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SLOVO 
STAROSTKY

Vítám Vás 
u prvního vydá-
ní Střekovských 
novin v tomto 
roce. V prosinci 
jsem se s Vámi 
rozloučila s po-
někud nelichotivým finančním výhle-
dem našeho obvodu a vlastně i celé-
ho města. 

Přesto rozhodně neskládáme 
zbraně a chystáme celou řadu akcí, 
které Vám, alespoň doufám, zpříjem-
ní každodenní život. 

Jistě jste si všimli, zvláště Vy, kte-
ří bydlíte na Kamenném Vrchu, jak 
moc prokoukl lesopark vedle objektů 
bývalé STZ. Po této kultivaci je na-
ším záměrem vybudování chodníč-
ků, umístění laviček dětských hracích 
prvků a košů na psí exkrementy.

Podobně se chceme postarat 
i o zeleň v jiných částech celého 
našeho obvodu. Například v Brné 
na točně jsme obnovili záhon a plá-
nujeme renovaci parku za kaplič-
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kou, včetně umístění hracích prvků. 
Kruhový objezd v Sebuzíně, v době 
vánočních svátků oživíme světelnou 
výzdobou.

Vzhledem ke špatnému stavu za-
stávek MHD, došlo k výměně a opra-
vám některých z nich, věříme, že 
ke spokojenosti spoluobčanů. Letos 
probíhají další opravy včetně výměny 
zastávek Lázně a Zahradnictví. 

V hledáčku střekovské radnice jsou 
objekty Truhlářova 32 na Kamen-
ném Vrchu, kde sídlí kromě jiného 
obvodní oddělení PČR nebo poboč-
ka České pošty a objekt Žukovova 
15, kde je rovněž pobočka pošty. 
Plánujeme opravu těchto nemovitos-
tí, abychom zajistili důstojné prostory 
pro všechny nájemce a zejména pro-
to, abychom nemuseli přihlížet tomu, 
jak policie nebo Česká pošta opouští 
náš obvod.

Kromě oprav s naší finanční za-
interesovaností, máme přislíbeno 
ve spolupráci s Magistrátem měs-
ta, například vybudování chodníku 

od kruhového objezdu v Sebuzíně, 
rozšíření veřejného osvětlení v Círk-
vicích a Brné nad Labem, opravy 
chodníků, komunikací, a dalších. 
Věřím, že se nám tyto naše zámě-
ry, vzhledem k nepříznivé finanční 
situaci, podaří uskutečnit a zajistit 
tak pro nás všechny příjemné pro-
středí.

Těšíme se ze skutečnosti, že ob-
vod Střekov povýší svou turistickou 
atraktivitu vybudováním nového 
přístavního mola v Církvicích. Dne 
15. června bude molo slavnostně 
otevřeno a jako první přivítá výletní 
loď Portu Bohemicu, která Církvi-
ce zařadila do svého pravidelného 
jízdního řádu. Bude sloužit také lodi 
Marie k přívozu do Dolních Zálezel 
s pravidelnými zajížďkami na jezero 
v Žernosekách.

Přeji Vám všem krásné léto a dě-
tem prázdniny, na které budou rády 
vzpomínat i v dospělosti.

Miroslava Lazarová
starostka

Povídání s generálem Jaroslavem 
Klemešem bylo jako výprava do časů 
národní hrdosti. Poslední z výsadká-
řů cvičených v Anglii. V roce 1940, 
nespokojen s nacistickým režimem, 
přešel přes Maďarsko, Jugoslávii 
a balkánské země až do Sýrie a od-
tud pak do vytoužené Francie. Jako 
řadový vojín, byl zařazen do spojo-
vací čety a zúčastnil se bojů o Fran-
cii. Ještě ten samý rok se přesunul 
do Anglie, kde byl opět zařazen 
ke spojovací četě. Zde absolvoval ra-
diotelegrafický kurz.

V letech 1941 až 1944 prodělal sa-
botážní kurz a již v hodnosti svobodní-
ka i výcvik u paradesantních jednotek 
ve Skotsku. Následovaly další kurzy, 
až byl konečně počátkem roku 1945 
vysazen poblíž Nasavrk. Jeho hod-
nost stoupala úměrně se zkušenost-
mi, v roce 1946 již byl nadporučíkem. 
Pohnutý osud ho čekal v padesátých 
letech dvacátého století, kdy byl stejně 
jako jeho kolegové ze západního odbo-
je zatčen a držen ve vyšetřovací vaz-
bě. Odsouzen ke dvěma letům nepod-
míněně a navíc degradován. Do Ústí 
nad Labem ho přivedlo nasazení 
na nucených pracích ve Všebořicích, 
kde se podílel například na výstavbě 

GENERÁL  Jaroslav Klemeš – 90 let  (31. ledna 1922)

hornických domů. Zde se oženil a za-
ložil rodinu. V roce 1968 byl rehabili-
tován a byla mu vrácena jak hodnost, 
tak všechna vyznamenání. Konečně 
v roce 2010 byl jmenován do hodnos-
ti brigádního generála a jako čestný 
občan Ústí nad Labem, byl jmenován 
v roce 2011. Kromě toho je čestným 
občanem francouzského města Agde, 

kde přistál lodí ze Sýrie a Chrudimi. 
Kromě toho všeho býval vášnivým 
zahrádkářem, uznávaným pěstitelem 
broskvoní a především skvělým člo-
věkem. Bylo nám ctí s panem gene-
rálem strávit vzácné chvíle a přejeme 
mu pevné zdraví a štěstí do dalších let 
a tolik úcty, kterou si člověk jeho for-
mátu zaslouží.

Na snímku GENERÁL Jaroslav Klemeš, starostka MO Střekov Miroslava Laza-
rová a radní Zdeněk Putna.



SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Vážení
spoluobčané,

první čtvrtletí roku 
2012 probíhalo 
podle rozpočtového 
provizoria. Rozpo-
čet na rok 2012 byl 
schválen na mimo-
řádném jednání Zastupitelstva MO Stře-
kov 2.4.2012. Rozpočet byl schválen 
ve výši 30 840 000 Kč výdajů a příjmů. 
Dotace od Magistrátu, dotace na ve-
řejně prospěšné pracovníky od Úřadu 
práce a vlastní daňové a nedaňové pří-
jmy činí celkem 23 175 000 Kč  a zbylá 
částka představuje financování zapoje-
ním prostředků z minulých let.   Z po-
skytnutých dotací činí 11 420 000 Kč 
prostředky na veřejnou správu a další 
neinvestiční náklady a 6 500 000 Kč 
jsou prostředky na úpravy a údržbu ve-
řejné zeleně. 

V současné době probíhá první seč. 
Do konce března byly upraveny keře 
na sídlištích a stromy okolo rozhledny 
Střekovská vyhlídka na Malém Sedle.

Udržování pořádku se snažíme zajiš-
ťovat s veřejně prospěšnými pracovníky 
a pracovníky veřejných služeb. Nemů-
žeme být spokojeni s tím, že zejména 
mladí lidé a děti dělají nepořádek tím, 
že rozhazují koše, poškozují dopravní 
značení a poškozují hrací prvky na dět-
ských hřištích. Na dětském hřišti U želvy 
nenechavý spoluobčan uřezal dětské 
houpačky a odnesl si je. Opravy hracích 
prvků na dětských hřištích nás každý rok 
stojí desítky tisíc korun. Bude také třeba 
opravit a natřít ochrannou zeď na dět-
ském hřišti U želvy.

Dne 19. března 2012 proběhl v Činoherním studiu obřad „Vítání občánků“. Obřadu 
vítání se  zúčastnilo se svými rodiči a příbuznými 7 chlapečků a 10 holčiček. Rodiče 
s dětmi přivítaly děti z mateřské školky Sukova a zatančily pro nové občánky tanec 
Zumba. Na tomto obřadu je vždy předáván malý dárek, květina a pamětní list.  Další 
obřad „Vítání občánků“ proběhne v měsíci červnu 2012. 

Vážení přátelé, před námi je období dovolených a prázdnin pro naše děti. Chtěl 
bych vám popřát na dovolenou hodně slunečných dnů, dobrou náladu a hodně krás-
ných prázdninových zážitků. Chci věřit, že se vám do dalšího období podaří načerpat 
dostatek nových sil.

Ing. Václav Křeček, místostarosta MO Střekov

Na úseku společenských aktivit zajistila radnice Střekov dvě svatby na hradě Stře-
kov  – jednu zlatou- manželé Kněžíčkovi a jednu rubínovou –manželé  Maršounovi . 

VÝROČÍ 
ŽELEZNIČNÍ NEHODY

Letos v létě, 6. července, uplyne již 
50 let od tragické železniční nehody, 
při které zahynulo 16 osob, 20 bylo 
těžce a 43 lehce zraněno. Nehoda je 
označována jako nehoda u Sebuzí-
na, ve skutečnosti se však stala pár 
desítek metrů od nejbližších obytných 
domů v Církvicích, přibližně v místech, 
kde je dnes část konečné zastávky au-
tobusů linky č. 17.  V těchto místech 
bude na památku obětem železniční-
ho neštěstí umístěna pamětní deska 
za účasti ČTVRTKAŘŮ – ústeckého 
spolku historiků dopravy, Federace 
strojvůdců ČR a ÚMO Ústí nad Labem 
– Střekov.
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Do dalších let přejeme oběma párům hodně zdraví, pohody a hezkých zážitků.
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Městský obvod Ústí nad Labem – 
Střekov vyhlašuje 5. ročník soutěže 
o nejkrásnější květinovou výzdobu 
a vy máte možnost se do této soutěže 
aktivně zapojit. Je připraveno mnoho 
finančních i věcných cen, ale hlavní 
odměnou každého soutěžícího beze-
sporu bude krásně vyzdobené okno, 
balkon či předzahrádka, které přispějí 
k příjemnému životu ve městě.

Městský obvod Ústí nad Labem – 
Střekov, ve spolupráci s Magistrátem 
města Ústí nad Labem, Spolkem pro 
chemickou a hutní výrobu a dalšími 
subjekty se v současné době inten-
zivně snaží udělat kroky, které by 
snížily výskyt nepravidelného zápa-
chu pocházejícího z areálu bývalé 
Setuzy. Z tohoto důvodu byl na we-
bové stránky MO Střekov na adrese 
www.strekov.cz umístěn formulář, 

Soutěž 
o nejkrásnější 

květinovou 
výzdobu

Přihláška do soutěže 
„O nejkrásnější květinovou výzdobu“

Jméno a příjmení ...........................................................................

Adresa bydliště ...........................................................................
kde bude květinová
výzdoba provedena ...........................................................................

Datum narození: ...........................................................................

Telefon/E-mail ...........................................................................

 Účastním se soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkonu

 Účastním se soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu předzahrádky

Souhlasím s podmínkami „Pravidla soutěže O nejkrásnější květinovou vý-
zdobu“ schválenými usnesením Rady MO Střekov č. 53/12/A3.  Podmínky 
jsou zveřejněny prostřednictvím sítě Internet na adrese www.strekov.cz

Datum …………………………….. Podpis ……………………………….

Snížení zápachu z areálu bývalé Setuzy
kam můžete hlásit, když zazname-
náte výskyt zápachu. Tyto informace 
mohou velmi pomoci při hledání pří-
čin tohoto  zápachu. Proto bychom 
Vás chtěli požádat, pokud zápach 
zaznamenáte, poskytněte nám pro-
sím tuto informaci pomocí našich 
webových stránek. Věříme, že Vaše 
pomoc pomůže ke snížení výskytu 
nepravidelného zápachu na území 
našeho městského obvodu.

Informace o poplatku
za komunální odpad

Statutární město Ústí nad 
Labem Obecně závaznou vy-
hláškou č. 5/2010 zavedlo od 
1.1.2011 poplatek za komunální 
odpad.  

Poplatek ve výši 500,- Kč za 
osobu s trvalým pobytem v Ústí 
nad Labem s výjimkou dětí do 3 
let věku (včetně celého roku, ve 
kterém dovrší 3 let) musí být za-
placen do 30. září každého roku.

Podrobné informace jsou pro 
občany k dispozici na www.usti-
nad-labem.cz

V případě nejasností se může-
te s dotazy obracet na inkasní 
oddělení obrátit osobně:

Magistrát města Ústí n.L., Fi-
nanční odbor - inkasní odd., 2. 
patro, Velká Hradební 2336/8



Opět se přiblížil termín každoročního 
cyklo výletu na horu Lovoš. Na tento vr-
chol se již poněkolikáté vydávají obyva-
telé Svádova s rodinami a přáteli kon-
cem června. Tento výlet začíná vždy 
v sobotu ráno společným focením a pak 
již následuje cesta po cyklostezce proti 
proudu Labe směrem na Libochovany, 
Velké Žernoseky a přívozem na druhou 
stranu řeky. Z Malých Žernosek se jede 
Opárenským údolím, kde je poslední 
možnost občerstvení před stoupáním 
na vrchol Lovoše. Samozřejmě, že není 
podmínkou dojet nebo dojít až na vr-
chol, ale pokud vrcholu dosáhnete, mů-
žete se potěšit výhledem na vrcholky 
Českého Středohoří, Polabskou nížinu 
a další zajímavosti.

Těšíme se na všechny, kteří si udělají 
čas a hurá na Lovoš!

Sbor dobrovolných
hasičů Střekov zve

  děti z mateřských školek na 
dětský den s Hasiči     

Akce se koná dne 15. června od 
9,30 hodin v prostorách Střekovské-
ho nádraží u staré vodárny.

Děti se mohou těšit na klání mezi 
školkami, ukázky hasičské techniky 
a hašení i ukázky Městské policie.
 školáky na Den bezpečnosti

Akce se koná u příležitosti konce 
školního roku dne 22. června od 8,30 
hodin do cca 11,30 hodin na Střekov-
ském nádraží u staré vodárny.

Za účasti BESIP, Hasičů HZS – 
SŽDC, Dobrovolných hasičů Steb-
na, Policie ČR, Záchranářů Červe-
ného kříže, Městské Policie Ústí nad 
Labem zde proběhne 
o ukázka hasičských aut a Policie ČR
o  ukázka autonehody – vyproštění 

raněného a jeho ošetření
o ukázka hašení ohně
o  prohlídka staré vodárny a parního 

stroje
o  preventivní činnost BESIP – hasičů 

a Policie ČR
o dopravní hřiště městské Policie
o soutěže

Otevírací doba
hradu Střekov

24.3. – 30.4. ST – NE 9:30 – 16:00
1.5. – 31.5. UT – NE 9:30 – 17:00
1.6. – 31.8. UT – NE 9:30 – 18:00
1.9. – 30.9. UT – NE 9:30 – 17:00
1.10. – 31.10. ST – NE 9:30 – 16:00
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HUDEBNÍ
CÍRKVICE

Srdečně děkujeme všem 
sponzorům za jejichž 
přispění se mohou 
představení opět letos konat.

DUBEN
Sobota 21. 4. 2012 v 16.15
ZAHAJOVACÍ KONCERT    

vystoupení Kytlického chrámového sboru

KVĚTEN
Sobota 19. 5. 2012 v 16.15

DECHOVÝ KVINTET 4 + 1
vystoupení předních hráčů orchestru

Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n./ Labem, 
Divadla F. X. Šaldy v Liberci 

a Severočeské   lharmonie Teplice

ČERVEN
Sobota 9. 6. 2012 v 16.15

MILOŠ BOK    
dirigent dětského sboru, klavírista, skladatel 

Sobota 16. 6. 2012 v 16.15
LUDĚK HAVEL A ZDENĚK HUDÁK     

klavír, varhany, housle

ČERVENEC
Sobota 7. 7. 2012 v 16.15

LADA HADAČOVÁ + HOST   
operní árie, klavír. doprovod

SRPEN
Sobota 25. 8. 2012 v 16.15

JACK WALSH  + HOST
zpěv, varhany, violoncello

 
ZÁŘÍ - DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ, Mladí památkám

Sobota 8. 9. 2012 v 16.15
BEL CANTO 
operní odpoledne

Sobota 15. 9. 2012 v 16.15 
DRÁŽĎANSKÉ TRIO

 KLEINE STADTKAPELLE 
 � étna, kontrabas a viola - barokní a renesanční hudba

ŘÍJEN 
Sobota 13. 10. 2012 v 16.15

VĚRA PÁCHOVÁ
VÁCLAV KRAHULÍK  

operní árie, klavírní recital

Sobota 27. 10. 2012 v 16.15
CANTICA BOHEMICA  

ženský sbor z Litoměřic

LISTOPAD
Sobota 10. 11. 2012 v 16.15
LEE ANDREW DAVISON 

černošské gospely 

PROSINEC
Pondělí 24. 12. 2012 od 14.00

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ   
manželé Moosovými s klavírním doprovodem L. Havla

Středa 26. 12. 2012 v 16.15
BEL CANTO 

vánoční koncert

Všechna hudební představení se konají v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích. Dostanete 
se k nám autobusem č. 17 až na konečnou.

2012

Hurá na LOVOŠ
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Jaro začalo proměnou školní zahrady

Projektový týden ke Dni Země v ZŠ praktické Karla IV., Ústí nad Labem

Po získání grantu na projekt pře-
měny školní zahrady v ZŠ Brná za-
čali s prací hned s prvními teplými 
paprsky slunce. Stařičké tůje u vcho-
du zmizely jako první. Mezi tím při-
spěchal MO Střekov s velkorysým 
barevným darem padesáti sazenic 
primulí a navíc nabídkou odborné 
likvidace pásu náletových křovisek 
u plotu a také mezi pavilony. Tam 
totiž vznikne základ školního arbo-
reta, které je součástí projektu. Děti 
se přímo v zahradě budou seznamo-
vat s různými druhy dřevin. Stromy 
a keře zde budou vysazeny podle 
daných pravidel a u každého bude 
informační tabulka. Realizace pro-
jektu tak, díky finanční podpoře MO 
Střekov, přispěje nejen k obnově 
a zkrášlení prostředí školy, ale k při-
rozenému vzdělávání dětí ve výuce 
i při hrách a různých soutěžích.

Mgr. Pavla Vaicová

Naše škola se připojila ke Dni Země, 
který se slaví již od roku 1970 a jde vů-
bec o největší sekulární svátek probíha-
jící po celém světě.

Den Země je den věnovaný Zemi, 
který se každoročně koná 22. dubna. 
Tento svátek je ovlivněn původními Dny 
Země, které se konaly při oslavách jarní 
rovnodennosti, 21. března, a oslavova-
ly příchod jara. V moderním pojetí jde 
o ekologicky motivovaný svátek, upo-
zorňující lidi na dopady ničení životního 
prostředí. 

V průběhu celého týdne zařadili vy-
učující do výuky jednotlivých předmětů 
prvky ekologické výchovy, žáci 4. - 9. 
ročníků se zúčastnili exkurze do firmy 
AVE, kde se seznámili s třídícími linkami 
na papír a plasty a s organizací sběrné-
ho dvora. Projektový týden byl zakon-
čený Dnem s Amosem, kdy se žáci roz-
dělili do 4 skupin různého věku (např. 
Střekováci, Stylaři, Střelci) a postupně 
navštěvovali stanoviště, na kterých se 
zábavnou formou seznamovali s ně-
kterými oblastmi ekologické výchovy.V 

tělocvičně probíhal štafetový závod, 
jehož součástí byly praktické znalosti 
v třídění odpadu, na dalším stanovišti 
žáci vyráběli koláže z víček od plasto-
vých lahví, vyplňovali znalostní testy, 
kvízy, seznamovali se s ekoznačkami; 
na posledním stanovišti využili inter-

aktivní tabuli při prezentaci dokumentu 
s ekologickou tematikou a seznámili se 
s výukovou pomůckou Život lesa, kte-
rou jsme si zapůjčili ve Středisku eko-
logické výchovy SEVER Litoměřice. 
Na závěr Dne s Amosem jsme vyhod-
notili štafetový závod v tělocvičně a pl-
nění úkolů skupinami na stanovištích. 
V průběhu dopoledne se štafetového 
závodu zúčastnili i žáci přípravné třídy 
a  1. - 3.ročníků, kteří si také na školním 
pozemku zasadili na svém záhonu sa-
zenice salátu.

Projektový týden s ekologickou tema-
tikou pokračoval i další týden účastí žáků 
6. - 9. ročníků v projektu Střediska eko-
logické výchovy SEVER „Řeka Labe – 

Naše společné dědictví“, jehož součástí 
je tzv. vozidlo životního prostředí, které 
je plně vybavenou pojízdnou laboratoří 
a umožní realizaci biologických, che-
mických a fyzikálních měření a praktic-
kou výuku přímo v přírodě. Žáci 4. - 5. 
ročníků se zúčastní výukového progra-
mu Bylinkové čarování přímo v zařízení 
střediska v Litoměřicích.

Projektový týden ke Dni Země se dle 
reakcí zúčastněných žáků vydařil a po-
děkování patří všem vyučujícím, kteří se 
na jeho přípravě a realizaci podíleli. 

M.Prokůpková,
ředitelka ZŠP Karla IV.,

Ústí nad Labem



OBJEKT V Zeleni 530/4, k.ú. Střekov

SOUČÁSTÍ PRODEJE OBJEKTU JSOU I POZEMKY p.p.č. 1562 o výměře 401 m2

p.p.č. 1563 o výměře 1694 m2

p.p.č. 1560 o výměře 1603 m2, vše v k.ú. Střekov

NABÍDKOVÁ CENA 4.500.000,-- Kč

INFORMACE PODÁ Hedvika Tupá, tel.: 475 273 935, 725 036 183

hedvika.tupa@mag-ul.cz

Jedná se o nebytový dům, samo-
statně stojící s podkrovím a čás-
tečným podsklepením, postavený 
na svažitém terénu v zástavbě 
místní části Střekov. Budova má 
obdélníkový půdorys se dvěma 
arkýři a jednopodlažní přístav-
bu. Vstup do budovy je do pod-
sklepené části, další vstup je pro 
zásobování a v 1. NP a směrem 
do zahrady. V podzemním podlaží 
(na úrovni terénu) je vstupní recep-
ce, šatna, chodby, sklady a kotel-
na (výměník). V 1. NP je kuchyň se 
skladovými a přípravnými prosto-
rami (přístavba), jídelna, společen-
ské místnosti, hygienické zařízení, 
kanceláře a schodišťový prostor se 
vstupem do 2. NP. Zde je přijímací 
hala, kanceláře, ústředna a hygie-
nické zařízení. Podkroví bylo vyu-
žíváno jako šicí dílna se skladem, 
kanceláře, sklady, hygienické zaří-
zení a půdní prostor. 

Objekt je vytápěn ÚT dálkovým, 
elektroinstalace světelná a motoro-
vá, bleskosvod osazen. Je zde roz-
vod studené i teplé vody.  Odkana-
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lizování je do veřejné kanalizace. 
V objektu nebyl proveden rozvod 
plynu.

Objekt je prázdný a nevyužívaný. 
Stáří budovy je odhadováno 

na 73 let. 
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JÍZDNÍ ŘÁD 2012

PŘÍSTAVIŠTĚ červenec - srpen

sobota

Ústí n.L - Vaňov 10.35

Dolní Zálezly 11.20

Církvice 11.50

Dolní Zálezly 12.20

Církvice 12.50

Dolní Zálezly 13.20

Církvice 13.50

Dolní Zálezly 14.20

Církvice 14.50

Dolní Zálezly 15.20

Církvice 15.50

Dolní Zálezly 16.20

Církvice 16.50

Dolní Zálezly 17.20

Ústí n.L - Vaňov 18.05

 Porta Bohemica 1 
 - odjezd Dolní Zálezly  - 12.30
 
 Porta Bohemica 1 
 - odjezd Církvice  - 14.05

CENÍK JÍZDNÉHO 2012 

PŘÍSTAVIŠTĚ Ústí n.L - Vaňov D. Zálezly Církvice

Ústí n.L - Vaňov 30 Kč 40 Kč

D. Zálezly 30 Kč 10 Kč

Církvice 40 Kč 10 Kč

Jednosměrná 
cesta

10 Kč

Obousměrná 15 Kč

PŘÍPLATKY ZA:

pes, kočárek 5 Kč

jízdní kolo 10 Kč

CENÍK JÍZDNÉHO 2012

PŘÍSTAVIŠTĚ Ústí n.L - Vaňov D. Zálezly Církvice V. Žernoseky Píšťany

Ústí n.L - Vaňov 30 Kč 40 Kč 50 Kč 60 Kč

D. Zálezly 30 Kč 10 Kč 20 Kč 30 Kč

Církvice 40 Kč 10 Kč 10 Kč 20 Kč

Velké Žernoseky 50 Kč 20 Kč 10 Kč 10 Kč

Píšťany 60 Kč 30 Kč 20 Kč 10 Kč

PŘÍPLATKY ZA:

pes, kočárek 5 Kč

jízdní kolo 10 Kč

JÍZDNÍ ŘÁD 2012

PŘÍSTAVIŠTĚ červenec - srpen

neděle

Ústí n.L - Vaňov 11.00

Dolní Zálezly 11.45

Církvice 12.15

Velké Žernoseky 13.00

Píšťany 13.30

Píšťany -zpět 15.00

Velké Žernoseky 15.30

Církvice 16.15

Dolní Zálezly 16.45

Ústí n.L - Vaňov 17.30

SLEVY

děti do 6 let s doprovodem 100%

děti 7 - 14 let s doprovodem 50%

Senioři od 65 let/studenti 50%

LOĎ MARIE - PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD A CENÍK 2012
PŘÍVOZ CÍRKVICE - DOLNÍ ZÁLEZLY (sobota) s napojením na Portu Bohemicu 1

UPOZORNĚNÍ!!! 
Loď Marie zajišťuje linkovou dopravu, nejedná  se o tradiční výletní loď. Kapacita lodi je 35 osob. Na lodi je zajištěn prodej základního občerstvení. Na lodi není WC.

· REZERVACE možná na tel. čísle +420 605 889 055 
· ČASY ODJEZDŮ se mohou měnit dle stavu hladiny řeky Labe a vlivem povětrnostních podmínek.

· AKTUÁLNÍ INFORMACE: +420 605 889 055,  www.amjirousek.cz/lod.html

LINKOVÁ DOPRAVA (neděle) 

SLEVY

děti do 6 let s doprovodem 100%
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