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PŘÍVOZ 
přes řeku Labe
Od 1. června do 30. září je v provo-
zu přívoz mezi Církvicemi a Dolními 
Zálezly. Přívoz slouží výhradně pro 
dopravu osob, jízdních kol, dětských 
kočárků a psů.

CÍRKVICE – DOLNÍ ZÁLEZLY 

ODJEZDY

 Církvice Dolní Zálezly
 9:00 9:15
 10:00 10:15
 11:00 11:15
 12:00 12:15
 13:00 13:15
 14:00 14:15
 15:00 15:15
 16:00 16:15
 17:00 17:15
 18:00 18:15

Dospělí od 15 let:  15,- Kč
Děti od 5 let, dětský kočárek,  
jízdní kolo, pes:  5,- Kč
Děti do 5 let, držitelé  
průkazu ZTP a ZTP/P:  zdarma

Nový komunitní plán péče
Současný Komunitní plán péče obce 
s rozšířenou působností Ústí nad La-
bem 2018–2021 je strategický doku-
ment města, jehož záměrem je udrže-
ní, rozvoj nebo vznik nových sociálních 
(či souvisejících) služeb a programů. 
Snahou je, aby vyhovovaly občanům 
v rámci celého Ústecka a reagovaly na 
jejich potřeby.

Nový komunitní plán je určen pro 
následující roky 2023–2026. Protože 
pro tvůrce plánu je důležité znát názor 
občanů, dovolujeme si vás tímto oslo-
vit a požádat o vyplnění dotazníku. Cí-
lem je nejen zjištění kvality stávajících 
sociálních služeb poskytovaných v Ústí 
nad Labem a okolí, ale především zjiš-

tění aktuálních potřeb, postřehů a ná-
zorů v oblasti podpory péče o občany 
z různých cílových skupin a v oblasti 
podpory rodinné politiky zajišťující 
kvalitu života rodin na Ústecku.

Dotazníkové šetření je zcela ano-
nymní. Formulář dotazníku bude ote-
vřený až do 31. července 2022. Výsled-
ky z tohoto šetření budou důležitými 
podklady pro vypracování nového ko-
munitního plánu peče. Město vyzývá, 
abyste se podělili o své názory, návr-
hy a připomínky na sociální služby 
a související aktivity v Ústí nad Labem 
a v blízkém okolí. Pomůžete tím naplá-
novat služby tak, aby lépe reagovaly na 
vaše potřeby či zájmy.

Odkaz ve formátu QR kódu na for-
mulář dotazníkového šetření:

Odkaz na webové stránky města 
s informací o přípravě nového ko-
munitního plánu:
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/
uredni-portal/seznamy-zprav/aktual-
ni-informace/novy-komunitni-plan-
-pece.html

Odkaz na formulář dotazníkového 
šetření:
https://forms.gle/Wse7GNHUb2T-
2Cx6B7

Mgr. Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Po dlouhém období omezení se letos na začátku května na nábřeží opět konala 
velká akce Otevírání řeky, a to v tradičním termínu. Uprostřed pokračujících 
oprav a rekonstrukcí na různých místech Střekova také přišla velmi dobrá zpráva 
– přidělení dotace na dešťovku. Nejen o tom jsme si povídali s místostarosty 
Střekova – Mgr. Pavlem Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou.

Vydařená akce a plán 
na nakládání s dešťovkou

Jak se letos vydařilo Otevírání řeky?
P. P.: Podle mě bylo skvělé. Přišla 

ohromná spousta lidí a naštěstí vyšlo 
i počasí. Vždyť na přípravách, které 
prakticky nejsou vidět, se strávilo devět 
měsíců. Dokonce až do poslední chvíle 
se nám hlásili stánkaři, takže rozmani-
tost nabídky občerstvení byla také vel-
ká. A myslím si, že návštěvníci ocenili 
i vystupující, protože od Michala Ne-
svadby, který dokázal nadchnout nejen 
malé děti, po večerní koncert si každý 
mohl najít to svoje. Podle reakcí se zdá-
lo, že prakticky všichni byli nadšení.

Co vám v současnosti dělá největší 
radost?

A. K.: Dostali jsme dotaci na dešťov-
ku ve výši 1,2 mil. Kč, což nám výrazně 
pomůže. Plánujeme vybudování dvou 
obrovských nádrží se vsakováním 
za starou radnicí, které nám umožní 
zalévání dvou velkých parků. Máme 
z toho obrovskou radost, vždyť jsme 
na to čekali téměř čtyři dlouhé roky.

P. P.: Dostali jsme dotaci ve výši 80 %,  
což je opravdu vysoká částka. Napří-
klad na památky nezřídka dostáváme 
okolo 20 %. V konečném důsledku 
můžeme investovat 1,5 mil. Kč. Tím 
se také zahájí revitalizace přilehlého 
parku. Dotaci máme do příštího roku 
a stavební povolení již bylo vystaveno, 
a tak nic nebrání tomu, abychom za-
hájili výběrové řízení. 

Co dalšího se za poslední měsíce po-
dařilo?

P. P.: Aktuálně se dokončuje posled-
ní část hřiště v Truhlářově ulici, a tak 
doufáme, že před prázdninami se ote-
vře, aby ho lidé mohli začít využívat. 
Faktem také je, že mnoha věcí – např. 
nového trávníku – si lidé ani nevšim-
nou, případně se jim zdají podobné 
jako dřív, ale při porovnání fotek je 
zřetelný diametrální rozdíl. I proto 
jsme museli dodržet tzv. technolo-
gickou přestávku, aby se nový, krásný 
trávník hned neponičil.

Co vás čeká v letních měsících?
A. K.: V rámci participativního roz-

počtu se začíná realizovat rekonstruk-
ce hřiště Na Pile. A na nábřeží vznik-
nou nové ostrůvky a dojde k osazení 
lavičkami, novými koši a novými sto-
jany na kola. Radost máme i z KOLO-
café, kde se rozšiřuje dřevěné pódium, 
na které se skládají sami lidé.

P. P.: Právě z této kavárny u cyklo-
stezky vzniklo jakési přirozené cent-
rum, kde se lidé rádi scházejí. A i jiné 
části cyklostezky ožily – vyrostla nám 
tu nová zmrzlinárna Zelenkovic ko-
peček a v Brné byla vybudována pro-
menáda okolo koupaliště, což podle 
mého názoru mnoho lidí ocení. Kou-
paliště se navíc otevřelo cyklistům. 
Cyklostezka je hojně využívaná a začí-

ná se ukazovat, že má potenciál i pro 
místní podnikatele.

A jak pokračují opravy sakrálních 
památek?

A. K.: Vzhledem k tomu, že letos 
jsme na tuto oblast nedostali žádné 
dotace, soustředíme se na drobnější 
památky, z nichž je aktuálně na řadě 
kříž v Sebuzíně. Je velmi významný 
a máme k němu i legendu, takže po-
dobně jako v Olešnici u něj bude infor-
mační cedule. Doufejme, že tuto opra-
vu se podaří zrealizovat ještě letos.

Probouzejí se po období omezení 
k výraznější činnosti i spolky?

A. K.: Spolky nám dělají dlouhodo-
bě radost, a to bez ohledu na to, zda 
jsou omezení, nebo nikoli. Jejich čin-
nost je pro život v obvodě nepostrada-
telná, a tak bych jim chtěla touto ces-
tou poděkovat za vše, čemu se věnují 
– vždyť to dělají pro komunitu, která 
to dokáže ocenit.
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Další pohled na možnost 
nové výstavby v Kramolech

Dotčená parcela se nachází v Ústí nad 
Labem na pravém břehu řeky Labe. 
Stojí v konfiguraci třech výškových 
dominant: krajský soud, silo bývalých 
Severočeských tukových závodů (Se-
tuza), které je mimo provoz, a Mari-
ánský most, který byl postaven v roce 
1998 podle projektu prof. Romana 
Kouckého. Na druhém břehu Labe je 
významná geomorfologická dominan-
ta, Mariánská skála. Parcela o rozloze 
zhruba dva hektary prošla bouřlivým 
vývojem. Na konci 19. století zde stála 
kompaktní bloková zástavba, kde žila 
spíše nižší třída. Mezi lety 1976 a 1988 
zde proběhlo několik odstřelů (jako 
v celém městě), které měly uvolnit 
místo pro vetší sektorovou výstavbu, 
ke které však nikdy nedošlo. Od roku 
1989 zde nic nestojí. V současné době 
tady společnost Saller Group, které 
pozemky patří, chce postavit jedno-
podlažní supermarket.

Střekovská zastupitelka Ing. Eva 
Outlá (PRO! Ústí) se rozhodla oslovit  
Ing. arch. Dominika Otta (v té době 
studenta FA ČVUT), autora seminární 
práce z letního semestru 2020 s ná-
zvem Doplnění městské struktury 
Ústí nad Labem – Kramoly.

Jak jste se dostal k  tématu zástavby 
dolního Střekova?

Téma dostavby vypsal doc. Beneš 
jako téma seminární práce na Fakul-
tě architektury ČVUT. Jako bývalý 
městský architekt Děčína a krajský 
architekt Ústeckého kraje věděl, které 
lokality jsou vhodné pro jeho pedago-
gickou činnost s námi, tehdy studenty. 
A já jako rodilý Ústečan neváhal, loka-
lita mi je dobře známá.

Čeho jste se držel při zpracování va-
šeho návrhu zástavby dolního Stře-
kova a prázdných proluk?

Při práci architekta je jako první 
krok nutné provést podrobnou ana-
lýzu okolí. Zkoumali jsme historické 
snímky, charakter zástavby i okolní 
architekturu. Z analýz jsme zjistili, že 
dolní Střekov skrývá velký potenciál. 
Ústí má spousty brownfieldů, které 
čekají na svojí příležitost. Střekov není 
výjimkou.

Má město ovlivňovat, co, jak a kde 
se bude stavět, nebo to má nechat 
živelně na vlastnících pozemků?

Město musí být silným partnerem 
pro soukromý sektor, aby investoři 

ve městě chtěli investovat a vytvářet 
nové příležitosti. Tím mám na mysli 
zejména pracovní pozice a byty. Zá-
kladním předpokladem pro stavění je 
kvalitní územní plán, který v Ústí není. 
Město však nikomu neříká, jestli má 
mít zelenou nebo červenou fasádu.

Smyslem územního plánování je 
rozčlenit město do celků určených 
k bydlení, rekreaci, výrobě, obchodu, 
dopravě. A například také, kde město 
už končí a začíná krajina. To je v Ústí 
důležité, protože jsme obklopeni cen-
ným Českým středohořím a Krušnými 
horami. Ačkoli se to může zdát pře-
hnané, kvalita žití ve městě začíná 
u územního plánu.

V čem si myslíte, že je zásadní pro-
blém v tom, že na tak cenných po-
zemcích u krajského soudu už dáv-
no něco nestojí?

Majetkoprávní vztahy a absence 
územního plánu. Německý develo-
per věnující se výstavbě obchodních 
center na periferiích pravděpodobně 
zakoupil pozemky s vidinou rychlého 
zisku, což nakonec vedlo k této pato-
vé situaci. Zároveň město není pevné 
v tom, jaká pravidla nastavit.

Myslíte si, že referendum předsta-
vuje vhodný nástroj k tomu, jak 
rozvíjet město a jak v něm správně 
stavět?

Co se týče referenda o výstavbě ve 
městě, myslím si, že je to nesmysl. 
Územní plánování je odborná činnost, 
stejně odborná jako například lékař-
ství nebo soudnictví. Neumím si před-
stavit, že hlasujeme v referendu napří-
klad o vině nebo nevině obžalovaného. 
Veřejnost se však výstavby ve městě 
účastní – participuje, připomínkuje, 
zlepšuje, vznáší podněty. K tomu je 
také zapotřebí kvalitní komunikace ze 
strany města a v neposlední řadě i plat-
forma, na které se diskuse může ode-
hrávat. V jiných městech tuto diskusi 
vytváří kancelář architektury města.

Ve vašem návrhu zachováváte stá-
vající ulice. Proč? Developer je chce 
zrušit.

V mém návrhu zachovávám stá-
vající ulice proto, že jsou časem pro-
věřené – vznikly v druhé polovině  
19. století. Ulice Varšavská je jasnou 
osou, která prochází od Činoherního 
studia až k patě Mariánského mostu. 
Z hlediska městotvornosti tvoří ulice 
mřížku pro bloky o délce cca 90 met-
rů, což je přesně to, co lidé potřebují.

Tak je postavená většina čtvrtí  
z 19. století, v Ústí třeba městské blo-
ky na Klíši. Ulice jsou v majetku města, 
vedou v nich inženýrské sítě. Nepřed-
pokládám, že je v zájmu města ulice 
zrušit a prodat.

Myslíte si, že má bydlení a tím i vý-
stavba bytů v centru Střekova bu-
doucnost?

Ano. V Ústí se nestaví takřka žád-
né byty, poptávka však existuje. Lidé 
se ještě stále uchylují k individuální-
mu bydlení v rodinných domech, a to 
proto, že jim trh nenabízí dostatečně 
kvalitní a pohodlnou bytovou zástav-
bu městského typu. Dolní Střekov má 
výbornou polohu – pár set metrů od 
hlavního nádraží, blízko do centra, 
dobré napojení na hromadnou dopra-
vu. A také má cennou zónu s cyklostez-
kou podél Labe. Navíc bude Ústí na-
pojeno na vysokorychlostní trať, která 
zkrátí cestu do hlavního města na  
25 minut a do Drážďan na 20 minut.

Co byste na svém návrhu vyzdvihl 
jako to nejdůležitější a nejpřínos-
nější pro Střekov a proč?

Můj návrh prověřuje hustotu a po-
tenciál parcely. Hledá, kolik podlaží 
parcela tzv. snese, aby ulice byly stále 

prosvětlené. Myslím si, že parcely mají 
potenciál pro vytvoření cca 650 bytů 
a aktivní parter s obchody naprosto 
různého charakteru. Dalším téma-
tem je veřejný prostor uličních profilů 
a veřejných či poloveřejných dvorů. 
Projekt také prověřuje možnost par-
kování – kapacitní parkoviště navrhuji 
v podzemním podlaží, jak pro rezi-
denty, tak pro návštěvníky obchodů. 
Funkce nemusí být jen bytová, může 
zde vzniknout i drobná administrativa 
nebo např. služby.

Z projektů jsme zjistili, že lokalita je 
cenná a zasloužila by si územní studii, 
která by stanovila nějaký směr, jak zde 
stavět. Celé území by se dalo napří-
klad etapizovat, nabídnout i drobněj-
ším investorům.

Má podle vás větší váhu pro urba-
nistický návrh zástavby touha Stře-
kovanů po nákupech, nebo dlouho-
dobý rozvoj dolního Střekova dle 

určitých urbanistických pravidel 
garantovaných městem?

Myslím, že jedno nevylučuje dru-
hé. Poptávka po nákupních plochách 
může být zanesena do nového územní-
ho plánu a ten může prověřit vhodné 
lokality a navrhnout množství obchod-
ních ploch. Současný návrh ovšem při-
pomíná způsoby devadesátých let.

Co si myslíte, že nejvíc vadí na sou-
časném návrhu nákupního cent-
ra u krajského soudu obyvatelům 
v jeho bezprostředním okolí?

Na současném návrhu lidem vadí 
především hluk z automobilů a velké 
parkoviště, které je navrženo. Velké 
zpevněné plochy se v létě přehřívají, 
nízká zástavba nevrhá žádné stíny.

Nikdo nechce trávit čas na parkovi-
šti před obchodním domem. Další věc 
je vzhled, navržený montovaný dům 
patří na periferii města, a nikoli přímo 
do jeho středu.

Záležitost výstavby supermarketu v dolním Střekově mezi 
místními obyvateli značně rezonuje. Na jedné straně je zde 
rezignace na kvalitní městskou zástavbu a na straně druhé 
jistý odpor proti stavbě patřící spíše na periferii než do 
centra města.
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Nově zrekonstruovaný dům poblíž nábřeží

Rekonstrukce domu od fáze zajištění 
nejrůznějších nutných povolení po fi-
nální dokončení trvala téměř tři roky. 
Nakonec se vše podařilo a spodní část 
Žukovovy ulice tak oživí nabídka bytů 
v uspořádání 2 + kk, každý o rozloze 
50 m2. Plánuje se, že zde budou byd-
let lékaři a sestry z ústecké nemoc-
nice. Budova je kompletně zateplená, 
a tedy nízkoenergetická. Na izolace 
se obzvlášť dbalo, a tak jsou zde izo-
lované nejen stěny a plášť budovy, ale 
i podlahy. To samozřejmě znamená 
nižší náklady na energie, což obzvláš-
tě v současné době, kdy ceny energií 
i vytápění překonávají jeden rekord za 
druhým, představuje pro budoucí ná-
jemníky milý bonus. Vytápění domu 
je zajištěno centrálním kondenzačním 
plynovým kotlem a ohřev vody je na 
elektřinu. Okolo domu bude zámková 
dlažba a nové obrubníky.

Ač se to v současném stavu nemusí 
zdát, před kolaudací vznikne u zadní 
strany domu ještě zpevněná plocha, 
kterou bude možno využít pro par-
kování. To je důležité, protože okolí 
nábřeží parkovacími plochami příliš 
neoplývá. Zmíněná kolaudace se plá-
nuje na pozdní léto a v září by se měli 
nastěhovat první nájemníci. Původní 
plán realizace byl o poznání kratší, 

6

Dům č. p. 762 v Žukovově ulici ještě nedávno nebyl v příliš dobrém stavu. Poté ho však koupil 
soukromý investor s výhledem vybudovat v něm důstojné bytové jednotky. Nyní se rekonstrukce 
blíží k závěru a je jasné, že zde bude deset bytů a společné prostory. Vzhledem k aktuálnímu vzhledu 
a kvalitě jde o vítanou investici, která svým dílem přispěje ke zvýšení kvality života v našem obvodu.

ovšem poměrně známá situace nedo-
statku stavebních materiálů na trhu 
postihla i tuto rekonstrukci.

Soukromý majitel objektu si po-
chvaluje i spolupráci s ÚMO Střekov, 
který mu od prvopočátku vycházel 
maximálně vstříc. Vždyť zmíněný dům 
byl roky v havarijním stavu, a tak prá-

vem panovaly obavy ohledně jeho bu-
doucího využití. Ty však nový majitel 
vyvrátil – koneckonců investice tohoto 
typu není malá, a tak má zájem o ná-
jemníky, kteří zde budou bydlet stabil-
ně a rádi. A zároveň nejen hezký dům, 
ale i jeho nájemníci ovlivní okolí, a to 
bezpochyby pozitivním způsobem.

Alternativní přístup 

ke vzdělávání

Název komunitního vzdělávacího cent-
ra vychází z loga, které pro něj vytvořil 
akademický malíř Karel Hájek a které 
je inspirováno ptačí rodinou. Zaklada-
telky centra tedy přemýšlely, zda by 
toho bylo možno nějak využít – a bylo! 
„Prostor u nás je menší, útulnější, a tedy 
vhodnější pro žáky, kteří mají problém 
například se socializací ve větších cel-
cích. Právě pro ně má toto prostředí 
bezpečný, řekněme hnízdní charakter,“ 
vysvětluje Mgr. Eva Železná, jedna ze 
zakladatelek.

Jednou z předností centra je práce 
s malým počtem dětí. To znamená, že 
učitelé a učitelky mají na každého da-
leko víc času než v běžné třídě, což ně-
které děti potřebují poměrně výrazně. 
Kdyby se ve školní třídě mělo každé 
dítě dostat během vyučovací hodiny 
ke slovu, učitel na něj má vyčleněn 
čas pohybující se mezi 30 sekundami 
a minutou. Hnízdo nabízí dětem da-
leko delší čas – mezi 10 a 12 minuta-
mi. Navíc je zde sice pevně stanovený 
rozvrh, ovšem může docházet k jeho 
úpravám, pokud se například určité 
téma zvládne dřív, případně pokud 
jsou žáci viditelně unavení.

V současnosti navštěvují Hnízdo žáci 
druhého stupně, a to tak, že v lichém 
týdnu sem docházejí žáci 6. a 7. tříd  
a v sudém týdnu žáci 8. a 9. tříd. V týd-
nu, kdy není výuka, se žáci připravují 
samostatně doma s možností konzul-
tace – ovšem někteří dávají přednost 
docházení do centra i mimo dny svojí 
výuky, protože se jim lépe připravu-
je s pocitem, že jsou v kolektivu než 
úplně o samotě. Pro příští školní rok 
se navíc plánuje otevření „klasické“ 
malotřídky, primárně pro děti 1. třídy, 
ovšem s možností účasti i dětí z vyš-
ších tříd prvního stupně.

Jak již bylo uvedeno, centrum je za-
měřeno na pomoc školákům v rámci 

Již delší dobu u nás existuje možnost vzdělávat děti „doma“. 
Vyučování mimo školu může probíhat těmito způsoby: dítě 
si vzdělává rodič sám doma, skupina např. pěti dětí se učí 
dohromady střídavě u rodičů jednotlivých dětí, případně dítě 
navštěvuje nějaké vzdělávací centrum. Právě třetí možnost 
nabízí centrum Hnízdo ve Svádově.

Centrum hnízdo
Komunitní vzdělávací centrum – Ústí nad Labem, z. s. 
Vítězná 123, Ústí nad Labem – Svádov
info@kvc-ul.cz, zeleznaeva@kvc-ul.cz, 603 568 916, 777 969 398
Měsíční poplatek: 3 500 Kč

domácího vzdělávání. Děti se scházejí 
každý den kolem osmé hodiny ranní 
a v 8.15 začínají se společnou prací. 
Denně se věnují na třem až čtyřem 
předmětům a kromě výchov a růz-
ných volitelných předmětů se postup-
ně zabývají učivem všech předmětů. 
Výuka končí většinou ve 12.30, nej-
později ve 13.30.

A jak je vše začleněno do vzdělá-
vacího systému? Žáci jsou stále ve-
deni na svých kmenových školách, 
ale nenavštěvují je, ovšem dvakrát 
ročně musejí absolvovat přezkoušení 
– tradičními metodami prověřování 
znalostí (ústní či písemné zkoušení) 
nebo tzv. portfoliovým přezkoušením 
(žák předloží portfolio tvořené jeho 
pracemi, na nichž v průběhu polole-
tí pracoval). Také je možné domluvit 

si průběžné přezkušování či konzul-
tace, pokud jsou tomu pedagogové 
nakloněni. 

V centru je ovšem také zavedena 
forma hodnocení, aby žáci věděli, 
v čem jsou jejich silné stránky a kde 
naopak musejí přidat. Sami si navrhují 
známky a pedagogové jejich předsta-
vy korigují. Žáci tak získávají před-
stavu, jak dobře mohou u zmíněného 
přezkoušení uspět.

„Všichni pedagogové v centru jsou 
aprobovaní a mají za sebou více než 
dvacetiletou praxi. Jedinou výjimku 
tvoří učitel chemie, jenž je v součas-
nosti studentem, což ovšem nikterak 
nesnižuje jeho erudovanost a vstřícný 
přístup k dětem,“ vysvětluje Mgr. Jana 
Eislerová, druhá ze zakladatelek cen-
tra.

Součástí pobytu v centru jsou i čin-
nosti venku – kultivace okolní zahra-
dy, případně jízda na kolech a kolo-
běžkách na přilehlé cyklostezce atd. 
A podobně jako v běžné škole je výuka 
čas od času prokládána i návštěvami 
pěkných míst a vzdělávacích akcí.

Zatím se v komunitním centru 
Hnízdo vystřídalo 11 dětí, přičemž 
v současnosti zde působí dvě skupiny 
po třech žácích, ovšem již v příštím 
roce se jejich počet rozroste.

A závěrem je nutno také uvést, že 
centrum letos ve dvou termínech  
(4.–8. července a 8.–12. srpna) zorga-
nizuje příměstský tábor s názvem Ces-
ta kolem světa.
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Rekreace

Koupaliště Brná nabízí zásadní novinky

„Koupaliště Brná letos zahájilo provoz 
podstatně dříve než v jiných letech, a to 
29. dubna. Byl to pátek a na tento den 
i následující víkend jsme zorganizovali 
dny otevřených dveří se vstupem zdar-
ma. Vzhledem k tomu, že i počasí se vy-
dařilo, návštěvníci dorazili v hojném po-
čtu,“ říká Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel 
příspěvkové organizace, s tím, že každý 
mohl přijít, prohlédnout si areál, pří-
padně se pokochat krásným pohledem 
na labské údolí.

V areálu koupaliště bylo realizováno 
mnoho změn, které nevyžadovaly vý-
razné investice – vše bylo provedeno 
svépomocí. „Konkrétně řečeno: již na 
jaře jsme zahájili výrazný prořez dřevin. 
Dále byl odstraněn vysoký plot u restau-
race, která je v majetku soukromého 
subjektu, čímž se otevřel krásný výhled 
na údolí řeky Labe. Také, a nejen v mís-
tech okolo zmíněné restaurace, byla pro-
vedena rekultivace trávníků i zcela nová 
výsadba, další úpravy zeleně a prořezy,“ 
vysvětluje Alena Sejková, pracovnice PR 
a marketingu.

Městské služby Ústí nad Labem mají 
vizi, jak by se koupaliště mělo v budouc-
nosti rozvíjet. Na jejím základě vznik-
la podrobná studie. Obrázky ze studie 
jsou umístěny přímo na místě, kde vzni-

kl tzv. info point, což je prostor bývalé 
plážové knihovny. Návštěvníci tak mají 
možnost k vyjádření názoru. Případně 
také bez ohledu na vizualizaci mohou 
napsat, co jim na koupališti chybí. Mno-
ho námětů je zajímavých a žádný z nich 
nezapadne. „Například nás nenapadlo, 
že by návštěvníkům chyběla zrcadla či 
hodiny – nyní jsou tyto prvky již v areá-
lu rozmístěny,“ podotýká Sejková s tím, 
že již v minulých letech areál obohatilo 
dětské hřiště, stolní fotbal či stolní te-
nis. Nezanedbatelným prvkem jsou sto-
jany na kola. Ta bylo dříve možné odklá-
dat pouze na vyhrazené placené místo. 
Nové stojany jsou v současné době k dis-
pozici zdarma, ovšem v průběhu sezony 
lze očekávat zavedení menšího poplat-
ku. Stojany jsou důležité i kvůli tomu, 
že přímo okolo areálu koupaliště vede 
cyklostezka, která je obzvláště v létě 
hojně využívána – a v případě krásného 
počasí lidé nejen přicházejí pěšky, ale 
také přijíždějí na kole. Kapacita koupali-
ště je 3 500 lidí, přičemž zatím na jejím 
začátku přicházejí nižší stovky návštěv-
níků. Na vrcholu léta je však kapacita 
téměř vždy využívána plně.

„Bez ohledu na to, zda je slunečno, 
nebo zataženo, minimálně v jednom 
z bazénů je zaručená teplota vody  

27 stupňů Celsia. V tuto chvíli se za-
měřujeme na rekreační bazén, který je 
nejvyužívanější,“ říká Vohryzka. Další 
důležitou novinkou pro tuto sezonu je 
Promenáda Brná, která kolemjdoucím 
nabízí možnost projít zdarma na ná-
dvoří, kde se nacházejí stánky s občer-
stvením – zde přibylo několik nových 
provozovatelů, a tak by nabídka měla 
být pestřejší než v minulých letech. 
Dále lze projít až dolů k řece a v klidu 
relaxovat. Cesta zpět vede okolo ba-
zénu. Jde tedy o ideální nabídku pro 
zájemce o procházku či menší piknik. 
„Placený prostor je vždy jasně označen, 
takže se nemůže stát, že by se lidé ne-
vědomky dostali do potíží. Doufáme, že 
i ti, kteří nevyhledávají koupání v bazé-
nu, si přijdou odpočinout. Nově jsme na-
vázali spolupráci s Chill&Fun – pronajali 
si hřiště na plážový volejbal, kde budou 
nabízeny různé akce. Navíc se tak na-
bídka obohatila o street food, včetně le-
gendárních burgerů. Zanedlouho se na 
tomto místě objeví i workoutové hřiště,“ 
říká Sejková.

V neposlední řadě je nutno podotk-
nout, že Koupaliště Brná má vlastní 
stránky na sociálních sítích, kde jsou 
vždy uvedeny aktuální informace 
ohledně režimu a cen.

Městské služby Ústí nad Labem se již přes 15 let starají mimo jiné o bazény, sauny, koupaliště 
a sportovní areály ve městě. Na území Střekova jde o koupaliště v Brné, kde je na novou 
sezonu připraveno pro návštěvníky, a nejen pro ně, hned několik novinek.

8

V  areálu letního Koupaliště Brná u řeky 
Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, se 
nachází rekreační bazén s tobogánem, dětské 
brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro 
rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete 
lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy 
protéká. Zde to však možné je.

Zdarma je k dispozici chill zóna s plážovou 
knihovnou, dále stolní fotbálek a ping-pong. 
Novinkou je #brna_photopoint v podobě obřího 
křesla. Na nejmenší návštěvníky čekají prolézačky 
s houpačkami.

Samozřejmostí je bezbariérové sociální zařízení, 
šatny, zázemí pro rodiče s dětmi s přebalovacím 
pultem a možností ohřátí kojenecké stravy. 
V sousedství je hřiště na plážový volejbal. Na 
koupališti je možné občerstvit se u několika stánků 
s posezením. Pokud doma zapomenete brýle, 
opalovací krém a další drobnosti, můžete si je zde 
také pořídit. Přestože areál disponuje přilehlým 
parkovištěm, můžete přijet i na městském kole, 
které si zde můžete zapůjčit i vrátit.

Koupaliště je v provozu od konce dubna do 
srpna/září (podle počasí a epidemiologické 
situace). Adresa jeho stránek na Facebooku je 
https://www.facebook.com/koupalistebrna.
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Pěstitelství Pěstitelství

Svádovské jahody mají zvuk
Za názvem Zahrada Svádov stojí Ing. Jaroslav Štrympl a jeho manželka. Tato rodinná farma 
se nachází v údolí řeky Labe, přímo na okraji Ústí nad Labem. Její hlavní náplní je pěstování 
zemědělských plodin, a to především jahod, brambor a zelí. Dále se zabývá pěstováním 
obilí, krmné řepy, cibule, hrášku, česneku a chovem ovcí. Za jahody dostala ocenění 
Regionální potravina a za brambory získala v soutěži o nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje ocenění Laura.

„Přímo jahodami se zabýváme více než 
15 let, ovšem již předtím se jim věnoval 
můj otec. To bylo od roku 1965, v době 
státního statku. Pokračujeme tedy 
v rodinné tradici. A stále nás to baví,“ 
říká Ing. Jaroslav Štrympl, jehož jsme 
oslovili v době začátku letošní sklizně 
přímo uprostřed plantáží. Jahoda je 
výrazně sezonní plodina, a tak se ve 
Svádově, stejně jako jinde, stále snaží 
prodlužovat dobu, kdy plodí. Původně 
se sklizeň omezovala přibližně na tři 
týdny, ovšem mimo jiné díky používá-
ní foliovníků se ji podařilo prodloužit 
o další tři týdny dopředu a vzhledem 
k vysazování určitého množství saze-
nic později se lidé mohou na jahody tě-
šit naopak v pozdějším období. „Letos 
jsme jahody začali prodávat 3. května 
a určitě budou do poloviny července. Již 
pátým rokem pěstujeme jahody hydro-
ponickým způsobem a především raná 
sklizeň pochází z foliovníků, což je dobré 
i z hlediska vzhledu, protože v ovzduší je 
v té době velké množství pylu, od něhož 
jahody chráníme, a jsou tak na pohled 
lesklejší,“ podotýká Štrympl s tím, že 
rozloha plochy se v současnosti i z dů-

vodu růstu nákladnosti vstupů snížila 
přibližně na polovinu a zároveň se zin-
tenzivnil přístup k jejich pěstování. Tak 
lze zvýšit výnos i o 100 %. S tím jdou 
ruku v ruce i modernější pěstitelské 
způsoby, aby půda, která je po dlouhé 
době již vyčerpaná, stále dokázala jaho-
dám dávat, co potřebují. A navíc je tu 
boj s přesličkou, již prakticky nelze zli-
kvidovat. Ve Svádově již dlouho nejsou 
závislí na vodě z Labe. Mají tři vlastní 
vrty a všechna pole jsou pod kapkovou 
závlahou, kdy ke každé rostlince vede 
vlastní hadička, což je výrazně úsporný 
způsob zavlažování.

V každém případě jsou české jaho-
dy ze Svádova vyhledávané – lidé si 
pro ně jezdí přímo na stánek, který 
se nachází na hlavní silnici, přibližně 
250 metrů od plantáží, ovšem Zahra-
da Svádov má ještě další dva stánky 
v Ústí nad Labem a na vrcholu sezony 
prodává i ve vybraných supermarke-
tech Globus.

Ač to pro mnohé může být překva-
pivé, péče o jahody je prakticky celo-
roční. „Už v půli února plníme květiná-
če substrátem, a tak se vše protáhlo 

i do zimního období. Trochu volnější 
je prosinec a leden, ale jinak jde o prů-
běžnou záležitost. Navíc musíme dělat 
i na všem ostatním a opravovat tech-
niku. Nezřídka se stává, že i z dovole-
né se musíme vrátit o několik dní dřív, 
protože něco zkrátka nepočká,“ říká 
Štrympl. Bez sezonních pracovníků by 
se ve Svádově neobešli. V zemědělství 
je o pracovní sílu obecně nouze – sem 
však již dlouhodobě dojíždějí Ukrajin-
ky, jimž Zahrada Svádov zařizuje pra-
covní víza. Zemědělství je totiž dosti 
specifické a ochotu pracovat v něm 
sdílí bohužel stále méně lidí.

A jaké jsou tedy zmíněné nové tren-
dy v pěstování? „Prakticky celý svět 
přechází na foliovníky, pod nimiž jsou 
jahody jako v bavlnce, aniž by to ovliv-
nilo jejich chuť. Ty ovšem nemůžete mít 
všude, protože jsou velmi nákladné, 
a to i s ohledem na oddenky, které nám 
vozí z Nizozemska – sází se na začát-
ku února a za 60 dní se můžeme těšit 
na sklizeň,“ vysvětluje Štrympl. Právě 
nákup oddenků od specializovaných 
pěstitelů je pro zdraví a kvalitu jahod 
zásadní. Obecné přesvědčení, že by 

v takovém množství bylo jahody mož-
no množit známým zahrádkářským 
způsobem, je mylný a představuje je-
den z hlavních mýtů, který v této ob-
lasti mezi lidmi panuje.

„U českých jahod je výhoda, že se 
ráno natrhají a lidé je mají prakticky 

okamžitě a v plné zralosti, řekněme 
do půl hodiny. Naopak jsou náchylné 
na počasí. Pro jahody je ideální, když 
je přes den okolo 20 stupňů a v noci 
řekněme okolo 10 stupňů. Přesvědče-
ní mnohých, že nejlepší jsou vedra, se 
nezakládá na pravdě. Vysoké teploty 

jahodám naopak nesvědčí, dokonce je 
i obtížné je sklízet, protože rostou příliš 
rychle a nemají dostatek cukrů, tj. ne-
jsou sladké. Nejdou ani trhat, protože 
jsou příliš měkké,“ říká Štrympl závě-
rem s tím, že letos bude jahod dost 
a ve vysoké kvalitě.
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Proč nefungují městské obvody? – 3. díl

BRNO A PARDUBICE VZOREM
Proč něco vymýšlet znovu, když je 
nejlepší převzít osvědčenou a dobrou 
praxi odjinud a přizpůsobit ji místním 
podmínkám? O tom by měl být dneš-
ní díl seriálu věnujícímu se městským 
obvodům. Z celkem osmi českých 
a moravských statutárních měst, kte-
rá jsou členěná na obvody, jsme vybra-
li pět měst k podrobné analýze (Libe-
rec, Pardubice, Plzeň, Ostrava, Brno). 
Jak má těchto pět měst upravené 
vnitřní vztahy včetně nastavení pravi-
del financování obvodů, jsem v kostce 
popsal v minulém díle.

Vyloženě dobrou inspirací a vzorem 
jsou však z pětice uvedených měst pří-
mo Pardubice a Brno. Pardubice díky 
tomu, že velikostně odpovídají více-
méně Ústí nad Labem (zhruba 90 000 
obyvatel, město na Labi). A hlavně mají 
velmi detailní nastavení vztahů mezi 
městem a obvody. Pardubice mají také 
jasně vyřešeno financování obvodů 
a realizaci investic. Brno, i když je to 
druhé největší město naší země, má 
poměrně nový a z gruntu schválený 
statut města postihující snad úplně 
všechny činnosti samosprávy i státní 
správy na území celého města. Všech 
29 městských částí Brna tak má zcela 
jasno v tom, kolik peněz na jakou čin-
nost dostanou a také kdo za co zodpo-
vídá. Nehledě na to, že již dlouhodobě 

řeší otázky bydlení celoměstsky a mají 
pro to oporu právě ve statutu města. 

Kdybych si měl tedy vybrat a vy-
tvořit zcela nový funkční a komplex-
ní statut města, vybral bych si určitě 
Brno. Pojďme se podívat detailněji, 
v čem jsou tato dvě města inspirativní 
a čím jsou ideálním vzorem pro Ústí 
nad Labem.

Pardubice
1)  Nastavení fungování města versus 

obvodu je ve statutu velmi detailní.
2)  Rozdělení kompetencí města a ob-

vodů dle státní správy a samosprávy.
3)  Podíly na příjmech města stanove-

ny pro každý obvod na základě po-
čtu obyvatel.

4)  Obvody jsou účastníky stavebního 
řízení a dva z osmi obvodů mají sta-
vební úřad.

5)  Financování investic je řešeno ve 
statutu, a to včetně spoluúčasti ob-
vodů a města.

Brno
1)  Nastavení fungování městských 

částí je perfektní – včetně tzv. Sně-
mu starostů.

2)  Každá oblast správy je rozdělena 
dle kompetencí města a městských 
částí včetně rozdělení na státní 
správu a samosprávu, včetně hos-

podaření s majetkem a způsobu 
svěřování majetku do správy měst-
ským částem, finanční správy a fun-
gování příspěvkových organizací 
města a městských částí.

3)  Financování je stanoveno mimo 
jiné dle plnění celoměstských funk-
cí; příspěvky na neúčelové financo-
vání (zeleň, silnice atp.) jsou každo-
ročně stanoveny koeficientem pro 
konkrétní městskou část zvlášť. 
Stanoven je také způsob výpočtu 
příspěvku na státní správu vykoná-
vanou v rámci každé městské části.

4)  Městské části mají stavební úřady 
a vyjadřují se k investičním zámě-
rům na svém území.

5)  Investice z dotací jsou zajišťovány 
centrálně městem, které může po-
věřit městskou část k výkonu této 
funkce. Město vede přehled inves-
tičních akcí na území města.

Sečteno a podtrženo: Brno má ve svém 
statutu velký rozsah správy a oblastí 
rozčleněný mezi vlastní město (a jeho 
centrální orgány) a městské části, při-
čemž městské části mají vlastní sta-
vební úřady. Brno má komplexní na-
stavení koordinace města a městských 
části (celkem jich je 29), což je zavr-
šeno institutem tzv. Sněmu starostů. 
Brno má vymezení staveb a území 
s celoměstským významem, kterým je 
nutné věnovat ze všech stran největší 
pozornost. Finanční příjmy městských 
částí jsou nastaveny dle rozumných 
parametrů, včetně nastavení principu 
účelových a neúčelových dotací. Na-
staveny jsou také termíny pro plnění 
jednotlivých procesů a způsob vymá-
hání lhůt k jejich plnění. Brno je tak 
ideálním městem pro inspiraci a pře-
vzetí struktury a náplně celého statutu 
města. Kéž by se Ústí nad Labem stalo 
v tomto směru Brnem.

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

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

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

Schicht versus Žukov
Zastupitelé magistrátu promarnili na 
dubnovém jednání dosud největší šan-
ci na návrat historického názvu ulice 
Johanna Schichta do střekovské mapy. 
I přes doporučení historiků a veřejnou 
podporu části obyvatel inkriminované 
ulice odmítli těsnou většinou na pro-
test proti ruskému útoku na Ukrajinu 
smazat z uliční cedule jméno kontro-
verzního sovětského maršála Georgije 
Konstantinoviče Žukova.

„Jeho podíl na porážce nacismu byl 
nepopiratelný. S městem Ústí však 
nemá nic společného a jeho pováleč-
né působení je značně kontroverzní. 
Ve funkci ministra obrany SSSR totiž 
vypracoval podrobný plán na surové 
potlačení protisovětského povstání 
v Maďarsku (1956),“ konstatoval v od-
borném posudku ředitel ústeckého ar-
chivu Petr Karlíček. A zároveň dopo-
ručil vrátit se ke jménu střekovského 
průmyslníka Johanna Schichta, které 
stejná ulice nesla do roku 1945.

Argumentem zastupitelů, kteří byli 
proti přejmenování, byl výsledek an-
kety vyhlášené magistrátem, v níž 
většina účastníků byla proti. Jenže 
anketní otázka zněla značně manipu-
lativně. Neinformovala o ničem jiném, 
než o administrativní zátěži, která je 
s přejmenováním spojená. Navíc se 
do ní nezapojilo ani 14 procent oby-

vatel dané lokality. „Nevím, kdo dělal 
jaký bleskový průzkum a jak, ale mě 
se nikdo neptal, stejně jako mých zná-
mých v okolí. Zato vím, že u nás v ulici 
je názor, i přes nepříjemnosti spojené 
s výměnou občanského průkazu, jed-
noznačný. Podporujeme to. Je to jas-
né gesto nesouhlasu s ruskou invazí. 
Zároveň hlavní třída Střekova, dnešní 
Žukovova ulice, by nevznikla, kdyby 
nebylo Setuzy, kterou založil továrník 
Schicht,“ napsala ještě před hlasová-
ním všem zastupitelům Ludvika Víto-
vá, která v ulici bydlí 40 let.

František John, soused o pár domů 
dál, je pro změnu proti. Připadá mu 
nemístné řešit přejmenování, když 
je ulice pro svůj žalostný technický 
stav vyhlášená jako střekovský tan-
kodrom. I Ludvika Vítová by nejraději 
spojila návrat historického jména uli-
ce s její rekonstrukcí. „Kdy jindy chce-
te takové rozhodnutí udělat, když ne 
teď, kdy válka vyvolaná Ruskem nám 
zuří takřka za rohem? Tak směle do 
toho, držím vám, naši zastupitelé, pal-
ce. Buďte odvážní a aspoň jednou hr-
dinové, jako prezident Zelenskyj. Když 
to všechno lidem z Žukovovky vysvět-
líte (aspoň dopisem), tak to všichni 
pochopí a vy se o své hlasy ve volbách 
nemusíte bát, ba naopak,“ podotkla. 
Na tom by se nejspíš obyvatelé „Žuko-

vovky“ shodli. Bohužel s nimi nikdo 
takovou diskusi nevedl a můj návrh 
uspořádat ji alespoň dodatečně pod-
pořilo jen 8 z 37 zastupitelů.

Podle posledních informací se po le-
tech prázdných slibů začalo pracovat 
na projektové dokumentaci a proběh-
lo geodetické zaměření. Slibně zní i to, 
že projektant dostal na základě tlaku 
hnutí PRO! Ústí zadání vrátit ulici 
alespoň částečně reprezentativní ráz 
z Schichtovy éry, tedy kvalitní dláždě-
ní chodníků a aleje stromů. Termín re-
konstrukce bohužel zatím není stano-
vený. Věřím však, že i kdyby v té době 
už byla válka na Ukrajině minulostí 
(a rozhodně si to přejme), jakákoli an-
keta mezi obyvateli nově zrekonstru-
ované ulice ukáže, že si přejmenování 
většinově přejí.

V dubnu alespoň vznikl na střekov-
ském nábřeží vedle Benešova mostu 
Park rodiny Schichtů. Byl dosud beze-
jmenný, a tak pojmenování nevyvolalo 
kontroverze. Park sice nemá zrovna 
nejdůstojnější podobu, ale i tak je to 
po více než 70 letech poprvé, kdy se 
jméno Schicht vrací do veřejného pro-
storu. Navíc se do letošního rozpoč-
tu Střekova podařilo prosadit částku  
250 000 Kč na architektonicko-výtvar-
nou soutěž na „Pomník rodiny Schich-
tů“, který by měl park ozvláštnit.

Martin Krsek, 
zastupitel ÚMO Střekov a Magistrátu 

města Ústí nad Labem (PRO! Ústí)

Ulice Johanna Schichta přibližně v roce 1915 (Tak to bylo na Ústecku…)
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Traduje se, že vyobrazení Budovského vodopádu se stalo předlohou pro inscenaci Weberovy opery Čarostřelec ve vídeňské 
opeře. Autorem scény s názvem Vlčí rokle, jejíž název se shoduje s místním divokým údolím, i když podle dostupných 
obrazů a informací byla inspirace známým vodopádem spíše vzdálená, byl malíř s kořeny v Trmicích. Jmenoval se…

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 29. srpna 2022 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Křížovka / Z radnice

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, 
www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Číslo 3/2022 vyšlo 6. června 2022. Zdarma. Náklad 7 000 ks výtisků. Vydavatel: Statutární 
město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 
31. Redakční rada: Mgr. Aleša Kymličková, Mgr. Hana Melzerová, MBA, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Tomáš Tulinger, Mgr. Eva 
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Návrat tradiční akce
Po dvouleté covidové pauze se ná-
vštěvníci konečně dočkali 5. ročníku 
akce Otevírání řeky, kterou pořádá 
Městský obvod Střekov a která tradič-
ně probíhá 8. května na Střekovském 
nábřeží. Letos byla zaměřená na širo-
kou veřejnost a tomu odpovídal do-
provodný program i pozvaní hosté.
Vše zahájil několikanásobný mistr svě-
ta, Evropy i České republiky a rekord-
man v biketrialu – Vašek Kolář. Do své 
show nalákal i několik odvážlivců, kte-
ří mohli být svědky jeho umění na kole 

doslova z pár centimetrů. Nejen dět-
ské publikum velmi ocenilo předsta-
vení Michala Nesvadby, herce a mima, 
který je znám například z Kouzelné 
školky. Michal předvedl na pódiu do-
slova vše, rozesmál, překvapil, s ba-
revnými samolepicími páskami vytvo-
řil pro děti různé předměty, které si 
pak odnesly na památku domů. Zaujal 
ovšem i Richard Nedvěd, trapnomág 
a humorista. Jeho kouzlům a vtipným 
scénkám se smáli i technici za pódiem. 
Pomyslnou závěrečnou tečku udělal 

Olympic Revival Band, a zakončil tak 
vydařené nedělní odpoledne. Věříme, 
že návštěvníkům se akce líbila, a už 
nyní se těšíme na příští ročník.

Stále se něco děje

14

A zase přijedou na svých koních!
V sobotu 18. června opět přijedou do 
Brné slavní hrdinové Vinnetou a Old 
Shatterhand – neboli Vladimír Hron 
a brněnský rodák, medailista z ME 
v boxu, „Drtící pěst“ Sváťa Žáček. Le-
tošní Indiánský den Karla Maye se 
koná při příležitosti 180. výročí naro-
zení Karla Maye, 110 let od jeho úmrtí, 
125 let od druhého pobytu Karla Maye 
v Brné, 120 let od prvního knižního 
českého vydání Pokladu na Stříbrném 
jezeře a 60 let od světové premiéry fil-
mu Poklad na Stříbrném jezeře. A Brná 

k tomu všemu slaví letos 965 let od 
první zmínky.

Dne 18. června ve 14,30 hod. vyrazí 
pochod indiánů od místní školy smě-
rem k hospodě U Kapličky. Zveme 
všechny staré i nejstarší, mladé i nej-
mladší milovníky knížek Karla Maye. 
Přijďte. Vezměte si indiánský (nebo 
alespoň kovbojský) kostým a zúčast-
něte se akce. Po příchodu indiánského 
průvodu se sejdeme v Parku generála 
Klemeše. U totemů zde vzdáme po-
ctu autorovi těchto báječných knížek 

a potom začne slavnostní akt. Nejprve 
děti školy v Brné zazpívají indiánskou 
písničku a potom odhalíme pomník, 
který má připomenout skutečnost, že 
se v Brné setkali německý spisovatel 
Karel May a český génius Jára Cimr-
man. Ano, náš půdní badatel, profesor 
„Kůča“, vypátral na jedné půdě důkaz 
o tom, že se v Brné setkali a že zde 
Cimrman poradil spisovateli, jak po-
jmenovat indiánského náčelníka. Po-
mník věnovali manželé Olga a Vítek 
Chalupečtí a již se o něj zajímá Česká 
televize. Potom nás čeká „Cimrmanov-
ský běh“ s kufrem, indiánské ležení 
skupiny Pšito Oyale s atrakcemi pro 
děti i dospělé, Dům dětí a mládeže 
nabídne svoji Indiánskou stezku, děti 
ze školy v Brné zahrají divadlo, jedna 
usměvavá indiánka nás pozve do malé 
indiánské vesnice a Vladimír Hron 
svlékne svůj kostým a zazpívá nám. 
A potom si můžete zatančit indiánské 
tance. Program bude pokračovat vy-
stoupením skupiny Under Grass a její-
ho hosta Tomáše Linky a pozdě do ve-
čera bude zpívat Michal Tučný Revival. 
A mezi tím vším si můžete prohléd-
nout indiánské exponáty Náprstkova 
muzea v Praze. Uznejte – v sobotu  
18. června se zkrátka vyplatí vydat se 
do Brné. Všechny vás zve spolek Vese-
lá Brná.

Dvojice zlatých svateb
Ve čtvrtek 14. dubna, na den přes-
ně po 50 letech, stvrdili svůj sňatek 
na hradě Střekov manželé Eva a Mi-
lan Maršounovi. A v pátek 29. dubna 

uběhlo 50 let od svatby Hany a Jose-
fa Protivových, kteří se také rozhodli 
obnovit svatební slib. Přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí a lásky.
Manželé ProtivoviManželé Maršounovi

NOVÁ INFODESKA 

V OLEŠNICI
V rámci obnovy mobiliáře se snažíme 
i o nové přírůstky. Jedním takovým je 
nová informační tabule v Olešnici, na 
které se dozvíte informace o památ-
níku „Našim padlým hrdinům“ a dále 
o drobné sakrální stavbě. Obě památ-
ky jsou v blízkosti infodesky. 



Spoj čísla 1–132 a uhodni, jaká budova je na obrázku.

Spoj čísla 1–80 a uhodni, jaká památka je na obrázku.

Pro volnou chvilku




