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ÚsteckÝ kraj 
dal na opraVY 
stamilionY  

Zdravotnická záchranná služba ÚK 

jsme tu pro tY, 
kteří nÁs 
potřeBují 

Komfortní a hygienické svezení

autoBusY dÚk 
jsou VYBaVenY 
deZinfekcí 

Novým hejtmanem Ústeckého kraje se stal Jan Schiller
V  pondělí 16. listopadu se 

konalo ustavující zasedání 
nového Zastupitelstva Ústec-
kého kraje, které vzešlo z  kraj-
ských voleb konaných ve dnech 
2. a  3. října 2020. Hejtmanem 
byl ve veřejném hlasování zvo-
len Jan Schiller, pro kterého hla-
sovalo 35 zastupitelů. Bude mít 
v  kompetenci oblast legislativy, 
krizového řízení, informačních 
technologií, ICÚK a vnější a za-
hraniční vztahy.

První náměstkyní a zástupky-
ní hejtmana byla zvolena Lubo-
míra Mejstříková (ANO 2011), 
která bude mít kompetence 
v oblasti strategie, přípravy a re-
alizace projektů – Fond spraved-
livé transformace, fondy MŽP 
a MMR.

Dalšími náměstky se stali Jiří 
Kulhánek (ODS) - kompetence 

pro oblasti sociálních věcí, bez-
pečnosti a sociálně vyloučených 
lokalit, Jiří Řehák (Spojenci pro 
kraj) - kompetence pro oblasti 
regionálního rozvoje a cestovní-
ho ruchu, kultury a  památkové 
péče.

Dalšími členy RÚK se sta-
li Radim Laibl (ANO 2011) 
- kompetence pro oblast zdra-
votnictví, Jindra Zalabáková 
(ANO 2011) - kompetence pro 
oblast školství, mládeže a  spor-
tu, Marek Hrabáč (ANO 2011) 
- kompetence pro oblast dopra-
vy a silničního hospodářství, Iva 
Dvořáková (ODS) - kompetence 
pro oblast životního prostředí, 
Jan Růžička (ODS) - kompe-
tence pro oblast finanční, Tomáš 
Rieger (ODS) - kompetence pro 
oblast majetku a  investic a  Mi-
chal Kučera (Spojenci pro kraj) 

- kompetence pro oblast země-
dělství a rozvoje venkova.

Zastupitelstvo Ústeckého kra-
je dále rozhodlo o ustavení devíti 
výborů (Výbor finanční, Výbor 
kontrolní, Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a  zaměstnanost, Vý-
bor pro národnostní menšiny, 

Výbor pro zdravotnictví, Výbor 
pro životní prostředí, Výbor pro 
sociální věci, bezpečnost a SVL, 
Výbor pro zemědělství a  rozvoj 
venkova a  Výbor pro kulturu 
a památkovou péči).

V pětapadesátičlenném zastu-
pitelstvu obsadilo hnutí ANO 

2011 celkem 17 křesel, ODS 8 
křesel, Starostové a  nezávislí 
7 křesel, Piráti 6 křesel, SPD 5 
křesel a  KSČM, Spojenci pro 
kraj a  Lepší sever shodně po 4 
křeslech. 

Ve volbách do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje letos zvítězilo 

hnutí ANO 2011, které získalo 
celkem 25,88 % hlasů. Volební 
účast v  Ústeckém kraji dosáhla 
31,3 %, což je téměř o 2,5 % více 
než v roce 2016. Z celkového po-
čtu 647 214 oprávněných voličů 
odevzdalo platné hlasy 199 913 
voličů.

Letošní Adventní koncert 
Ústeckého kraje bude vysílán online
Ústecký kraj a Trautzlova umělecká společnost si vás dovolují 

pozvat na Adventní koncert Ústeckého kraje. Ten se bude 
konat online formou v sobotu 28. listopadu z chrámu sv. Miku-
láše v  Lounech. Živý vstup se bez přítomnosti příchozích bude 
vysílat od 17 hodin. Během koncertu vystoupí sopranistka Miro-
slava Časarová a další sólisté za doprovodu smyčců, trubky a var-
han. Koncert se koná pod záštitou biskupa Diecéze litoměřické. 
Více o akci se dozvíte na stránkách kraje: www.kr-ustecky.cz.

V 6. VoleBním oBdoBí povede Ústecký kraj nový hejtman Jan Schiller z hnutí ANO 2011.

Informace k dokončení Labské stezky

V  letošním roce realizoval 
Ústecký kraj dostavbu 

dvou úseků. Dokončeny byly 
úseky Račice – Hněvice a  Tře-
boutice – Křešice. Na úseku 
Křešice – Nučnice se stále pra-
cuje, předpokládaný termín 
dokončení je konec letošního 
roku. Dále bude zbývat vybu-
dovat úsek Nučnice – Okna (1 
km), jehož výstavba je v  plánu 
v příštích letech. Labská stezka 
patří mezi nejoblíbenější evrop-
ské dálkové trasy.

Zároveň patří k nejlepším 
turistickým produktům v  Ús-
teckém kraji, což potvrzuje 
i  řada místních i  zahraničních 
ocenění. Kraj do ní za deset let 
investoval více než 400 milionů 
korun a právě dokončované úse-
ky propojí Ústecký kraj se Stře-
dočeským.

Ústecký kraj je realizátorem 
a  investorem cyklostezky Lab-
ská stezka. Vysoutěžené ceny 
letos realizovaných částí jsou 
45,17 milionu (Třeboutice – 
Nučnice) a  28,4 milionu korun 
(Račice – Hněvice). Úseky jsou 
spolufinancované z  IROP, zho-
toviteli jsou společnosti PORR 
a Strabag.

Po dokončení posledního 
plánovaného úseku z  Nučnic, 
budou postaveny všechny části 
Labské stezky, které Ústecký 
kraj plánoval vybudovat. Cel-
kem měří Labská stezka v  Ús-
teckém kraji 96 km a  z  80 % je 
opravdovou cyklostezkou bez 
motorové dopravy. Místy stezka 
prochází přes obce nebo vedle 
nich po vedlejších komunika-
cích, kde je malá frekvence pro-
vozu automobilové dopravy.

Ústecký kraj do výstavby in-
vestoval více než 400 milionů 
korun, jednotlivé úseky byly 
spolufinancovány dotací z  ROP 
Severozápad, IROP a  SFDI. 
Ekonomický přínos cyklostezky 
pro region byl na základě loň-
ského šetření spočítán na cca 
60 milionů korun za sezónu, 
přičemž má stále potenciál růs-
tu. Měření průchodů na stezce 
ukázala, že i v jarních měsících, 
kdy se život skoro zastavil, byla 
návštěvnost Labské stezky stálá, 
a  na některých místech dokon-
ce stoprocentně narostla. To je 
důkazem, že v současné době se 
právě cykloturistika může stát 
motorem místního cestovního 
ruchu.

dirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR plk. Jan Zástěra bude 
i letos dirigovat.

Vznik samostatného Československa 
si Ústecký kraj připomněl u lípy 
zasazené v rámci oslav 100. výročí

Státní svátek 28. října Den 
vzniku samostatného čes-

koslovenského státu si Ústecký 
kraj symbolicky připomněl na 
litoměřickém výstavišti Zahrada 
Čech u  lípy zasaze-
né v  areálu při pří-
ležitosti jubilejních 
oslav v  roce 2018. 
Strom symbolizu-
jící českou státnost 
prospívá a  hejtman 
Ústeckého kraje 
věří, že semknutím 
a společnými silami 
zvládne český ná-
rod i  těžké období 
pandemie korona-
viru.

„V  těžkých chví-
lích jsme se jako 
národ vždy dokázali 
semknout a  já pev-
ně věřím, že tomu 
tak bude i v případě 
pandemie korona-
viru. List lípy sym-
bolizující srdce nám 
dává naději, že při 
vzájemném respek-

tování lidí a  všech potřebných 
opatření se brzy podaří situaci 
zvrátit k  lepšímu,“ uvedl hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

kYtice položenÁ u pamětní desky za Ústecký 
kraj.
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Prosincové farmářské trhy
Pomalu se blíží adventní ob-

dobí. Ani v  tomto předvá-
nočním čase se nezastaví čilý 
farmářský ruch v  regionu. Na 
náměstích měst Ústeckého 
kraje budou tradičně připrave-
ni farmáři se svými regionální-
mi produkty. Na 
obvyklých místech 
budou prodávat 
své výrobky, které 
jsou známkou té 
nejvyšší kvality. 
Tradiční Severo-
české farmářské trhy pořádá o. 
s. Český um – Artificum Bohe-
micum pod záštitou hejtmana. 

Chtěli bychom zároveň upo-
zornit obyvatele měst, že koná-
ní farmářských trhů může být 
v  prosinci ovlivněno omezující-
mi opatřeními vlády ČR z důvo-
du zmírnění epidemické situace 
(COVID-19). Prosíme, sledujte 
aktuální situaci a  tato případná 
omezení respektujte, děkujeme.

V  naší pozvánce na prosinec 
jsou podrobně vypsané všechny 
farmářské trhy v regionu. Děčín: 
Masarykovo náměstí, středy 2. 
a 16. prosince od 8 do 15 hodin. 
Litoměřice: Tržnice Felixe Hol-
zmanna (ulice 5. května), pátky 

4., 11. a 18. prosin-
ce od 7:30 do 13 ho-
din. Louny: Mírové 
náměstí, soboty 5., 
12. a   19. prosince 
od 8 do 12 hodin. 
Lovosice: Václav-

ské náměstí, úterý 1., 8., 15., 22. 
a 29. prosince od 8 do 12 hodin. 
Roudnice nad Labem: Karlovo 
náměstí, sobota 12. prosince 
(Adventní farmářské trhy) od 8 
do 12 hodin. Teplice: Náměstí 
Svobody, neděle 4. a 18. prosin-
ce od 9 do 16 hodin. Ústí nad 
Labem: Mírové náměstí, úterý 
1., 8., 15., 22. a 29. prosince od 9 
do 16 hodin, čtvrtky 3., 10. a 17. 
prosince od 9 do 16 hodin.

Silničáři jsou i přes zpřísněná hygienická 
opatření připraveni na zimu

Tak trochu jinou zimní sezónu 
mají před sebou kvůli epidemii 

koronaviru také pracovníci Správy 
a  údržby silnic Ústeckého kraje, 
p. o. Ti se sice připravují na zimu 
standardně, tedy co se přípravy 
techniky a  údržby a  kontroly vo-
zidel týče, ale nové to bude hlavně 
v personálním zajištění.

Podle náměstkyně ředitele pří-
spěvkové organizace Ústeckého 
kraje Lenky Holovské bylo potřeba 
z důvodu nařízených hygienických 
opatření zajistit posádky tak, aby 
se při výměně směn nepotkávaly. 
Dále pak zajistit desinfekci kabin 
vozidel po ukončení každé směny, 
zajistit vyšší hygienické standardy 
na nocležnách a  společných pro-
storách.

V  provozech má SÚS momen-
tálně k dispozici na celý region 121 
sypačů. Společnost udržuje z kraj-
ských silnic, které jsou v  majetku 
Ústeckého kraje zhruba 900 kilo-
metrů silnic II. třídy a  2380 kilo-

metrů silnic III. třídy. Na smlouvu 
s Ředitelstvím silnic a dálnic doda-
vatelsky udržují ještě dalších 502 
kilometrů silnic I. tříd.

Tradičně nejvíce sněhu bude 
přes zimní období na silnicích 
v  Krušných horách a  také na Dě-
čínsku. „Máme naplněné sklady 
ve všech našich provozech, tj. 19,5 
tisíce tun posypové soli a  téměř 
osm tisíc tun inertního materiá-
lu, kam patří drť a  písek. Během 
zimy sůl v  menším množství kaž-
doročně dokupujeme, ale samo-
zřejmě, že to záleží na vývoji zimy. 
V  loňském roce jsme nakoupenou 
sůl nepotřebovali, uvedla Lenka 
Holovská, náměstkyně ředitele 
Správy a údržby silnic. Společnost 
do konce kalendářního roku počítá 
s rozpočtem 70 milionů korun. Le-
den, únor a březen 2021 bude po-
kryt z rozpočtu roku následujícího. 
V posledních pěti letech se náklady 
pohybují v rozmezí od 150 do 170 
miliony korun.

VoZoVÝ park společnosti je připraven.

Prezident Miloš Zeman vyznamenal 
několik osobností s vazbou na Ústecký kraj
Prezident republiky Miloš Zeman u  pří-

ležitosti řádového dne 28. října 2020 
ocenil celkem 38 osobností za jejich vyni-
kající zásluhy ve prospěch České republiky. 
Některé z  nich se zapsaly také do historie 
Ústeckého kraje.

Prezident Miloš Zeman ocenil tyto 
osobnosti mající vazbu na Ústecký kraj:

1. In memoriam genmjr. v. v. Františka 
Cháberu (* 5. ledna 1912 † 21. října 1999) 
Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy 
za mimořádné zásluhy o  obranu a  bezpeč-
nost státu a vynikající bojovou činnost.

Generálmajor František Chábera byl 
československý vojenský pilot, který se bě-
hem druhé světové války zúčastnil bojů ve 
Francii, bitvy o  Británii, ofenzívy nad oku-
povanou Evropou, bojů ve Slovenském ná-
rodním povstání a  bojů o  osvobození Čes-
koslovenska. Ve druhé světové válce bojoval 
za osvobození Československa od počátku 
války až do konce. Závěr svého života prožil 
v Litoměřicích, kde se stal čestným občanem 
města a  kde po něm pojmenovali nový lito-
měřický silniční most přes řeku Labe. 

2. Genmjr. v. v. Ing. Miloslava Masopus-
ta (* 26. září 1924) Řádem Bílého lva vojen-
ské skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy 
o obranu a bezpečnost státu a vynikající bo-
jovou činnost.

Český válečný veterán z  druhé světové 
války generálmajor Miloslav Masopust se 
zúčastnil bojů Prvního československého 
armádního sboru v  Sovětském svazu na 
východní frontě a  při osvobozování vlasti. 
Jako velitel družstva První roty samostatné-
ho praporu samopalníků se zúčastnil bojů 
u  Dukly, kde byl zraněn. Za hrdinství byl 
v  roce 1939 vyznamenán Československým 
válečným křížem. Po druhé světové válce se 
svým otcem krátce pracoval jako správce 
zemědělské usedlosti v Mlékojedech u Lito-
měřic. Poté sloužil v armádě na různých veli-
telských funkcích u dělostřelectva.

3. Prap. Vladimíra Šupu (* 17. listopa-
du 1978) Medailí Za hrdinství za hrdinství 
v boji.

Praporčík Vladimír Šupa působí jako čes-
ký instruktor-lektor u 41. mechanizovaného 
praporu v Žatci. Do armády nastoupil v roce 
2001 k  rotě chemické obrany do Týna nad 
Vltavou. S  touto jednotkou také absolvoval 
první zahraniční nasazení v  Kuvajtu jako 
specialista služby dekontaminace techni-
ky. Plnil také úkoly ve druhém zahraničním 
nasazení v  Kosovu v  letech 2007 a  2008. 
Osudovým se mu stalo jeho další zahranič-
ní nasazení v Afghánistánu, kde v roce 2009 
najel s vozidlem na minu a utrpěl částečnou 
amputaci dolní končetiny. Chtěl však stále 
pracovat pro armádu.

4. Jana Rýdla (* 10. února 1949) Medailí 
Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát.

Jan Rýdl je majitelem společnosti TOS 
Varnsdorf, a. s., zabývající se výrobou obrá-
běcích strojů, kterou v 90. letech 20. století 
spolu se svými kolegy manažersky privati-
zoval a  vyvedl z  krize. V  současnosti je tato 
společnost významným poskytovatelem 
práce nejen pro obyvatele Ústeckého kraje. 
Zaměstnává téměř 500 lidí ve Varnsdorfu 
a dalších 250 lidí v pobočkách v Rumburku 
a Olomouci. Má tři výrobní závody v zahra-
ničí a obchodní síť v desítkách zemí. V roce 
2018 dosáhla firma obratu 1,7 miliardy ko-
run. Za svůj dlouhodobý přínos českému 
strojírenství získal v roce 2018 v rámci pres-
tižní soutěže Manažer roku, kterou vyhlašu-
je a organizuje Česká manažerská asociace, 
titul Manažer čtvrtstoletí.

5. Josefa Dvořáka (* 25. dubna 1942) 
Medailí Za zásluhy I. stupně za zásluhy 
o stát v oblasti umění.

Tento fenomenální český herec a divadel-
ní ředitel prožil podstatnou část svého života 
v Kadani, kde se vyučil automechanikem. Již 
zde začal ochotnicky hrát. Působil v Kladiva-
dle v  Ústí nad Labem či v  divadle Semafor. 
Od roku 1990 je ředitelem a  protagonistou 
Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Na 
jevišti i za kamerou stál po boku nejvýznam-
nějších českých herců a  hereček, má za se-
bou stovky seriálových, filmových i divadel-
ních rolí. Propůjčil také svůj hlas několika 
večerníčkům, jako je např. Maxipes Fík nebo 
Bob a Bobek.

6. Evu Erbenovou (* 24. října 1930) Me-
dailí Za zásluhy I. stupně za zásluhy o  stát 
v oblasti kultury a umění.

Eva Erbenová je izraelská spisovatelka 
s  židovskými kořeny. Narodila se v  Děčíně 
do rodiny chemika a  továrníka Jindřicha 
Löwidta. Roku 1941 byla deportována s ro-
dinou do Terezína a v roce 1944 s matkou do 
koncentračního tábora v Osvětimi. V dubnu 
1945 se jí podařilo utéci z  pochodu smrti. 
Po válce s  manželem emigrovala do Paříže. 
Dnes žije s  rodinou v  Izraeli, kde jako čes-
ká vlastenka šíří povědomí o  Českosloven-
sku a  budování česko-izraelských vztahů. 
O  svém nelehkém osudu napsala několik 
knih a promluvila na nespočtu přednášek.

7. Jaroslava Faltu (* 22. března 1951) 
Medailí Za zásluhy I. stupně za zásluhy 
o stát v oblasti sportu.

Jaroslav Falta se zapsal do dějin jako pro-
fesionální motokrosový závodník z bývalého 
Československa. Tento rodák z  Rumburku 
debutoval na mezinárodní scéně již ve svých 
17 letech. Poté narukoval do Dukly, kde jej 
vedli trenéři Helikar a později Hřebeček. Byl 
zvolen českým motokrosařem století, star-
toval deset sezon ve dvanáctidílném seriálu 
mistrovství světa v  kubatuře do 250 ccm. 
Osmkrát byl v  šampionátu mezi desítkou 
nejlepších a  jeho největším úspěchem bylo 
druhé místo v  roce 1974, kdy se ale jasně 
rýsovalo místo první. Z politických a ekono-
mických důvodů však jury rozhodla o  jeho 
penalizaci ve prospěch sovětského závodní-
ka Mojsejeva na KTM.

8. PhDr. Petra Nováčka (* 15. července 
1946) Medailí Za zásluhy I. stupně za záslu-
hy o stát.

Petr Nováček je český historik, novinář 
a politický komentátor. Narodil se ve Velkém 
Šenově na Šluknovsku. Vystudoval historii 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Počátkem 90. let 20. století pracoval v  de-
níku Mladá fronta DNES. Pracuje jako vni-
tropolitický komentátor veřejnoprávního 
Českého rozhlasu. Jeho politické komentáře 
a  analýzy vysílají především stanice Radio-
žurnál a  Plus. Komentáře pravidelně publi-
kuje také v  Týdeníku Rozhlas. V  roce 2000 
obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky a v roce 
2015 se stal laureátem novinářské ceny 
Opus Vitae, udělované Nadací Český literár-
ní fond, za celoživotní tvorbu.

františek chÁBera. Foto: Deník

miloslaV masopust. 
Foto: vojenstviahistorie.cz

Vladimír šupa. Foto: ČTK

jan rÝdl Foto: archiv ihned

josef dVořÁk. Foto: bandi.cz

jaroslaV falta Foto: Ivo Helikar 

petr noVÁček. Foto: Český rozhlas

eVa erBenoVÁ. Foto: Český rozhlas

Městský úřad v Litoměřicích 
patří mezi tři nejlepší v republice

Mezi nejvýše hodnocené 
městské úřady a magistráty 

v České republice již delší čas pa-
tří Městský úřad v  Litoměřicích. 
Po loňském prvenství se letos 
v anketě Ministerstva vnitra „Pří-
větivý úřad“ ocitl v  konkurenci 
142 přihlášených úřadů obcí 
s  rozšířenou působností a  měst-
ských částí Prahy na třetím místě, 
a to za Prostějovem a Kolínem. 

Do finále Litoměřice postu-
povaly v  rámci Ústeckého kraje 
stejně jako loni z prvního místa. 
„Je to obrovský úspěch. Svědčí 
o  tom, že je úřad systematicky 
rozvíjen a  hledá inovativní způ-
soby, jak být otevřený a vstřícný 
veřejnosti. Jde o  zásluhu celého 
týmu lidí, jejichž práce si vážím 
a  děkuji za ni,“ komentoval vý-
sledek soutěže starosta Ladislav 
Chlupáč.

Ministerstvo vnitra se při hod-
nocení zabývá řadou oblastí. 
Sleduje stav služeb v  elektroni-
zaci, komunikaci, transparent-
nosti, participaci, úroveň kli-
entského servisu, společenskou 
odpovědnost apod. „K  soutěži 

je vydávána také sbírka dobré 
praxe nadstandardních služeb 
úřadů, v  níž bývají Litoměřice 
zmiňovány pravidelně a  několi-
krát,“ neskrývá radost z  výsled-
ku tajemník litoměřického měst-
ského úřad Milan Čigáš.

Letos bronzové město Lito-
měřice, vedle svého kvalitního 
standardu služeb letos upoutalo 
také pobočkou matriky přímo 
v  nemocnici nebo nově zpraco-
vaným jednotným grafickým vi-
zuálem města.

Pro Litoměřice jde tak o další 
významné ocenění. Na konci 
září byly vyhlášeny z  hlediska 
podnikatelského potenciálu 
nejlepším městem pro byznys 
v Ústeckém kraji. Stalo se tak na 
základě srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys 2019.

Zdroj: www.litomerice.cz
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Instalace dezinfekčních přístrojů 
do autobusů v celém kraji
S  ohledem na epidemickou situaci byly v  kraj-

ských autobusech nainstalovány dezinfekční 
přístroje. Zařízení jsou umístěna ve všech kraj-
ských „zelených“ autobusech. Celkem jich je 300 
kusů. Cestování s  Dopravou Ústeckého kraje tak 
bude zase o něco bezpečnější.

Bezdotykový infra dávkovač na desinfekci je pro 
cestující snadno přístupný v prostřední části vozu, 
kde jej mohou cestující použít jak při nástupu, tak 
při výstupu z  vozu. „Doprava Ústeckého kraje 

chce tímto krokem ještě více přispět k bezpečnosti 
uživatelů veřejné dopravy a  napomoci tak elimi-
naci šíření COVID-19. Jsme první integrovaný 
systém v rámci republiky, který takto vybavil svoje 
autobusy,“ řekl vedoucí oddělení dopravní obsluž-
nosti Jakub Jeřábek. 

I nadále je ve vozidlech veřejné dopravy povin-
nost zakrytí úst, a pokud je to možné také dodržo-
vání bezpečných vzdáleností.

V každém „Zeleném“ autoBusu jsou nainstalovány dezinfekční přístroje. 

OMEZENÍ NOČNÍ DOPRAVY V SOUVISLOSTI S PŘIJATÝMI OPATŘENÍMI S CÍLEM ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ 
VIRU COVID-19 

S účinností od 31. října 2020 od 00:00 (linky 802 a 803 od 7. listopadu 2020 od 00:00) do odvolání 
jsou zrušeny následující autobusové spoje 

 linka  číslo 
spoje 

začátek úseku konec úseku poznámka 

 410  151 Varnsdorf,žel.st. (23:59) Šluknov,zámek-terminál 
(0:45) 

 

 410  217 Varnsdorf,žel.st. (23:59) Šluknov,zámek-terminál 
(0:45) 

 

 432  166 Děčín,Myslbekova 
(23:47) 

Jílové,nám. (0:09)  

 451  131 Telnice,žel.st. (23:17) Homole u Panny (0:03)  
 451  219 Telnice,žel.st. (23:17) Homole u Panny (0:03)  
 452  151 Ústí n.L.,Mírové nám. 

(23:39) 
Libouchec,ObÚ (0:00)  

 452  221 Ústí n.L.,Mírové nám. 
(23:39) 

Libouchec,ObÚ (0:00)  

 623  101 Bohušovice 
n.O.,žel.st.(0:36) 

Žitenice (0:57)  

 623  138 Litoměřice,aut.nádr. 
(23:00) 

Bohušovice n.O.,žel.st. 
(23:13) 

 

 623  201 Bohušovice 
n.O.,žel.st.(0:36) 

Žitenice (0:57)  

 801  101 Ústí n.L.,hl.nádr. (23:38) Krupka,MěÚ (0:06)  
 801  102 Krupka,MěÚ (0:18) Ústí n.L.,hl.nádr. (0:46)  
 801  103 Ústí n.L.,hl.nádr. (1:08) Krupka,MěÚ (1:36)  
 801  201 Ústí n.L.,hl.nádr. (23:38) Krupka,MěÚ (0:06)  
 801  202 Krupka,MěÚ (0:08) Ústí n.L.,hl.nádr. (0:36)  
 801  203 Ústí n.L.,hl.nádr. (1:08) Krupka,MěÚ (1:36)  
 801  204 Krupka,MěÚ (1:38) Ústí n.L.,hl.nádr. (2:06)  
 801  205 Ústí n.L.,hl.nádr. (2:08) Krupka,MěÚ (2:36)  
 801  206 Krupka,MěÚ (2:38) Ústí n.L.,hl.nádr. (3:06)  
 801  207 Ústí n.L.,hl.nádr. (3:08) Krupka,MěÚ (3:36)  
 802  105 Teplice,Trnovany,Policie 

ČR (0:18) 
Dubí,lázně (0:45)  

 802  106 Teplice,Benešovo nám. 
(0:19) 

Krupka,Soběchleby 
(0:40) 

 

 802  107 Krupka,Soběchleby 
(0:41) 

Teplice,Hlavní nádraží 
(0:50) 

 

 802  108 Dubí,Lázně (0:45) Teplice,Trnovany,Policie 
ČR (1:10) 

 

 802  155 Teplice,Trnovany,Policie 
ČR (0:23) 

Dubí,Lázně (0:50)  

 802  156 Teplice,Benešovo nám. 
(0:24) 

Krupka,Soběchleby 
(0:45) 

 

 802  157 Krupka,Soběchleby 
(0:46) 

Teplice,Hlavní nádraží 
(0:55) 

 

 802  158 Dubí,Lázně (0:52) Krupka,Soběchleby 
(1:35) 

 

Omezení nočních spojů na autobusových linkách 
Dopravy Ústeckého kraje
V souvislosti s opatřeními týkajícími se Co-

vid-19 (noční zákaz vycházení) došlo až do 
odvolání k omezení nočních spojů na autobuso-
vých linkách Dopravy Ústeckého kraje. Pro ak-

tuální informace doporučujeme sledovat webové 
stránky www.dopravauk.cz, Facebook Dopravy 
Ústeckého kraje nebo kontaktovat dispečink na 
telefonním čísle 475 657 657.

Nové autobusové spojení Jetřichovic 
a Mezní Louky v mimosezóně

Doprava Ústeckého kraje a  obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko společně zajistily 

zimní víkendový provoz autobusů v centrální čás-
ti národního parku v  úseku Jetřichovice – Mezní 
Louka. Ústecký kraj linku provozuje a financuje.

„Jedná se o zcela novou službu veřejnosti. Pro-
pojení Jetřichovic a Mezní Louky v zimním období 
doposud nikdy neexistovalo. Napomáháme tak 
rozvoji nabídek v  turismu mimo hlavní turistic-
kou sezónu. Autobus umožní individuální výlety 
v  Jetřichovických skalách bez nutnosti vracet se 
okruhem na místo startu výletu,“ řekl destinační 
manažer Jiří Rak.

Autobus 434 odjíždí z  Jetřichovic (zastávka 
Hostinec u  restaurace Pražák) v  sobotu, nedě-
li a  svátek od 7. listopadu do konce března 2021 
vždy v 8:40 a 16:40. Zpět z Mezní Louky jede au-
tobus 434 v  8:59 a  16:59. Zároveň je spoj přímo 
propojen s  linkou 436 Děčín – Srbská Kamenice 
– Jetřichovice, tedy autobus z Děčína s odjezdem 
v 8:01, resp. 16:01, jede přímo bez přestupu v Je-
třichovicích přes Vysokou Lípu na Mezní Louku. 
Samozřejmě to platí i pro zpáteční směr.

Spoje od Mezní Louky v Jetřichovicích nekončí, 
ale pokračují po lince 436 přes Srbskou Kamenici 
do Děčína. Na Mezní Louce navazují spoje linky 
438 směr Hřensko a Děčín v 9:05 a 17:05. Opač-
ně od Hřenska přijíždí linka 438 na Mezní Louku 
v 8:44, resp. 16:44, kde navazují již zmíněné nové 
spoje linky 43 do Jetřichovic. Nabízí se tak řada 
pěkných pěších tras, např.:
•	 Jetřichovice	–	Kaple	Kny	–	Šaunštejn	 -	Mezní	
Louka (a zpět busem)
•	 Jetřichovice	 –	 Rudolfův	 kámen	 –	 Pohovka	 –	
Šaunštejn – Vysoká Lípa

•	 Vysoká	 Lípa	 –	 Ptačí	 kámen	 –	Mezní	 Louka	 –	
Mezní můstek – rozhledna Janov – Hřensko

„Linka je výsledkem dlouhodobě výborné spo-
lupráce mezi krajským dopravním odborem a naší 
společností. Přestože jsme zrovna ve složité situaci 
kvůli pandemii, doufáme, že si toto spojení nalez-
ne postupně oblibu mezi veřejností tak, abychom 
pro příští vedlejší sezony mohli počet spojů rozši-
řovat i na všední dny. Toto je další krok v naší sna-
ze dlouhodobě podporovat mimosezónní nabídku 
v  Českém Švýcarsku,“ dodal ředitel společnosti 
Jan Šmíd.

Autobusové mimosezónní víkendové spoje
v centrální části Českého Švýcarska:

•	 Linka	 438,	 odjezdy	 z  Děčína	 směr	 Hřensko,	
Mezní Louka, Mezná:  8:07, 12:07, 16:07, 18:07
•	 Linka	 438,	 odjezdy	 z  	 Mezné:	 9:00,	 13:00,	
17:00, 19:00
•	 Linka	436,	odjezdy	 z Děčína	 směr	Srbská	Ka-
menice, Jetřichovice:  8:01, 16:01 – oba spoje po-
kračují na Mezní Louku; 18:01
•	 Linka	436,	odjezdy	 z  Jetřichovic	přes	Srbskou	
kamenici do Děčína: 9:14, 17.14
•	 Linka	434,	odjezdy	z Jetřichovic	na	Mezní	Lou-
ku:  8:40, 16:40
•	 Linka	434,	odjezdy	z Mezní	Louky	do	Jetřicho-
vic:  8:59, 16:59 – spoje pokračují po lince 436 do 
Děčína

V českém šVÝcarsku je mnoho nádherných míst 
k vidění. Například Černá brána nedaleko Jetřicho-
vic. I  tam vás svezou v zimním období „zelené“ au-
tobusy. Foto: Mikuláš Peterka, Klub českých turistů

Konec turistické sezóny na linkách Dopravy Ústeckého kraje

V  polovině listopadu se mi-
lovníci nostalgických vláčků 

a lodí rozloučili s turistickou se-
zónou na některých linkách Do-
pravy Ústeckého kraje. Letošní 
sezóna začala z  důvodu pande-
mie koronaviru o  dva měsíce 
později, tedy v polovině května.

Turistické linky letos vyjely 
po páté a  těší se každoročně 
velké oblibě cestujících. Dle 
statistik se letos nejvíce turistů 
svezlo v  červenci, naopak nej-
méně v  září. Rok 2020 přinesl 
v  rámci turistické sezóny řadu 
novinek.

V  červnu se nabídka rozší-
řila o  novou železniční linku 
Litoměřice – Lovosice – Cho-
timěř. Novou linkou T4 se tu-
risté dostali až do Oparenské-
ho údolí, které je oblíbeným 
cílem výletníků. Dále Doprava 
Ústeckého kraje posílila auto-
busy do Českého Švýcarska. 
Na nejfrekventovanější trasu 
Děčín – Hřensko – Mezní Lou-
ka vyrazil nový autobus číslo 
438 a  do Českého Švýcarska 
tedy letos vyjely místo dosa-
vadních tří hned čtyři autobu-
sové linky.

Ústecký kraj nabízí svezení 
na celkem devíti železničních 
linkách s turistickým potenciá-
lem, od příští turistické sezóny 
se cestující svezou na jedenácti 
železničních turistických lin-
kách. 

Železniční linky nesou 
v  jízdních řádech kromě čísla 
i označeny „T“ jako turistické, 
nově budou od příštího roku 
označeny symbolem „T“ i  dvě 
turistické lodní linky (dříve 
901, nově T91 a  dříve 902, 
nově T92).

cestující se sVeZli v turistické sezóně i tímto historickým motoráčkem. 

Od prosince se mění jízdní řády krajské veřejné dopravy
Od neděle 13. prosince 2020 bude platit nový jízdní řád pro rok 2021 na železnici i v autobusové 

dopravě. Bližší informace k novým jízdním řádům naleznete na stránkách www.dopravauk.cz 
nebo v informačních kancelářích dopravců DÚK.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality
Ústecký kraj je bohatý na 

místní zdroje. Z nich pak re-
gionální výrobci produkují výrob-
ky nejvyšší kvality. Důkazem toho 
je i další kvarteto firem z regionu, 
jejichž výrobky jsou proslavené 
po celé republice. Proto si je nyní 
v článku podrobněji představíme.

Plstěné kabelky, šály, doplň-
ky, náušnice - Olga Jelínková 
neboli Oja se ve svém ateliéru 
v  městečku Jílové u  Děčína za-
bývá výrobou módních doplňků, 
kabelek, náušnic metodou mok-
rého plstění z ovčí vlny. Výrobky 
z  vlny mají v  Čechách bohatou 
historii. Výroba každého výrob-
ku je individuální. K  výrobě se 
používá vlna od místních cho-

vatelů z regionu. Své výrobky si 
paní Jelínková sama navrhuje, 
častými motivy jsou příroda, lis-
ty, květy i  zvířata. Touto techni-
kou tak vznikají kabelky, šátky, 
ponča i  další doplňky. Oja své 
zkušenosti s nadšení s prací s vl-
nou předává i během kurzů a dí-
len pro veřejnost. Tvorba věno-
vaná plstění byla certifikována 
značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝ-
CARSKO regionální produkt®.

Strupčický česnek - český 
česnek paličák je pěstovaný na 
zemědělské půdě Lukáše Strán-
ského poblíž obce Strupčice 
v Podkrušnohoří. Celou produk-
ci provází ruční proces, sází se 
převážně ručně a  pomocí saze-
če, sklizeň na zeleno je výhrad-
ně ruční práce a  při sklizni na 

uskladnění se používá vyorávač. 
Rozvěšení a  čištění, případné 
pletení copu je opět pouze ruční 
práce. Česnek se vyznačuje spe-
cifickou ostrou chutí díky regi-
onálnímu složení půdy bohaté 
na minerální látky. Strupčický 
česnek je certifikován značkou 
KRUŠNOHOŘÍ regionální pro-
dukt®.

Fratava - lobkowiczké zámec-
ké vinařství v  Roudnici nad La-
bem se může pochlubit více než 

400 letou historií výroby vína. 
Tradice pěstování révy a  výroby 
vína v  Roudnici nad Labem má 
však mnohem starší kořeny, což 
dokládají historické záznamy 
o  vinicích Sovice či Hájka, na 
kterých vinařství dosud hos-
podaří. Zde se rodí hrozny pro 
novou modrou odrůdu révy Fra-
tava. Jedná se o klon Frankovky 
a  Svatovavřineckého. Fratava 
nabízí širokou škálu chutí od 
čerstvého ovoce a  švestek až po 
kořenité tóny a tóny hořké čoko-
lády. Při výrobě Fratavy je pou-
žita metoda neřízeného kvaše-
ní, po sklizni rozemleté hrozny 
kvasí v otevřených kádích a jsou 
pravidelně ručně míchány. Víno 
následně zraje výhradně v  du-

bových sudech. Tento tradiční 
postup spolu s  klimatickými 
podmínkami vinice a odrůdový-
mi znaky révy má vliv na osobitý 
charakter červených vín z Roud-
nice, a tak mohl být certifikován 
značkou ČESKÉ STŘEDOHO-
ŘÍ regionální produkt®.

Paštiky Čongrády - výrobky 
Čongrády vycházejí z  rodin-

né receptury dědečka Štefana 
Čongrády. Několikaleté zkuše-
nosti z vesnických zabijaček mu 
umožnily vyrábět domácí paš-
tiky, pomazánky a  masové kon-
zervy s vyváženou chutí a hlavně 
ze skutečného masa. Na tuto 
rodinnou tradici navázala vnuč-
ka Štefana Čongrádyho Zuzana 
s  manželem Tomášem Babin-
cem. Paštiky vyrábí ručně, pou-
ze z  přírodních ingrediencí. To 
znamená maso a kořenící směsi, 
jen maso a  koření. Žádná che-
mie. Kvalitní delikatesy, paštiky, 
maso a  pomazánky s  prokaza-
telným původem. Manželé Ba-
bincovi věří v poctivost řemesla. 
Proto celá výroba prochází jejich 
rukama od příjmu masa až po 
zabalení a  dodání konečnému 
zákazníkovi. Paštiky Čongrády 
byly certifikovány značkou PO-
OHŘÍ regionální produkt®.

Katalog řemeslné výroby nabízí přehled regionálních výrobků a producentů
Každý region v  České re-

publice má svůj vlastní 
neopakovatelný charakter, 
daný přírodním bohatstvím, 
kulturou a staletými tradicemi 
jeho obyvatel. Také výrobky 
a  produkty pocházející z  ur-
čité oblasti nesou část tohoto 
charakteru – je do nich vlože-
na práce tamních řemeslníků 
a zemědělců i část jejich duše. 
Návštěvníkům pak nabízí spe-
cifickou pohostinnost a neopa-
kovatelné zážitky.

V  Ústeckém kraji vznikly 
v  rámci Asociace regionálních 
značek čtyři regionální značky, 
které jsou marketingově podpo-
rovány.

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®

Krajina inspirující umělce již 
od romantismu, místo toulek 
poutníků a trampů. Region s je-
dinečnou přírodou, ale také ob-
last, kde žijí pracovití, podnikaví 
a tvořiví lidé, jejichž vztah k této 
krajině se jedinečným způso-
bem zrcadlí originalitě místních 
výrobků. Regionálním koordi-
nátorem značky je MAS Český 
sever, z.s.

KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®

Krajina, do jejíž divukrásné 
tváře se nesmazatelně zapsali 
lidé, když zde v  honbě za po-

klady z  hlubin země zanechali 
hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit 
čas a především práce zeměděl-
ců, sadařů a vinařů, řemeslníků 
a umělců, kteří znovu probouze-
jí a dotvářejí krásu a rozmanitost 
Krušnohoří. Koordinátorem 
značky je MAS Sdružení Západ-
ní Krušnohoří, z.s.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt®

Oblast Českého středohoří 
je lokalitou s  neopakovatelnou 
atmosférou krásné přírody, vy-
sokých čedičových kup a  rov-
něž oblastí hradních zřícenin, 
které tyto dominantní vrcholy 
korunují. Pro České středoho-

ří je typická i  úrodná Polabská 
nížina s  potenciálem rozvoje 
tradičních regionálních pro-
duktů. Koordinátorem značky 
je Destinační agentura České 
středohoří, o.p.s.

POOHŘÍ
regionální produkt®

Řeka Ohře se vine Karlovar-
ským a Ústeckým krajem jako 
náhrdelník, zdobený kameny 
starobylých hradů, drahoka-
my královských měst a perlami 
lázní, které jsou odpradávna 
proslulé kulturou, řemesly 
a  pohostinností. Poohří pro-
slavily po celém světě léčivé 
prameny a  žatecký chmel, 

od Chebu po Libochovice ale 
čeká na ochutnání a  objevení 
mnohem víc. Koordinátorem 
značky je Destinační agentura 
Dolní Poohří, o.p.s.

Jednotlivé certifikované vý-
robce najdete v Katalogu řeme-
slné výroby Ústeckého kraje. 
Katalog slouží k podpoře místní 
ekonomiky, pomáhá v  reklamě 
a propagaci produkce a posiluje 
sounáležitost místního obyva-
telstva s regionem. 

V  elektronické podobě je ka-
talog umístěn na turistickém 
portálu Brána do Čech a  na 
webu Ústeckého kraje: www.
kr-ustecky.cz – Rozvoj kraje – 
Podpora venkova.

Naučná stezka Česká silnice, ideální podzimní putování krajinou Českého Švýcarska v Ústeckém kraji
Chcete se nechat vést po sto-

pách zanechaných našimi 
předchůdci v  krajině Českého 
Švýcarska za několik tisícile-
tí? Vydejte se po naučné stezce 
a navštivte pravěká sídliště, pra-
coviště lesních řemeslníků, osa-
du zaniklou po válce i  památku 
po známé pohádce Pyšná prin-
cezna.

Začneme na křižovatce pod 
Šaunštejnem u Vysoké Lípy a po-
stupně na 6km trase navštívíme 
12 zastavení, která končí v  za-
niklé osadě Zadní Jetřichovice. 
A  protože trasa netvoří okruh, 
čeká nás zpátky opět 6 km.

Domovinou pravěkého člově-
ka na území Čech nebývala jen 
jižní Morava, ale i  pískovcová 
krajina severních Čech. Nejstar-
ší doklady o  pobytu lidí v  Čes-
kém Švýcarsku pochází ze starší 
doby kamenné (pozdní paleolit 
11,5 - 9,5 tisíce let před naším le-
topočtem), dominují však lokali-

ty využívané posledními lovci – 
sběrači ve střední době kamenné 
(mezolit 9,7 - 5,5 tisíce let před 
naším letopočtem). V té době se 
drobné skupinky lidí přesouvaly 
po krajině, vedeny zkušeností 
o vhodném čase a místě k zajiš-
tění potravy. Bohatství dokladů 
tedy souvisí s  loveckými aktivi-
tami (rybaření, stezky zvěře). 
Nápadná kumulace nalezišť se 
rozkládá poblíž řeky kamenice 
v  okolí Dolského mlýna, druhá 
podobná sleduje trasu České 
silnice. V  některých převisech 
byly nalezeny kamenné nástroje 
svědčící o občasném pobytu lov-
ců, v  jiných naopak nálezy do-
kazují, že se na stejné místo lidé 
vraceli po staletí.

Na území Českého Švýcarska 
bylo doposud pravěké osídlení 
zjištěno před 25 převisy. Pod 
převisy Smolný kámen, Tlapatý 
Kříž a Šibeniční kámen byly na-
lezeny artefakty dokládající způ-

sob života pravěkých lidí, kteří 
zde lovili zvěř a ryby, ale ohniště 
vydala svědectví o sběru lesních 
plodů, jedlých hlíz a  kořínků 
apod. Skalní hrad Šaunštejn, 
jenž byl založen v roce 1431 jako 
jeden z  hradů panství Ostrý, 
sloužil později jako zázemí lupi-
čů, kteří odtud pořádali výpravy 
do Horní Lužice i  vnitrozemí. 
Česká silnice byla po staletí po-
znamenána i  průtahy vojsk, ne-
boť se jednalo o poměrně dobře 
schůdnou komunikaci skrz skal-
natou oblast Českého Švýcar-
ska. Vedla tudy obchodní stezka, 
ale zároveň se jednalo o  nejzra-
nitelnější místo na zemské hra-
nici během válečných konfliktů. 
A  tak tudy postupně prošla voj-
ska pruské armády, Chorvaté, 
Kozáci, Rusi i Francouzi.

Že vás naučná stezka zaujala? 
Projít jí můžete i  jako questin-
govou hru. Na konci questingu 
naleznete truhlu s  pokladem. 
Do truhly se ale nedostane kaž-
dý - její tajemství se otevře pouze 
úspěšným hráčům, kteří vyluští 
správně tajenku. Podaří se to 
právě Vám?

Na začátku trasy naleznete 
schránky se zadáním a tužkou. 

INFORMACE KE HŘE:
Trasa: Vysoká Lípa, křižovat-

ka pod Šaunštejnem - zaniklá 
osada Zadní Jetřichovice u  hra-
nic s Německem (stezka netvoří 
okruh).

Délka trasy: 6 km, cca 3 hodi-
ny pěšky, cca 1,5 h na kole, trasu 

je možné projít s  kočárkem, vo-
zíčkáři projedou trasu s pomocí 
druhé osoby.

Počet zastavení: 12
Obtížnost hledačky: fyzicky 

lehká, na orientaci jednoduchá.
Kdy je vhodné hledačku pro-

cházet: hledačka je přístupná 
celoročně, ale nejvhodnější čas 
k  návštěvě je od jara do podzi-
mu. V zimě si hledačku také mů-
žete projít, ale závěrečný poklad 
nenaleznete. Kvůli pravidelné 
údržbě je přes zimu nedostupný 
(od 1. 11. do 31. 3.).

Vybavení na cestu: papír se 
zadáním (můžete stáhnout i  na 
stránkách Národního parku 
České Švýcarsko), tužku

Začátek hledačky: Vysoká 
Lípa, křižovatka pod Šaun-
štejnem (GPS: 50.8671942N, 

14.3538517E) Konec hledač-
ky: Zadní Jetřichovice (GPS: 
50.8985511N, 14.3573225E)

Vyjádření úcty válečným veteránům 
a účastníkům vojenských misí
Ve středu 11. listopadu jsme 

si připomněli významný 
den. Tradiční vlčí mák symbo-
lizuje Den válečných veteránů, 
který letos více slavíme v  ka-
lendáři, než položením květin 
u  pomníků a  památníků. Hejt-
manský stůl v  kanceláři Oldři-
cha Bubeníčka zdobí tematická 
svíčka.

Hejtman Oldřich Bubeníček 
zapálením tematické svíčky uctil 
památku všech účastníků váleč-
ných konfliktů a  ocenil odvahu 
válečných veteránů a  účastníků 
vojenských misí: „Tradiční piet-
ní akt s položením květin v Měst-

ských sadech v Ústí nad Labem 
jsme letos vzhledem k  protiepi-
demickým vládním opatřením 
nemohli ve spolupráci s městem 
Ústí nad Labem a  Krajským 
vojenským velitelstvím uspo-
řádat. Památce všech zemře-
lých ve válečných konfliktech 
patří má hluboká úcta. Odvaze 
a  oddanosti válečných veterá-
nů a  účastníků vojenských misí 
patří můj obdiv. Zároveň bych 
si velmi přál, aby počty těchto 
statečných lidí už v  budoucnu 
nemusely narůstat,“ vyjádřil se 
u  příležitosti Dne válečných ve-
teránů hejtman Bubeníček.

tichÁ VZpomínka na válečné 
veterány.
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Přírodovědecká fakulta slaví 15 let od vzniku

První listopadový den odstar-
tovaly na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity J. E. Purkyně 
v  Ústí nad Labem oslavy výročí 
15 let od jejího vzniku.

Fakulta, která je součástí Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, byla založena dne 4. 11. 
2005. Pohled do 15 let vzdálené 
historie ukazuje, jak ke vzniku 
fakulty vlastně došlo. V  roce 
2005 proběhla zásadní transfor-
mace tehdy a  doposud největší 
ústecké fakulty, Pedagogické 
fakulty UJEP. Z  ní se vyčlenily 
dva ústavy, ústav přírodních 
věd a  ústav humanitních studií, 
přičemž se oba krátce na to staly 
právoplatnými fakultami. Příro-
dovědecká fakulta ještě v tomtéž 

roce. Jejím vedením byl v té době 
pověřen doc. Stanislav Novák. 

Fakulta celých 15 let sídlila 
společně s  pedagogickou fakul-
tou v budově předválečného čes-
kého reálného gymnázia v  ulici 
České mládeže. V  roce 2020, 
kdy slaví svoje patnáctileté vý-
ročí, však získala zcela nové re-
prezentativní sídlo a  v  průběhu 
letních měsíců se přestěhovala 
do samotného středu univerzit-
ního kampusu, do nově vybudo-
vaného Centra přírodovědných 
a technických oborů (CPTO). To 
zcela odpovídá moderním poža-
davkům nejen na výuku, ale také 
na výzkum a další tvůrčí činnost.

Přírodovědecká fakulta má 
v  době svých „hranatých“ oslav 
již osm součástí – katedry bio-
logie, fyziky, geografie, che-
mie, informatiky a  matematiky, 
Ústecké materiálové centrum 
a Centrum podpory přírodověd-

ného vzdělávání. V  době jejího 
vzniku nastoupilo do studia PřF 
UJEP 378 studentů, v roce 2020 
jich na fakultě studuje již bezmá-
la 1 000. 

Děkan fakulty doc. Michal Va-
rady bilancuje uplynulé období 
takto: „Je třeba si znovu připo-
menout, že za vším, čeho fakulta 
za 15 let své existence dosáhla 
a  nač jsme právem hrdí, stojí 
lidé, kteří svou poctivou prací 
dávali a  dávají fakultě smysl, ať 
už jsou to akademičtí pracov-
níci, studenti nebo ostatní pra-
covníci fakulty. Za to patří všem 
veliký dík.“  

Přírodovědecká fakulta UJEP 
urazila za pouhých 15 let své 

existence obdivuhodný kus 
cesty a  dokázala se etablovat 
v  silně konkurenčním prostředí 
ostatních přírodovědně zamě-
řených fakult v  Česku, které se 
většinou mohou pochlubit mno-
hem delší historií. Svou kvalitu 
fakulta opakovaně prokazuje 
jak v akreditačním procesu, kde 
se jí daří získávat akreditace pro 
nové studijní programy na všech 
stupních studia od bakalářských 
až po doktorské, tak při získá-
vání a  úspěšném řešení řady 
výzkumných projektů v  celém 
pestrém spektru oborů, které 
jsou na přírodovědecké fakultě 
zastoupeny.  

„Netajím se kmenovou pří-

slušností právě k  naší přírodo-
vědecké fakultě a  její oslavy po-
važuji každopádně také za své. 
Ovšem nejenom proto. Přírodo-
vědecká fakulta si za pouhých 15 
let vybudovala zásadní postave-
ní nejen v rámci naší univerzity, 
ale také ve srovnání s  ostatními 
podobně zaměřenými fakultami 
v  Česku. Z  řad jejích akademic-
kých pracovníků jsou generová-

ny naše úspěšné vědecké týmy 
a  projekty. Její absolventi bez 
problémů nacházejí kvalitní 
pracovní uplatnění a studium na 
fakultě je samotnými studenty 
opakovaně pozitivně hodnoceno 
např. v anketě Fakulta roku. Pře-
ji fakultě, jejím pracovníkům, 
studentům a  absolventům hod-
ně úspěchů do dalších let,“ říká 
rektor UJEP Martin Balej. 

Most přes Labe, silniční obchvat i rekonstrukce školských zařízení, 
to byly investiční akce Ústeckého kraje pro rok 2020
Každým rokem se stará Ús-

tecký kraj o  to, aby byli 
obyvatelé regionu po všech 
stránkách spokojeni. Proto také 
vynakládá miliony korun na-
příklad do modernizace svých 
příspěvkových organizací či do 
zkvalitnění dopravní infrastruk-
tury.

Stěžejní krajskou investicí 
v letošním roce byla bezpochyby 
rekonstrukce mostu přes Labe 
ve Štětí. Jednalo se o jednu z nej-
větších investic Ústeckého kraje 
ve výši téměř 195 milionů korun. 
Na přelomu října a  listopadu 
podali pracovníci úřadu žádost 
o  spolufinancování akce z  pro-
středků EU v  rámci 95. výzvy 
Integrovaného operačního pro-
gramu. Ústecký kraj by tak mohl 
získat dotaci ve výši 170 milionů 
korun. 

Most a vše s ním spojené
Stavba nezahrnovala pouze 

rekonstrukci mostu, ale i rekon-
strukci severního a  jižního ko-
munikačního napojení ze strany 
Hněvic a Štětí, rozšíření chodní-
ků pro pěší i cyklisty a novostav-
bu kruhového objezdu. Celkové 
investiční náklady se vyšplhaly 
na částku 214,5 milionů korun, 
z  toho 194,2 milionů korun za-
platil Ústecký kraj z  investiční-
ho úvěru, necelých 11 milionů 
korun zaplatilo město Štětí a 6,7 
milionů korun uhradila společ-
nost Mondi Štětí, a. s. Stavba si 
vyžádala omezení a změny vede-
ní veřejné dopravy, pro spojení 
s nádražím v Hněvicích fungoval 
provizorní přívoz.

Žáci mají důstojné místo
pro sportování

Samotnou kapitolou bylo 
renovování vnitřních a  venkov-
ních prostorů u  vybraných pří-
spěvkových organizací kraje, 
především tedy u školských zaří-
zení. Další velkou investicí byla 
kompletní rekonstrukce stávají-
cího hřiště s vybudováním nové 
atletické dráhy, víceúčelového 
hřiště, hřiště na beach volejbal, 
šaten, oplocení na Vyšší odbor-
né škole ekonomické, Obchodní 
akademii, Střední pedagogické 
škole a  Střední zdravotnické 
škole Most. Žáci se tak v  září 
mohli radovat z  rekonstrukce 
hřiště, která vyšla celkem na 
31,1 milionů korun.

V  září se otevíraly například 
i  nově zrekonstruované pro-
story Speciální základní školy 
a  Praktické školy ve Šluknově. 
Celkovou opravou prošla jak 
hlavní budova, tak i vestavba do 
podkroví, přístavba únikového 
schodiště a  přístavba výtahu. 
Celkové náklady rekonstrukce 

se vyšplhaly na téměř 34 milio-
nů korun. Kraj se ve Šluknově 
pustil ještě do jedné velké rekon-
strukce. Žáci Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy si 
od září mohou vychutnávat pro-
středí nové školské ubytovny. Ta 
vznikla přestavbou objektu bu-
dovy „B“. Místnosti, v  nichž se 
dříve nacházely učebny, kabine-
ty a  sborovna, se tak proměnily 
v  ubytovací prostory. Změnou 

dispozic budovy vznikly samo-
statné pokoje pro žáky, nová 
hygienická zařízení, studovna 
a  kuchyňka. V  celé budově byla 
dále kompletně opravena stáva-
jící hygienická zařízení či zmo-
dernizován zdroj tepla. Celková 
rekonstrukce vyšla na 27,9 mili-
onů korun.

Obchvaty ulehčí
dopravu skrz města

Obrovskými investicemi, kte-
ré jsou teprve v procesu budová-
ní (začaly v únoru, resp. červenci 
2019), budou dva nové a moder-
ní silniční obchvaty Chomutova, 
potažmo Roudnice nad Labem. 

Nová komunikace u  města 
Chomutova by měla být hotová 
na jaře 2022 a vyjde na bezmála 
640 milionů korun. Je rozdělena 
do tří etap. První etapou je re-
konstrukce ulice Alfonse Muchy 
v  Chomutově, ve druhé etapě 
komunikace propojí okružní 
křižovatku Zadní Vinohrady 

s  okružní křižovatkou Otvice – 
západ. V  poslední etapě půjde 
o propojení nové komunikace se 
silnicí I/13 u Dopravních podni-
ků města Chomutova a Jirkova.

Již na podzim příštího roku 
by měla skončit výstavba nové 
komunikace u Roudnice nad La-
bem. Tříkilometrový obchvat za 
téměř 410 milionů korun, bude 
obsahovat čtyři okružní křižo-

vatky a  čtyři mostní objekty. 
Stavba je umístěna jižně od měs-
ta, a to převážně na zemědělské 
půdě.

Na závěr stavby budou prove-
deny rozsáhlé rekultivační práce 
nejen po zrušených komunika-
cích v  oblasti křižovatky silnic 
II/240 se silnicí II/246, ale také 
na plochách, které je využíváno 
pro zařízení staveniště.

leteckÝ snímek mostu ve Štětí.

fotografie budovy CPTO UJEP. Foto: archiv UJEP

Děkani PřF UJEP:
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 11. 2006 – 31. 10. 2010)

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (1. 11. 2010 – 31. 10. 2018)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (1. 11. 2018 – 31. 10. 2022)

leteckÝ snímek na nové sportovní hřiště v Mostě.

noVě ZrekonstruoVanÁ BudoVa Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově.

u dopraVních podniků města Chomutova a Jirkova vyroste nová ko-
munikace (snímek ze září 2019).

ta samÁ komunikace povede i nad železniční tratí (snímek z června 
2020).

oBchVat roudnice nad laBem by měl být hotový na podzim příštího roku.
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Musíme být připraveni pomoci všem, kteří nás opravdu potřebují
Vyzvánění telefonů, hlasy 

operátorů vyřizující tísňo-
vá volání na lince 155. Přesto je 
v garážích výjezdových základen 
záchranářů po celém Ústeckém 
kraji několikahodinové ticho. 
Všechny sanitky jsou již několik 
hodin ve výjezdech. Co zažívají 
záchranáři v  posledních dnech 
a týdnech?

Denně stovky hovorů na lince 
155 a téměř přes 300 výjezdů za 
24 hodin. Taková je současná si-
tuace z pohledu záchranářů ZZS 
Ústeckého kraje. A zřejmě se za-
tím neuleví. Stejně jako nemoc-
nice i oni čelí výraznému náporu 
a  tlaku na svojí práci. Denně 
se potýkají s  voláním pacientů 
s  prokázaným onemocněním 
koronavirem, jejich zhoršenému 

stavu, ale také s  požadavky lidí 
čekajících teprve na odběry, do-
máhající se pro mírné příznaky 
nebo počínající teploty výjezdu 
záchranné služby. 

„Je velmi důležité, aby vo-
lající vždy sdělil pravdivé úda-
je. Nemůžeme nic podcenit. 
Mnohdy však někteří volající 
své potíže velmi zveličují. Sanit-
ka pak může chybět u  vážného 
případu nebo u  vážné dopravní 
nehody. Téměř polovina sou-
časných výjezdů je pro nemoc-
né s  koronavirem, kteří mají 
zhoršené dechové potíže nebo 
vysoké a  neustupující horečky. 
Ani ostatní onemocnění a  jejich 
vážné komplikace nemají v  této 
době pauzu. Stále vyjíždíme pro 
pacienty s infarkty, mrtvicemi či 

dalšími závažnými stavy,“ po-
psal současnou situaci mluvčí 
krajských záchranářů Prokop 
Voleník. 

„Stále zajišťujeme nepřetrži-
tý provoz, jak zdravotnického 
operačního střediska, tak všech 
výjezdových skupin. A  to zatím 
bez omezení poskytované před-
nemocniční neodkladné péče 
v našem kraji. Pro všechny naše 
zaměstnance platí přísný režim. 
Nošení roušek, ve výjezdech re-
spirátory, ochranné brýle, štíty 
a  další specifické ochranné po-
můcky, které jsou v této době pro 
nás nezbytné. Zvýšený nárůst 
pracovní neschopnosti, náhlé 
a rychlé šíření nákazy mezi naše 
záchranáře, by mohlo ohrozit 
činnost a  provoz zdravotnické 
záchranné služby,“ doplnil k  si-
tuaci náměstek pro nelékařské 
profese a  statutární zástupce 
ředitele Mgr. Petr Bureš, MBA.

Podle záchranářů jsou ně-
které výjezdy zbytečné. Obavy 
a  strach z  nákazy koronavirem, 
mírné nebo jen počínající lehké 
příznaky, zejména jejich zveli-
čování, vedou některé z  nemoc-
ných k  přivolání zdravotnické 
pomoci. Při počínajících teplo-
tách, ztrátě čichu, chuti nebo 
jiných nezávažných potížích 
vedoucích k podezření na náka-

zu koronavirem, je nutné vždy 
kontaktovat svého praktického 
lékaře. Ten zajistí žádanku na 
odběr a  doporučí užívání léků 
a postup pro domácí léčbu. Do-
dávají správný postup krajští 
záchranáři.

„Zatím to zvládáme a musíme 
to zvládnout! Musíme být při-
praveni pomoci těm, kteří nás 
opravdu potřebují! Přesčasy, 
práce mnohdy na hraně fyzic-
kého i  psychického vyčerpání, 
to vše nyní charakterizuje práci 
našich krajských záchranářů. 
Za jejich obětavost a  pracovní 
nasazení v  této době patří všem 
záchranářům i  lékařům velké 
díky!“ dodal jejich mluvčí Pro-
kop Voleník.

Pomoc záchranářům nabízí 
také dobrovolníci, a  to přede-
vším z  řad řidičů. „Ano, mohu 
potvrdit, že jsme obdrželi již 
několik nabídek pomoci. Velmi 
si toho vážíme. Má to však své 
úskalí. Kdo a za jakých okolností 
může být řidičem vozidla ZZS 
nebo zdravotnickým záchraná-
řem, určují legislativní normy 
a  vyhlášky. Profese řidiče není 
jen dovézt a  odvézt záchranáře 
či lékaře k  nemocnému, zraně-
nému a  následně všechny do 
nemocnice. Řidič vozidla ZZS 
musí mít určité zdravotnic-

ké vzdělání. Musí mít znalosti 
v  problematice farmakologie, 
ovládání zdravotnických pří-
strojů pro monitoraci životních 
funkcí, asistuje při intenzivních 
úkonech záchranářům a  léka-
řům ve výjezdu,“ upřesnil k pro-
fesi řidiče výjezdové sanitky ná-
městek Mgr. Petr Bureš, MBA.

Na jaře letošního roku na síd-
lištích z oken či balkónů tleskala 
všem zdravotníkům laická veřej-
nost. Děkovala tak za jejich prá-
ci a nasazení. Dnes jsou samotní 
záchranáři v  ohrožení! Přesto 
musí být připraveni pro všech-
ny, kteří je opravdu potřebují. 
Buďte ohleduplní a zodpovědní. 

Dodržujte nařízená opatření. Při 
zásahu záchranářů mějte rouš-
ky. Volejte záchranáře opravdu 
jen v  případě bezprostředního 
ohrožení života a zdraví. 

Především pevné zdraví a pra-
covní nasazení našich krajských 
záchranářů, a  to zejména v  této 
chvíli, pro nás všechny znamená 
zachování nepřetržitého systé-
mu dostupné přednemocniční 
neodkladné zdravotní péče v Ús-
teckém kraji.

Jsme tu pro všechny, kteří nás 
potřebují, a  každý z  vás je naší 
prioritou. 

Zpracoval: Prokop Voleník, 
tiskový mluvčí ZZS ÚK, p. o.

ZÁchranÁři to nemají jednoduché. Ať už je to práce v terénu či na 
dispečinku. Foto: 2x ZZSÚK

Jméno a příjmení: Václav Kozlík - ManuČoko 

Vzdělání: Středoškolské s maturitou, 
slaboproud elektro

Místo podnikání: Ústí nad Labem

Předmět podnikání: Řemeslná výroba čokolády

Kozlík: Dotace od kraje mi pomohla vše urychlit a přiblížit ke spuštění výroby
Ústecký kraj vypisuje kaž-

dým rokem dotační titul 
pro začínající podnikatele. Dnes 
představujeme dalšího z  úspěš-
ných žadatelů.

Co bylo hlavním impulsem, 
že jste se rozhodl podnikat?

Vždycky jsem měl sen, že 
budu dělat něco, co mě bude ba-
vit a zároveň i živit. Po několika 

projektech, které se nakonec 
nerealizovaly, jsem přišel s  tím-
to. Manželce a mému okolí se to 
líbilo, a tak jsem se rozhodl se do 
toho pustit po hlavě.

Neměl jste obavu z rizika?
S  rizikem je nutné vždy počí-

tat a brát ho v zřetel. Je potřeba 
rizika předvídat a učinit potřeb-
né kroky k jejich eliminaci.

Co pro vás bylo v  začátku 
podnikání obtížné? Jak jste se 
s problémy vypořádal?

Už samotná studie a  realiza-
ce zpracování kakaových bobů 
(zvláště pak technologie a  přes-
ný postup) byla celkem obtížná. 
Sehnat potřebné stroje ke zpra-
cování surovin také nebylo jed-
noduché a v neposlední řadě najít 
vhodného a spolehlivého dodava-
tele kakaových bobů. To vše se po-
dařilo zařídit během prvního roku 
a projekt mohl být realizován. 

Začal byste podnikat i  bez 
finanční podpory/dotace z Ús-
teckého kraje?

Ano, začal. Veškeré potřebné 
věci k  podnikání jsem měl již 
pořízené a byla jen otázka času, 
kdy začne výroba. Dotace mi po-

mohla vše urychlit a přiblížit ke 
spuštění výroby.

K  čemu jste dotaci přede-
vším využil?

Prostředky získané v  dotač-
ním programu jsem využil k ná-
kupu dalšího zařízení, surovin 
a část na marketing.

Jaké jsou vaše další podni-
katelské plány?

Stále se zdokonalovat a  roz-
šiřovat výrobu, jak nákupem 
dalších strojů, tak i počtem vyrá-
běných produktů a  dostat se do 
fáze, kdy podnik uživí mne a mou 
rodinu. Dále bych si do budouc-
na přál spojit podnik s  nějakou 
charitativní organizací a  pomá-
hat tak tam, kde je potřeba. 

Co byste doporučil začínají-
cím podnikatelům?

První krok je být si jistý, že 
do toho jdete na 100 % a  počí-
tat s  tím, že začátek nikdy není 
lehký, pakliže začínáte od nuly. 

Když toto překonáte, tak jste na 
dobré cestě k úspěchu. Je to běh 
na dlouhou trať, ale výsledky 
stojí za to to zkusit.

Krajské vojenské velitelství v Ústí nad Labem má nového ředitele
Novým ředitelem Krajského 

vojenského velitelství Ústí 
nad Labem byl dnem 1. října 
2020 jmenován plk. gšt. Ing. Ví-
tězslav Křiček, který tak vystří-
dal na tomto místě plk. gšt. Ing. 
Petra Gajdoše.

Jeho dřívější působení bylo na 
Sekci plánování schopností Mi-
nisterstva obrany jako vedoucí 
oddělení branné povinnosti od-
boru obranných příprav.

Zástupce ředitele Sekce plá-
nování schopností Ministerstva 
obrany brigádní generál Ing. 
Miloslav Lafek nového ředitele 

Krajského vojenského velitelství 
Ústí nad Labem osobně předsta-
vil příslušníkům krajského vo-
jenského velitelství v rámci jeho 
návštěvy v Ústí nad Labem.

Generál Lafek poděkoval za 
výtečný výkon služby a  dobře 
odvedenou práci Petru Gajdošo-
vi a zároveň popřál hodně štěstí 
a pracovních úspěchů na novém 
místě Vítězslavu Křičkovi.

petra gajdoše (VleVo) vy-
střídal ve funkci Vítězslav Křiček 
(vpravo).

Ústecký kraj – vodíkové srdce chemického průmyslu v ČR
Chemické fórum Ústeckého 

kraje, které se mělo uskuteč-
nit tradičně v  březnu letošního 
roku, se kvůli koronavirové pan-
demii odehrálo online ve čtvrtek 
22. října 2020. Fórum, jehož po-
řadatelem je Ústecký kraj, pro-
běhlo formou videokonference 
a  čítalo téměř sto přihlášených 
posluchačů. Letošní ročník akce 
byl tentokrát zaměřen na vodí-
kovou ekonomiku.

Smyslem akce, kterou orga-
nizovala Krajská hospodářská 
komora Ústeckého kraje, bylo 
podpořit komunikaci mezi 
pracovníky z  chemického prů-
myslu, škol, výzkumu i  veřejné 

správy, a to zejména v Ústeckém 
kraji. 

Náplní setkání byly nové po-
znatky a  diskuse o  chemických 
aspektech budoucího využívání 
vodíku jako látky, která se v kraji 
významně vyrábí a  která může 
přispět významně k  ekologizaci 
kraje a být příležitostí v procesu 
dekarbonizace ekonomiky. 

Pozornost byla věnována pře-
devším prezentaci znalostí v po-
třebném propojení „vodíkového 
řetězce“ od produkce, čištění, 
skladování a  distribuce až po 
koncové využití v  čistých moto-
rových vozidlech a  udržitelných 
chemických technologiích.

akci moderoVal jaromír lederer z  výzkumně vzdělávací centra 
Unipetrol, a. s.

Hasiči pokračují v tvorbě výukového 
materiálu pro školáky na 2. stupni

Projekt Hasi-
či pro školy, 

který má za cíl 
vytvořit výukový 
materiál pro žáky 
druhého stupně 
základních škol 
v  oblastech po-
žární ochrany a  ochrany obyva-
telstva, pokračuje i v době koro-
navirové. 

Zatímco v  uplynulých letech 
byla práce na výukových mate-
riálech bezproblémová, v  roce 
2020 i  tuto oblast zasáhla pan-
demie koronaviru. Pracovní sku-
pina pro realizaci projektu sestá-
vající ze zástupců Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého 
kraje a Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje se i v tom-
to období pravidelně schází 
a  intenzivně pracuje na dokon-
čení výukového materiálu pro 8. 
ročník základních škol, jehož re-
alizace se bohužel s ohledem na 
vývoj situace kolem pandemie 
koronaviru opozdila, a pokraču-
je v  pracích na jednotlivých ho-
dinách 9. ročníku. 

Projekt Hasiči pro školy vznikl 
v roce 2017 na základě podpisu 
memoranda o  vzájemné spolu-
práci Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje, Hasič-

ského záchranného sboru Zlín-
ského kraje a  Ústeckého kraje 
v  oblasti preventivně výchovné 
činnosti. Smyslem tohoto vý-
chovně-vzdělávacího programu 
je tvorba výukového materiálu 
pro druhý stupeň základních 
škol v  oblastech požární ochra-
ny a  ochrany obyvatelstva. Pro 
každý ročník bude vytvořeno 
celkem pět vyučovacích hodin, 
přičemž součástí každé hodiny 
je interaktivní prezentace, pra-
covní list pro žáky a  metodická 
příručka pro učitele. 

Projekt finančně podpořil Ús-
tecký kraj. Výukový materiál je 
dostupný zdarma pro všechny 
školy v  České republice, a  to na 
webových stránkách www.hasi-
ciproskoly.cz, kde lze v  součas-
nosti stáhnout kompletní vzdě-
lávací materiál pro 6. a 7. ročník 
základních škol.

Více informací o projektu na-
jdete na webových stránkách 
www.hasiciproskoly.cz. 
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Anesteziologové v ústecké nemocnici použili jako první v Česku plicní ventilátor CoroVent

Lékaři Kliniky anesteziologie, 
perioperační a  intenzivní 

medicíny Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
(KAPIM) jako první v  České re-
publice použili přístroj CoroVent 
vyvinutý v  tuzemsku u  pacienta 
s těžkým selháním plicních funk-
cí v důsledku nemoci COVID-19. 

Ventilátor, který je určen pří-
mo pro pacienty léčící se z  to-
hoto onemocnění, vyvinul tým 
pod vedením prof. Ing. Karla 
Roubíka, Ph.D., na Fakultě bio-
medicínského inženýrství Čes-
kého vysokého učení technické-
ho v  Praze (FBMI ČVUT). Na 
vývoji techniky se podílela také 
lékařka KAPIM MUDr. Lenka 
Horáková, DESA.

„Jedná se o  nouzový plicní 
ventilátor určený pro pacien-
ty s  onemocněním COVID-19 
vyžadující připojení na umě-
lou plicní ventilaci. Ačkoliv je 
ventilátor CoroVent poměrně 
jednoduchý přístroj, který se 
doporučuje používat při nedo-
statku standardních plicních 
ventilátorů při léčbě onemocně-
ní způsobeného novým typem 
koronaviru, poskytuje dostateč-
ně kvalitní ventilaci podle nejno-
vějších lékařských doporučení,“ 
představila CoroVent MUDr. 
Lenka Horáková. 

„CoroVent byl zároveň navr-
žen z komponent běžně dostup-
ných na trhu, což umožňuje jeho 
rychlou výrobu ve velkém počtu 
kusů, jelikož není třeba čekat na 
speciální a  na zakázku vyrábě-
né díly,“ doplnil Ing. Václav Ort 

z FBMI ČVUT, jeden z vynálezců 
přístroje.

Lékaři KAPIM použili nou-
zový plicní ventilátor CoroVent 
poprvé v průběhu listopadu. Cí-
lem bylo získat zkušenosti s jeho 

použitím. Pacient byl připojen 
po dobu 24 hodin a vše proběhlo 
bez problémů.

„Bezproblémový přechod 
z klasického ventilátoru na Coro-
Vent a  zpět prokázal, že ventilá-

tor byl dobře navržen a umožňuje 
plnohodnotnou ventilaci pacien-
tů s respiračním selháním, jakou 
umožňují standardní ventiláto-
ry,” uvedl prof. Karel Roubík.

ECMO pomáhá nemocným 
v boji s onemocněním

COVID-19
Lékaři a  sestry ústecké Klini-

ky anesteziologie, perioperační 
a  intenzivní medicíny poprvé 
úspěšně použili v boji s onemoc-
něním COVID-19 extrakorpo-
rální membránovou oxygenaci 
(ECMO).

„První pacient s  onemocně-
ním COVID-19, u  kterého jsme 
ECMO využili, byl na jednotku 
intenzivní péče přijat 26. září. 
Léčba kyslíkem byla nedosta-
čující, pacient byl připojen na 
umělou plicní ventilaci, přesto 
se jeho stav dále zhoršoval a ne-

pomohly ani ostatní speciální 
postupy. Proto jsme přistoupili 
k  náhradě plicních funkcí me-
todou mimotělní oxygenace,“ 
přiblížil primář KAPIM MUDr. 
Josef Škola, EDIC, který je zá-
roveň krajským koordinátorem 
intenzivní péče.

Extrakorporální membránová 
oxygenace (ECMO) je metoda 
umožňující dočasně nahradit 
funkci plic, srdce nebo obojího. 
Krev je vedena kanylami z  těla 
pacienta do oxygenátoru, kde 
dochází k jejímu okysličení a od-
stranění CO2 a  následně pum-
pou čerpána zpět do pacienta.

Pacient byl na ECMO napojen 
deset dní, než mohl být úspěšně 
odpojen a  pokračovat v  hospi-
talizaci na jednotce intenzivní 
péče, když se jeho stav začal 
zlepšovat. 

na klinice anesteziologie, perioperační a  intenzivní medicíny (KAPIM) 
s  ventilátorem CoroVent zprava MUDr. Lenka Horáková, DESA, primář 
MUDr. Josef Škola, EDIC, a MUDr. Tomáš Pařízek. Foto: Krajská zdravot-
ní, a. s.

Spolehlivý dodavatel filtrů se stal součástí velkých věcí

V  letošním roce se většina 
aktivit točí okolo korona-

viru. Při první jarní vlně nás 
kontaktovali nejen naši zákaz-
níci, ale i  lékaři, úřady a  další 
se žádostí, zda bychom pro ně 
vyrobili roušky, kterých byl v té 
době nedostatek. 

Ačkoliv jsme na tuto výrobu 
nebyli vůbec připraveni, díky 
práci našich kolegyň a  kolegů 
nejen z  výroby jsme se snažili 
vyhovět všem a  roušek nako-
nec vyrobili přes 20 000 kusů. 
Velkou část jsme věnovali Ús-
teckému kraji, který je využil 
převážně pro své zaměstnance. 
Ti pak třídili pomoc pro ostat-
ní. Díky naší 3D tiskárně jsme 
také vyrobili a nejen do ústecké 
nemocnice dodali několik desí-
tek kusů ochranných štítů. Je 
skvělé vidět, že i  v  nesnadném 
období se dají dělat velké věci, 
když za sebou máte skvělý tým 
lidí. Jsme rádi, že jsme mohli 
podat pomocnou ruku tam, kde 
to bylo třeba.

A  kdo vlastně jsme? Česká 
výrobní firma, která je na trhu 
již od roku 1995. Sídlíme v Ústí 
nad Labem, v  areálu bývalého 
závodu Vlnola, ve kterém jsme 

naší výrobou navázali na tradici 
práce s textilními materiály.

Vyrábíme produkty pro pro-
cesní filtraci, pro filtraci vzdu-
chu, našimi zákazníky jsou 
především výrobní podniky 
z  oblasti automotive a  potravi-
nářství, ale i  nemocnice, hote-
ly a  restaurace nebo obchodní 
centra. Dodáváme do firem jak 
v  České republice, tak např. 
v  Německu, Polsku, na Sloven-
sku a  dalších evropských i  mi-
moevropských trzích. Účelem 
našich produktů je převážně zá-
chyt nečistot ze vzduchu i kapa-
lin a zlepšování kvality výstupu. 
Prostřednictvím našich výrobků 
se tedy podílíme na zlepšování 
životního prostředí nás všech.

V současné době zaměstnává-
me přibližně 60 lidí, nejsme sice 
zaměstnavatelem velkým, ale 
snažíme se být zaměstnavate-
lem odpovědným. V  posledních 
letech se soustředíme mimo jiné 
na zlepšování pracovního pro-

středí pro naše zaměstnance. 
Součástí tohoto procesu bylo 
vytvoření firemních hodnot „tý-
movost, prostředí a  loajalita“. 
V  souladu s  těmito hodnotami 
a  v  souladu s  naším posláním 
„Být součástí velkých věcí“ se 
také snažíme podporovat akti-
vity v  Ústeckém kraji, protože 
víme, že jako firma máme od-
povědnost nejen k  našim za-
městnancům a obchodním part-
nerům, ale také odpovědnost 
společenskou. Již několik let 
jsme například součástí projek-
tu Zelená firma. V loňském roce 
jsme se zúčastnili výzvy spolku 
Hraničář a  finančně přispěli na 
digitalizaci jejich kina, protože 
kulturu považujeme za  důleži-
tou součást života města i kraje.

Bližší informace nejen o  na-
šich produktech jsou k dispozici 
na našich webových stránkách 
www.ceskefiltry.cz.

Zpracovala: společnost České 
filtry, s. r. o.

Příběh starého Mostu připomene také historičku Mannlovou Rakovou

Přes všechny nesnáze prová-
zející uzavření kulturních 

organizací pro veřejnost v rámci 
pandemické situace byla v  Ob-
lastním muzeu a galerii v Mostě 
instalována dlouho připravova-
ná výstava věnující se starému 
městu Most. Mimořádná výsta-
va je rovněž věnována památce 
historičky Heide Mannlové Ra-
kové (1941–2000), která svůj 
život zasvětila poznání a záchra-
ně kulturního dědictví Mostu 
a Mostecka.

V  letech 1965–1987 zaniklo 
v  důsledku „vyuhlení“ jedno 

z  nejcennějších historických 
jader České republiky – starý 
Most. Mementem této neo-
mluvitelné likvidace kulturních 
hodnot trvale zůstává děkanský 
kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Vysoce cenné architektonic-
ko-urbanistické dědictví starého 

Mostu bylo zničeno a  tehdejší 
státní památkové péči se z  něj 
podařilo zachránit jen malou 
část. Díky podílu tehdejšího 
Okresního muzea v  Mostě na 
záchraně se řada památek movi-
tého kulturního dědictví ze zbo-
řených staveb zachovala v  jeho 
vlastní sbírce. Přestože se muze-
um samo potýkalo s prostorový-
mi problémy a muselo se několi-
krát stěhovat, dokázalo uchránit 
před totálním zánikem či ztrátou 
nejeden předmět z  historických 
interiérů a exteriérů staveb, stej-
ně jako z  veřejného městského 
prostoru. Významný podíl na 
tom měla také neutuchající ak-
tivita a  osobní nasazení Heide 
Mannlové, provdané Rakové.

Ta spravovala po celou dobu 
svého působení v  mosteckém 
muzeu (1961–1999) jeho cen-
nou sbírku výtvarného umění. 
Od doby vzniku mosteckého 
Městského muzea v  roce 1888 
se sbírka rozšiřovala zejména 
v souvislosti s celkovou stavební 
aktivitou ve městě. Postupně se 

tak díky existenci muzea stávaly 
její součástí i před likvidací Mos-
tu umělecké předměty, které 
jsou dnes jediným hmatatelným 
dokladem minulosti významné-
ho a  bohatého podkrušnohor-
ského města, kontinuálně se vy-
víjejícího od středověku, stejně 
jako díla, která jej dokumentují. 

Výstava opětovně po více jak 
dvaceti letech zpřístupňuje ve-
řejnosti sbírku výtvarného umě-
ní, s  jejíž pomocí má přiblížit 
podobu starého Mostu a  jeho 
umělecké a  stavební hodnoty. 
K výstavě byl vydán také stejno-
jmenný sborník, který by měl být 
představen v  průběhu výstavy, 
případně během plánovaného 
mezinárodního kolokvia. V  dů-
sledku koronavirových opatření 
bude výstava rovněž zpřístupně-
na na webových stránkách Ob-
lastního muzea a galerie v Mostě 
prostřednictvím virtuální pro-
hlídky. Pokud situace dovolí, bu-
dou si moci návštěvníci výstavu 
osobně prohlédnout až do 17. 
ledna 2021.

Výstava vznikla v  rámci Pro-
gramu na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR – Svobod-
ným státem Sasko 2014–2020 
jako výstup projektu Umění 
pozdního středověku v  hornic-

ké oblasti Krušnohoří s finanční 
podporou Ústeckého kraje a Mi-
nisterstva kultury ČR.

Zpracovala: Jitka Šrejberová, 
kurátorka výstavy

historie starého mostu je víc než zajímavá.

Út–Pá 12–18 hod., So–Ne 10–18 hod. Státní svátek 10–18 hod., mimo státní svátek 24. 12. a 31. 12. Vstupné: 30 Kč, snížené 15 Kč.

23 I 10 I 2020
17 I 01 I 2021
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
výstavní prostory 
3. patra muzejní budovy

PŘÍBĚH
STARÉHO
MOSTU
Na památku Heide Mannlové Rakové

Děti píšou dopisy babičkám a dědečkům, které zatím neznají

„Můžeme si psát o tom, co nás baví a zajímá, 
a  o  všem na světě. Budeme dopisovací 

kamarádi, chtěli byste?“ ptá se pětiletá Meda 
v upoutávce na projekt Dětského oddělení Seve-
ročeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Do-
pis babičce a dědečkovi.

Knihovna jím chce oslovit a propojit dva světy. 
Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí ze 
základních škol. Vytvořit prostor pro vzájemnou 
komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní 
sdílení času, zkušeností a  vědomostí skrze origi-
nalitu ručně psaných dopisů.

V projektu Dopis babičce a dědečkovi si vzájem-
ně vyměňují dopisy děti ze škol s babičkami a dě-
dečky z  blízkého seniorského zařízení. Prostřed-
níkem a  koordinátorem jejich korespondence je 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. 
Cílem je, aby obyvatele seniorských zařízení, kteří 
v současné době mají omezenou možnost návštěv, 
popřípadě návštěvy zcela zakázány, mohlo potěšit 
dopisování s dětmi.

Děti mohou nahlédnout do světa vzdáleného ně-
kdy i několik generací. Učí se tak úctě ke stáří, mají 
možnost se dozvědět něco ze životních zkušeností 
seniorů, přečíst si jejich rady a názory, získat nové-
ho přítele a v neposlední řadě se zdokonalovat ve 
slohu. Ty, které se v rodině nepotkávají s nejstarší 
generací, mohou získat blízký kontakt s  generací 
prarodičů. 

Pravidelné dopisování s  dětmi pomůže senio-
rům aktivovat každodenní život, přinést radost, 
novou energii. Dětem předají životní moudrost. 
Mohou získat nové přátelství a rozptýlit pocit osa-

mění v době nemožnosti návštěv. Děti i senioři se 
vzájemně učí mezigeneračnímu přátelství a pěstu-
jí krásu ručně psané korespondence.

Severočeská vědecká knihovna v  Ústí nad La-
bem oslovila ke spolupráci na projektu ústecké 
domovy seniorů (prozatím se zapojily Domov 
pro seniory Krásné Březno a  Domov pro seniory 
Dobětice), dlouhodobě spolupracující základní 
školy a děti z řad svých registrovaných čtenářů. 

Zapojit se ale může kdokoli. Stačí napsat dopis 
nebo nakreslit obrázek, převést ho do elektronic-
ké podoby a  poslat na e-mail: kleinova@svkul.
cz. Knihovníci dopisy vytisknou, vloží do obálek, 
ponechají v karanténě a poté bezpečně doručí se-
niorům.

Zpracovaly: Tereza Kleinová, Lucie Derkačová 
(Dětské oddělení SVKUL)

generační střet skrz dopisní papír jistě potěší obě 
strany. Foto: Ilustrační snímek 
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Milí čtenáři, 
děkujeme za všechny Vaše 

odpovědi, které k  nám dora-
zily. Správně jste na fotografii 
poznali kapli svatého Václava 
v Bílce. Na výhru se může těšit: 
Marie Šeráková z  Varnsdorfu, 
Irena Rosenbergová z  Loun 
a Felix Lauda z Velkých Žerno-
sek. Výhercům gratulujeme. 

Dnešní hádanka nás zavede 
za drobnou sakrální památkou, 
která byla opravena v roce 2019 
a  to za přispění Ústeckého kra-
je, který poskytl na její obnovu 
v  rámci Programu na záchranu 
a  obnovu drobných památek 
dotvářejících kulturní krajinu 
Ústeckého kraje částku 100 000 
korun. Památka, která se nachá-
zí v chomutovském okrese v ob-

lasti Krušných hor, byla ve špat-
ném technickém stavu i  kvůli 
povětrnostním vlivům v krajině. 
Pochází z  roku 1859 a  je tvoře-
na fundamentem, podstavcem 
a čtyřmi sloupky ohradního plo-
tu. Víte, o jakou drobnou památ-
ku se jedná, komu je zasvěcena 
a kde se nachází?

Správné odpovědi můžete za-
sílat do středy 9. prosince na 
e-mailovou adresu: hnizdil.v@
kr-ustecky.cz nebo na Krajský 
úřad Ústeckého kraje, odd. medi-
ální komunikace, Velká Hradební 
48, 400 02 Ústí nad Labem. Hes-
lo: fotokvíz. Nezapomeňte i  do 
e-mailu napsat svou adresu pro 
případné zaslání výhry.

Otázka Kolik let byl Oldřich Bubeníček na pozici hejtmana? 
byla tajenkou naší říjnové křížovky. Odpověď na ni byla: osm 

let. Z  úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dosta-
nou pěkné dárky. Jsou jimi Marie Valešová z Pernštejna, Jiří Plhák 
z Hostomic nad Bílinou, Zdenka Suchá z Teplic, Irena Malcherová 
z  Chabařovic a  Július Csatlós z  Přestavlk. Všem k  výhře upřímně 
blahopřejeme! I naše listopadová křížovka má v tajence otázku. Od-
pověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete 
nám tajenku i  odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenč-
ním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 
9. prosince, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. me-
diální komunikace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L., elek-
tronicky na hnizdil.v@kr-ustecky.cz. Heslo: KŘÍŽOVKA.

Severočeská vědecká knihovna v době pandemie
Severočeská vědecká knihov-

na v Ústí nad Labem se, stej-
ně jako další vzdělávací a  kul-
turní instituce, ocitla na několik 
týdnů bez možnosti přivítat ve 
svých prostorách veřejnost. Do-
časné uzavření knihovny však 
neznamená přerušení poskyto-
vání jejích služeb. Některé sice 
pochopitelně musely být dočas-
ně omezeny nebo pozastaveny, 
k  dispozici však zůstává pestrá 
nabídka online služeb. 

Registrovaní uživatelé knihov-
ny mohou snadno získat přístup 
k  nejrůznějším e-knihám, jež 
naleznou přímo v  online ka-
talogu knihovny. Čtenáři mají 
také možnost porozhlédnout se 
v  digitální knihovně Kramerius, 
kde se nacházejí zdigitalizo-
vané monografie a  periodika, 

knihovna zprostředkovává svým 
uživatelům i přístup do Národní 
digitální knihovny. Za pozornost 
stojí též vzdálený přístup do ně-
kterých databází, například do 
hudební databáze Naxos Music 
Library s více než dvěma miliony 
skladeb.

V online prostředí již knihov-
na realizuje i  některé ze svých 
akcí. Jedná se například o kurzy 

tvůrčího psaní, Virtuální univer-
zitu třetího věku, programovací 
klub CoderDojo, výtvarné dílny 
pro děti nebo projekt Bookstart 
určený pro maminky s  malými 
dětmi. I  nadále hledá knihovna 
cesty, kterými by do online pro-
středí mohla přenést další své 
aktivity a služby, jež by pomohly 
čtenářům i knihovníkům překo-
nat toto nelehké období.

Kromě hledání cesty, jak se 
online přiblížit ke čtenářům, 
byla knihovna v  rámci úspor-
ných opatření nucena sloučit 
a  přestěhovat některá výpůjční 
oddělení: „Tento krok byl ne-
zbytný proto, abychom nemu-
seli omezovat nebo dokonce 
rušit některé služby, a  věřím, 
že až nám situace umožní se 
opět spolu se čtenáři potkávat 
v knihovně fyzicky, přijmou tuto 
změnu s  pochopením a  pod-
porou. Všichni naši knihovníci 
se na setkání se čtenáři velmi 
těší a  pomohou jim rychle se 
v  novém uspořádání některých 
oddělení zorientovat,“ ujišťuje 
ředitelka Severočeské vědecké 
knihovny Jana Linhartová.

Zpracovala: Marta Vodná 
(PR odd. SVKUL) 

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje v době COVIDU jede dál online formou

Individuální běžecké trénin-
ky, posilování, jít si zakopat 

s  kamarádem ve dvojici, anebo 
speciální soutěž v  angličtině. 
Takto tráví dny v době koronavi-
rové přestávky hráči Regionální 
fotbalové akademie Ústeckého 
kraje.

„Program všech hráčů ladíme 
se školou tak, aby se kluci mohli 
v  první řadě soustředit na plně-
ní školních povinností, protože 
pro kategorii U15 a  zejména 
žáky z deváté třídy je toto období 
velmi důležité. Na jaře je čeka-
jí přijímací zkoušky na střední 
školy,“ nastínil nový šéftrenér 
akademie Marek Vait.

Přesto trenéři s  hráči pracují 
individuálně na kondiční složce 
hráčů, což je mimochodem také 

zadání od Fotbalové asociace 
ČR, která centrálně sleduje fyzic-
ké a  kondiční parametry hráčů 
ve všech akademiích po republi-
ce. „Posíláme každému individu-
ální běhy, posilování a sledujeme 
rovněž, jakým způsobem kluci 
úkoly plní. Mají za povinnost 
posílat nám časy a údaje z běžec-
kých aplikací,“ upřesnil trenér 
a  kondiční specialista akademie 
Miroslav Vlasák. 

Týdně takto kluci dostávají 
čtyři až pět tréninkových jed-
notek, podle svého uvážení 
a  času si sami stanoví čas, kdy 
si trénink odběhnou. „Chodím 
většinou odpoledne, někdy si to 
rozdělím a část udělám dopoled-
ne hned po škole a zbytek odpo-
ledne,“ řekl jeden z hráčů Marek 
Stožický. 

I jemu pochopitelně chybí kla-
sický fotbalový trénink s míčem, 
ale poradí si. „Chybí nám míč, 
chodíme po dvojicích na umě-
lou trávu, domlouváme se, jak 
kdo má čas. Trenéři hlídají, aby 
nás nebylo víc. Není to ideální, 
ale aspoň si zakopeme,“ dodal 
Stožický. Nic jiného mladým 
fotbalistům nezbývá, soutěže 

jsou přerušené, společný trénink 
neprobíhá ani v klubech. 

Co se naopak nezměnilo, to je 
dlouhodobá soutěž v angličtině, 
kterou pořádá FAČR a jejíž vítě-
zové se každý rok podívají na zá-
pasy velkých fotbalových hvězd 
na kontinentu. Jeden z  absol-
ventů ústecké akademie Martin 
Kříž takto navštívil v  Turíně zá-
pas Juventusu a setkal se s Pav-

lem Nedvědem. „Mimořádný 
zážitek. Vidět skvělý fotbal a po-
vídat si s  takovou legendou, to 
je skvělá motivace,“ vzpomínal 
Kříž. Takovou motivaci mají 
hráči i v této době. Věřme, že fot-
balisté budou moci co nejdříve 
měřit své síly nejen v  angličti-
ně, ale hlavně tam, kde je jim to 
nejpříjemnější - na fotbalovém 
hřišti.

Z  důvodu omezení provozu 
muzeí a  galerií z  důvodu opatře-
ní proti šíření nemoci COVID-19 
sledujte webové stránky jednotli-
vých institucí.

Na webových stránkách Ús-
teckého kraje naleznete virtuální 
výstavu Osvobození 1945. Koneč-
ně mír!, která dokumentuje méně 
známé skutečnosti o  posledních 
týdnech druhé světové války v Ús-
teckém kraji. Výstavu zajistil Ús-
tecký kraj a  připravilo Muzeum 
města Ústí nad Labem ve spolu-
práci s muzei a archivy v Ústeckém 
kraji. 
galerie VÝtVarného umění 
V roudnici nad laBem

Výstava Sestup do propasti / 
Esence symbolismu nás zavede 
na přelom 19. a  20. století, který 
byl v  umění dobou různorodých 
proudů, protichůdných tendencí, 
kontrastů a  neustálého hledá-
ní smyslu života. Symbolismus 
umožnil výrazné prolínání výtvar-
ného umění s  literaturou, filozofií 
i  s  tehdejším rozmachem psycho-
logie. Potrvá do 17. 01. 2021.
seVeročeskÁ galerie 
VÝtVarného umění 
V litoměřicích

Arcidiecézní muzeum Olo-
mouc JAKO HOST Galerie 
a  muzea litoměřické diecéze je 
název výstavy, která prezentuje vý-
běr uměleckých předmětů z boha-
tých sbírek olomouckých biskupů 
a arcibiskupů (obrazy, sochy, umě-
lecké řemeslo, kresba, grafika) od 
13. století až do závěru baroka. Po-
trvá do 18. 4. 2021.
oBlastní muZeum a galerie 
V mostě

Výstava Příběh starého Mostu 
prezentuje jedno z  nejcennějších 
historických jader Česka - zaniklé 
město Most prostřednictvím umě-
leckých děl ze sbírky muzea. Je vě-
nována památce Heide Mannlové 
Rakové, která měla významný po-
díl na alespoň částečné záchraně 

cenného architektonicko-urbani-
stického dědictví města. Výstava 
potrvá do 17. 1. 2021. Virtuální 
prohlídku této a dalších výstav na-
leznete na webu muzea.
oBlastní muZeum V děčíně

Výstava Lodě na známkách 
představí českou, českosloven-
skou i zahraniční známkovou tvor-
bu s tématikou lodní dopravy a po-
skytne informace z aktuálního dění 
ve filatelii. Potrvá do 28. 2. 2021. 
oBlastní muZeum 
V chomutoVě

Výstava Historické cukrárny 
– mlsání za první republiky při-
pomene zašlou slávu českosloven-
ských cukráren v období formující 
se první republiky. Čekají na Vás 
stylizované interiéry historických 
cukráren a prodejen včetně výrob-
ny sladkostí a art-decové posezení. 
Potrvá do 24. 1. 2021.
oBlastní muZeum 
V litoměřicích

Na webu muzea najdete odkaz 
na videoprezentaci výstavy Sancta 
Maria – mariánská úcta na Li-
toměřicku. Přiblíží fenomén ma-
riánské úcty a  představí artefakty 
spojené s mariánským kultem, jež 
bývají ukázkou mistrovské umě-
lecké a řemeslné práce. 
oBlastní muZeum V lounech

Geologická expozice Za krásou 
kamenů je věnována zajímavé 
a  složité historii neživé přírody 
Lounska a  postupným proměnám 
krajiny Poohří, Džbánu i  Českého 
středohoří.
regionÁlní muZeum 
V teplicích

S  výrobky KOVOZÁVODŮ 
SEMILY si můžete pohrát na Ex-
pozičně herní výstavě pro malé 
i  velké. Na výstavě uvidíte i  vy-
zkoušíte stavebnice a  skládačky, 
plastové mozaiky, společenské 
a  didaktické hry, magnetické mo-
zaiky ale také řadu kuchyňských 
potřeb. Do 10. 1. 2021.

kulturní poZVÁnkY

noVÝ šéftrenér Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje Ma-
rek Vait.


