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Tichý svět nabízí své služby 
lidem s poruchou sluchu z Ukrajiny
Mezi lidmi, kteří byli nuceni kvůli válce 
ve své vlasti opustit své domovy a při-
jít do České republiky, jsou i lidé s po-
ruchou sluchu, kteří se u nás potýkají 
s hned dvojitou komunikační bariérou. 
Neovládají psanou češtinu, ale navíc 
neznají český znakový jazyk. V této slo-
žité situaci jim mohou pomoci kon-
zultantky a konzultanti organizace 

Tichý svět, o. p. s. Sluchově postižení 
nebo jejich rodinní příslušníci a lidé, 
kteří jim pomáhají, se mohou obrátit 
na kteroukoli pobočku Tichého světa, 
kde jim bude nabídnuta podpora.

Ukrajince s poruchou sluchu zde 
mohou podpořit například při řešení 
setrvání nebo cesty jejich rodiny do 
Česka. Dále například s vyřízením růz-

ných povolení, s umístěním dětí do 
vzdělávacích zařízení, s hledáním prá-
ce a v mnoha dalších oblastech. V pří-
padě potřeby je také pomohou nasmě-
rovat na další organizace a iniciativy 
věnující se podpoře lidí se sluchovým 
postižením.

Tichý svět momentálně zveřejňuje 
důležité informace pro klienty na svém 
webu a Facebooku v obou jazycích, 
a to jak ve znakové, tak psané podobě. 
Zároveň navazuje a rozšiřuje spoluprá-
ci s kolegyněmi a kolegy, kteří ovládají 
český i ukrajinský znakový jazyk.

Kontakt:
Michaela Bílková
E-mail: michaela.bilkova@tichysvet.cz, 
tel. kontakt: 725 986 101
Adresa pobočky: 
Hviezdoslavova 614/16,  
400 03 Ústí nad Labem

Přívoz 
přes řeku 

LABE
Přívoz provozuje stejně jako v před-
chozích letech Mgr. kap. Josef Třešňák.  
Jeho provoz je zabezpečen ve spolu-
práci s Městským obvodem Ústí nad 
Labem – Neštěmice. Přívoz slouží vý-
hradně pro dopravu osob, případně 
jízdních kol, dětských kočárků a psů.

SVÁDOV – NEŠTĚMICE

Přívoz pro pěší a cyklisty byl zahájen 
2. dubna 2022.

2. dubna – 30. června  9:00 – 18:00
1. července – 31. srpna  9:00 – 20:00
1. září – 30. listopadu  9:00 – 18:00

Ceník:
Dospělí od 15 let  15,- Kč
Děti od 5 let  5,- Kč
Děti do 5 let  zdarma
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P  zdarma
Pes  5,- Kč
Jízdní kolo, dětský kočárek  5,- Kč

Mgr. Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Nelítostné boje doslova několik stovek kilometrů od nás asi nikoho nemohou nechat 
chladným. I proto jsme se na začátku rozhovoru s Mgr. Pavlem Peterkou, 1. místostarostou, 
a Mgr. Alešou Kymličkovou, 2. místostarostkou, zaměřili na pomoc Ukrajincům na Střekově. 
Dále jsme se nevyhnuli novinkám a plánům s ohledem na rozpočet.

Podpora běženců 
i netradiční aktivity v lázních

Nakolik se v MO Střekov projevil 
příliv běženců?

P. P.: V našem městském obvodě 
prakticky minimálně. Nabídli jsme 
charitě prostory, aby je mohla využívat  
jako větší sklad. Všechna ubytovací 
zařízení jsou na druhém břehu řeky, 
a tak v tomto smyslu ani nemáme 
prostor k nabídce další pomoci.

A. K.: Víme ovšem, že celá řada ute-
čenců z Ukrajiny je ubytována v sou-
kromých objektech, a to v celé oblasti 
Střekova. Projevuje se to i ve školách, 
kde se začínají objevovat ukrajinské 
děti. A  rozdělují se do jednotlivých 
tříd. Na tomto místě bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří si ukrajinské 
utečence berou k sobě, za vše, co pro 
ně dělají – a není jich málo.

Nedávno došlo k oživení Vrbenské-
ho lázní…

P. P.: Jde o poněkud netradiční 
záležitost – airsoft. Všichni bychom 
byli asi nejradši, kdyby došlo k ob-
novení lázeňského provozu, ale 
vzhledem k dezolátnímu stavu ob-

jektu by to s sebou neslo obrovské 
náklady, které by se nikdy nevráti-
ly. Vždyť i běžné bazény nebývají 
výdělečné. Česká federace airsoftu 
objekt vyčistila, zajistila a má při-
praveny i rozvojové plány. V součas-
nosti je v důstojnějším stavu i okol-
ní zahrada.

A. K.: Stručně řečeno jsme rádi, že 
objekt se nějakým způsobem využí-
vá, což kromě jiného zamezí tomu, 
aby se v něm shromažďovaly problé-
mové živly.

Jaké máte plány s letošním rozpoč-
tem?

A. K.: Práce s rozpočtem vždy 
představuje umění možného – co 
dostaneme, rozdělíme podle potřeb. 
Nutně musí fungovat úřad a musíme 
se věnovat úklidu a úpravě zeleně. 
A teprve poté se můžeme zamýšlet, 
jak naložit se zbývajícími prostřed-
ky. Vzhledem ke strmému růstu cen 
máme také poměrně svázané ruce, 
protože logicky za stejný objem pro-
středků pořídíme méně.

P. P.: Příspěvek od města se sice pro 
letošní rok navýšil, ale rychle rostou-
cí ceny – dodavatelé nám nyní garan-
tují ceny pouhých 14 dní – nám při 
jakémkoli plánování úplně nepomá-
hají.

Některé investice ovšem ještě zbý-
vají z loňského roku…

P. P.: Ano, největší z nich, 1,5 mi-
lionu korun, půjde na nábřeží, což 
je dlouhodobě plánovaný projekt. 
Dále nově vybudujeme záchytný 
systém na hřišti ve Svádově, k če-
muž vede potřeba zajištění bez-
pečnosti, zejména dětí. A výrazně 
jsme navýšili prostředky na rekon-
strukce chodníků v našem vlastnic-
tví, což znamená celkovou částku  
dva miliony korun.

A. K.: Do léta by měla být dokonče-
na rekonstrukce dětského hřiště Na 
Pile, kam přidáme i několik herních 
prvků, a opět pokročíme v rekon-
strukci hřiště v Truhlářově ulici, které 
by se mělo otevřít do léta. Zatím není 
otevřeno, protože je ve stavu stavby. 
A například zatravnění pod herními 
a workoutovými prvky vyžaduje tech-
nologickou přestávku, aby nedošlo 
k jeho poškození, např. vytrhání.

Mohou se lidé těšit na Otevření 
řeky v tradičním termínu?

P. P. + A. K.: Jsme rádi, že po dvou-
leté odmlce můžeme občany pozvat 
na tuto akci, která bude pojata jako 
velká veselice pro celou rodinu.

Prosklené prostory na rohu radnice se 
nově využívají k prezentaci rukoděl-
ných prací občanů Střekova (nyní jde 
o Masopust od J. Rena), a tak bychom 
rádi vyzvali občany Střekova, kteří ve 
svém okolí znají někoho, jehož práci 
by bylo hezké prezentovat, aby se nám 
ozvali.
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Proč má podle vás výstavba VRT 
smysl?
O přípravě VRT rozhodl stát, který 
jejich možný vznik nechal prostřed-
nictvím Správy železnic prověřit. Nyní 
jsme ve fázi, kdy máme dokončenou 
studii proveditelnosti. Ta hodnotí eko-
nomickou efektivitu, smysluplnost 
záměru pro společnost a vyhodnocu-
je varianty k další přípravě a realizaci. 
Studie skončila s pozitivním závěrem, 
který následně potvrdila Centrální 
komise Ministerstva dopravy. Data ve 
studii byla podrobena opravdu tvr-
dým posuzovacím procesům, a to ne-
jen u nás v Česku, ale také v zahraničí.

Jaké jsou tedy přínosy tratí pro město?
Jsou nezanedbatelné a týkají se celé 
řady oblastí veřejného života. Do Ústí 
nad Labem se budou moci stěhovat 
centrály různých firem, které se nyní 
musí tísnit v Praze za vysoké nájemné. 
Příliv zaměstnanců se zkušenostmi 

VRT podpoří rozvoj města i kraje,
říká Pavel Hruška ze Správy železnic
Železničáři pokračují s přípravami vysokorychlostních tratí (VRT) v Ústeckém kraji. Před časem 
požádali krajské zastupitele o pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje, v plném proudu jsou 
projekční práce Krušnohorského tunelu a pro úsek pod Řípem hledají dodavatele dokumentace 
pro územní rozhodnutí. Správa železnic také před nedávnem otevřela informační centrum 
v železniční stanici Ústí nad Labem hl. n. Jak nové tratě ovlivní život v našem městě? I na to jsme 
se zeptali vedoucího oddělení přípravy Rychlého spojení 4 Pavla Hrušky.

z oborů s vysokou přidanou hodnotou 
přispěje k růstu mezd v kraji a tvorbě 
nových příležitostí pro jeho obyvatele. 
Může se tak zastavit odliv lidí z regi-
onu, dostupnost ústecké univerzity 
atd. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, 
že pokud časově přiblížíme region 
procházející strukturálními změnami 

k hlavnímu městu či jinému ekono-
micky silnému centru, výrazně mu to 
prospěje. Tady tomu určitě tak bude, 
protože lidé budou z Ústí do Prahy jez-
dit za méně než půlhodinu.

Je stále otevřena varianta úplného 
podzemního řešení VRT pod Ústím 
nad Labem?
Podzemní stanice s sebou přináší vý-
razná rizika při výstavbě, běžném 
provozu i při řešení mimořádných 
událostí. Je potřeba také přihlédnout 
k horizontu možné výstavby termi-
nálu. Podzemní řešení bychom totiž 
mohli realizovat až s výstavbou Stře-
dohorského tunelu, tedy s výhledem 
k roku 2045. Nadzemní řešení by ces-
tujícím mohlo sloužit výrazně dříve, 
nejdéle se spuštěním provozu v přes- 
hraničním Krušnohorském tunelu.

Ohrozí výstavba Středohorského 
tunelu kvalitu života na Střekově?
Zvolená technologie výstavby by měla 
přispět k minimalizaci negativních 
vlivů souvisejících s prováděním pra-
cí. Organizaci výstavby rozpracujeme 
v následující dokumentaci pro územní 
rozhodnutí. V této chvíli nelze postup 
předvídat. Uděláme ovšem maximum 
pro to, abychom životní prostředí oby-
vatel Střekova v době výstavby i pro-
vozu ochránili.

Co nový most přes Labe?
Odpověď je v podstatě stejná jako 
v předchozím případě. Důležité je 
ovšem říci, že nadzemní varianta ter-
minálu Ústí n/L centrum v obvodu 
současné železniční stanice Ústí n/L 
západ nezvětší zábor železnice ve ve-
řejném prostoru města. Tomu může 
přispět právě i nový čtyřkolejný most 
přes Labe, který zaručuje, že ve městě 
nevznikne žádná nová bariéra.

Foto a obrázek: Správa železnic

Zahájení stavby nákupního centra
na Střekově se odkládá
Společnost Saller Group plánuje výstavbu nákupního centra na Střekově již několik let. Její 
projektanti neustále hledají ideální cestu k řešení. Ovšem projekt, který – jak se zdálo – měl velkou 
šanci otevřít dveře návštěvníkům ještě v tomto roce, se protáhne přinejmenším o další půlrok.  
A možná ještě o delší časové období. 

„V tuto chvíli bohužel musím říct vel-
mi nepříjemnou věc – my sami vlastně 
tak úplně nevíme, na čem jsme,“ říká  
Mgr. Pavel Trna z oddělení Expansion 
společnosti Saller Group. „Měli jsme 
jednání s MO Střekov, projekt se dolaďo-
val, následně proběhla jednání na ma-
gistrátu, kde jsme projekt prezentovali 
všem zastupitelům, a ze strany zastupi-
telstva padl požadavek na referendum, 
které proběhlo velmi pozitivně.“ Spo-
lečnost Saller Group pak splnila i dal-
ší požadavky včetně prezentace pro 
veřejnost. Na pozemcích Saller Group 
na Střekově bylo požádáno o změnu 
v územním plánu, která byla bohu-
žel z důvodu formální chyby zrušena 
soudem. Po řadě jednání byl nalezen 
postup, který by umožňoval postavit 

na daných pozemcích kýžené nákupní 
centrum. Ve spolupráci s architektem 
došlo i k úpravě projektu, aby více od-
povídal představám města Ústí nad 
Labem. „Bodem sporu bylo přání měs-
ta, aby na místě vyrostly vícepodlažní 
budovy. My pro ně ovšem prakticky 
nedokážeme najít využití. Naše firma 
se navíc zabývá výhradně provozová-
ním nákupních center,“ vysvětluje Trna. 
Po pozitivním výsledku referenda po-
kračovala společnost Saller Group 
v přípravě projektu. Vždyť i hlasování 
naznačilo, že stavba, která prioritně 
vznikne pro lidi z okolí, nebude mít 
nouzi o návštěvníky. Zřetelná je i pod-
pora ze strany MO Střekov, který chce, 
aby se na místě posílila občanská vyba-
venost – koneckonců projekt nepočítá 

pouze s velkým supermarketem, ale 
v areálu by měl být i retailový prostor 
s řadou malých, příjemných obchůdků. 
Společnost Saller Group se zavázala 
i k vybudování parkovacích ploch, kte-
rých je na místě také nedostatek.

Příprava inženýrské části projektu 
se i díky nešťastnému covidovému 
období plnému omezení o něco pro-
táhla, ovšem na konci roku byl projekt 
v kompletní podobě podán na dotče-
né orgány, aby mohlo být požádáno 
o stavební povolení. Přibližně dvouleté 
období ladění a pilování tedy spělo ke 
zdárnému konci. „V polovině března 
však přišla velmi studená sprcha, a to 
zamítavé stanovisko odboru územního 
plánování a stavebního řádu. Ještě je 
nutno podotknout, že na daném mís-
tě vlastníme tři čtvercové pozemky 
a potřebujeme si přinejmenším pro-
najmout komunikace mezi nimi, aby-
chom dokázali zajistit komfort a bez-
pečí návštěvníků. S čímž město pro 
případ finálního řešení souhlasilo, ov-
šem v návaznosti na zmíněné zamítavé 
stanovisko došlo i k pozastavení žádos-
ti o pronájem komunikací,“ podotýká 
Trna s tím, že vizí je vybudovat na mís-
tě klidnou pěší zónu.

Společnost Saller Group obecně če-
kala rychlejší vývoj, ovšem vše poně-
kud protáhlo zmíněné covidové obdo-
bí. „Nejčerstvější stav je takový, že odbor 
územního plánování a stavebního řádu 
vznesl nové požadavky. Jedním z nich je 
vypracování územní studie, čemuž vy-
hovíme – vždyť nejde o bitvu, ale o spo-
lupráci. Ovšem bavíme se přinejmenším 
o několika měsících dalšího zdržení pro-
jektu,“ říká Trna. Mimochodem, Saller 
Group v Ústí nad Labem vybudovala 
již několik projektů a aktuálně již ros-
te další. Její projekty navíc patří spíše 
k tomu hezčímu, co se v oblasti ná-
kupních center vyskytuje. A tak lze jen 
doufat, že i na Střekově se po vyhlazení 
sporných hran vše podaří. V tuto chvíli 
je bohužel nutno konstatovat, že letos 
to určitě nebude.
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Po půlroční odmlce mohl opět 
proběhnout oblíbený ceremoniál  
vítání občánků. V důstojných pro-

storách bývalé střekovské radnice 
jsme přivítali 14 miminek s jejich 
rodinami.

Vítání nových občánků
Na začátku února se zástupci MO 
Střekov připojili s gratulací a dárkem 
Václavu Hoškovi k jeho 92. narozeni-
nám. Děkujeme za příjemnou společ-
nost a přejeme i nadále pevné zdraví.

OSLAVA 
životního jubilea

Ani nám není lhostejná situace lidí 
z Ukrajiny, kteří utekli před válkou 
a v našem městě hledají pomoc. 
Proto jsme připravili několik polš-
tářů a dek, ošacení a plen a ve čtvr-
tek 17. března jsme pytle a krabice 
předali Krajskému asistenčnímu 
centru pomoci Ukrajině v býva-
lém rektorátu UJEP v Hoření ulici. 
S dětmi situaci průběžně sleduje-
me, hovoříme s nimi na dané téma 
a jsme připraveni pomáhat i v dal-
ších dnech.

HUMANITÁRNÍ POMOC

V pondělí 21. března jsme se vydali 
na jednu z nejžádanějších akcí roku – 
na Matějskou pouť. Bylo nás jen pár, 
kteří jsme byli vybráni. Záleželo na 
chování i známkách. V to očekáva-
né ráno jsme hodili batohy na záda 
a spěchali na vlak. Za branou Matěj-
ské pouti jsme byli vtaženi davem 
a vybírali, na kterou atrakci půjdeme. 
Menší děti lákaly kolotoče, strašidel-
né domy a dráhy, my větší jsme zamí-
řili na adrenalinové atrakce. Celý den 
byl moc pěkný a povedený.

Matějská pouť
Velikonoce jsou odjakživa spoje-
né s kraslicemi. Abychom urychlili 
příchod jara, vyhlásili jsme soutěž 
„O nejkrásnější velikonoční kraslici“. 
Na velikosti, technice ani materiálu 
nezáleželo. Způsobů zdobení kras-
lic je velké množství, což dokázala 
i naše soutěž. Co výrobek – to origi-
nál! Jako vždy se jednalo o povede-
nou akci, což dokazuje i počet sou-
těžních výtvorů od dětí i dospěláků. 
Na vítěze čekala sladká odměna.

Velikonoční 

SOUTĚŽ
Nové, hezké bydlení
V bývalé Modré ubytovně v Purkyňově ulici panuje čilý stavební ruch. Rekonstrukce pádí 
mílovými kroky kupředu, a tak již v létě bude připraveno k nastěhování 34 nových bytů 
– na každém patře jich je sedm (kromě suterénu, kde původně bytový prostor musel 
ustoupit vchodu), přičemž rohové 3 + kk mají rozlohu 90 m2, další tři byty o dispozici  
3 + kk jsou různých velikostí a byt 4 + kk, který je na každém patře jeden, má velikost 87 m2  
– to vše doplňuje ještě byt s dispozicí 2 + kk.

„Nyní jsme ve fázi dokončování vnitř-
ních prostor, příští týden postavíme 
lešení a začneme pracovat na plášti 
budovy. A mezitím, řekněme do konce 
května, proběhnou v souběhu práce 
na interiéru,“ říká Martin Verner, je-
den z jednatelů společnosti Realmart, 
která tuto nemovitost vlastní. Kon-
cem května či začátkem června se 
byty začnou nabízet k dlouhodobému 
pronájmu. Společnost má za sebou 
nejen v Ústí nad Labem, ale i v Krupce 
a Teplicích, úspěšnou historii v tomto 
oboru podnikání. Vlastní zde několik 
objektů, které zrekonstruovala a pro-
vozuje v nich nájemní bydlení. Její 
politika je taková, že byty jsou hezké 
a lidé v nich rádi zůstávají dlouhodo-
bě. „Naše nájmy jsou rozumné, pohy-
bují se ve středních cenových relacích, 
což lidé také oceňují,“ říká Vladislav Cí-
cha, zaměstnanec zmíněné společnos-
ti. „Chtěli bychom napravit pověst této 
lokality,“ podotýká Verner a dodává, 
že podle jeho zkušeností by se to mělo 
podařit. Vždyť hezká budova již sama 
o sobě přináší pozitivní styl a také 
ovlivňuje okolí, což neplatí jen pro stav-
bu jako takovou, ale i pro její obyvatele. 
V současnosti je na magistrátu požádá-
no o změnu územního plánu, v němž 
by se tato lokalita, která je nyní určena 

pro občanskou výstavbu, měla změnit 
na lokalitu pro bytovou výstavbu. Jde 
sice o běh na delší trať, ovšem do konce 
příštího roku by se tuto změnu mohlo 
podařit realizovat. „Jedním z důvodů, 
proč o to žádáme, je nemožnost žádat 
o dotace z programu Zelená úsporám, 
který je určen výhradně pro bytovou vý-
stavbu,“ vysvětluje Verner.

Společnost by také uvítala spolupráci 
městského obvodu i magistrátu se zkul-
turněním okolí nově a vkusně zrekon-
struované budovy. Například hned před 
vchodem je chodník v takřka havarij-
ním stavu, a tak by bylo hezké, kdyby 

magistrát vyšel společnosti vstříc a uve-
dl ho do bezproblémového stavu. „Nyní 
po něm neprojede maminka s kočárkem 
ani dítě na koloběžce,“ říká Cícha.

Další záležitostí, která by budoucím 
obyvatelům určitě pomohla, je vy-
značení parkovacích míst na protější 
straně ulice, aby bylo zřejmé, kde a jak 
mají řidiči zaparkovat. Spoléhat se na 
jejich ukázněnost a ohleduplnost totiž 
mnohdy nestačí.

Zdá se, že vše jde podle plánu, a tak 
se již v létě můžeme těšit na zkvalitně-
ní prostředí i atmosféry dříve nepříliš 
vyhledávané části Střekova.
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ – PRVNÍ POLOLETÍ 2022
SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice – vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy od 25. 4. 2022. 
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky – vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy od  9. 5. 2022.
 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

OBLAST: Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov. Datum svozu: 26. 4. 2022
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00–15.20; Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30–15.50; Církvice: náves 16.00–
16.20; Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25–16.45; Střekov: Novosedlické náměstí 16.55–17.15; Nová Ves: točna 
MHD 17.20–17.40; Kojetice: točna MHD 17.45–18.05; Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15–18.35; Svádov: Vítězná, 
u Štrympla 18.40–19.00

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

II. etapa: Střekov - Osada, Brná
ÚTERÝ 12. 4. 2022: Střekov, Osada za hradem – Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek,  
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu.  
STŘEDA 13. 4. 2022: Brná – Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, 
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá 
stezka (mezi Slunečnou a Jitřní). ČTVRTEK 14. 4. 2022: Brná – Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), 
Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD).

III. etapa: Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 19. 4. 2022: Sebuzín STŘEDA 20. 4. 2022: Církvice. ČTVRTEK 21. 4. 2022: Svádov levá strana – 28. října, 
K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná. PONDĚLÍ 25. 4. 2022: Svádov pravá strana – Chotkova, Jana Želivského, 
Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská.  
ÚTERÝ 26. 4. 2022: Budov, Olešnice, Olšinky – Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná (Olšinky). 
STŘEDA 27. 4. 2022: Kojetice, Nová Ves.

Řemesla

Ne vždy se člověk celý život věnuje oboru, ve kterém se vyučil, 
nebo který vystudoval. Koneckonců dnes jsou změny spíš 
pravidlem než výjimkou. A stejně je tomu i v případě Petry 
Bauerové a její dnes již obecně známé střekovské značky Dorty 
Satir. Přes obchodní akademii, touhu nastoupit k policii a práci 
asistentky zakotvila u cukrařiny. A byla by určitě škoda, kdyby ji 
její životní pouť nenasměrovala právě ke sladkostem.

Jak vše začalo?
Udělala jsem si maturitu na obchodní 
akademii a dělala jsem asistentku. Ne-
vycházím ovšem příliš dobře s nadříze-
nými. A k dortům jsem se dostala díky 
prvním narozeninám dcery – i když 
jsem s pečením dortů měla minimální 
zkušenosti, povedl se. Nebyl úplně do-
konalý, ale sama jsem byla překvapená, 
co se mi podařilo vytvořit. Byl to růžo-
vý dvoupatrový dort s bílými kvítky ko-
pretinek a myškou Minnie. A pak násle-
dovaly další, nejen pro rodinu, ale i pro 
kamarády a kamarádky. A za pár let 
jsem se rozhodla otevřít provozovnu 
na výrobnu dortů a zákusků na zakáz-

ku. Částečně i proto, že díky zmíněným 
vztahům s nadřízenými jsem v té době 
přišla o práci.

Jak dlouhá doba uplynula od první-
ho dortu do otevření provozovny?
Především by mě nikdy nenapadlo, že 
se budu živit něčím takovým. Konec-
konců je to velká změna. Trvalo mi 
čtyři roky, než mi byla kuchyně malá 
a rozhodla jsem se otevřít vlastní pro-
vozovnu a nabízet svoje výtvory i ve-
řejnosti. Nejtěžší bylo asi finální roz-
hodnutí, jestli do toho chci jít, protože 
prostory jsem sehnala přes kamaráda 
relativně rychle.

V současnosti děláte svatební dorty, 
narozeninové dorty, dětské dorty 
a zákuskové dorty. Jak se liší?
Určitě pracností. Zákusky také trvají 
nějakou dobu a vyžadují daný technolo-
gický postup, ale u dortu se všeobecně 
stráví více hodin – pečení, příprava, sle-
pování, zdobení a pak i modelace, kdy 
postavička může trvat i šest hodin. To 
vše samozřejmě dělám sama. Práce je 
to fajn, ale časově velmi náročná.

Ovšem dodnes vás baví.
Dorty dělám s láskou, ale už asi dva 
roky přemýšlím, co dál, protože časová 
náročnost je někdy až hraniční. Abych 
uživila dalšího zaměstnance, musela 
bych brát víc zakázek. A do toho se 
mi příliš nechce. Stále ovšem platí můj 
sen – otevřít si cukrárnu nebo kavárnu, 
kterých je ale v Ústí strašně moc, i když 
konkrétně na Střekově tomu tak není.

Myslíte si, že lidé jsou připraveni 
přijmout dorty či zákusky moder-
ního střihu?
Nezdá se mi to. Řekla bych, že Ústí, 
ač je to moje rodné město a mám ho 
ráda, v poslední době spíše stagnuje, 
což se promítá například i v ochotě lidí 
ochutnat něco nového, ale třeba i vidět 
za dortem čas strávený jeho přípravou 
a vynaloženou námahu. Ne tak docela 
to platí u svatebních dortů. Bohužel 
teď narostla cena vstupních materiálů, 
a tak jsem musela i já zdražit. Což mělo 
za následek pokles počtu kaváren, kam 
dodávám.

Jaký máte názor na nyní stále čas-
tější raw zákusky?
Abych pravdu řekla, nejsem jejich za-
stáncem. Vždyť i šlehačka je lehká. 
Když si chci pochutnat, musím počítat 
s tím, že trochu zhřeším proti zdravé 
životosprávě, ale na druhé straně to 
neznamená, že bych okamžitě přibra-
la kilo nebo dvě. Dnešní doba, kdy je 
„trendy“ mít všechno bez lepku, bez 
cukru atd. mě zatím tak trochu míjí. 
Nepřišla jsem těmto trendům na chuť.

Dokážete odhadnout, kolik dortů 
jste do dnešního dne vytvořila?
To je jednoduché – sedm let oficiálně 
podnikám a jde maximálně o 10 dortů na 
víkend. Počítám-li nějakých 50 aktivních 
týdnů v roce, jsem na čísle 3 000–3 500  
dortů. Můj rekord je sedm svatebních 
dortů za pátek a sobotu – vzhledem 
k tomu, že svatební dorty vozím na 
místo, bylo to opravdu vyčerpávající. 
Když jde o dovoz v rámci Ústí a nejde 

Krásné, chutné, 
ale také nesmírně pracné dorty

o obří dort, vezu ho sestavený. Někte-
ré dorty však mají i 50–60 cm, a tak je 
vozím rozložené a sestavuji je na místě.

Zasáhla vás omezení spojená s covi-
dem?
Bohužel ano. Svateb byl jen omezený 
počet. A když už nějaká byla, konala se 

v týdnu, což mi docela narušilo běžný 
provoz. Oslavy narozenin se také rušily, 
mnohdy ze dne na den. Chápu, že lidé 
měli i strach a nevěděli, co bude, ale 
v konečném důsledku máte vyblokova-
ný termín, který vlastně ten, co si dort 
objednal, nevyužije. Ale to je prostě ži-
vot a riziko podnikání.
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Rozpočtová mizérie
Rozpočet města pro rok 2022 jsem ne-
podpořila z několika důvodů. Jedním 
z důvodů je diskriminace Městského 
obvodu Střekov. Všem, kdo se blíže 
zajímají o fungování města a jeho ob-
vodů, je jasné, že chybí jasná pravidla 
zejména pro financování. Do loňského 
roku bylo možné chybějící finance do-
plňovat z rezervy, kterou měl Městský 
obvod Střekov z privatizace obecního 
majetku. V minulosti se město zbavi-
lo většiny svého majetku za miliardy 
korun. Jednalo se zejména o bytový 
fond. Obvodům připadlo 20 % z ceny 
prodaného majetku, 80 % vylepšilo 
městský rozpočet. Zvykovým právem 
jsou městským obvodům přidělovány 
dotace na zajištění jejich fungování. 
Při neexistenci jasných pravidel v po-
době statutu vidíme, že jsou měst-
ské obvody, které dostávají ze spo-
lečného balíku více peněz. Jedná se  
o MO Severní Terasa a Neštěmice. Těm 
byly v roce 2019 navýšeny rozpočty  
o 2,2 mil. Kč každému na úkor měst-
ského obvodu Střekov, kterému byla 
zkrácena dotace na provoz o 4 mil. Kč. 
Pravda, Střekovu byly peníze nakonec 
vráceny, ale dotace 2,2 mil. Kč je pre-
ferovaným obvodům poskytována na-
dále. Letos také. 

V minulosti se osvědčilo sebrat pe-
níze Střekovu, proč to tedy opět ne-
zopakovat? Letos dostane náš obvod 
o 1,4 mil. Kč méně, protože tentokrát 
chybějí peníze Městskému obvodu Cen-
trum. Z dětství si pamatuji pohádku 
„bohatým bral a chudým dával“, tady se 
ovšem bere „chudým“. Městský obvod 
Střekov totiž nemá žádný majetek, kte-
rý by byl dalším zdrojem příjmů pro ob-

vodní pokladnu. Má jen dotace, které, 
jak vidíme, závisí jen na libovůli měst-
ských zastupitelů. Pocítíme to všichni. 
Aby v našem obvodě bylo možné udr-
žet čistotu, budou muset být z dotace 
na zeleň použity 2 mil. Kč na mzdy ve-
řejně prospěšných pracovníků. Budou 
tak chybět peníze na údržbu zeleně. 

Eva Outlá, zastupitelka (PRO!Ústí)

 Napsali nám zastupitelé

Johann Schicht je konečně náš! 
Opuštěná a chátrající hrobka Johanna Schichta na střekovském hřbitově má konečně 
konkrétního majitele a může doufat v záchranu. Po několikaletém úsilí a opakovaných 
pokusech se v prosinci loňského roku podařilo přesvědčit většinu zastupitelů města,  
aby se přihlásili k vlastnictví šestice nejvýpravnějších hrobek v katastru města, a uctili tak 
odkaz významných historických osobností Ústí nad Labem. 

Johann Schicht, zástupce druhé ge-
nerace průmyslnického rodu mydlářů 
a zakladatel slavné střekovské továr-
ny, řídil podnik až do své smrti v roce 
1907. Dopracoval se do pozice do-
minantního dodavatele pracích pro-
středků, jedlých tuků a olejů v habs-
burské monarchii. Jeho majestátní 
secesní hrobka měla tento mimořádný  

podnikatelský úspěch zafixovat na 
věčnost. Georg a Heinrich, synové 
a dědicové průmyslového impéria, ne-
chali zbudovat umělecky a řemeslně 
hodnotné dílo. Hlavní zásluhu na vý-
běru autorů měl zřejmě Georg, který 
byl známý jako milovník kultury, pod-
porovatel umělců a sám byl amatér-
ským malířem a pěvcem. Volba padla 

na sochaře Heinricha Karla Scholze, 
který pařil ve Vídni k uznávaným aka-
demickým umělcům a později se stal 
profesorem. Měl severočeské kořeny 
– pocházel z Luhu u Raspenavy ve 
Frýdlantském výběžku. K zakázce při-
zval svého častého spolupracovníka, 
architekta Wilhelma Pleiera, jenž se 
pro změnu narodil v Oseku, ale také 
působil ve Vídni. 

Navrhli a do roku 1912 realizovali 
působivý koncept nezastřešené hrob-
ky ve formě půlkruhového presbytáře. 
Půlkruh tvoří mohutné kamenné blo-
ky z lasturnatého vápence, který dílu 
dodává živý přírodní a zároveň před-
historický charakter. Barevně dílo zvý-
razňují monolity červené žuly s mo-
saznými nápisy pohřbených. V centru 
ční památka na samotného továrníka 
s jeho bustou z bílého mramoru na 
pozadí zlaté skleněné mozaiky. Po 
stranách ji lemují připomínky obou 
Johannových manželek. Nad nimi se 
skví nápis „LASSET UNS LIEBE LE-
BEN“, což ve volném překladu zname-
ná „ŽIJME LÁSKU“. Text ilustrují sou-
soší po obou stranách apsidy. Jejich 
význam popisuje článek z roku 1913 
v časopise Wiener Bilder. „Levá zná-
zorňuje lásku, která vzpomíná na po-
zemský život a klesá do hrobu, pravá 
touhu po vzdálených horizontech, kte-
ré člověku tanou na mysli, ale nemůže 
jich dosáhnout.“ Otištěná fotografie 
čerstvě dokončeného díla dokládá, co 
všechno v minulosti ukradli zloději 
kovů – chybí mísy na oheň a kovová 
branka, také část nápisů, a to včetně 
celého jména Johann Schicht.  

Po roce 1930 rodina hrobku rozšíři-
la o triumfální předpolí lemované ka-
mennými zídkami a opatřené schodiš-
těm z čela a z boků. Tato úprava z pera 
Paula Brockardta, dvorního architekta 
Schichtů, významně umocnila monu-
mentálnost celé funerální památky.  

Hrobka měla na rozdíl od ostatních 
štěstí, že do ní nemohli proniknout 
vykradači ostatků, neboť vstup je 
zasypán hlínou. Jinak je ovšem v ne-
radostném stavu. Vedle škod způso-

bených zloději barevných kovů, za-
pracoval zub času a agresivní ovzduší. 
Zlatá mozaika se takřka celá oloupa-
la, povrch mramorové busty se drolí. 
Řada vápencových bloků je uvolně-
ných a v předpolí hrobky stojí okolo 
dvacítky urnových náhrobků. Náklady 
na opravu lze odhadovat na několik 
set tisíc korun. Avšak umělecká a his-
torická hodnota památky pro Střekov 
a Ústecko obecně za to stojí. Vždyť Jo-
hanna Schichta vyhodnotili obyvatelé 
města v roce 2006 jako největšího Ús-
tečana.  

Ze souboru opuštěných hrobek 
nově přijatých do majetku města se 
na střekovském hřbitově nachází ještě 
hrobka někdejšího ředitele chemičky 
Alexandera von Wöllfela. Za péči by 
však stála i řada dalších, které zatím 
nadále zůstávají bezprizorní.  

Martin Krsek, zastupitel Střekova  
a Ústí nad Labem(PRO! Ústí)
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Proč nefungují městské obvody? – 2. díl
Jak to funguje jinde?
V minulém díle jsem se pokusil osvět-
lit, co vlastně znamená statut města 
a jaké výhody má statutární město 
oproti jiným městům. Jde zejména 
o možnost členit město na menší jed-
notky – buď městské části, nebo měst-
ské obvody. Klíčové je pak v případě 
existence městských částí nebo obvo-
dů nastavení jednotlivých kompetencí 
(státní správy a samosprávy) a také na-
stavení financování. Ani jedno, ani dru-
hé není v případě města Ústí nad La-
bem nastaveno správně, a lze tak říct, 
že to v našem městě nefunguje právě 
i kvůli zastaralému statutu města. Jak 
to však vlastně funguje jinde, kde mají 
statut a zároveň městské obvody?

Je třeba zopakovat, že z celkové-
ho počtu 26 statutárních měst má 
pouze 8 českých a moravských měst 
vlastní statut a je vnitřně členěno: Os-
trava (23 městských obvodů), Plzeň 
(10 městských obvodů), Pardubice  
(8 městských obvodů), Liberec (1 měst-
ský obvod), Brno (29 městských čás-
tí), Opava (8 městských částí), Praha  
(57 městských částí) a Ústí nad Labem 
(4 městské obvody). 

Většina statutárních měst člení svůj 
statut (což je fakticky městská vyhláš-
ka o vnitřním uspořádání města) na 
vlastní vyhlášku a pak na přehledné 
přílohy. Většina jich má také členění 
statutu postaveno dle jednotlivých věc-
ných oblastí správy města (a dle roz-
sahu státní správy a samosprávy). Pro 
rozumné porovnání Ústí nad Labem 
stačí vzít pět nejvýznamnějších sta-
tutárních měst mimo hlavního města 
Prahy, které má dokonce svůj vlastní 
zákon o hl. m. Praze (č. 131/2000 Sb.). 

Pro inspiraci a také orientaci v ce-
lém systému fungování města pro jeho 
nastavení si lze vzít příklad z Liberce, 
Pardubic, Plzně, Ostravy a Brna.

Jak tedy mají tato města ve svých 
statutech vyjasněno nastavení fun-
gování vzájemných vztahů město 
vs. obvody?
Liberec – vztah mezi městem a obvo-
dy je popsán velmi obecně; Pardubice 
– velmi detailní nastavení vztahů mezi 
městem a obvody; Plzeň – vztah mezi 
městem a obvody není explicitně po-
psán, vyplývá z vymezení rozsahu 
působnosti obvodů + celoměstských 
orgánů; Ostrava – vztah mezi městem 

a obvody je dán důkladným rozděle-
ním pravomocí u jednotlivých oblastí, 
fungování však není popsáno konkrét-
ně; Brno – řešeno samostatným člán-
kem ve statutu, existuje zde také in-
stitut tzv. Sněmu starostů, statut má 
také preambuli čemu a komu slouží, 
jde o velmi přehledný a dobře nasta-
vený statut.

Jak mají tato města ve svých statu-
tech vyjasněno financování obvodů?
Liberec – obvod má přímý podíl na da-
ňových příjmech města daný koefici-
entem ve výši 0,75 (základ je určen dle 
počtu obyvatel, podílu státní správy 
atp.); Pardubice – koeficienty z daňo-
vých příjmů města jsou stanoveny pro 
každý obvod individuálně a na základě 
počtu obyvatel; Plzeň – bez obecného 
mechanismu výpočtu příjmů pro obvo-
dy (rok co rok); Ostrava – příjmy obvo-
dů z daně z nemovitostí, z vytěžených 
nerostů, 3 % pro obvody z celoměst-
ských peněz na investice, 10 % pro  
obvody z celoměstských peněz na 
provoz, část přebytku hospodaření 
města pro obvody, přerozdělování na-
staveno dle klíčů (investice, provoz); 
Brno – členění příjmů městských částí 
je rozděleno na účelové a neúčelové, 
u neúčelových (silnice, zeleň atp.) sta-
novuje město každoročně koeficient 
pro každou městskou část, dále jsou 

to dotace městským částem pro plně-
ní celoměstských funkcí, samostatně 
jsou vypočítávány příspěvky na výkon 
státní správy v rámci městských částí.

Na tomto místě je nutno zmínit, že 
způsob a zajištění financování ob-
vodů není v Ústí na Labem řešeno 
nijak a statut města na něj vůbec 
nemyslí!
Otázek a záležitostí k nastavení fungo-
vání je samozřejmě mnohem více, jako 
například zajištění financování – kro-
mě provozu a státní správy také inves-
tic. Tomu má však smysl se věnovat až 
ve vybraných vzorech pro Ústí nad La-
bem. Proč mohou být pro Ústí vzorem 
Brno a Pardubice se dozvíte v dalším, 
třetím díle tohoto seriálu. Blíží se pod-
zimní komunální volby, a tak to může 
sloužit jako dobré téma v záplavě vše-
možných slibů ze všech stran.

Ing. arch. Jiří Němeček, zastupitel 
(PRO! Ústí)

Proč nefungují městské obvody?
3. díl. Brno a Pardubice vzorem.

Proč nefungují městské obvody?
4. díl. Co je nastaveno špatně v Ústí?

Proč nefungují městské obvody?
5. díl. Co se stane když … ?

Problematika odpadních vod
Na základě poznatků získaných v rám-
ci probíhajících kontrol nakládání s od-
padními vodami upozorňuje Magistrát 
města Ústí nad Labem obyvatele stá-
vajících nemovitostí bez možnosti při-
pojení na obecní kanalizaci na často se 
vyskytující nedostatky, které předsta-
vují porušení vodního zákona. Pokud 
je nemovitost zkolaudována s nepro-
pustnou jímkou/žumpou, je dle sou-
časně platné legislativy nutné jímku 
pravidelně vyvážet k tomu oprávněnou 
osobou a doklady o vývozu (obsahující 
jméno toho, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, lokalizaci 
jímky, množství odvezených odpad-
ních vod, datum odvozu, název osoby, 
která odpadní vodu odvezla a název 

čistírny odpadních vod, v které budou 
odpadní vody zneškodněny) uchová-
vat pro případ kontroly po dobu mi-
nimálně dvou let. V případě podezření 
na propustnost jímky je třeba ověření 
těsnosti stávající, dostatečně kapa-
citní jímky, a to provedením zkoušky 
těsnosti jímky a přívodního potrubí 
(případně osazení nové jímky s ga-
rantovanou těsností). Odkanalizování 
trvale obydlené nemovitosti prostřed-
nictvím žumpy je provozně nejnáklad-
nější variantou zákonného nakládání 
s odpadními vodami. Pokud je stávající 
nemovitost zkolaudována s jiným způ-
sobem nakládání se splaškovými voda-
mi (vypouštění předčištěných splaš-
kových vod do vod povrchových nebo 

podzemních prostřednictvím septiku 
či domovní ČOV) nebo je uvažováno 
o změně odkanalizování z jímky na 
čistírnu odpadních vod či septik s ná-
sledným dočištěním odpadních vod, je 
toto nakládání s vodami možné pouze 
na základě platného povolení. K vydá-
ní povolení k nakládání s vodami je pří-
slušný vodoprávní úřad, tedy zde Ma-
gistrát města Ústí nad Labem, odbor 
životního prostředí, oddělení ochrany 
vod, který zároveň čistící zařízení (vy-
hovující současné legislativě) povoluje 
i stavebně. Pro bližší informace ve 
věci odkanalizování objektů může-
te kontaktovat Magistrát města Ústí 
nad Labem, odbor životního prostře-
dí, oddělení vodního hospodářství, 
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 
00 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 271 
111, www.usti-nad-labem.cz.
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Vrbenského lázně ožívají

Nová aréna není prvním hřištěm, které 
ČFA provozuje – v Chabařovicích již je 
úspěšný herní park o rozloze 102 804 m2,  
který je rozdělen na několik částí evo-
kujících taková místa jako Afghánistán 
či Normandie, ale například i mapu ze 
hry Call of Duty Killhouse. Na Střeko-
vě bude atmosféra jiná, zaměřená na 
boje v městském prostředí. „Poohlíželi 
jsme se po vnitřním hřišti, protože CQB 
(Close Quarter Battle, tj. boj v uzavře-
ných prostorách) jednoduše chybělo. 
Budovu posoudil i statik a zdejší pro-
středí našim potřebám vyhovuje,“ říká 
Jiří Kaňka. Prostor hřiště je v součas-
nosti dimenzován na pohyb přibližně 
50 hráčů a hrát se bude o víkendech, 
a to vždy jednou za dva týdny. Chystají 
se i noční akce, ovšem samozřejmě se 
zachováním nočního klidu, tj. maxi-
málně do 22.00.

A jaká je vlastně situace airsoftu? Na 
rozdíl od paintballu, který je oblíbený 
jako součást teambuildingových akti-
vit různých společností, se mu věnuje 
poměrně soudržná komunita, přičemž 
každý hráč má vlastní výbavu – a zbra-
ně nejsou levné. A navíc jde o srdeč-
ní záležitost, takže lidé se hře věnují 
velmi pravidelně. „V Ústeckém kraji je 

V březnu odstartoval pro mnohé trochu netradiční život bývalých Vrbenského lázní. Byla zde 
otevřena airsoftová ČFA aréna Střekov s hrací plochou přes 1 649 m2, třemi schodišti, servisem 
zbraní, off zónou, občerstvením a dalšími službami. Zahájení pod vedením Jiřího Kaňky, 
prezidenta České federace airsoftu z.s., se zúčastnili i zástupci vedení MO Střekov.

v porovnání s ostatními regiony České 
republiky nejvyšší počet týmů a hráčů 
– týmů je okolo 35 a v nich působí na  
3 000 hráčů, a tak jsme rádi, že jsme 
měli možnost otevřít nové hřiště,“ vy-
světluje Kaňka. Zatím jde o amatérská 
klání, ale postupně se zvyšuje i spor-
tovní úroveň. Srovnání hráčů umožní 
i zbrusu nová soutěž s názvem ČFA 
CUP 2022, která již byla zahájena. Když 

ČFA před devíti lety začínala, šlo o ryze 
nezávaznou hru. Ovšem jako u všech 
sportovních aktivit s tréninkem či hrou 
hráči „rostou“ – a již zmíněná soutěž 
jim poskytne možnost srovnání.

Vznik CQB arény v bývalých lázních 
je opravdu daleko od tradičního pojetí 
budovy, avšak nelze než přivítat jakou-
koli aktivitu, která toto dlouho zane-
dbávané prostředí oživí. 



Spoj čísla 1–93 a uhodni, jaká budova je na obrázku.

Spoj čísla 1–106 a uhodni, jaká památka (v historické podobě) je na obrázku.

V Brné byl letos na konci ledna u příležitosti nedožitých 100. narozenin vzdán hold generálu Jaroslavu Klemešovi. 
Zúčastnila se ho i jeho dcera, která na proslaveného výsadkáře vzpomíná s ohromnou láskou. Jmenuje se... 

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 12. května 2022 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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Pro volnou chvilku
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Za finanční podpory společnosti AUTO  
ÚL byl na Střekovském nábřeží u KO-
LOcafé zprovozněn tzv. CykloHub. Jde 
o servisní cyklostanici, u níž je mož-
né opravit drobné závady či dohustit 
pneumatiky. „Děkujeme společnosti 
Auto ÚL, která tento stojan městu po-
skytla. Doufám, že bude nyní dobře 
sloužit nejen Ústečanům, ale i dalším 
cyklistům, kteří tuto cyklostezku využí-
vají,“ uvedl k tomu městský cykloko-
ordinátor Jan Vácha.

PRAKTICKÝ 
pomocník 
na nábřeží 






