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letošní léto nebývale vysokými tep-
lotami zaskočilo lidi, zvířata i pří-
rodu. Meteorologové nevylučují, že 
nás podobná horka čekají i  v  bu-
doucnosti a místa, kde se lze zchla-
dit, budou stále vyhledávanější. 
Mám pro ústecké obyvatele dobrou 
zprávu – v měsíci listopadu otevře-
me zrekonstruovanou Plaveckou 
halu na  Klíši. Vedení města se 
vedle toho pokusí najít finanční 
prostředky na  projekt moderniza-
ce venkovního klíšského areálu, 
zejména bazénu velkého a bazénu 
dětského. Budeme se snažit, aby 
projektová dokumentace k tomuto 
záměru byla zhotovena v průběhu 
letošní zimy.
Prázdniny končí, začíná nový 
školní rok. Všem žákům, studen-
tům i pedagogům přeji, aby pro ně 
byl úspěšný. Hezký start do nových 
povinností přeji prvňáčkům, pro 
něž jsme připravili malý dárek – 
volnou vstupenku do  Zoologické 
zahrady Ústí nad Labem.

Ing. Věra Nechybová
primátorka

Ústí nad Labem

Vážení 
spoluobčané,

Přečtěte si:
Sledujeme: rekonstrukce haly 
na Klíši

Malá škola velkých možností

Malá abeceda velkého závodu

Uprchlík versus azylant

Vítězný návrh. Jak se vám 
zamlouvá?Běžci, vítejte!
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DOBRÁ ZPRÁVA

ZAMYŠLENÍ

Milí čtenáři,
další číslo Městských novin vyjde v září. 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. 

Hladká cesta do školy

Díky za projev smíření na mostě
Posledního červencového dne proběhlo na  mostě Edvarda Beneše 
vzpomínkové setkání na několik desítek obětí, které před 70 lety v na-
šem městě tragicky zemřely. 

Pro část politické scény jde o  připo-
mínku kontroverzní – 31.  července 

1945 bylo krátce po  skončení 2. světové 
války a po dodnes nevyjasněném výbuchu 
muničního skladu v  Krásném Březně, 
který zabil 27 lidí a další zranil, propukl 
v Ústí masakr německy hovořících lidí.
Rád bych poděkoval primátorce Věře 
Nechybové, že se pietního aktu zúčastni-
la. K  pamětní desce, kterou tu město 

umístilo před deseti lety, 
položila květinu. Každý ta-
kový čin potvrzuje smíření 
Čechů a  Němců. Primá-
torka v  projevu zdůraznila, že ani dnes 
si všichni lidé na  světě nemohou do-
přát „luxus“ žít v  míru. Za  město Ústí 
nad Labem promluvil také střekovský 
místostarosta Jiří Němeček.
Evropu 20. století rozvrátili běsi velkých 

vražedných ideologií. Dnes 
bohužel opět zažívá válku 
na  svém území – v  jedné 
z  „krvavých zemí,“ na  vý-
chodě Ukrajiny. Je třeba si 
připomínat dějiny, hledat 
dobrou vůli a  projevovat 
solidaritu dnešním obětem 

válek a zločinů. K  tomu slouží také vý-
roční setkávání na ústeckém mostě.

David Daduč 
PRO!Ústí, 

zastupitel Ústí nad Labem

Starostka Neštěmic Yveta Tomková se na  vedení města Ústí nad 
Labem obrátila s  žádostí o  finanční prostředky na  opravu nejvíce 

zničených chodníků v Krásném Březně. Rada města souhlasila a z  in-
vestiční rezervy vyčlenila 2,9 milionu korun. Práce začaly v  červenci, 
hotovo má být do  konce měsíce září. Rekonstrukce chodníků se týká 
ulic V oblouku, Vojanova, 
Neštěmická, Dr.  Ho-
rákové, Anežky České. 
Někde už hotova je, jinde 
probíhá. Dobrou zprávou 
je, že po hladkých, protože 
opravených cestičkách, 
budou teď mířit i  děti 
do základních škol. 

Stav v únoru 2015. Situace na tomto 
místě v podvečer 19. srpna 2015.

 foto: MO Neštěmice a Jitka Stuchlíková

FotograFie pořízená v únoru 2015. To 
samé místo zachycené 19. srpna 2015.
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Plavecká hala na Klíši svítí novotou
Slavnostní otevření zrekonstruované kryté plavecké haly je naplánováno na  listopad, 
v říjnu se počítá s povinným zkušebním provozem. Do září by tedy měly být všechny 
práce hotové. V polovině srpna stavbaři hlásí: termíny stíháme!

 Šatny. Šatny pro veřejnost jak 
v kryté hale, tak i v zázemí, jež je zbu-
dované pro venkovní bazény, poznáte 
podle sloupů s  modrými obkladač-
kami. Skříňky na šaty budou v centrální 
šatně umístěny na sokly (na  fotografii 
vlevo).

 Bazén. Dno krytého bazénu je připraveno 
pro osazení poslední části nerezové vany. 
Všechny stěny jsou obloženy, kóje po pravé 
straně připraveny pro plavčíky. V  dalších 
vzniká zázemí pro sportovce. Do vyčištěné-
ho stropu se zasazují poslední lamely. 

 Skokanský můstek. 
Nové nerezové vany se do-
čká i bazén pod skokanským 
můstkem. Dodavatelská fir-
ma přiveze nerezovou vanu 
pro bazén v hale v posledním 
srpnovém týdnu, pro bazén 
pod skokanským můstkem 
na  začátku září. Na  střeše 
plavecké haly se začíná ob-
jevovat nová krytina.

 aroma. Za šatnami se nalezlo místo i pro 
relaxační koutek. Vzniká zde solná a aroma 
lázeň. Z  tohoto traktu mohou návštěvníci 
sestoupit po schodech dolů do prostoru vy-
hrazenému občerstvení.

 rozvody. Zázemím 
už vedou desítky metrů 
rozvodů – vzduchotech-
niky, vody, tepla. Zají-
mavost: voda, kterou se 
návštěvníci osprchují, 
čili voda odpadní, bude 
zachycována a  použita 
na  výrobu tepla pro po-
třeby plavecké haly. 

 Sprchy. Za  šatnou pro veřejnost 
jsou umístěny sprchy. Mužským vévodí 
barva modrá, dámským barvy červená 
a  oranžová. Nechybí ani umývárny, 
WC či místnost se zabudovanými fény 
na sušení mokrých vlasů. 

 vstup. Ing.  Radek Zeman, který za  Metrostav 
rekonstrukci plavecké haly vede, před hlavním 
vchodem. Uprostřed vstupní haly bude recepce, 
do šaten vpravo se vydají sportovci. Veřejnost od re-
cepce zamíří do šaten vlevo.

text a foto 
Jitka Stuchlíková
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Malá škola velkých možností

Zdejší základní škola se 120 žáky 
má jako jediná v  Ústí nad Labem 

pouze první stupeň. Navzdory tomu, 
že je školou malou, se ZŠ v Brné kvali-
tou a vybavením rovná školám velkým. 
A nemůže si stěžovat ani na nezájem ro-
dičů, ani na nedostatek kvalifikovaných 
pedagogů. Potěšitelná je i  úspěšnost 
žáků z naší školy při přijímacích řízeních 
na víceletá gymnázia. 

Bývalí žáci pomáhají
Základní škola v Brné má srovnatelnou 
nabídku kroužků a akcí jako jiné školy. 

Rozdíl je v tom, že je organizačně musí 
zajistit jen pár lidí, jimž kromě obyvate-
lů Brné pomáhají ve  vedení zájmových 
aktivit i bývalí žáci školy. Každý člen pe-
dagogického sboru je schopen ujmout se 
organizace sportovního turnaje, pěvecké 
či recitační soutěže a vede zájmový krou-
žek. Vydáváme měsíčník Brnění, který se 
každoročně umísťuje v  okresní soutěži 
školních časopisů mezi prvními třemi.

Proměna v zoo
Co naše žáky čeká v  průběhu nové-
ho školního roku? Podzimní drakiáda 

ZŠ Vojnovičova padesátiletá
V  úterý 8. září uplyne padesát let od  slavnostního otevření Základní školy 
Vojnovičova. Škola byla postavena v poklidném prostředí tehdy mladého síd-
liště Bukov.

ZŠ Vojnovičova ve  spolupráci se zři-
zovatelem, občanským sdružením, 
žáky a  dalšími partnery připravu-
je oslavy tohoto výročí tak, aby si je 
každý, kdo bude chtít, užil co nejlépe. 
K  jubileu chystá drobné upomínkové 
předměty a vydání malé vzpomínkové 
brožury.
Oslavy začnou již 1. září 2015 při-
vítáním nových prvňáčků za  účasti 
primátorky města Ústí nad Labem 
Ing.  Věry Nechybové. Přímo v  den 
50. výročí, tedy 8. září, se žáci zapojí 

do projektu NAŠE ŠKOLA SLAVÍ NA-
ROZENINY.
Další slavnostní akcí bude prosincový 

ADVENTNÍ KONCERT. Uskuteční 
se ve čtvrtek 17. prosince 2015 a zváni 
jsou bývalí i  současní zaměstnanci 
školy. Počítá se rovněž s účastí partnerů 
a sponzorů školy.
K  samotnému výročí připravuje ZŠ 
Vojnovičova výstavu, která proběhne 
v Informačním centru města Ústí nad 
Labem v březnu 2016 a poté bude pře-
místěna do prostor školy.
Setkání všech bývalých žáků je na-
plánováno na červen 2016 na tradiční 
akci BUKOVSKÝ ČERVÁNEK. Tato 
akce zakončí nejen celoroční oslavy, ale 
i školní rok 2015–16.

Mgr. Jana Linhartová, 
ředitelka ZŠ Vojnovičova

Vážení čtenáři,
jako  bývalá starostka MO Ústí nad 
Labem Střekov jsem se podrobně 
seznámila s  prací ředitelů a  učitelů 
mateřských a  základních škol stře-
kovské městské části. Velmi si jejich 
práce vážím, vždy jsem je podpo-
rovala a  snažila jsem se jim pomo-
ci. S  blížícím se začátkem školního 
roku jsem oslovila paní ředitelku ZŠ 
a  MŠ  v  Brné, aby se v  Městských 
novinách pochlubila, co vše tato nej-
menší škola připravuje nejen pro své 
žáky, ale i pro jejich rodiče. 
Všem žákům a  studentům pře-
ji hodně úspěchů v  novém školním 
roce a učitelům bystré a pilné žáky. 

Miroslava Lazarová, 
ODS, zastupitelka Ústí nad Labem

 foto: archiv

veŘeJNoSt škole i  školce v  Brné tleská. Nejen na  akademii
 Foto: archiv MŠ a ZŠ Brná

V  romantických zákrutách labských strání předměstské čtvrti Brná je schovaná 
malá pětitřídní škola. Na první pohled se dva bílé pavilony téměř ztrácí v zeleni 
zahrad. Přesto tu pulzuje čilý školní život.
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Chystá se osmé setkání

Absolventi a  učitelé ZŠ v  Předlicích se sejdou 10. října 2015 
v 19 hodin ve velkém sále ústeckého Domu kultury. Setkání se koná 
každé dva roky a je již osmé. 

foto: archiv pořadatelů setkání

na  místním fotbalovém hřišti, oslava 
světového dne zvířat, kdy se škola 
promění v  zoologickou zahradu, kte-
rou vytvoří všemožní domácí mazlíč-
ci od  hadů až po  kohouty. V  říjnu nás 
čeká oblíbené dušičko-lampionové od-
poledne a večer. Začátkem října se deset 
žáků z páté třídy podívá na sedmidenní 
vzdělávací a poznávací pobyt do Anglie. 
V  průběhu celého roku se všichni žáci 
zapojí do čtenářských dílen, při kterých 
se zábavnou formou budou učit vztahu 
k psanému slovu. 

Výlet do ekoncentra
Před Vánocemi se tradičně sejdou rodiče, 
děti i  pedagogové na  Vánočních trzích, 
které nabídnou vlastnoruční výrobky 
dětí, maminek či babiček. Společně si 

u  pečeného čaje, připraveného našimi 
kuchařkami, zazpíváme koledy. Dalšími 
tradičními akcemi, které pořádá spolek 
Veselá Brná ve spolupráci se školou, jsou 
masopust, posvícení a  letnice. Celou 
školu pak čeká na  jaře roku 2016 dese-
tidenní pobyt v  ekocentru v  severních 
Čechách. Jde o  projekt, s  kterým naše 
škola uspěla u Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Jediná bolest
Jsme rádi, když nám počasí dovolí 
sportování venku na  dva roky starém 
školním hřišti. Po  dobu nepřízně po-
časí totiž musíme cvičit v  malé cvi-
čebně, kam se žáci sotva vejdou. To 
je také naše největší bolest. Zvláště, 
když máme školní vzdělávací program 

Jitřenka zaměřený na  zdravý životní 
styl a v minulém školním roce jsme byli 
pilotní školou v  rámci programu „Po-
hyb a výživa“.

Naše mateřinka
Nemohu nezmínit naši mateřskou ško-
lu. Má dvě oddělení a kapacitu 34 dětí. 
Spojení základní školy a mateřské školy 
v jeden právní subjekt je pro děti i rodi-
če přínosem. Děti z  obou zařízení jsou 
v  častém kontaktu – společně absolvují 
sportovní i zábavné akce a vzájemně se 
navštěvují. Většina dětí z mateřinky pře-
chází do první třídy naší školy. 

Mgr. Libuše Renová, 
ředitelka MŠ a ZŠ Jitřní Ústí nad Labem 

Brná

Milí školáci, 
s letošními prázdninami se loučíme kresbou 
střekovské žákyně šesté třídy Lenky Nová-
kové. Městské noviny drží palce, aby vás 
v  nastávajícím školním roce čekaly samé 
hezké zážitky! 

K PŘÍroDĚ se tu pěstuje vřelý vztah
 Foto: archiv MŠ a ZŠ Brná

PŘÍPrava na Drakiádu
 Foto: archiv MŠ a ZŠ Brná

Konec prázdnin
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D jako dobrovolníci
Na  ústeckém Mattoni 1/2Maratonu 
se podílí 650 dobrovolníků. „V  Ústí 
nad Labem máme štěstí, že zde funguje 
skvělá spolupráce s  Dobrovolnickým 
centrem, vedeným Lenkou Černou. Dvě 
stovky dobrovolníků z tohoto centra za-
jišťují veškeré občerstvovací stanice,“ 
říká Zoran Bartek, který má v  Prague 
International Marathon, spol. s  r.o., 
na  starosti závody v  regionech. Další 
dobrovolníci se rekrutují z  ústecké 
Univerzity J. E. Purkyně. Důležitou 
roli v získávání dobrovolníků sehrávají 
rovněž sportovní trenéři z oddílů a uči-
telé z ústeckých škol.

D jako doprava
Tak velký závod se neobejde bez ne-
malého omezení jak osobní automobi-
lové, tak městské hromadné dopravy. 

Informace o  přemístění zastávek měst-
ské dopravy se včas objeví jak na webu 
DPMUL, tak na samotných zastávkách. 
„V  pátek 11. 9. a  v  sobotu 12. 9. bude 
k  dispozici dopravní informační linka. 
Na  čísle 800  165  102 operátoři poradí 
zájemcům, které oblasti jsou pro do-
pravu uzavřeny a  kudy se projet dá,“ 
upozorňuje za pořadatele Zoran Bartek. 
Nejrozsáhlejší uzavírka, nezbytná daň 
za velký sportovní svátek, začne v sobotu 
ve  13 hodin. Centrum Ústí nad Labem 
ale bude v sobotu uzavřeno už od šesté 
hodiny ranní.

H jako handbike
Ústecký půlmaraton je v  letošním roce 
pro handbikery Mistrovstvím ČR, tak-
že se na  startu sejde tuzemská elita. 
Organizátoři ze společnosti Run Czech 
navíc rozeslali pozvánky závodníkům 
z okolních zemí – Německa, Slovenska, 
Polska a Rakouska. 

Ch jako chemička
Ústecké unikum, čili část běžecké trasy 
vedoucí Spolkem pro chemickou a hut-
ní výrobu, mělo chvíli namále. Ani v 5. 
ročníku Mattoni 1/2Maratonu nakonec 
nechybí. „Problém byl v tom, že ve Spol-
chemii budují celou novou elektrolýzu. 
Stavba se týká několika budov, pracuje 
se i  o víkendech, projíždějí zde nákladní 
auta. Chvíli proto trvalo, než jsme nalezli 
způsob, jak zde trasu půlmaratonu za-
chovat,“ vysvětluje Zoran Bartek.

K jako kapacita
Pátého ročníku ústeckého půlmaratonu 
se může zúčastnit celkem 3  600 běžců, 
rodinného běhu 2  100 účastníků. Tra-

Malá abeceda velkého závodu

V  sobotu 12. září zaplaví naše město běžci a  diváci. Ústí totiž hostí pátý ročník 
půlmaratonu. Ten je ověnčen zlatou známkou Mezinárodní asociace atletických fe-
derací a nabízí několik novinek. 

Vizitka Mattoni 1/2Maratonu 
Ústí nad Labem

Program 
sobota 12. září 2015

  Ročník: 5 (poprvé se konal 18. září 2011)
 Titulární partner: Mattoni
 Kapacita závodu: 3 600 běžců
 Ocenění IAAF: Zlatá známka
  Kategorie: jednotlivci, štafety, 2RUN 

(10+11 km), handbike
  Doprovodné akce: dm rodinný běh, 

Running Expo, Marathon Music Festival, 
Pozávodní party

  SPOLCHEMIE Mistrovství České 
republiky handbiků v silničním 
kritériu, 60 minut + 1 okruh, závod 
handbiků slaví letos třetí výročí, start je 
ve 12 hodin z Mírového náměstí

  dm rodinný běh, 3 km, start ve 13.30 
hodin z Mírového náměstí, pro všechny 
účastníky je připravena medaile v cíli

  Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, 
21,0975 km, start z Mírového náměstí 
v 15 hodin

  Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 
– štafeta, 3 × 5 km + 1 × 6,0975 km, 
štafeta čtyř závodníků, start z Mírového 
náměstí v 15 hodin

  2Run (10+11 km), závodníci startují 
společně s běžci 1/2Maratonu. Běžce 
na prvním úseku čeká deset kilometrů, 
druhého z dvojčlenného týmu kilomet-
rů jedenáct
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Vyznání 
Martina Roubíčka
Běžec USK Provod Ústí nad Labem 
absolvoval všechny dosavadní 
ročníky ústeckého půlmaratonu.

Jak se ústecký půlmaraton za pět let 
proměnil?
Proměnil se ve špičkově připravený zá-
vod. Pro Ústí nad Labem byl naprostou 
novinkou, žádný podobný závod tu 
nikdy nebyl. K běhání přivedl obrovské 
množství lidí, což je super zpráva. 

Co říkáte nápadu vést trať Spolche-
mií?
Originální. Běžci odjinud to berou jako 
atrakci.

Loni v den závodu pršelo. Co je pro 
závodníka lepší: déšť, nebo teplo?
Déšť. Jinak je pro běžce ideální teplota 
kolem 15 stupňů a bezvětří.

Co je pro běžce snazší – půlmaraton 
nebo maraton?
To je o  úhlu pohledu. Já běhám více 
půlmaratony. Maraton je o něco poma-
lejší a relativně prvních třicet kilometrů 
je vcelku pohodlných, v  půlmaratonu 
musíte dřít od začátku do konce, tam 
je tempo rychlejší.

Mají maratónci speciální pozdrav?
Ne, ale mezi běžci je dobrým zvykem, 
že se všichni vzájemně pozdraví a že si 
tykají.

sa rodinného běhu je letos upravena – 
v centru města kopíruje trasu půlmara-
tonu. 
A ještě K jako kapela: na každém kilo-
metru celého půlmaratonu by měla vy-
hrávat jedna kapela. Přednost mají mu-
zikanti z  Ústecka, o  „music-pointy“ se 
starají i regionální rádia – Český rozhlas 
Sever či Hit rádio.

N jako novinky
Letošní půlmaraton má novou trasu. 
Proč? „Z  bezpečnostních důvodů a  pro 
komfort běžců. Také nová nám pomáhá 
plnit kritéria pro udržení zlaté známky 
IAAF. Důležité totiž je, aby se běžci nedo-
bíhali. Zejména na občerstvovacích stani-

cích – když se běžci v těchto místech před-
bíhají, tak mohou uklouznout a zranit se,“ 
vysvětluje Zoran Bartek. Proto se Mat-
toni ½ Maraton Ústí nad Labem letos 
premiérově vydá také na břeh řeky Labe, 
směřující do Svádova. Další novinkou je 
přesun pozávodní party na  Mírové ná-
městí. Ta zde vypukne v 16.30 hodin.

O jako organizátoři
V průběhu roku připravuje ústecký půl-
maraton třicítka lidí ve společnosti Run 
Czech. V  zázemí samotných závodů se 
pak v  Ústí nad Labem pohybují až tři 
stovky dalších, zejména technických 
spolupracovníků organizátorů (včetně 
těch, kteří staví startovní bránu či 
plůtky). Pokyny jim udílí hlavní koordi-
nátor, který spolupracuje s  technickým 
manažerem. Sportovní část, tedy zodpo-
vědnost za to, aby závody proběhly pod-
le všech regulí, má na starosti sportovní 
ředitel.

připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv Run Czech

Mírové
nám.

RevolučníRevoluční

Panská

Brněnská

Brněnská

Pařížská

Velká Hradební

Předm
ostí

m
ost E. Beneše

Národního odboje

Děč
ín

sk
á

Děčínská

Děčínská

Děčínská

Že
le

zn
ič

ář
sk

á 

Že
le

zn
ič

ář
sk

á 

St
ře

ko
vs

ké
 n

áb
ře

ží
St

ře
ko

vs
ké

 n
áb

ře
ží

U Nádraží

Malá Hradební

Tovární

Tovární

Tovární
Tovární

Hrbovická

U Vlečky

Textilní

Kekulova

Vítězná

Hrnčířská

17

19

13

12

11

14

18

16
9

8 7

20

21

1

6

2

3

4

15

510
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Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

131 m n.m.

0 km 2.5 km1.25 km 5 km 7.5 km 10 km 12.5 km 15 km 17.5 km 20 km 21 km

160 m n.m.

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner

15:03 / 15:141

15:06 / 15:222

15:09 / 15:303

15:11 / 15:394

15:14 / 15:475

15:17 / 15:556

15:20 / 16:037

15:23 / 16:128

15:26 / 16:209

15:28 / 16:2810

15:31 / 16:3611

15:34 / 16:4512

15:37 / 16:5313

15:40 / 17:0114

15:43 / 17:1015

15:46 / 17:1816

15:48 / 17:2617

15:51 / 17:3418

15:54 / 17:4319

15:57 / 17:5120

16:00 / 18:0021

km

trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

km

technické zázemí
technical area

Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square 
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium city hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square

Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km) 
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního 
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská  » Střekovské nábřeží (4 km) 
» Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží (5 km) » 
Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km, 8 km) » Hrbovická » 
U Vlečky » Textilní (9 km) » Tovární » Kekulova (10 km) » areál / factory 
area Spolchemie (11 km) » Brněnská » Pařížská » Velká Hradební (12 km) 
» Předmostí » most E. Beneše » Národního odboje (13 km) » Děčínská 
(14 km, 15 km) »  Vítězná » Otočka / turn » Vítězná (16 km) » Děčínská 
(17 km, 18 km) » Děčínská » Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží 
(20 km) » Most E. Beneše » Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí 
(21 km) » Cíl / Finish

Podmínky získání  
zlaté známky
  pět elitních závodníků z pěti různých 

zemí s osobním maratonským rekor-
dem za poslední tři roky pod 2:10:30, 
respektive 2:28:00 u žen

 certifikovaná uzavřená trať
  zajištění TV přenosů do zahraničí, 

domácí přímý přenos
 finanční odměna stejná pro muže i ženy
  velkoplošná obrazovka, mezičasy online
  zdravotní péče odpovídající počtu 

účastníků a počasí
  minimální odběr 12 dopingových 

vzorků
 mnoho dalších technických parametrů
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Nebo „Bohémka“? Nevím, každopádně 
už od školních let jsem fanda ústeckého 
fotbalu. 
Chodil jsem s  tátou, společně s  tisí-
covkami diváků, na  ligu v  dvaapadesá-
tém. Na  Spartu přišlo snad dvanáct 
tisíc diváků. Ale chodil jsem i  v  mezi-
dobí a  v  osmapadesátém, to byla 
slavná prvoligová éra s  Vojtou, Píšou, 
bratry Majerovými, Svobodou „Ma-
sarykem“, Slezáčkem, Gemrem, Žejd-
líkem, Ehnertem, Matějkou, Zuzánkem, 
MUDr.  Richterem, Přádou, Dankem, 
Fialkou, Šerpánem, Kondačem, Weiger-
tem, Bílkem, Lamačem, Antalou, 
Koldou, Kazdou, Ludvigem, Röslem, 
Hovorkou a  dalšími. Samozřejmě, že 
jsem po dlouhých padesáti létech jezdil 
na prvoligovou Armu do Teplic. Bohu-
žel, těch dvanáct tisíc diváků na  Spar-
tu se vícekrát neopakovalo. Proč nemá 
Arma větší diváckou základnu? Zeptal 
jsem se nejvěrnějšího fandy Army, Fan-
dy Štvána, a sekretáře klubu a šéfa mlá-
deže Zdeňka Bechyněho.
Arma hraje druhou ligu, divácké ná-
vštěvy se pohybují kolem tisíce – patnác-
ti set diváků. Co je třeba udělat, aby těch 
diváků chodilo tolik, že zaplní kapacitu 
míst na novém, krásném stadiónu (4 500 
k sezení, 1500 k stání)?

František Štván: „V  dobách po-
stupové éry tehdejšího preziden-
ta Army, Oldy Suchánka, byla 
základna příznivců na  naše po-
měry ještě dostatečně početná, 
ale to už je pomalu dvacet roků. 
Pak následovala fotbalová, tím 
pádem i  divácká krize, kterou 
se snad jednou podaří překonat, 
neboť lze, i  díky nové tribuně, 
vidět zlepšení. Příčin bude ne-
pochybně víc, ale těmi zásadními 

z mého pohledu jsou, že se lidem nabízí 
více adrenalinových možností k  vyži-
tí, mládež se soustředí na  tzv. moderní 
sporty a bohužel upadá zdravý sportovní 
patriotismus. Přesto se cítím mezi příz-
nivci Army mimořádně šťastný a nevy-
měnil bych je za nic na světě.“
Zdeněk Bechyně: „Úbytek diváků bylo 
možné sledovat v  posledních létech 
nejenom u  fotbalu. V  ochozech v  pu-
bliku chybí především mladší ročníky. 
A  myslím si, že tato skutečnost je spo-
jena s mnoha okolnostmi. Lidé v dnešní 
uspěchané době preferují trávení volné-
ho času jiným způsobem, než návštěvou 
sportovní či kulturní události. Možná je 
to způsobeno i výchovou od útlého mlá-
dí. Proto se v současnosti snažíme o zís-
kávání klubistů (tím potažmo i fanoušků 
Army) již od  těch nejmenších v  našem 
sportovním středisku a  fotbalové ško-
le. Dále chystáme spous-
tu akcí, zaměřených 
na  zvýšení atraktivity na-
šeho sportovního odvět-
ví. Za  zmínku jistě stojí 
první Galavečer ústecké 
Army, kam jsme měli tu 
čest pozvat výše zmíněné 
osobnosti prvoligové éry. 
Postupně se snažíme sbírat 

Arma, to je můj „Baníček“
i  střípky z  historie, bez které není klub 
klubem. Prezentujeme se také na mezi-
národní scéně, a že nejsme bezejmenní, 
potvrzuje zájem o účast na našich spor-
tovních akcích. Letos k  nám na  turnaj 
Adviso Cup 2015 v dorostenecké katego-
rii dorazí dokonce slavný FC Liverpool. 
Klub opravdu žije a pro získání věrného 
fanouška se snažíme vytvořit to správné 
podhoubí.“

A navíc: Pokud v Českém poháru zvítězí 
Arma v Kolíně, přijela by do Ústí Slávie 
Praha.
Na  úplný závěr: nejen fotbalisté, ale 
i  hokejisté, basketbalisté, volejbalisté 
a  další nehrají jen pro svoje potěšení. 
Jsou tady pro diváka. Diváci jsou po-
volený doping. Fandové jsou patrioti. 
A patrioty Ústí rozhodně potřebuje. 

PaedDr. Petr Brázda, KSČM, 
zastupitel Ústí nad Labem

 foto: archiv FK Ústí nad Labem

Vizitka
  FK Ústí nad Labem, Arma, patří k účastníkům druhé nejvyšší fot-

balové soutěže. Výrazně většinovým vlastníkem klubu je město 
Ústí na Labem.

  Klub má jeden z nejmenších rozpočtů v druhé lize. Bohužel, 
v Ústí n/L nejsou velcí sponzoři, a tak složení hráčského kádru 
pro období 2015–2016 odpovídá finančním možnostem klubu.

  Kádr prvního mužstva patří v druhé lize k nejmladším, a tedy 
k velmi  perspektivním.

  Vstupné na ligový zápas je 50 Kč, ženy a děti mají vstup zdarma. 
Fungují stánky s občerstvením, o poločase jsou pravidelně pořá-
dány divácké soutěže, je vydáván Zpravodaj a utkáním provází 
dobrý hlasatel. S podzimem se začíná hrát za umělého osvětlení. 
Kolem stadiónu je dost parkovacích míst, část jich je také pod 
stadiónem u malé tribuny.

Jak bude Arma hrát 
doma na podzim?

  pátek 4. září, 18 hodin s FK 
Grafin Vlašim

  pátek 18. září, 18 hodin s FK 
Pardubice

  pátek 2. října, 18 hodin s FK 
Fotbal Třinec

  pátek 16. října, 18 hodin se Slez-
ským FC Opava

  sobota 21. listopadu, 13.30 se 
SK Sigma Olomouc B 
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Uprchlík versus azylant

Měli bychom však vědět, že tento 
výčet názvů nemá mezi sebou 

rovnítko. Uprchlík není to samé co 
azylant a opačně. 

Uprchlík 
Postavení uprchlíka je upraveno 
Úmluvou o právním postavení uprchlí-
ků. Podle čl. 1 A. odst. 2 Úmluvy 
o  právním postavení uprchlíků je ute-
čenec chápán jako člověk, kterému bylo 
přiznáno postavení utečence z  důvodu 
opodstatněné obavy z  pronásledování 
pro rasovou, národnostní nebo ná-
boženskou příslušnost, pro příslušnost 
k určité sociální skupině nebo proto, že 
zastává určité politické názory, pro které 
se nechce nebo nemůže vrátit do  státu, 
ve kterém má své státní občanství, nebo 
do státu svého posledního trvalého po-
bytu. Uprchlík je cizinec, který ještě ne-
zažádal, nebo již podal žádost o meziná-
rodní ochranu.

Azylant 
Postavení azylanta upravuje zákon 
325/1999, o  azylu. Paragraf 2 odstav-
ce 6 popisuje, že azylantem se rozumí 
cizinec, kterému byl podle tohoto záko-
na udělen azyl, a  to po  dobu platnosti 
rozhodnutí o  udělení azylu. Azylant je 
úspěšný žadatel o mezinárodní ochranu, 
kterému je na  základě správního řízení 
udělena mezinárodní ochrana ve formě 
azylu. Jde o  pobytový statut na  úrovni 
trvalého pobytu v  ČR. Azylanti se 
mohou účastnit státního integračního 
programu, který je zaměřen na  výuku 
českého jazyka a  na  zajištění bydlení 

pro azylanty. V rámci integrace azylan-
tů je využíván Státní integrační program 
(§ 68, 69 a  70 zákona č. 325/1999 Sb., 
o  azylu), který je zaměřen na  pomoc 
azylantům při zajištění jejich začleně-
ní do  společnosti. Tím je kodifikována 
snaha státu pomoci azylantům v oblasti 
zajištění bydlení, výuky českého jazyka 
a uplatnění na trhu práce.

Druhy zařízení
Správa uprchlických zařízení Minis-
terstva vnitra provozuje: azylová za-
řízení, přijímací střediska (Praha – 
Ruzyně, Zastávka), pobytová střediska, 
zařízení pro zajištění cizinců (Bělá pod 
Bezdězem), centrum na  podporu in-
tegrace cizinců.

Bělá pod Bezdězem
je cca 72 km od Ústí nad Labem. Nachází 
se zde „Zařízení pro zajištění cizinců“ 
od roku 2006. ZZC, neboli detence slou-
ží především k  zajištění cizinců, kteří 
obdrželi od  pracovníků cizinecké po-
licie rozhodnutí o  správním vyhoštění 
a o zajištění. Jde o osoby, které se dostaly 
svým pobytem na našem území do roz-
poru s legislativou. Velmi často jsou bez 
platných dokladů, a proto jsou primárně 
dělány kroky spojené se ztotožněním 
cizince. Jedná se o  osoby starší 15 let. 
Ostraha je jak vnější (Policie ČR), tak 
vnitřní (bezpečnostní agentura). Klien-
tům je poskytováno ubytování, strava 
a služby zdravotnického personálu a so-
ciálních pracovníků. Mají relativně volný 
pohyb (mimo noční klid), kdy mohou 
využít sportoviště, kulturní místnost, 

nebo setkání s  duchovním (katolické, 
pravoslavné a muslimské víry). Aktuálně 
Ministerstvo vnitra oznámilo rozšíření 
kapacity pro zadržené nelegální migran-
ty. V Bělé se zvýšila kapacita od 4. 8. 2015 
o 94 stanových míst a od 10. 8. započala 
výstavba kontejnerových míst s  kapaci-
tou 128 osob. Kapacita v Bělé tak vzroste 
na 694 osob.

Předlice
Přímo v Ústí nad Labem v Předlicích se 
nachází „Integrační azylové středisko“ 
(IAS). Je zde od  roku 1994 (tedy žádná 
novinka) a  je pro osoby s  přiznanou 
mezinárodní ochranou, které vstoupi-
ly do  státního integračního programu 
a  požádaly o  dočasné ubytování. Maxi-
málně však 18 měsíců. Slouží k osvojení 
češtiny, získání samostatného bydlení 
a zaměstnání. Ubytování je zpoplatněno. 
Práva a povinnosti jsou totožné s právy 
a  povinnostmi občanů ČR. Současná 
kapacita činí 44 lůžek.

Vedení města 
Ústí nad Labem vnímá současnou situaci 
u nás i v EU jako závažné téma, kterému 
se nebude rozhodně vyhýbat. „Samozřej-
mě, že situace kolem uprchlíků a azylan-
tů je vážná a my ji vnímáme. Na druhou 
stranu, naše město se samo o sobě potýká 
s  velkými sociálními problémy, tudíž je 
pro jakýkoli záměr umisťování dalších 
azylantů naprosto nevhodné. Proto vyvi-
neme maximální úsilí, abychom tomuto 
zabránili. I za cenu toho, že by umisťování 
azylantů mohlo být podmíněno finanční 
dotací. Peníze nejsou všechno, sociální 
smír ve  městě a  bezpečnost jeho obyva-
tel je pro nás důležitější. Jsme připraveni 
na  toto téma vyvolat veřejnou diskuzi, 
nebo referendum,“ říká MUDr.  Jiří 
Madar, 1. náměstek primátorky Ústí nad 
Labem.

Mgr. Lenka Jaremová, 
UFO

POZVÁNKA
Město Ústí nad 
Labem finančně 
podpořilo i 16. ročník 
multietnického festivalu 
Barevná planeta. 
Lidické a Mírové 
náměstí ho hostí 
v sobotu 5. září 2015.

V posledních měsících, týdnech či dnech většina z nás velmi často skloňuje slova 
uprchlík, azylant, běženec, utečenec. Je to dáno vyhrocenou azylovou politikou EU 
a  sílící migrací, která se, ať už si to připouštíme, nebo ne, dotkla a  dotkne naší 
republiky. 
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Slavnost ve znamení 
klobouků 
Domov pro seniory Orlická uspořádal 
pro své klienty Letní slavnost. Potlesk 
sklidil jak pěvecký kroužek seniorů, 
který nese výstižný název „Zpíváme si 
pro radost“, tak přehlídka originálních 
pokrývek hlavy, které předvedl sympa-
tický personál Domova pro seniory. Kli-
enti pozadu nezůstali – zejména hlavy 
dam zdobily elegantní kloboučky. Po-
slední srpnový den se v  Orlické utkají 
tříčlenné týmy seniorů na turnaji v žolí-
kách. Na září se připravují tradiční Spor-
tovní seniorské hry.

Krásné 
narozeniny
Blízcí z  rodiny i  před-
stavitelé městského obvo-
du – starosta Pavel Dufek 
a  místostarostka Renata 
Zrníková – popřáli k  na-
rozeninám Hermíně Voj-
tíškové. Obyvatelka Severní 
Terasy (na  fotografii upro-
střed v  bílém svetříku) je 
ročník 1914, takže letos 
oslavila 101.  narozeniny! 
Paní Hermína stále ráda 
žertuje a neopouští ji život-
ní optimismus. Blahopřeje-
me.

Dárek? Modernizace!
Od otevření Domova pro seniory na Bukově uplyne letos dvacet let. K výročí si dá uži-
tečný dárek – do bezbariérové podoby zmodernizuje patnáct koupelen. Spokojenost 
klientů, kteří zde mají k dispozici jednolůžkové (a také manželské dvoulůžkové) pokoje 
vybavené kuchyňskou linkou, klubovnu, knihovnu, tělocvičnu a  venkovní atrium, 
ještě stoupne. „Je to tu pěkné a je to zásluha zřizovatele“, konstatuje ředitelka Mgr. Věra 
Vonková. Doplňme, že právě ona moderní domov pro seniory pomáhá už dvacátým 
rokem budovat.

Sbohem lásko
Tuto a  řadu dalších písniček, spjatých 
se zpěvákem Waldemarem Matuškou, 
si můžete přijít zazpívat 20. září do ne-
štěmické restaurace Kino. Pořad „Pocta 
legendě jménem Waldemar Matuška“, 
v němž vystoupí například Miluška Vo-
borníková, začíná ve 14 hodin a zve vás 
na něj MO Ústí nad Labem – Neštěmice. 
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Čertovka ve Vaňově je pod dohledem

Pravěk a pyramida
V  neděli 6. září můžete navštívit 7. Den 
Severní terasy. V centrálním parku se ponoříte 
do  pravěku – potkáte průvod pralidí, spatříte 
pravěké tance, čekají vás pravěké stánky či sou-
těže. Dítka ovšem při této příležitosti dostanou 
dárek ryze současný – novou lanovou pyrami-
du. Ta na našem snímku je pouze ilustrační. Tu 
pravou spatříte na hřišti, hned vedle nedávno 
otevřené plochy na pétanque. Výška pyramidy 
je pět a půl metru, plocha její základny téměř 
8 x 8 m, lana mají vnitřní ocelové jádro. 

Střekov sportovní
Dvakrát o  prázdninách ožila cyklostezka u  mostu Dr.  Edvarda Beneše. Právě 
tam totiž Městský obvod Střekov pořádal akci „Zasportuj si s námi“. A malí i vel-
cí návštěvníci se o víkendovém odpoledni pustili s chutí do nejrůznějších her 
a soutěží. V srpnu například lovili jablka, prokousávali se koláči, tančili, sedlali 
koně či malovali. 

Ústecký schod
Jak rychle zdoláte strmou ulici 
Na  schodech během či na  kole? Prověří 
vás závod Ústecký schod, který pořádá 
MO Ústí nad Labem – centrum v neděli 
6. září 2015. Start je v 10.30 hodin u Ná-
rodního domu, cíl na  křižovatce s  ulicí 
Elišky Krásnohorské. Děti čeká zdolání 
třiceti schodů, dospělé sto plus jeden 
schod. Každý účastník dostane pamětní 
diplom, první tři v každé kategorii i cenu.

Den plný zábavy
Taneční skupina Freedom, jejíž reprezentantky letos v létě uspěly na olympiádě talentů 
v Los Angeles, se 31. srpna představí v novém Multifunkčním centru SIA. To zahajuje 
činnost v Gagarinově ulici 19 na Severní Terase a veřejnost zve na den plný zábavy – 
například na ukázku tanečních a fitness lekcí, na ochutnávku zdravé výživy a morav-
ských vín i na hry pro děti o ceny. 

Stráně labského údolí jsou náchylné ke svahovým pohybům. 
Nad částí Vaňova vznikl po náhlém skalním zřícení v roce 1995 
pomalý sesuv půdy a hornin, který je setrvale aktivní. Město 
na konci loňského roku dokončilo opravu masivní opěrné zdi 
pod sesuvem. Od té doby probíhá pravidelné komplexní mě-
ření svahových pohybů. Doposud město od firmy provádějící 
monitoring dostalo čtyři technické zprávy o  výsledcích mě-
ření. Ze zpráv je zřejmé, že pohyb svahu je zhruba stejný jako 

v roce 2007 (poslední známé měření před rokem 2014). Jak 
vysvětlili odborníci při veřejné diskusi s obyvateli Vaňova loni 
v prosinci, sesuv nelze zastavit, a proto bude Čertovka i na-
dále pod odborným dohledem a město bude zajišťovat od-
voz hornin a půdy, které pomalým pohybem „přetečou“ přes 
opěrnou zeď.
   David Daduč, 
 PRO!Ústí, zastupitel města

 připravila Jitka Stuchlíková, foto: archiv
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Studentská praxe vzešla z  partner-
ství Filozofické fakulty UJEP 

a  Společnosti pro obnovu památek 
Úštěcka. Cílem  projektu „Evropský 
hospodářský prostor“ je revitalizace 
a znovu začlenění kostela do kulturních 
a společenských aktivit Ústeckého kraje. 
Studenti prováděli stavebně historickou 

analýzu krovu kostela, tzn. lodi, věže 
a  sakristie. Vyzkoušeli si také odběr 
vzorků dřevěných konstrukcí určených 
k  dendrochronologické analýze s  cílem 
přesné datace jednotlivých stavebních 
fází kostela. 
Pomocí optického a  laserového 3D 
skeneru měli účastníci studentské praxe 

Dny evropského dědictví 
Město Ústí nad Labem se již po dvacáté připojí ke Dnům evropského dědictví. Ústečané a ná-
vštěvníci města si budou moci od 5.–13. září 2015 prohlédnout na 30 památek, které nejsou 
běžně veřejnosti přístupné. Na  řadě zpřístupněných objektů je pro návštěvníky připraven 
doprovodný program. Také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet sou-
těž o atraktivní ceny. Více informací naleznete na www.usti-nad-labem.cz.

Studenti historie vrací život památkám
Studenti 1. ročníku oborů Dokumentace památek a Kulturně historická regionalis-
tika katedry historie Filozofické fakulty UJEP mapovali kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Konojedech u Úštěku.

Některé tipy
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Církvicích
Památka bude přístupná:  
5. 9.–6. 9. 2015 od 10 do 16 hodin 
12. 9.–13. 9. 2015 od 10 do 16 hodin
V rámci doprovodného programu se dne 
12. 9. 2015 uskuteční koncert Severočes-
kého smyčcového kvinteta.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
v Ústí nad Labem
Památka bude přístupná:  
5. 9. 2015 od 10 do 16 hodin 
6. 9. 2015 od 14 do 16 hodin 
12. 9. 2015 od 10 do 16 hodin 
13. 9. 2015 od 14 do 16 hodin
V rámci doprovodného programu se 

v neděli 13. 9. uskuteční benefiční koncert 
„Recitál operní pěvkyně Valerie Vaygant“. 
Vstupné dobrovolné.

Masarykovo zdymadlo na Střekově 
Památka bude přístupná:  
5. 9.–6. 9. 2015 od 10 do 16 hodin 
12. 9.–13. 9. 2015 od 10 do 16 hodin
V rámci těchto dnů bude zpřístupněn 
rybí přechod, strojovna jezu a informační 
místnost, kde bude promítán krátký film 
o výstavbě zdymadla Střekov.

Muzeum lehkého opevnění  
v Ústí nad Labem
Památka bude přístupná:
5. 9.–6. 9. 2015 od 10 do 16 hodin
V rámci doprovodného programu bude 
zajištěna průvodcovská činnost, ukázka ar-
mád roku 1939, dobová vojenská technika.

Muzeum města Ústí nad Labem
Památka bude přístupná: 
5. 9.–6. 9. 2015 od 9 do 17 hodin
Komentované prohlídky výstavou Staré po-
věsti české (prohlídky v čase 9, 11, 13, 15 
hodin). V pedagogickém ateliéru proběh-
ne doprovodný program, jehož součástí 
jsou aktivity zaměřené na řemesla a život 
starých Slovanů.

Parní vodárna Střekov
Památka bude přístupná:  
5. 9.–6. 9. 2015 od 10 do 18 hodin 
13. 9.–14. 9. 2015 od 10 do 18 hodin
V rámci těchto dnů bude probíhat výstava 
drobné hasičské techniky a otevření parní 
strojovny.
Další informace jsou k dispozici na  
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-ev-
ropskeho-dedictvi/.

ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu magistrátu připravila Jitka Stuchlíková

možnost vyzkoušet si nejmodernější 
trend v  oblasti dokumentace památek, 
a to 3D skenování. 
Vedoucí katedry historie FF UJEP doc. Mi-
chaela Hrubá si spolupráci pochvaluje: 

„Existuje mnoho důvodů, pro které jsou 
podobné akce v  rámci výuky i  výzkumu 
na naší katedře důležité. Předně se můžeme 
podílet na mapování a revitalizaci unikát-
ního kulturního dědictví v Českém středo-
hoří. Studenti, kteří projdou touto praxí, 
využijí svých dovedností i v dalším studiu 
a zejména pak při vzniku závěrečných pra-
cí. Ústecká univerzita může v tomto ohledu 
svým současným i  budoucím studentům 
nabídnout opravdu vynikající zázemí.“

Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

 foto: archiv UJEP
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UNIVERZITA A MĚSTO

Prof.  Ing.  arch. Petr Pelčák je 
ve  svém oboru respektovanou 
osobností. Za  sebou má řadu 
významných staveb, například 
kompletní projektovou doku-
mentaci rekonstrukce a  dostav-
by areálu Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v  Brně 
či projektové práce k  výstavbě 
a modernizaci Fakulty informatiky 
a Ústavu výpočetní techniky téže 
univerzity.

Vítězný návrh je znám. Jak se vám zamlouvá?
Architektonická soutěž o návrh Centra 
přírodovědných a  technických studií 
v  kampusu Univerzity J. E. Purkyně 
se setkala s velkým zájmem uchazečů. 
Do prvního kola bylo podáno celkem 
dvaadvacet návrhů.

Při jejich přebírání a  po  celou dobu 
průběhu soutěže byla zajiště-

na anonymita účastníků tak, aby byl 
zabezpečen zcela objektivní a nezaujatý 
přístup porotců. 

Finálová pětka
Osmičlenná porota složená jak ze zá-
stupců vyhlašovatele, tak z  předních ne-
závislých odborníků na architekturu pod 
vedením předsedy doc.  Ing.  arch. Jana 
Jehlíka vybrala pět nejlepších návrhů, kte-
ré postoupily do  druhého kola soutěže. 
Vybraná pětice uchazečů byla vyzvána 
k předložení detailněji zpracovaných ná-
vrhů. Ty pak byly opět anonymně podro-
beny dalšímu kolu hodnocení. Porota 
v závěru dospěla k udělení 1. místa návrhu 
společnosti Pelčák a partner, s. r. o., kterou 
zastupuje prof. Ing. arch. Petr Pelčák.
„Osobně na vítězném návrhu oceňuji tzv. 
„zelené“ prvky jako např. vegetační stře-
chu, bivalentní zdroje tepla, fotovoltaické 
panely či automatické osvětlení respek-
tující intenzitu světla. Návrh taktéž ob-
sahuje inteligentní systém řízení budovy, 
který uspoří energie, zvýší bezpečnost 
osob i majetku a celkově by měl univerzitě 
v budoucnu šetřit náklady,“ uvedl rektor 
doc. Martin Balej. 

Za čtyři roky
Univerzita zahájila s  vítězným uchaze-
čem jednání o podpisu smlouvy a zadání 
zakázky na projektové práce, jejichž vý-
sledkem budou projektové dokumenta-
ce nezbytné pro vydání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení. 

Celý proces výstavby Centra pří-
rodovědných a  technických studií byl 
rozdělen do  tří fází. První byla pří-
prava území (demolice objektu A), 
v níž bylo vynaloženo cca 16,9 milionu 
korun. Nyní se UJEP nachází ve  fázi 
přípravy stavby (projektové práce), 
která je i se soutěží o návrh kalkulová-
na na cca 25 milionů Kč. Na  třetí fázi, 
tedy samotnou stavbu, je vyčleněno 
cca 560  mil. Kč včetně DPH. UJEP 

předpokládá, že stavba bude zaháje-
na v  polovině roku 2017 a  ukončena 
do konce roku 2019.
Na  podzim 2015 budou všechny sou-
těžní návrhy představeny veřejnosti jak 
fyzicky na  výstavě v  Ústí nad Labem, 
tak i  elektronicky na  webových strán-
kách UJEP.

 Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

foto: archiv
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CHVÁLA POHYBU

V letošním roce proběhne kampaň na téma multimodalita – s heslem 
„Vyber. Změň. Zkombinuj“. Zdravé město Ústí nad Labem ve spolu-

práci s významnými místními partnery připravilo několik zajímavých akcí, 
určených jak pro děti, tak pro dospělé. Smyslem této kampaně je upozornit 
na  možnosti využívání udržitelných způsobů dopravy, které nezatěžují 
životní prostředí a kvalitu života ve městě tolik jako doprava automobilová. 
Vedle toho je pozornost rovněž upřena na bezpečnost účastníků silničního 
provozu.
V  Ústí nad Labem jsou připraveny turistické a  cyklistické výlety, oblí-
bené komentované procházky městem, ve spolupráci s Městskou policií 
bezpečnostní akce a pro školáky ukázky dovedností jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému. Pokud je jedinou překážkou do-
jíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak jsou 
i  letos přichystány odpolední promo-jízdy cyklobusu zdarma. Na pod-
poru mezinárodního Dne bez aut, který připadne na 22. 9., pak bude 
možnost cestovat po městě MHD zdarma. V rámci tohoto týdne v pondě-
lí 21. 9. proběhne na Mírovém náměstí „Biketrial Show Martina Šimůnka“ 
s doprovodným programem. Vstup na tuto akci je zdarma.
Celý program kampaně naleznete na www.usti-nad-labem.cz.

Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

Skatepark hostí velký závod

Týden mobility v Ústí nad Labem

Srdečně Vás zveme na akci

BIKETRIAL
SHOW Martina 

Šimůnka

na Mírovém 
náměstí

animační program teamu DanceMission.cz

s doprovodným programem

www.usti-nad-labem.cz

skákací hrad • malování na obličej VŠEzDARMA

Česká asociace skateboardingu vás zve na Skate Contest Ústí nad Labem 2015.

Akci pořádá v  sobotu 12. září Čes-
ká asociace skateboardingu (ČAS) 

za  finanční podpory města Ústí nad 
Labem ve  skateparku, který se svými 
parametry zařadil mezi top skateparky 
v Čechách.
Celý den začne v 11 hodin závodem Day 
for Kids, který je určen pro začínající 

jezdce ve  věku od  šesti do  čtrnácti let. 
Tuto sérii pořádá ČAS již třetím rokem 
a koná se doslova ve všech koutech Čes-
ké republiky. Teď zavítá i  do  Ústí nad 
Labem. 
Na závod pro děti naváže Skate contest. 
Kolem 13 hodiny se rozjede ve  street 
části skateparku. V  15 hodin začne 

show v  bowlu. Závodníky i  diváky če-
kají kvalifikace, semifinále a  na  konec 
finálové jízdy. Po  vyhlášení výsledků je 
na programu afterparty, která proběhne 
v centru města.
Pro závodníky je připravena prize mo-
ney v  hodnotě 25  000  Kč (rozdělí si ji 
nejlepší v  kategoriích street, bowl, best 
trick) a věcné ceny ve stejné hodnotě. 

Jan Lankaš

Program – sobota 12. září
10:00 – registrace a trénink Day for Kids 

11:00 – start kategorie Day for Kids 

12:00 –  registrace závodu Skate Contest 

Ústí nad Labem 2015

13:00 – kvalifikace street  

15:00 – kvalifikace bowl 

16:00 – finále bowl 

17:00 – semifinále street 

18:00 – finále street 

18:45 – best trick 

19:00 – vyhlášení výsledků 

20:00 – afterparty

Město Ústí nad Labem se i letos připojí k celoevropské akci Evropský 
týden mobility, která probíhá ve dnech 16.–22. září.

Foto: archiv
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POZVÁNKA

DOBRÝ SKUTEK

Máte sílu? Troufněte si na procházku s větším psem!

Brenda
Fena, kříženka německého ovčáka. 
Má krátkou srst, černou se žlutými 
znaky. Jsou jí asi dva roky. Brenda je 
kontaktní a přátelská fenka. Domek se 
zahradou a hodný pán nebo panička 
by pro ni byli ideální.

Pepa
Pes, kříženec jezevčíka. Má delší srst 
rezavé barvy. Věk asi deset let. Pepa je 
sice starší pejsek, ale v  dobré kondici 
a určitě by ještě dokázal někomu přinést 
spoustu radosti a  lásky. Hodí se jako 
společník. 

Zorka
Fenka, kříženka, asi 45 centimetrů 
vysoká. Má krátkou srst černo-bílé 
barvy. Věk asi dva roky. Zorka je veselá, 
temperamentní fenka. Hodí se k domku 
a jistě by i přivítala, kdyby se mohla vě-
novat některému psímu sportu.

Zoo zve do Jižní Ameriky. A na čokoládu
Cyklus Zoologické zahrady Ústí nad Labem „Cesta kolem světa“ se v neděli 13. září 
zastaví v Jižní Americe. 

Ve  střední části zahrady u  exotária 
a Puebla zazní jihoamerická hudba 

a představí se tanečníci z  tohoto konti-
nentu. Zážitkem by měla být capoeira, 
brazilské bojové umění, mísící tanec 
s akrobatickými prvky.
A  protože na  13. září připadá Meziná-
rodní den čokolády, v  zoologické za-

hradě nebude chybět stánek Fair Trade 
s kávou, čajem i čokoládou.
A  především – na  severu Brazílie je 
doma i  lenochod dvouprstý, takže mlá-
dě, které se narodilo v ústecké Zoo, bude 
mít křtiny.
Celá akce se koná ve  spolupráci se 
společností Elektrowin, díky tomu ti 

Vedle tří psích bezdomovců, které vám dnes představujeme, čekají v  ústeckém 
Centru pro zvířata v nouzi na nový domov desítky dalších opuštěných psů a také 
koček. 

„O  prázdninách jich sice dost ubylo, 
na  druhé straně ale přibyli noví, 

takže stavy máme stále zhruba stejné,“ po-
tvrdila vedoucí centra Jaroslava Ježková. 
Díky dobrovolným venčitelům si řada 
pejsků užívá každodenních odpoledních 
vycházek, jsou to však hlavně malí a po-

hodoví hafani, ti velcí se bohužel dostanou 
ven méně často – útulek by proto přivítal 
více zájemců o  venčení se zkušenostmi 
s  většími a  silnějšími plemeny. Venčit je 
možné každý den včetně víkendů od 14.00 
do 16.00 hodin, s výjimkou mimořádných 
situací, jako jsou třeba vysoké teploty. 

„V takovém případě je lepší, když si zájem-
ce po obědě zavolá, jestli psi půjdou na vy-
cházku,“ radí Jaroslava Ježková. 
Kdo nemůže nabídnout opuštěné-
mu zvířeti nový domov nebo ho přijít 
alespoň vyvenčit, může pomoci i  jinak 
– v současnosti útulek nejvíce potřebuje 
slabší deky či staré povlečení, které dává 
pod nemocné pejsky.

Jitka Hadašová
foto: Centrum pro zvířata v nouzi

Chceme domů – vezmete si nás?               

návštěvníci, kteří v Zoo při vstupu ode-
vzdají použitý elektrospotřebič, získají 
slevu na vstupném (děti zdarma, dospě-
lí 50 %).

 jis

Ilustrační foto: Jitka Stuchlíková

Foto: Zoo Ústí nad Labem
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Pohádkový den s Labskou královnou
statutární město ústí nad labem ve spolupráci s Muzeem civilní obrany

pořádají

aneb

„Najdi si svého skřítka“
sobota 5. září 2015
Muzeum civilní obrany, Žižkova ulice

Možnost využití atrakcí dětského zážitkového parku

VSTUPNÉ A ATRAKCE ZDARMA
více informací na www.usti-nad-labem.cz a www.ustecke-podzemi.cz

10:00 – 17:00
soutěž pro děti „Najdi si svého skřítka“

11:00 a 14:00
Sváťovo dividlo
17:30

Opékaní buřtů
19:00

Hudební program

mediální partner:


