezdy Městské policie Ústí nad 
Labem k  jezeru Milada jsou velmi 

časté. Městská policie se tam o  prvním 
prodlouženém červencovém víkendu 
vydávala hned několikrát. Strážníci zde 
často řeší nedodržování návštěvního 
řádu, návštěvníci nerespektují ani zá-
kazové značky. Lidé při návštěvě této 
krásné lokality znečišťují příjezdové 
cesty i  pláže. Strážníci byli několikrát 
přivoláni i k podezření z utonutí. „Situa-
ci musíme společně řešit jednáním Svazku 
obcí Jezera Milada  s Palivovým kombiná-
tem, aby bylo zřejmé, jak pokrýt finanční 
náklady na časté výjezdy ústecké městské 
policie. Variantou je návrh na zřízení mo-

bilní služebny a  také zřízení zázemí pro 
záchranný člun městské policie, který byl 
v těchto parných dnech již několikrát po-
třeba právě při oznámení utonutí, které 
se naštěstí nepotvrdilo,“ po-
pisuje situaci radní Yveta 
Tomková. 
Při této příležitosti připo-
meňme, že Městská policie 
získala z  rozpočtu města 
Ústí nad Labem osm mi-
lionů korun na  rozšíření 
svých řad. V  náročném 
náboru nových strážníků 
uspělo sedm žen a  třináct 
mužů, celkový počet se tak 

zvýšil z původních 136 na 156 strážníků 
Městské policie. Dvacet nových strážní-
ků posílí zejména služby v  ulicích Ústí 
nad Labem, vidět budou i  v  problema-
tických lokalitách města. 

Romana Macová, 
tisková mluvčí města Ústí nad Labem

NÁCVIK zásahu Městské policie na jezeře 
Milada  Foto: archiv Městské policie
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PŘÍBĚH

Opice se držely za packy
Byli jsme jediným týmem, který v  tbi-
liské zoologické zahradě pomáhal. Gru-
zínská vláda se obávala rizika epidemie 
z  uhynulých zvířat a  dobrovolníky, kte-
rých se hlásilo velmi mnoho, do zahrady 
nepustila. Společně s námi v  Zoo Tbilisi 
působila gruzínská armáda. Těžkou tech-
nikou likvidovala bahno. Z  něho jsme 
vyprostili kolem stovky mrtvých zvířat. 
Čtyřicet velkých – především medvědů 
a opic, a kolem šedesáti malých – zejména 
papoušků a ptáků. Naši kolegové v Tbilisi 
byli ochromeni ztrátou svých tří kolegů 
a  mnoha zvířat, navíc s  povodní nemě-
li žádné zkušenosti. Tak jsme do  klecí 
vnikali jako první a nalezená uhynulá zví-
řata gruzínským ošetřovatelům, kteří měli 
slzy v  očích, předávali. Náročné to bylo 
pro všechny. Pozice, v nichž jsme zvířata 
nalézali, svědčily o tom, že se do poslední 
chvíle snažila zachránit. Medvěda jsme 
našli vysoko na  palandě, na  niž prchal 
před vodou. Opice byly v okamžiku smrti 
u sebe a držely se za packy. U opic to bylo 
dojemné z toho důvodu, že jsou podobné 
lidem. Když na vás z vrstvy naplaveného 
bláta, která dosahovala osmdesáti centi-
metrů, vykoukne obličej siamanga, jehož 
vyhrabáváte, je to, jako kdyby se na  vás 
podíval člověk.

Říčku svedli do trubek,  
ty se ucpaly

Co se týče vybavenosti Zoo v  Tbili-
si, tak se před velkou vodou nacháze-
la přibližně v  tom stavu, v  jakém byly 
naše zoologické zahrady v osmdesátých 
letech. Byly tam klece, z  nichž zvířata 
neměla šanci utéci. Špatná zoologická 
zahrada to ale nebyla. Co se zvířat týče, 
tak bylo vidět, že o ně bylo velmi dobře 
pečováno. Proč byla zahrada zaplavena? 
Úsek, který byl zasažen bleskovou po-
vodní, nebyl zas tak velký, šlo o dva až 
tři kilometry. Problémem bylo, že ma-
ličká říčka Vera, která pramení nahoře 
nad Tbilisi, a ve městě u zoologické za-

hrady protéká pod dálnicí a  několikrát 
ji obtáčí, byla na  tomto místě svedena 
do  trubek. A  ty se ucpaly. V  nejnižší 
části zahrady, kde byla umístěna nejza-
jímavější zvířata, což byli medvědi, tygři, 
lvi, se proto vytvořilo jezero patnáct až 
dvacet metrů hluboké. Stalo se to v noci 
ze soboty na neděli. Ředitel tbiliské zoo-
logické zahrady vyprávěl, že do zahrady 
přijel autem a voda stoupala tak rychle, 
že odjet už nestačil. Nezbývalo mu, než 
vylézt na  střechu jedné klece. Nakonec 
na  ní stál po  prsa ve  vodě a  čekal, až 
někdo přijede na loďce a vysvobodí ho.
 

Smutek a smůla

Záplavy v Tbilisi si vyžádaly devatenáct 
lidských obětí. V  samotné zoologické 
zahradě zahynuli tři její zaměstnanci. 

SPOUŠŤ v dolní části jediné 
gruzínské zoologické zahrady.

Voda v Tbilisi plenila a zabíjela. 
Na pomoc přispěchali Češi

Do zaplavené zoologické zahrady v hlavním městě Gruzie vyrazilo sedm pracovní-
ků tří českých zoologických zahrad. Mezi nimi i Jan Javůrek, chovatel slonů v Zoo 
Ústí nad Labem. Jaké si z Tbilisi odnesl zážitky?

ZLEVA Vítek Lukáš, Jan Javůrek, Petr Velenský, Jiří Svoboda, Jan Janošek, Roman Vrzal. 
Chybí Tomáš Anděl, který v době pořízení fotografie pracoval na jiném místě zahrady.
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PŘÍBĚH

Vizitka Jana Javůrka

S Janem Javůrkem o slonech

• V Děčíně – Libverdě absolvoval ze-
mědělskou školu.
• V  roce 1997 jako voják základní 
služby pomáhal při povodních 
na Bohumínsku.
• Po absolvování základní vojenské 
služby nastoupil do Zoo v Ústí nad 
Labem.
• Od roku 1999 je zde ošetřovatelem 
slonů (přesněji slonic). 

Na kolik vám slonice v Zoo Ústí nad Labem přirostly k srdci?
Jsou součástí mé rodiny. Kala do Zoo Ústí nad Labem přišla v roce 1985 ve věku 
přibližně 11 měsíců a Delhi v roce 1987 ve věku cca 3,5 roku. Když jsem se o ně 
začal starat, byly ve věku adolescentů. Ošetřovatelem slonic jsem už šestnác-
tým rokem. Věnujeme jim daleko více času, než kdyby šlo o slony v chráněném 
kontaktu. 
Co je chráněný kontakt?
Chráněný kontakt je, když se zvířaty pracujete přes nějakou bariéru – přes lana, 
kůly, mříž. My máme se slonicemi přímý kontakt, tzv. na tělo, pracujeme po celý 
den přímo u nich.
Musíte být obezřetní?
Spíš musíme mít respekt a vědět, kam lze zajít. U samců jde o úplně jiný způsob 
práce, samec vás vnímá jako konkurenta. Od šestého roku, kdy samci začínají 
chodit do říje, už se s nimi většinou v přímém kontaktu pracovat nedá. Kdežto 
slonice jsou zvířata stádová, takže ošetřovatele berou jako sobě nadřazeného. 
Ve stádě vystupuje v podstatě jako vedoucí slonice.
Jaké jsou ideální vlastnosti ošetřovatele?
Důslednost, rozvaha, předvídavost. Ošetřovatel musí být vždy o krok napřed než 
slon.

Bydleli v  domečku u  šelmince. Hodně 
smutným je příběh zdejší odborni-
ce na  umělé odchovy. Asi měsíc před 
bleskovou povodní jí tygr utrhl kus 
ruky a  ona týden před velkou vodou 
v  nemocnici podepsala revers, že chce 
zpátky ke  zvířatům a  k  manželovi 
do bytu v domku u šelmince…
Smůlu měli také lvi, kteří uhynuli. V zoo-
logické zahradě už pro ně byl připravený 
krásný nový výběh. Stěhovat se měli kaž-
dým dnem, dříve ale přišla povodeň. 
Zoo v  Tbilisi je jediná v  celé Gruzii. 
Umístěná je ve  svahu. Vše, co se na-
cházelo dole u říčky Very, bylo zničeno. 
Výběh zeber a  nosorožců, situovaný 
výše, byl zaplavený z poloviny, zvířata si 
popoběhla směrem vzhůru a přežila. Vů-
bec nebyli vodou zasaženi sloni a dravci, 
umístění nahoře ve svahu. Tbilisi chtělo 
zahradu přestěhovat za město, kde vlast-
ní padesátihektarový pozemek, už dříve. 
Nemělo na to ale peníze. Teď se je snad 
díky mecenášům sehnat podaří.

Parta a solidarita
Na  co z  Tbilisi nikdy nezapomenu? 
Na  tu partu, která se tam utvořila. Byl 
tam kluk ze zoologické zahrady ve Zlíně, 
kterého jsem tady v Ústí zaučoval u slo-
nů. Byl tam kolega z pražské zoologické 
zahrady, který u slonů také působil, tak-
že jsme se rovněž znali. Byl tam Tomáš 
Anděl, který v Zoo Ústí rovněž působil. 

Byl tam Petr Velenský, velký odborník 
přes plazy, k  němuž jsem vždy vzhlížel 
a jsem hrdý, že jsem s ním mohl spolu-
pracovat. Tahle parta, včetně dvou ku-
rátorů, si obrovsky sedla. Gruzínci naši 
pomoc vnímali jako pomoc celé České 
republiky. Místní byli velmi přívětiví, 

když nás potkali u  obchodu, děkovali 
a  zvali na  čaj. Solidaritu jsme zažili už 
ve chvílích, když jsme do Tbilisi mířili. 
Před odjezdem, který byl nakvap, jsem 
zjistil, že mám propadlý pas. Nebyl jsem 
sám, propadlé pasy měli i  tři další ko-
legové z našeho týmu. Přes ambasádu se 
vyjednalo, že se do Gruzie můžeme vy-
dat jen s občanským průkazem. A všude 
na  letištích, kde jsme přestupovali, už 
o nás věděli a bez problémů nás odbavili.
Jediná věc se nepovedla: když jsme v tbi-
liské zoologické zahradě hledali bílého 
tygra, tak jsme zjistili, že buď tlak vody, 
anebo nějaká větev o něco roztáhla mří-
že a tygr se v panice, možná mu pomohla 
i voda, dostal ven docela malou škvírou. 
V tu chvíli, když jsme to zjistili, ten bílý 
tygr o kilometr dál zabil člověka…

Vyprávění Jana Javůrka zaznamenala
 Jitka Stuchlíková
Foto: Jan Javůrek

PAVILONY v Zoo Tbilisi 
byly pod vodou.

JAN Javůrek v Zoo Ústí nad Labem se slonicí 
Delhi po návratu z každodenní procházky.



8

INFORMACE

UPOZORŇUJEME

CHVÁLÍME

Jak se osvědčil Územní plán Ústí nad Labem, vydaný na  konci roku 2011? Nad 
tím se zamýšlí architekt města Vladimír Charvát a  úředníci magistrátu, kterým 
stavební zákon ukládá povinnost do  čtyř let vypracovat zprávu o  uplatňování 
územního plánu.

Návrh zprávy je téměř hotový. K ja-
kému závěru dochází? Vzhledem 

k  tomu, že územnímu plánu schází 
funkční dopravní koncepce (část pro ne-
zákonnost zrušil soud, část zrušil kraj-
ský úřad, část odmítli sami zastupitelé 
města), zastavitelné plochy jsou zejména 
v  některých oblastech předimenzované 
(což také potvrdil soud) a  vlastní-
ci nemovitosti žádají o  řadu nových 
změn, úřad doporučuje pořídit úplně 
nový územní plán. S  tímto úsudkem, 
který může být na první pohled po ne-
celých čtyřech letech účinnosti územní-
ho plánu překvapivý, souhlasím, a to ze 
dvou důvodů. Zaprvé, o tom, že je sou-
časný územní plán špatný, jsem přesvěd-
čen od  počátku a  diskuse s  odborníky 

to opakovaně potvrzují – podle nich 
je vážnou chybou například také to, že 
městské celky jsou v  něm rozdrobené 
do chaotické mozaiky malých ploch bez 
zřetelné koncepce. Zadruhé, územní 
plán významně určuje dlouhodobý 
směr rozvoje města, a proto se nesmíme 
spokojit se špatným územním plánem. 
V  průběhu července by měl být návrh 
zprávy o  uplatňování územního plánu 
zveřejněn na  úřední desce města. Ve-
řejnost bude mít možnost do  30 dní 
ode dne zveřejnění zaslat magistrátu 
písemné připomínky. Ty pak budou 
společně s požadavky dotčených orgánů 
státní správy, krajského úřadu a  sou-
sedních obcí vyhodnoceny a  upravený 
návrh zprávy bude na podzim předložen 

Zpráva o uplatňování územního plánu – připomínky vítány!

ke schválení zastupitelstvu města. Budu 
moc rád, když se veřejnost, včetně ve-
řejnosti odborné, do  připomínkování 
zprávy zapojí.

 Mgr. David Daduč, 
PRO!Ústí, zastupitel města  

Ústí nad Labem

Poplatek za odpad lze zaplatit do konce září

Foto: archiv

Ilustrační foto: archiv

Do konce měsíce června, tedy v pů-
vodně stanovém termínu, bylo 

vybráno 36  100  000 korun. Poplatek 
za rok 2015 ale neuhradilo téměř 28 000 
občanů. Vedení města se rozhodlo, že 
na  tři měsíce vyhlásí amnestii sankcí. 
„Termín platby poplatku za  tento rok 
prodlužujeme do 30. září 2015, a to bez 
sankcí. Děkujeme všem občanům, kteří 
v prodlouženém termínu přijdou popla-

tek uhradit. Naopak tvrdě přistoupíme 
k těm, kteří jsou pravidelnými neplatiči, 
aby poctiví lidé nebyli diskriminováni,“ 
sdělila primátorka Ing. Věra Nechybová.
Poplatek lze uhradit v pokladně inkasní-
ho oddělení Magistrátu Ústí nad Labem 
(vchod z  Lidického náměstí, 2. patro), 
a to v úředních hodinách. Poplatek za od-
pad je dále možné zaplatit bankovním 
převodem nebo prostřednictvím SIPO.

Mateřská škola speciální pomáhá chránit životní prostředí

V  rámci programu Recyklohraní, 
který prohlubuje znalosti v  oblasti 

recyklace a  ochrany životního prostře-
dí naše děti a  zaměstnanci odevzdali 
k  recyklaci pět televizí, dva monitory 
a 120 kilogramů drobného elektra. Cer-
tifikát environmentálního vyúčtování 
nám přesně vyčísluje, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
a  vody děti díky recyklaci ušetřily. Vy-
plývá z něho, že děti naší mateřské školy 

uspořily 3,82 MWh elektřiny, 224 lit-
rů ropy a  0,11 tun primárních surovin. 
Výsledek jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má pozitivní dopad na  život-
ní prostředí, a  proto jsme na  výsledky 
snažení dětí i  kolektivu našich za-
městnanců právem hrdi.

  Dana Matějovičová, 
Mateřská škola speciální, Ústí nad 

Labem, Štefánikova ulice

Vedení města rozhodlo, že obyvatelé Ústí nad Labem mohou uhradit poplatek 
za rok 2015 až do konce září, a to bez sankcí.

Foto: Jitka Stuchlíková
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NÁZORY POLITIKŮ

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schvaluje téměř na každém zastupitelstvu mi-
mořádný finanční příspěvek pro handicapované sportovce, hospic či pomoc v mi-
mořádné situaci. 

Samozřejmě největší pozornost byla 
upřena na  schválení podpory pro 

Činoherák. Je zřejmé, že divadlo nemá 
možnost být finančně samostatné, bo-
hužel to platí pro většinu mimopraž-
ských divadel. Jsem proto rád, že poža-
dované peníze nakonec pro toto divadlo 
zastupitelé schválili. I  když bez problé-
mu to nebylo. Spolku Činoherák za-
stupitelé schválili podporu nezbytnou 
na překlenutí prázdnin, a protože bylo 
dojednáno, že nadále bude nositelem 
podpory města Činoherní studio, do 
kterého přejdou herci a provozní za-
městnanci, zastupitelé schválili po-
třebnou podporu na činnost Činoherní-
ho studia do konce tohoto roku. Chápu 
obavy některých příznivců divadla, kteří 
se obávají, že může docházet k  ovliv-
ňování činnosti divadla zřizovatelem, 
ovšem to bude záležet na  tom, jakou 

zřizovací listinu se podaří uzavřít. Před-
pokládám, že kontrola zřizovatele bude 
jen v oblasti provozní, ta bude po před-
chozí zkušenosti s financováním divadla 
potřebná, a  do  uměleckého působení 
město nebude zasahovat. 
Další problémový bod se týkal podpory 
fotbalového klubu FK Ústí nad Labem. 
Podobně jako divadla, ani vrcholový 
sport v našem městě si na svoji činnost 
není schopen zajistit finance vlastní 
činností. Tady se setkáváme s obavami, 
že veřejná podpora může být kvalifi-
kována jako nedovolená. Půjčka nako-
nec nebyla žadateli schválena a čeká nás 
pravděpodobně k  tomuto bodu jednání 
zastupitelstva v mimořádném termínu. 
Až hodně dlouho po  půlnoci se řeši-
la podpora pro neziskovou organizaci 
DRUG OUT. A  tady se zastupitelstvo 
shodlo na  tom, že činnost klubu na  za-
chování terénního programu je potřebná 
a dotaci schválilo. Malinko mně mrzelo, 
že při projednávání bylo řečeno A, totiž, 
že z  kraje přišlo letos méně peněz, než 
chodilo přímo z ministerstva (od letošní-
ho roku rozděluje dotace v sociál ní oblasti 
kraj), ale nebylo řečeno B, že peníze kraj 
v potřebné výši zatím z Prahy nedostal.
Bohužel, vůbec poslední projednávaný 
bod před různým byl schválen. Hla-
sovalo se totiž o  zamítnutí. Komise 
sportu poskytnutí dotace u stolního 
tenisu nedoporučila pro nedostatek 

peněz na  sport v  městském rozpočtu 
a  u  fotbalu údajně z  důvodu zdvojené 
žádosti. Klub stolního tenisu Severotuk, 
vzhledem k  tomu, že ženské družstvo 
v červnu postoupilo do nejvyšší soutěže, 
extraligy, požádal o  podporu, protože 
náklady na  tuto soutěž jsou mnohem 
vyšší, než byla soutěž dosavadní a  fot-
balisté by rádi v  září uspořádali mezi-
národní turnaj v dorostenecké kategorii 
a  potřebovali by navýšit původní dota-
ci. Turnaj je součástí aktivit, které mají 
podpořit úsilí tohoto žákovského a mlá-
dežnického sdružení o založení instituce 
fotbalové akademie, která by významně 
ovlivnila výchovu mladých fotbalistů. 
Tady by stálo za  to se k  žádostem ještě 
jednou vrátit.
Město potřebuje co nejdříve vytvořit Zá-
sady pro poskytování dotací a podle nich 
přepracovat vyhlašované dotační tituly. 

PaedDr. Petr Brázda, 
KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem

Zamyšlení nad dotacemi 
Zatím poslední jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem věnovalo dotacím 
podstatnou část svého jednání. 

Ústí nad Labem by si zasloužilo vlastní nadační fond

Tento postup je nesystémový a  ná-
klady nese pouze město, a  to bez 

jakékoli pozitivní publicity v  médiích. 
Ústí nad Labem by si mělo dle mého 
názoru založit vlastní nadační fond, 
v  jehož statutárních orgánech by mělo 
být zastoupeno vedení města a také vý-
znamné osobnosti, zástupci veřejných 
institucí a  podnikatelé. To by mělo být 
zárukou nestrannosti rozhodování 
a  dobrého jména. Město může vložit 
základní kapitál a  snažit se oslovit vý-
znamné subjekty v  regionu s  žádos-
tí o  příspěvek a  účast ve  správní radě. 
Přes tuto nadaci je možné podporovat 

a ocenit významné činy, zásluhy během 
mimořádných situací, ale i  handicapo-
vané a  znevýhodněné, nebo záměry, 
které vedení nadace a  hlavní donátoři 
podpoří pro daný rok. Samozřejmostí by 
měly být tematické grantové výzvy, ale 
i výzvy otevřené. K nadaci patří i bene-
fiční a  společenské akce. Věřím, že na-
dace je díky průhlednému hospodaření 
a rozhodování efektivní způsob podpo-
ry potřebných a  zároveň pomůže také 
reprezentaci města.

 Ing. Radim Bzura, 
TOP 09, zastupitel města 

Ústí nad Labem Foto: archiv Radima Bzury

MARTINA NOVÁKOVÁ – žebříčkově 
nejlepší ml. žákyně ČR sezony 2014–2015
 Foto: archiv

Foto: archiv
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AKTUALITY

Musím říci, že k  této organizační 
změně došlo až po dlouhé diskuzi. Zá-
měr byl několikráte odložen a hledalo 
se nejvýhodnější řešení, jak pro pa-
cienty, tak pro zaměstnance. Náš klub 
uspořádal některá separátní jednání, 
vyslechli jsme názory od  voličů i  za-
městnanců obou nemocnic. Nakonec 
jsme nedošli k úplné shodě. Například 
PaedDr.  Květoslava Čelišová   jakou-
koli manipulaci s  ryjickou nemocnicí 
odmítala. Záporný názor k  restruk-
turalizaci v  předložené podobě měla 
i  Gabriela Hubáčková, poslankyně PS 
Parlamentu ČR. 

Záměr sloučit ryjickou nemocnici 
následné péče s Krajskou zdravotní, 

a.s., není nic nového. Cílem by mělo být 

podstatné zvýšení poskytované lékařské 
péče, výrazný ekonomický efekt a posí-
lení spolupráce mezi jednotlivými pri-
mariáty Masarykovy nemocnice. 
Chci říci, že to předkladatel neměl vů-
bec lehké. Nemocnice poskytuje kva-
litní geriatrickou, rehabilitační a  dolé-
čovací péči. Zjitřená situace může být 
vystupňována až k  exodu některých 
lékařů a  dalšího zdravotnického per-
sonálu. Tato hrozba vedla zodpovědné 
pracovníky k zvýšené frekvencí návštěv 
obou zařízení a  k  projednávání problé-
mů přímo se zaměstnanci. Důležitým 
efektem by měla být vyšší kooperace 
mezi jednotlivými pracovišti ústecké 
nemocnice. Masarykova nemocnice vy-
tváří klinická centra, jejichž existence 
může být jedním z kladných faktorů pro 

realizaci požadavku kraje na  zřízení lé-
kařské fakulty při UJEP, nebo ústeckých 
pracovišť pro výkon praxe budoucích 
lékařů, studujících na  lékařských fakul-
tách.
Zastupitelé města Ústí nad Labem 
za  KSČM iniciovali před jednáním za-
stupitelstva Ústeckého kraje schůzku 
s  předsedou představenstva Krajské 
zdravotní, a.s., Ing. Novákem a podobné 
setkání svolali do  ryjické nemocnice. 
Tam se sešli s generálním ředitelem KZ, 
a.s., Ing.  Fialou, ředitelem Masarykovy 
nemocnice MUDr.  Liehnem, ředitelem 
NNP Ryjice MUDr.  Müllnerem, vrch-
ními sestrami z Masarykovy nemocnice 
i Nemocnice následné péče a zástupcem 
zaměstnanců.
Z obou jednání vyplynulo, že KZ, a.s., 
je připravena zajistit léčebnou péči 
nejméně ve  stávajícím rozsahu, za-
městná všechny zdravotnické pra-
covníky a  všem pracovníkům z  hos-
podářské správy nabídne adekvátní 
pracovní místo. Ryjická nemocnice 
zůstane v  současném objektu. Záměr 
přemístění nemocnice není aktuální. 
Samozřejmě, že tuto kauzu budeme na-
dále sledovat.
A poděkování na závěr. MUDr. Müllner, 
dlouholetý ředitel ryjické léčebny 
ve funkci ředitele skončil. Za práci, kte-
rou pro tento významný geriatrický, re-
habilitační a  doléčovací ústav odvedl, 
mu patří veliký dík.

PaedDr. Petr Brázda, KSČM, 
zastupitel města Ústí nad Labem

Nemocnice následné péče p. o. Ryjice se stala 
součástí ústecké Masarykovy nemocnice

NEMOCNICE následné péče Ryjice.
 Foto: archiv

„Táta“ pohádkového lesa
Děti mají prázdniny a  mnozí rodiče 

řeší, kam s  nimi a  jak je zabavit. 
Vřele doporučuji výlet do  „Pohádkové-
ho lesa“ ve  Vaňově. Procházka lesem 
z Vaňova až do Zálezel s nádherným vý-
hledem do údolí Labe osvěžená o sochy 
pohádkových postav a  zvířátek. A  kdo 
je „tátou“ těchto úžasných soch? Je jím 
pan Josef Kašpar, železničář – strojve-
doucí, insitní umělec. Tvorbou se začal 
zabývat v polovině devadesátých let pro 
radost rodičů a dětí, chodících do zdejší-
ho lesa na procházky. Můžete zde potkat 
Neptuna, Rumcajse, Manku, ale i  kan-

ce, veverku, medvědici atd. 
Bohužel často se stávají 
terčem vandalů a  tak pan 
Kašpar místo nové tvorby 
musí opravovat. Navštívíte-
li „Pohádkový les“, učte své 
děti, jak tiše se mají po lese 
pohybovat, že odpadky patří 
do  koše a  především úctě 
k práci druhých. 

Hezké prázdniny přeje 
Mgr. Lenka Jaremová,

 UFOFoto: archiv
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UNIVERZITA A MĚSTO

Po sedm dní na přelomu června a července zdobily Ústí nad Labem tisíce vypa-
ráděných mladíků a slečen v doprovodu slavnostně naladěných rodičů, prarodičů 
a přátel. Na ústecké univerzitě probíhaly promoce. 

Od 23. června do 2. července prošlo 
maratónem promocí na 1 400 ab-

solventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. Sedmadvacet slavnostních 
promocí absolventů osmi fakult naší 
univerzity proběhlo v  Severočeském 
divadle, s. r. o., v Muzeu města Ústí nad 
Labem, na Větruši a v prostorách Čer-
vené auly Multifunkčního informační-
ho a  vzdělávacího centra v  Kampusu 
UJEP. 
Promoce jsou pro univerzitu bezespo-
ru největší a  zároveň nejslavnostnější 
aktivitou akademického roku. Sou-
časně také organizační akcí ne-
bývalého rozsahu. V zákulisí probíhají 
horečné a  přesné organizační aktivity 
pracovníků studijních oddělení. Hodi-
nový obřad předávání diplomů doká-
ží zorganizovat maximálně čtyřikrát 
denně. Každému předávání totiž před-

chází organizační schůzka s absolven-
ty, kde jsou instruováni o  průběhu 
promoce. 
K promočnímu slavnostnímu aktu se le-
tos dostavilo na 1 400 našich absolven-
tů bakalářských, magisterských a dok-
torských studijních oborů. Konkrétně 
na  fakultě sociálně ekonomické 354, 
na  fakultě umění a  designu  98, na  fa-
kultě výrobních technologií a manage-
mentu 33, na  fakultě zdravotnických 
studií 81, na fakultě životního prostředí 
137, na  filozofické fakultě 127, na  pe-
dagogické fakultě 496 a  na  přírodově-
decké fakultě 68 promujících. 
„Zajímavostí letošních promocí byli 
historicky první absolventi doktorské-
ho studijního oboru Environmentální 
analytická chemie, který zajišťuje fa-
kulta životního prostředí společně 
s  Ústavem anorganické chemie AV ČR 

Promoce oblékly Ústí do slavnostního

v  Řeži,“ upozorňuje prorektorka pro 
studium Alena Chvátalová. 

Mgr. Jana Šiková, 
kancléřka, tisková mluvčí UJEP

V  našem kraji senioři doma nesedí
Zájemci o  kurzy Univerzity třetího věku na  Univerzitě J. E. Purkyně v  Ústí nad 
Labem si mohou do 31. 8. 2015 podat přihlášku do dalšího dvouletého cyklu.

Univerzita třetího věku tentokrát 
navíc nabízí své kurzy nejen v Ústí 

nad Labem, ale také v  Roudnici nad 
Labem (ve  spolupráci s  Kulturním za-
řízením města a  s  Podřipských mu-
zeem) a v Kadani (ve spolupráci s Kul-
turním zařízením Kadaň).

Pro akademický rok 2015–2017 je v na-
bídce 105 kurzů zaměřených na studia 
cizích jazyků, historie, umění, infor-
mační techniky, psychologie, pří-
rodních věd či zdravotnictví. Některé 
z kurzů jsou zaměřeny na problematiku 
a historii Ústeckého kraje.

„Rostoucí zájem o  studium ze strany 
aktivních seniorů nás velmi těší. V  po-
sledních letech evidujeme nárůst   ab-
solvovaných hodin o 42 %. Je to pro nás 
nejen další příjemnou motivací, ale také 
dokladem, že v  našem městě a  kraji si 
starší generace rozhodně neplánuje pa-
sivní stárnutí,“ vysvětluje prorektorka 
pro studium RNDr.  Alena Chvátalová, 
Ph.D. 

Programy jsou organizované 
jako celoživotní vzdělávání se-
niorů starších 50 let. Ústecká 
univerzita organizuje Univerzitu 
třetího věku jako dvouletý cyk-
lus kurzů, tzn. v rozsahu čtyř se-
mestrů. 
„Završení dvouletého kurzu bude 
na  UJEP ukončeno slavnostní 
promocí a  předáním Osvědčení 
o  absolvování dvouletého cyklu 
vzdělávacího programu Univerzi-
ty třetího věku Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem,“ do-
plňuje Alena Chvátalová.

Mgr. Jana Šiková, 
kancléřka, tisková mluvčí UJEP

STUDENTKY Univerzity třetího věku na vernisáži výstavy „Grafickou 
cestou“ v Infocentru města Ústí nad Labem.  Foto: Josef Růžička

PROMOCE studentů UJEP v  roce 
2015. Foto: Josef Růžička
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SPORT

Nápad na  založení klubu americké-
ho fotbalu vznikl na  UJEPu? Tam jste 
totiž obhájil  bakalářskou práci „Ově-
ření účinnosti tréninkového plánu hráčů 
amerického fotbalu“…
Bylo to trochu jinak. Naše parta bývalých 
plavců hledala, v jakém dalším sportu se 
uplatnit. Já jsem se při studijním pobytu 
v  USA seznámil s  americkým fotbalem 
a pak zjistil, že se hraje i v Čechách. A tak 
jsme se s  bratrem Jakubem a  s  Petrem 
Mendlem rozhodli, že v Ústí nad Labem 
klub amerického fotbalu založíme.

Útočiště jste před třemi roky nalezli 
na hřišti TJ Svádov-Olšinky, kde se hraje 
klasický fotbal. Proč právě tam?
Sehnat hřiště s  trávou, kam by nás 
pustili, byl zpočátku problém – báli 
se totiž, že hráči amerického fotbalu 
trávník poničí. Moc si vážíme toho, že 
nás TJ Svádov-Olšinky vzala k sobě a že 
máme suprový vztah.

Za  tři roky jste vyrostli sportovně 
a  navíc kolem sebe sdružili zajímavou 
komunitu. Jak se to povedlo?
Říká se, že čím déle jste u  amerického 
fotbalu, tím více mu propadáte. A  týká 
se to nejen nás, hráčů, ale i našich rodin 
a  přátel. Náš sport není tolik o  rivalitě 
jako o tom, fandit svému týmu.

Stadion v  Olšinkách dýchá domácí at-
mosférou – voní tu občerstvení, o  pře-
stávkách hraje muzika, k luxusu má ale 
daleko. Na  rozdíl od  vašich webových 
stránek. Kdo se o ně stará?

Rozpočet máme omezený, snažíme se 
proto spolupracovat s  řadou sponzo-
rů. Například s  Dopravním podnikem 
města Ústí nad Labem, který nám 
umožňuje výlepy pozvánek na  zápasy. 
Řadu pomocníků jsme nalezli přímo 
mezi hráči. Například Kubu Valjenta, 
který se stal manažerem SC Blades. Ane-
bo Marka Moudrého, který má na  sta-
rosti právě webové stránky, facebook 
a propagační kampaně. 

Americký fotbal nemá zrovna jednodu-
chá pravidla. Vyznají se v nich fanoušci?
Naše příznivce lze rozdělit na  dvě sku-
piny – ta první chodí na zápasy od za-
čátku a  pravidlům již porozuměla. Ta 
druhá je ještě nezná, ale líbí se jí, co se 
děje na hřišti. Určitě i proto, že průběh 
utkání jim při každém zápase přibližuje 
komentátor z našich řad.

Máte dost hráčů?
Na  začátku každé sezóny, v  září, or-
ganizujeme nábor hráčů. Až do prosince 
nabíráme prakticky každého zájemce. 
Jenže hráči přicházejí, ale také odcházejí 
– někdo nedokáže skloubit sport s povo-
láním, se školou; někdo se třeba zraní. 
Potřebovali bychom ještě o  něco více 
hráčů a především těch velkých. Jsme je-
den z týmů s nejmenšími hráči v republi-
ce, ale vynahrazujeme to pílí a přesností.

Postoupíte-li do  vyšší soutěže, vystačíte 
s financemi?
Jedenáctková soutěž, které se teď věnuje-
me, je přibližně stejně finančně náročná, 
ať jde o třetí divizi, v níž hrajeme, anebo 
o  druhou divizi. V  první divizi se týmy 
snaží nakoupit velmi zkušené trenéry 
anebo hráče, hlavně rozehrávače. My ale 
tímto směrem jít nechceme. My chceme 
být hlavně ústeckým klubem. Jedinou po-
silou, kterou jsme získali, je kouč Remo 
Wolf. Má zkušenosti z  Německa, kde 
dnes v  několika divizích působí kolem 
stovky týmů amerického fotbalu. Remo 
Wolf žije u Drážďan a k nám dojíždí. 

Chystáte pro fanoušky nějaké pře-
kvapení?
V  září bychom se chtěli stát hostiteli 
mezinárodního utkání české a  polské 
reprezentace, což bude přípravný zá-
pas před mistrovstvím Evropy. Záleží 
na  tom, zda nám vyjde vstříc Městský 
stadion v Ústí nad Labem.

Podporuje město Ústí nad Labem 
SC Blades?
Pravidelně žádáme o  dotaci pro klub 
a na podzimní turnaj a zatím nám město 
vždy vyšlo vstříc.

Tak držíme palce, aby to v  září vyšlo 
i  s  pronájmem Městského stadionu pro 
mezinárodní utkání!

 Text a foto Jitka Stuchlíková

Rozhovor s  Matějem Sahulou, který na  hřišti obléká dres číslo 7 a  je předsedou 
SC Blades – ústeckého klubu amerického fotbalu.

Touchdown. A Blades vyhrávají!

ČESKOBUDĚJOVIČTÍ Hellboys 
byli tvrdým soupeřem 

SC BLADES nakonec vyhrál. Hráči, věrni názvu 
klubu, obranou soupeře pronikali jako ostré čepele
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POLEMIKA

POZVÁNKA

Prázdninový tip: 
Příměstské tábory
 Během příměst-
ského tábora VODA 
NÁS BAVÍ se děti 
společně s  masko-
tem tábora – kapkou 
vody – stanou svědky zázraku klí-
čení rostlin. Koncem tábora děti 
zjistí, že voda může pohánět dokon-
ce i automobil.

 Spolu s  bádáním je čekají také 
s  vodou spojené pohybové ak-
tivity a  expedice – vždy v  úterý 
a  ve  čtvrtek (např. návštěva Ma-
sarykova zdymadla, 3D tiskárny). 
Zábavný program je připraven pro 
děti od  šesti do  dvanácti let denně 
od 8 do 16 hodin.

 Místo konání a termín:
ZŠ Hluboká Neštěmice                                           
10.–14. 8. 2015
UJEP Fakulta sociálně ekonomická 
(Moskevská ul.)  
17.–21. 8. 2015
UJEP Fakulta sociálně ekonomická 
(Moskevská ul.) 
24.–28. 8. 2015

Další informace 
naleznete na 
http://www.vedanasbavi.cz/
primestske-tabory-terminy.php

Předmětem soutěže bylo vytvoření 
loga (logotypu) dokumentu Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem 2015–
2020, které bude použito na tištěné verzi 
a  podpoří též propagaci dokumentu 
na  webových stránkách, sociálních sí-
tích a propagačních předmětech. 
Soutěž byla vyhlášena 21. 5. 2015 a při-
jímání návrhů skončilo 10. 6. 2015. 
O soutěži město informovalo na svých 
webových stránkách, na fóru Zdravého 
města konaného na MO Střekov, na fa-
cebookových stránkách Strategie roz-
voje města Ústí nad Labem a  přímo 
byla oslovena Fakulta umění a designu 
UJEP a  též Katedra výtvarné výchovy 
při PF UJEP. Článek o  soutěži publi-

To je logo, které vzbudilo polemiku 
na sociálních sítích. 

Schází vám zábavní park?

René Růžička, kurátor Muzea civilní obrany, které se nachází v Žižkově ulici, se 
rozhodl, že ho vybuduje pod Větruší.

V  současné době je zde funkční 
střelnice pro děti i  dospě-

lé s  možností vyzkoušet si střelbu 
z  flobertky, vzduchovky či air soft 
zbraní. Střílet se může na  terč nebo 
na  prasátka (nebojte se, jsou malá 
a  plechová). Novinkou je střelba ze 
šípu na  slaměný terč, dále pak velká 
trampolína, šikmá lezecká stěna, 
navštívit lze „jedovou chýši“. Do  kon-
ce července zde bude v provozu dětská 
lanovka.

A  víte, co je to gyroskop? Gyroskop je 
zařízení využívané v  navigaci. Používá 
se zejména u  letadel a  balistických ra-
ket nebo ho můžeme najít v  torpédu. 
Gyroskop také funguje v  mobilu jako 
čidlo otáčení. Ale dosti teorie. V areálu 
Muzea civilní obrany najdete gyroskop 
jako trenažér. Člověk v něm usazený za-
žívá náhlé a nečekané pohyby ve všech 
směrech. Vstup je povolen ve  věku 
od 5 do 90 let. 

Iva Canincová

GYROSKOP v akci
 Foto: René Růžička

koval i  Ústecký deník. 
Do soutěže se tak mohla 
zapojit široká laická 
i odborná veřejnost. 
Do  soutěže bylo přijato 
bohužel pouze 5 návrhů, 
které bodovalo 5 členů 
hodnotící komise dle 
10  hodnotících kritérií. 
Vítězem se stal pan Ra-
dek Fetters, ústecký kari-
katurista. Za  svůj návrh 
získal odměnu 15  000  Kč. Věříme, že 
v dalších obdobných aktivitách a soutě-
žích bude účast mnohem vyšší a zájem-
ci se zapojí alespoň v takovém měřítku, 
v jakém přišly reakce na tuto soutěž.

Veřejná soutěž na logo dokumentu Strategie rozvoje 
města Ústí nad Labem 

Tereza Kubáková, 
oddělení strategického rozvoje magistrátu
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PRÁZDNINOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

I Labská královna objevila kouzlo ge-
ocachingu a na Ústecku, jemuž vládne 
v pohádkách a pověstech, ukryla keše. 
A pro ty, kdož je v přírodě rádi hleda-
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Hrad Střekov
Gotický hrad dal před 

rokem 1319 vybudovat 
Jan Lucemburský 

k ochraně labské plavby.

Vaňovský vodopád - 12 m vysoký

Barokní socha svatého 
Jana Nepomuckého
v Dolních Zálezlech 
z r. 1719.

Kostel svatého 
Mikuláše

 je původně pozdně 
gotický kostel 

nacházející se ve vsi 
Velké Žernoseky.

Resort 
Marina 

Labe 
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Kapitán +420 605 889 055
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Kačeři, hrajte 
o poklad a mince 
Labské královny!

pro rodiny s dětmi dostalo název „Pu-
tování krajinou Labské královny aneb 
sedm klíčů k  pohádkovému pokladu“. 
Na  zajímavých a  nečekaných místech 
v  okolí Ústí nad Labem jsou totiž 
umístěny schránky s klíči v podobě razí-
tek (pro odvážné je připraven i  noční 
lov kešky). Účastníci, kteří do pasu, vy-
daného k této hře, nasbírají všech sedm 
razítek, si budou moci zakoupit minci 
Labské královny – zlatý nebo stříbrný 
geocoin. 

Rady na cestu
V  Informačním středisku města Ústí 
nad Labem zájemci obdrží i  souřadni-
ce GPS, které určují polohu schránek 
(s  přesností na  10 metrů). Schránky 
mohou být schované ve starém stromě, 
pod kamenem nebo dokonce v  kou-
zelném domě. Pro správné geokačery 
je samozřejmostí vrátit schránky na pů-
vodní místo.

Poplujeme spolu, tam dolů, tou peřejí…

Foto: Jitka Stuchlíková

jí a  jimž se říká kačeři, připravila dvě 
hry.

Než se do  nich pustíte, musíte se 
stavit v  Informačním středisku 

města Ústí nad Labem (najdete ho 
v přízemí Paláce Zdar na Mírovém ná-
městí) a vyzvednout si tam pas Labské 
královny. 

Poklad za sedm razítek
První hra se jmenuje „Za  pokladem 
Labské královny“ a  provede vás místy 
kolem řeky Labe, k  nimž se váží sta-
ré pověsti. Je jich šest a ve  schránkách 
ukrývají razítka s pohádkovými motivy. 
Poslední sedmé razítko do  pasu nako-
nec účastníci hry získají v informačním 
středisku, kde na  ně čeká i  poklad 
Labské královny.

Mince geocoin
Druhé geocachingové dobrodružství 

Na výlety se můžete vydat lodí Marie i přívozy. 

 Přívoz Malé Žernoseky – Velké Žernoseky
Od 1. 7. do 30. 8. 2015 jezdí každý den (včetně sobot a nedělí) 
od 8 hodin do 19.30 hodin v třicetiminutových intervalech. 

 Přívoz Velké Březno – Neštědice
Od 1. 5. do 31. 8. 2015 jezdí v pracovní dny od 5.30 hodin 
do 20.45 hodin. 
Provozní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 7 hodin 
do 20.45 hodin. 
Poslední přívoz odjíždí z Velkého Března vždy ve 20.30 hodin.
V provozu jsou dvě přestávky: od 8 hodin do 8.30 a od 14 hodin 
do 14.15 hodin.

 Přívoz Neštěmice – Svádov
Přívoz je v provozu denně od 9 hodin do 18 hodin.
Informace o  provozu přívozu, aktuální provozní době, jízdách 
mimo interval, o případných výlukách poskytuje speciální tele-
fonická linka 800 131 590. Touto telefonní linkou si také lze loď 
přivolat.

stránku připravila Jitka Stuchlíková ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu ústeckého magistrátu
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SOUTĚŽ

DOBRÉ SKUTKY

Láska ke psům občas skončí s prázdninami a dovolenými

Vilík
Pes, kříženec asi 40 cm vysoký. Jsou 
mu asi tři roky. Přišel do útulku se sta-
rým, zanedbaným zraněním, které ne-
šlo, bohužel, ošetřit jinak než amputací 
levé přední nohy. I s tímto handicapem 
ale má rád pohyb a  zvládá ho velice 
dobře. Vilík je veselý, pokorný a vstřícný, 
přes svoje zranění nezanevřel na  lidi. 
Umí udržovat čistotu a žít v bytě.

Fred
Pes, kříženec asi 65 cm vysoký. Má krát-
kou srst hnědé barvy s černým žíháním 
a  bílou náprsenkou. Věk asi jeden rok. 
Fredy je živý a temperamentní pes. Hodí 
se k domku se zahradou.

Majky
Pes, kříženec asi 40 cm vysoký. Je 
hladkosrstý, černý se žlutými znaky 
s bílou náprsenkou a ponožkami. Jsou 
mu asi dva roky. Majky je zvyklý v bytě 
a  je čistotný. Hodí se jako společník 
k  dospělým lidem. Nemá rád malé 
děti.

K moři zdarma s ČRo Sever. Nevěříte?
V  Českém rozhlasu Sever probíhá prázdninová soutěž s  názvem „Cestujeme se 
Severem“.

Princip je jednoduchý – pokud budete 
kdekoli na dovolené nebo výletu, vy-

fotografujte se tam s logem Českého roz-
hlasu Sever. Snímek pošlete na  e-mail: 
cestujeme@sever.rozhlas.cz. 
Vítěz, který obdrží zahraniční zájezd 
v hodnotě 20 000 korun od společnosti 

Firo Tour, vzejde z  výsledků hlasování 
na  webových stránkách ČRo Sever. 
Kromě vítězného obrázku budou vybrá-
ny další čtyři snímky, jejichž autoři zís-
kají zajímavé věcné ceny. 
Je lhostejné, odkud fotografie bude. Lidé 
ji mohou pořídit při výletu na Milešovku, 

na pláži v Řecku nebo třeba na poznáva-
cím zájezdu pod Eiffelovou věží“, říká ře-
ditel ČRo Sever Milan Knotek. Soutěž 
„Cestujeme se Severem“ trvá do 20. srp-
na 2015. 
Podrobnosti naleznete na  webových 
stránkách www.sever.rozhlas.cz. 

Také jste pořídili dětem za vysvědčení psa, kočku nebo jiného domácího mazlíčka? 
Ne vždy je to dobrý nápad. 

Své o  tom ví pracovníci ústeckého 
Centra pro zvířata v  nouzi, kde živé 

dárky občas končí. 
„Obecně lze říci, že po  prázdninách za-
znamenáváme větší nárůst zvířat,“ po-
tvrzuje jeho vedoucí Jaroslava Ježková.

Zkoušky lásky
Hlavně pes, zvláště když majitelé pod-
cení jeho výchovu, může podle ní později 
představovat problém. „Přes prázdniny se 
o něj děti starají a jsou celý den s ním. Po-
tíže nastávají s příchodem nového školního 
roku, kdy bývá pejsek sám  doma, začne 
štěkat či něco ničit, protože se nikdo ne-
zabýval jeho výcvikem a  nepřipravoval 
ho na  fakt, že někdy bude muset vydržet 
sám,“ upozorňuje.
Prověřovacím momentem lásky ke psům 
bývají také dovolené. Někdo si nedo-

vede představit, že by na  ni odjel bez 
čtyřnohého člena rodiny a přizpůsobuje 
tomu typ dovolené, jiní zajistí pejskovi 
hlídání u  příbuzných, známých nebo 
v psím hotelu. „Je ale i část majitelů, kteří 
nechtějí nic řešit a dochází před dovolenou 
k nám do centra, aby zde svého mazlíčka 
zanechali,“ uvádí smutnou pravdu Jaro-
slava Ježková. Anebo ještě hůř, prostě ho 
vyhodí na ulici.

Darujete deku?
Pokud někdo najde opuštěného pejska 
či kočičku, měl by zvíře buď dopravit 
do  útulku, nebo zavolat městskou poli-
cii, která to udělá sama. Ještě před tím 
by se však měl přesvědčit, že jde opravdu 
o zvíře v nouzi. „Někteří psi jsou tuláci, 
kteří si denně oběhnou své teritorium 
a  vrátí se zpět domů. Je proto vhodné 

s  případným odchytem chvíli počkat 
a  zvíře sledovat, zda nepatří někomu, 
koho momentálně nevidíme, protože je 
třeba na lavičce o pár metrů dál a pejska 
má na volno, aby se proběhl,“ dodala ve-
doucí centra.
Kdo chce opuštěným zvířatům pomoci, 
může, útulek za  to bude vděčný. Dary 
přijímá celoročně a  nechává na  ob-
čanech, zda zvolí finanční či materiální 
způsob obdarování Momentálně má 
menší nedostatek dek a  starých prostě-
radel nebo povlaků na peřiny, které dává 
pod nemocné pejsky. Prosí jen o  jedno 
– vše přinést vyčištěné, vyprané.

Jitka Hadašová

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem zve 
15. srpna 2015 do svého areálu na Meziná-
rodní den zvířat bez domova. Na této akci se 
podílí i ústecké Centrum pro zvířata v nouzi. 
Podrobnosti najdete na  www.zoousti.cz/
kalendar-akci

Kontakt: telefon 472 775 202, 
mobil: 733 126 101, 

další informace: www.utulek-ul.cz

Hledají domov
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Jaroslav Puchta Barbora Siváková

Antonín Gabriel Jakob Doněk

Václav Hedrlín

Emilie Mrazíková

Momentky z víkendu, kdy se jezero Milada otevřelo návštěvníkům

Do  soutěže „Víkend na  Mi-
ladě“ mohli účastníci po-

slat tři fotografie, které vznik-
ly při otevření Jezera Milada 
ve dnech 30. a 31. května 2015. 
Vyhlášení soutěže proběhlo 
na konci června v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem. 
Vítězné snímky jsou vystaveny 
v OC Globus v Ústí nad Labem 
– Trmicích. Zajímavé soutěžní 
fotografie si teď mohou pro-
hlédnout i  čtenáři Městských 
novin.

Ocenění:
Kategorie dospělých:
Jaroslav Puchta, 72 let 
Blanka Nováková, 55 let 
Václav Hedrlín, 56 let 
Kategorie dětí:
Antonín Gabriel, 11let 
Antonín Gabriel, 11let 
Jakob Doněk, 17 let

Blanka Nováková


