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Ústí nad Labem. Krajská metropole rozprostírající se po obou bře-
zích Labe. V jejím čele stojí od loňských komunálních voleb primá-
tor Petr Nedvědický, kterého se ptáme...

Petr Nedvědický: 
Měníme politický styl

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Narodil se v roce 1955 v Praze, základní školu a gymnázium absolvoval v Ús-
tí nad Labem. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekono-
mické v Praze a dále obor andragogika na Univerzitě Jana Amose Komen-
ského Praha. Absolvoval též rekvalifi kační studium pro získání kompeten-
cí v oboru mediátor. Petr Nedvědický je krajským zastupitelem, zastupitelem 
městského obvodu Střekov, kde žije a po loňských komunálních volbách byl  
jako lídr kandidátky hnutí ANO zvolen primátorem statutárního města Ús-
tí nad Labem. Je ženatý, k jeho koníčkům patří adrenalinové sporty, například 
létání, seskoky padákem, jízda na motocyklu, horolezectví či snowboarding.

 Primátorem krajské metropole jste 
byl zvolen vloni na podzim. S jakými 
prioritami jste kandidoval a jak se je 
daří plnit?
Kandidoval jsem s prioritami programu 
hnutí ANO. K nim patří rozvoj a sprá-
va města včetně obnovy pocitu hrdosti 
na svoje město. Seznamujeme veřejnost 
se všemi spoluobčany, kteří něco doká-
zali, snažíme se přivítat a s městem se-
známit osobnosti jako jsou velvyslanci, 
poslanci atp. Spolupracujeme s muzeem 
na popularizaci historie Ústí nad Labem, 
aktivizujeme práci infocentra jako jedno-
ho z kontaktních bodů veřejného prosto-
ru, zahajujeme investiční činnost přípra-
vou projektů, například Corso, prostup-
né bydlení či budova rektorátu. Na úse-
ku bezpečnosti se daří snižovat nápad 
trestné činnosti na základě objektivních 
statistik PČR a MP, strážníkům se snaží-
me zlepšovat podmínky pro výkon služ-
by a oceňujeme i jejich podíl na sociál-
ních programech při práci s mládeží z tzv. 
vyloučených lokalit. V sociální oblasti pak 
velmi dobře funguje dialog mezi nezis-
kovými organizacemi a vedením města. 
A nikoli v neposlední řadě došlo ke změ-
ně politického stylu. Ve vztahu k opozici 
jsme vstřícnější, snažíme se hledat to nej-
lepší řešení ve prospěch občanů města.
 Na co mohou být Ústečané podle 
vašeho názoru hrdí?
No přeci na město, které je krásné, zele-
né s úžasným okolím a i jeho industriální 
část je hodna obdivu, vždyť třeba město 

doputovalo k chemičce, nebylo tomu ob-
ráceně. A minulost reprezentovaná osob-
nostmi jako je pan Schicht, je nádherná 
a inspirující.
 Co jeho obyvatelům naopak nejvíc 
chybí?
Jednoznačně parkovací místa, to je bo-
lest daná nemožností provádět změny 
v územním plánu. Další záležitostí je udr-
žet pořádek v centru města. I zde se zvol-
na daří náprava, střed města se uklízí pra-
videlně, intenzivně a zároveň je zde větší 
dohled strážníků městské policie.
 Zanedlouho začne nový školní rok. 
Ústí je sídlem jediné alma mater v kra-
ji. Jaká je spolupráce města s Univerzi-
tou J. E. Purkyně?
S univerzitou je podepsáno memoran-
dum o spolupráci, spolupracujeme s Ino-
vačním centrem Ústeckého kraje a záro-
veň jsme společně v některých výzkum-
ných projektech například z programu 
RE:START a ITI.
 Ústí nad Labem si v září připomene 
770 let od svého založení. Které jeho 
historické milníky považujete za ne-
důležitější a proč?
Je doložené, že tu lidé žili už před dvace-
ti tisíci lety, tato lokalita prošla velkým vý-
vojem. Slavíme 770 let povýšení na krá-
lovské město, ne založení města, to tu by-
lo mnohem dříve. První písemný doklad 
o městě Ústí nad Labem pochází z roku 
1056 nebo 1057. Jedná se o zmínku v za-
kládací listině kapituly při kostele sv. Ště-
pána v Litoměřicích. K významným da-

tům patří červen 1426, kdy husité v bitvě 
Na Běhání porazili saská vojska a vtrhli 
do města, to pak bylo následující tři ro-
ky pusté. Za počátek opravdového roz-
květu lze považovat až industriální roz-
voj v 19. století. Město se stalo důležitou 
dopravní křižovatkou, byly tu zdroje hně-
dého uhlí, začaly působit významné pod-
nikatelské rodiny Wolfrumů, Eckelman-
nů, Mareschů, Petschků, Weimannů ne-
bo Schichtů. Vznikla řada továren. V ro-
ce 1856 například Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu. Za další mezník lze pova-
žovat 11. prosinec 1918, kdy do města do-
razila armáda a v Ústí byla nastolena vlá-
da Československé republiky. Dál je to mé-
ně optimistické, v září 1938 byly odtrženy 
Sudety, v roce 1945 přišlo osvobození. Ale 
odsun Němců znamenal pro město dal-
ší ránu. Pozdější historie už se tolik neli-
ší od historie celé republiky, únor 1948, sr-
pen 1968 a 1969, listopad 1989 a počátek 
nové demokratické éry.
 V sobotu 21. září odstartujete v po-
řadí již 9. ročník ústeckého půlmara-
tonu. Co to pro město i vás osobně 
znamená a již jste v minulosti tento 
závod absolvoval? 
Pro město je to prestižní záležitost, kte-
rá zároveň dává signál, že naše město je 
městem významného sportovního podni-
ku, městem, ve kterém stojí za to žít. Já 
osobně cítím, že zde je možné srovnání 
s Drážďany.  Ano, běžel, nikoli celý půlma-
ratón, ale 10 km a několikrát i dětský běh 
společně s dcerou. Nyní se těším a jsem 

poctěn možností odstartovat takto vý-
znamný podnik.
 Na závěr: Kde byste rád viděl kraj-
skou metropoli v horizontu deseti 
let?
Jako město, které bude přívětivé a zajíma-
vé pro občana, velmi dobře dosažitelné 
z Prahy. Jako město, které nabízí prostřed-

nictvím zajímavých a moderních obo-
rů práci vysoce kvalifi kovaným odbor-
níkům. Jako město, které již nemá tako-
vé množství vyloučených lokalit, ale na-
opak množství míst pro výstavbu nového 
bydlení v částech, které dnes zrovna krás-
né nejsou.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv
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METROPOL SE PTÁ...

Středočeské silnice ničí těžká zemědělská
technika i vozidla při těžbě dřeva v  lesích

Novinky čekají na děti hos-
pitalizované v litoměřic-
ké nemocnici. Ta totiž využi-
la pravidelného prázdnino-
vého uzavření části odděle-
ní a na 4. nadzemním podlaží 
na stanici velkých dětí vybu-
dovala zcela novou společnou 
koupelnu s vanou, sprchovými 
boxy a několika umyvadly. 

Práce započaly začátkem červen-
ce vybouráním stávajícího vybave-
ní a vybudováním nových rozvodů 

elektřiny, vody a odpadů. Následo-
valo vyzdění nových sprchovacích 
boxů, realizace obkladů a dlažby. 
Na ty navázalo osazení vany, několi-
ka umyvadel a vybavení zařizovací-
mi předměty. 
Náklady na vybudování nové koupel-
ny na dětském oddělení přesáhly část-
ku půl miliónu korun, které nemocnice 
vynaložila z vlastních zdrojů.
Stejně jako v případě společných 
WC, která na stanici velkých dětí by-
la modernizována v roce 2015, při-
zvala nemocnice i k realizaci koupe-
len ke spolupráci architektku Naďu 
Richterovou. Obojí je sladěno do jed-
notného designu, kterému dominují 
veselé barvy. (nk)

Pro naše nejmenší pacienty jsme 
vybudovali novou koupelnu

Ústecký kraj | Komise pro sociální věci Rady Asociace krajů ČR 
se sešla na jednání v Ústeckém kraji. Stěžejním tématem by-
la problematika fi nancování sociálních služeb, kdy krajům chybí 
na řádné zajištění všech typů služeb při zvýšení mzdových ná-
kladů pro pracovníky v sociálních službách miliarda korun.

Jako velký úspěch party 150 lidí. 
V průmyslové zóně se nám podaři-
lo postavit jeden z nejmodernějších 
závodů, uvést jej do provozu a do 20 
zemí světa expandovat minerální 
izolaci ze skleněného vlákna, která 
zákazníkům přináší tepelný i akus-
tický komfort a přitom nezatěžu-
je životní prostředí. Náš příběh tvo-
ří řada milníků, neskutečné množství 
změn a výzev, které jsme v naprosté 
většině případů obrátili ve svůj pro-
spěch. Byly to změny v procesech vý-
roby, v zařízení i technologiích, pro-
duktech a servisu, systémech řízení 
a IT, v obchodě, marketingu i změ-
ny v kultuře práce a ve fi remním pro-
středí. Za vším stojí lidé a já si vá-
žím všech spolupracovníků, přede-
vším těch, kteří jsou u toho se mnou 
od samého začátku. Díky pochopení 
majitelů fi rmy, rodiny Knaufových, 
se snažíme být od samotného počát-
ku prospěšní i nejbližšímu okolí zá-

vodu. Programy sociální zodpověd-
nosti, které Knauf Insulation přine-
sl krupské komunitě, teplické Arká-
dii a dalším neziskovým projektům 
od zahájení výroby v červnu 2006, le-
tos přesáhly 20 milionů korun. Přeji 
proto nám všem nejméně dalších tři-
náct úspěšných let. (lar)

Louny | Nová piazetta, náměs-
tíčko před Vrchlického diva-
dlem v Lounech, vzdává hold 
světově uznávanému malí-
ři a místnímu rodákovi Zdeňku 
Sýkorovi. 

Na speciálním povrchu je totiž zná-
zorněná rozměrná černobílá kompo-
zice různě poskládaných geometric-
kých obrazců, kterou umělec vytvo-
řil v roce 1962 na protipožární opo-
ně divadla. Během jeho rekonstrukce 
na začátku 21. století však opona ze 
šesti ocelových plátů o celkovém roz-
měru 7,8×5,8 metru zmizela nezná-
mo kam. Její kopie na speciálně upra-
veném zemském povrchu, což z ní de-
fakto dělá originál, tak byla vytvořena 
podle fotografi e. V rámci grantu Po-
moc regionům přispěla městu Louny 
na stavební práce s tím spojené Nada-
ce ČEZ částkou 325 000 korun. 
„Přenesením motivu ze ztracené opo-
ny během přestavby divadla na plochu 
před ním došlo ke zpřístupnění význam-
ného uměleckého díla široké veřejnosti. 
Součástí celého projektu byla také bez-
bariérová úprava vstupu do Galerie měs-
ta Loun v suterénu divadla, které rovněž 
získalo novou barvu fasády. Venkovní 
umístění významného uměleckého díla 
bude navíc důstojnou připomínkou 100. 
výročí narození Zdeňka Sýkory a jeho ce-

Významná pocta Zdeňku Sýkorovi

loživotní tvorby. Zároveň obohatí archi-
tektonickou podobu města, přičemž vě-
říme, že osloví nejen ctitele umění, ale 
i samotné obyvatele a také návštěvníky 
Loun,“ říká starosta Pavel Janda. No-
vá podoba piazetty přišla na bezmála 
9 milionů korun. Samotný fi nanční po-
díl města přesáhl 5,5 milionu. Více než 
1,6 milionu korun přidal Spolek Sýko-
ra 2020, který uspořádal veřejnou fi -
nanční sbírku, přičemž příspěvky se 
pohybovaly od stokorun po statisíce. 

Dalším významným fi nančním dárcem 
v řádu statisíců korun byla výtvarní-
kova manželka Lenka Sýkorová. Odku-
pem do té doby před divadlem umístě-
ných betonových koulí pomohla napří-
klad i společnost Ekostavby Louny. „Ve-
lice si ceníme toho, že na vznik díla dle 
svých možností přispěly desítky dárců, ať 
již se jednalo o jednotlivce, rodiny či fi r-
my. Děkujeme i za námi požadované při-
spění v plné výši Nadaci ČEZ,“ dodal sta-
rosta Janda. (od dop.)

Dofi nancování sociálních služeb

Hejtman Ústeckého kraje a předse-
da komise Oldřich Bubeníček přiví-
tal přítomné: „Práce této komise je ne-
smírně důležitá, protože se snaží zlep-
šovat situaci v sociální oblasti, a to 
jak uživatelů služeb, tak pracovníků.“ 
Hlavním tématem k řešení byla chy-
bějící miliarda na dofi nancování soci-
álních služeb na tento rok. Ministry-
ně práce a sociálních věcí Maláčová 
se sice pochlubila tím, že jednu mili-
ardu krajům zaslala s předstihem, ale 
dále je vyzvala, ať chybějící miliardu 
čerpají z evropských fondů. Komise 
prověřila možné čerpání dotačních 
prostředků z Operačního programu 
Zaměstnanost a konstatovala, že do-
fi nancování sociálních služeb v roce 
2019 z prostředků OPZ je věcně ne-
reálné. Z potřebné 1 miliardy korun 
by letos bylo možné dále využít z do-
tačních prostředků OPZ max. 59 mi-
lionů Kč. 

Martin Klika, 1. náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje, řekl: „Přístup minis-
terstva ohrožuje fungování sociálních 
služeb v krajích a vytváří dlouhodobou 
nejistotu. Proto komise požádala Radu 
Asociace krajů, aby bezodkladně jednala 
s MPSV a s vládou o zajištění potřebných 
prostředků na dofi nancování služeb v le-
tošním roce a zároveň aby jednala o pro-
středcích na příští rok podle skutečných 
potřeb a požadavků krajů.“ Komise dá-
le odmítla principy navrhované nove-
ly zákona č. 108/200žb Sb., o sociál-
ních službách, které vedou k centrali-
zaci řízení systému sociálních služeb. 
Prostřednictvím Rady Asociace krajů 
chce také vyzvat MPSV a vládu k zajiš-
tění fi nančních prostředků pro všech-
ny druhy sociálních služeb, nikoliv jen 
pro určitý druh, aby byl zachován rov-
ný přístup k sociálním službám. Dal-
ší jednání Komise pro sociální věci se 
uskuteční v říjnu. (od dop.)

Ing. Jana Brázdy, 
ředitele Knauf Insulation Krupka:

Jak hodnotíte uplynulých 
13 let historie závodu?

„Výsledkem jsou vyježděné koleje v ne-
zpevněných krajnicích, ulámané kra-
je vozovek nebo dokonce hluboké rýhy 
v povrchu,“ uvedl Tomáš Račák, pro-
vozní náměstek ředitele Krajské sprá-
vy a údržby Středočeského kraje. Je-
ho slova potvrzují i zkušenosti provoz-
ních cestmistrů, kteří stále častěji ře-
ší poškozené silniční příkopy. Někteří 
zemědělci totiž zneužívají faktu, že ze-
mědělská technika v posledních dese-
tiletích doznala velkých změn a její vý-
kon i velikost jsou v porovnání s minu-
lostí nesrovnatelné. Mnozí zemědělci 

se tedy neobtěžují pro vjezdy na pole 
používat zpevněné propustky, ale jez-
dí přímo přes příkopy, které deformují. 
„Případy, kdy zemědělci zaparkují třeba 
traktor přímo v příkopu, jsou stále čas-
tější,“ doplnil Bohumil Taraba, vedou-
cí provozu kladenské oblasti KSÚS SK.
„My se snažíme se zemědělci spolupracovat 
a vycházet jim vstříc. Každoročně vydáme 
desítky souhlasů se zvláštním užíváním sil-

nic v naší správě tak, aby zemědělci mohli 
těžkou a rozměrnou techniku snadněji pře-
pravovat na své polnosti. Někteří zeměděl-
ci však přitom nedodržují základní pravi-
dla a například nemají stroje zajištěné tak, 
aby nepoškodily komunikaci,“ řekl Zdeněk 
Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje.
Stejný problém ale způsobují vozi-
dla i při těžbě dřeva z lesních poros-
tů. Speciální technika vytahuje těžké 
kmeny přímo na vozovku a poškozu-
je ji. Velmi často se stává, že vytěžené 
dřevo je složeno přímo v silničních pří-
kopech. Praxe je potom taková, že to, 
co není poničeno při ukládání dřeva, je 
dokonáno při jeho nakládání na vozi-
dla. Údržba nebo obnova takto poni-
čených příkopů a dalších silničních po-
zemků stojí statisíce korun ročně.

Statisícové škody způsobuje každý rok provoz těžké zeměděl-
ské techniky na středočeských silnicích II. a III. třídy. Zdaleka 
ne všichni zemědělci jsou neukáznění, ale pokud některý z nich 
ano, dokáže silnici doslova zničit. Náprava těchto škod je při-
tom velmi obtížná a nákladná.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
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„Chtěla bych poděkovat všem lékařům 
a zdravotním sestrám, které se na mé léčbě 
podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka a urolo-
gických potíží, dobře. Jsem ráda, že jsem by-

la mým urologem odeslána do ústecké Ma-
sarykovy nemocnice. Jak pan přednosta 
Schraml, tak pan primář Kolesár jsou skvě-
lí lékaři na svém místě. Všechno mi včas vy-
světlili. S takovým trpělivým přístupem jsem 
se za svůj život ještě nesetkala. Mám i hez-
kou jizvu,“ řekla pacientka Růžena Štay-
rová z Teplicka. 
„Pacientka měla rakovinou postiženou pra-
vou ledvinu, ze které se tento nádor šířil 
dolní dutou žilou do srdce a bezprostřed-
ně ohrožoval pacientku na životě. Operaci 
jsme mohli provést jen díky spolupráci s kar-
diochirurgií, protože jsme v jedné době od-
stranili celou ledvinu i s nádorem jdoucím 
do srdce za použití i mimotělního oběhu. 
Léčba v naší nemocnici a v tomto kraji moh-
la proběhnout jen díky rozvoji kardiochirur-
gie v Krajské zdravotní,“ uvedl k urologické 
operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., před-

Ústecké kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení
– týmová spolupráce – operace srdce a urologický chirurgický zákrok současně

Díky kardiochirurgii v  Krajské 
zdravotní, a. s., jsou rozšířeny 
možnosti onkologické operativy. 
Na operačním sále Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., pro-
běhla v  červenci 2018 operace, 
která se provádí pouze na  špič-
kových zdravotnických praco-
vištích. Jednalo se o  urologic-
kou operaci ledviny a kardiochi-
rurgický zákrok na  srdci, které 
proběhly současně. Odoperova-
ná sedmdesátiletá pacientka se 
po čtyřech měsících od zákroku 
cítila skvěle a bez potíží. 

nosta Kliniky urologie a robotické chirur-
gie Fakulty zdravotnických studií Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z. 
„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že brá-
nil samotnému přítoku krve do srdce. Pokud 
by pacientka operaci nepodstoupila, zemře-
la by dříve na selhání srdce než na násled-
ky samotného zhoubného nádoru ledviny. 
Při této operaci bylo nutné pacientku připo-
jit na mimotělní oběh, bez kterého by samot-
ný operační výkon nebyl technicky provedi-
telný. Pacientka se po této náročné a úspěšné 

operaci zotavila velmi dobře a z nemocnice 
byla propuštěna do domácí péče. Provádění 
takto složitých kombinovaných operací v Ús-
teckém kraji nebylo v minulosti možné, pa-
cienti byli odesíláni na specializovaná pra-
coviště mimo Ústecký kraj. Posun nastal až 
s vybudováním nového kardiochirurgické-
ho oddělení v ústecké Masarykově nemocni-
ci, které nyní může nabídnout ve spoluprá-
ci s jinými obory širší spektrum operačních 
výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kole-
sár, primář Kardiochirurgického oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
přednosta Kliniky urologie 
a robotické chirurgie Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Při náročných operacích musí být tým dobře sehraný

Mgr. Regína Gavlasová, DiS., 
vrchní sestra Kardiochirurgické-
ho oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z.

„Práce sester na kardiochirurgii je velmi fy-
zicky i psychicky náročná, ale je také o vel-
ké samostatnosti. Vyžaduje kvalitní teore-
tickou a praktickou průpravu a kontinuál-
ní vzdělávání. A to se týká samozřejmě i pe-
rioperačních sester (instrumentářek). Proto 
běžně na kardiochirurgických pracovištích 
trvá minimálně jeden rok, než může sest-
ra samostatně pracovat bez odborného do-
hledu služebně starších kolegyň. Jak už jsem 
zmiňovala, tato práce je po všech stránkách 
náročná, vysoce specializovaná, ale má své 
kouzlo. Co se týče samostatnosti práce sest-
ry, tak kardiochirurgie jistě patří na vrchol 
mezi jednotlivými medicínskými obory. Lé-
číme a pečujeme o pacienty po operaci srd-
ce, ale zároveň do toho své srdce dáváme, ji-
nak podle mě nelze tuto profesi vykonávat 
dobře,“ říká Mgr. Regína Gavlasová, DiS., 
vrchní sestra ústeckého kardiochirurgic-
kého oddělení.

Jeho výtěžek byl určen na podporu tří hendikepo-
vaných dětí z Ústeckého kraje – Honzíka, Kačen-
ky a Jáchyma, kteří potřebují zdravotní pomůcky, 
jež nehradí pojišťovny. Sběr kabelek začal v květ-
nu na čtyřech desítkách míst v celém regionu. Po-
čátkem srpna se uskutečnil jejich svoz a třídění, 
pátek 9. a v sobotu 10. srpna proběhl prodej se 

skvělým výsledkem: 80 000 korun! Poděkování za-
slouží všichni zúčastnění: dárci, majitelé sběrných 
míst, vedení OC Olympia, které bezplatně poskyt-
lo prostory, lionky, jež svážely, třídily a prodávaly 
i kupující. Společné dílo se podařilo. Na snímcích 
je pohled na místo činu i na jedno z dětí, které po-
třebuje ke svému vývoji pomoc, dvouletý Jáša (lar)

Kabelky pomohly třem
hendikepovaným dětem
Kabelky všude, kam se podíváte. Takový byl dvoudenní dobročinný bazar, který již 
potřetí uspořádaly členky Lions Clubu Teplice Ladies ve spolupráci s obchodním 
centrem Olympia. 
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Připravilo prázdninový pobyt pro dva-
cet školáků, jejichž rodiče si letní tábor 
nemohli fi nančně dovolit.
Celkem 20 dětí ve věku od 7 do 14 let 
strávilo týden v turistické a chatové osa-
dě Zdravotník v Horním Vysokém u Úště-
ka. „Tým pracovníků Odboru sociálních vě-
cí a zdravotnictví Městského úřadu v Lito-

měřicích jim připravuje zábavný program 
nesoucí se v mottu „Bezpečné léto 2019“,“ 
uvedla vedoucí odboru Renáta Jurková. 
Během týdne se děti například seznámi-
ly se základy sebeobrany, navštívily ZOO 
centrum Srdov, dále se dozvědí užitečné 
informace o kyberprostoru nebo je čeka-
la ukázka práce psovodů z vězeňské služ-

by. Na programu nechybělo ani letní ki-
no, dětské diskotéky či sportovní aktivity. 
„Moc se mi na táboře líbilo. Nejvíc mě bavi-
lo soutěžení a malování,“ sdělila účastnice 
Kristýnka Stehlíková.
O tábor, který je podpořen částkou 120 
tisíc korun z Programu prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra, byl ze strany 
rodičů velký zájem. Na podzim na něj 
bude navazovat víkendový pobyt. Lito-
měřická radnice se pokusí získat fi nanč-
ní prostředky na projekt i v příštím roce 
a navýšit kapacitu. (od dop.)

Děti si užily ojedinělý tábor
Týden plný zážitků, zábavy a informací z oblasti prevence. Tak 
by se dal charakterizovat unikátní projekt pro děti procházejí-
cí evidencí oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které 
po loňském úspěchu opět zrealizovalo město Litoměřice. 

DODO-DVERE.CZ

Dveře SAPELI významně dotvářejí tvář každého bydlení. 
Dveře SAPELI ve spojení se zárubněmi neobyčejně pozvednou jeho este  ckou hodnotu. 

Chcete plné nebo s výplní? Světlé či tmavé? 
Vyberte si takové, které budou Vašemu interiéru nejvíce slušet! 

W W W. C A M P D AV I D S H O P. C Z

OBLÉKÁ PILOTA F3 

TOMA BECKHAUSERA

NAŠE PRODEJNY NAJDETE V TĚCHTO OBCHODNÍCH CENTRECH
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Čtrnáctého září se však bude slavit 
i v krajském městě, které si připra-
vilo pro své občany oslavu 770 let 
od povýšení na město královské. Li-
dé si toto výročí připomenou skrze 
řadu doprovodných aktivit pro ve-
řejnost všech věkových kategorií.   
Oslavy se uskuteční v sobotu čtr-
náctého září od 10 hodin na Lidic-
kém a Mírovém náměstí. Na každém 
z těchto míst bude přichystána pro-
dukce v podobě koncertu (vystoupí 
mmj. i Václav Neckář či sourozenci 
Lüftnerovi), divadelního představe-
ní, workshopů, atrakcí, animačního 
programu, ukázek historických ře-
mesel. Akce je podpořena Fondem 
Ústeckého kraje.
Zatímco v Ústí se bude slavit jen 
v sobotu, v Litoměřicích se oslavy 
protáhnou na sedm dní. Během nich 
se mohou návštěvníci těšit na por-
ci tanečních a hudebních vystoupe-
ní (Michal Hrůza, Eva Farna, Kame-
lot, Ivan Hlas Trio a další), video-
mapping, na dobový jarmark a další 

atrakce. Vše důležité se bude konat 
v neděli 15 září, kdy v 15 hodin pů-
jde na Mírové náměstí velkolepé de-

filé Litoměřičanů. Uspořádá se také 
pokus o zapsání do České knihy re-
kordů o co nejpočetnější přípitek.

Královská města Ústí nad Labem 
a Litoměřice budou slavit svá výročí
Mezi lety 1219 a 1228 se staly Litoměřice královským městem. A letos si budou jejich obyvatelé, 
kterých tam žije 24 tisíc, připomínat tuto významnou událost. V týdnu od 14. do 21. září se uskuteční 
na Mírovém náměstí a v okolí oslava 800 let od založení města.

Více o obou akcích na webech 
měst: www.litomerice.cz 

a www.usti-nad-labem.cz.

Společně s přípravnou fází projektu uza-
vřela Ústecká komunitní nadace také prv-
ní kolo sbírky, jejíž výtěžek činí úctyhod-
ných 594.050 korun. „Svůj“ schod za pří-
spěvek v minimální výši 25.000 korun si 
pořídilo 25 přispěvatelů. Mezi dárci jsou 
lidé zvučných jmen například litoměřic-
ký biskup mons. Jan Baxant nebo býva-
lý primátor města Ústí nad Labem Pe-
tr Gandalovič. K navrženému architekto-
nickému řešení, které je již čtvrté v pořa-
dí, nemají připomínky ani památkáři, ani 

hasiči. Shoda panuje jak na vnitř-
ních úpravách stávající věže, 

tak na vzhledu venkovní 
moderní přístavby. 

Avšak venkov-
ní přístav-

ProjektProjekt na zpřístupnění šikmé věže je hotov
Ústecká komunitní nadace kompletně dokončila projekt na opě-
tovné zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotic-
kého kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. 
K předložené architektonické studii nemají připomínky hasiči ani 
památkáři. Stavbu nového venkovního schodiště z architektonic-
ké dílny Martina Rajniše zatím zbrzdí schvalování nového územ-
ního plánu města Ústí nad Labem.

že do základů a železobetonového kruný-
ře uvnitř věže. Při bombardování spadla 
původní schodišťová přístavba, kterou se 
na věž chodilo, ta nebyla při rekonstruk-
ci obnovena. Dnes je možné se na věž do-
stat jen krkolomnou cestou přes podkro-
ví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl 
v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, 
autor přestavby Karlštejna. Po bombardo-
vání pak staticky zajišťoval stavbu slavný 
konstruktér Bedřich Hacar, který napří-

klad navrhl dostavbu poškozeného kláš-
tera v pražských Emauzích. Ústecká ko-
munitní nadace se po mnoha letech, kdy 
se o zpřístupnění „šikmé krásky“ hovoři-
lo, chopila v roce 2015 iniciativy a od té 
doby činní kroky k tomu, aby se věž zpří-
stupnila veřejnosti. Nadace z darů zafi -
nancovala geodetické zaměření věže, od-
borné posudky, návrh požárně – bezpeč-
nostního řešení a architektonickou studii. 
To vše ve výši téměř 570 000 Kč.  (od dop.)

ba bude muset počkat na schválení nové-
ho územního plánu, ke kterému nadace 
v roce 2018 podala podnět. 
„V tuto chvíli máme hotovo a nezbývá nám 
nic jiného než čekat na schválení nového 
územního plánu. V mezičase bychom se 
však rádi věnovali získání fi nančních pro-
středků na renovaci vnitřních prostor věže. 
Tu můžeme zahájit, pokud se k tomu roz-
hodneme, bez ohledu na délku projednává-
ní nového územního plánu.“ vysvětlila Ka-
teřina Valešová, ředitelka Ústecké komu-
nitní nadace. Proto nadace na začátku 
roku 2020 vyhlásí novou veřejnou sbír-
ku. Zájemci o „svůj“ schod se však mo-
hou hlásit nadaci nepřetržitě, „Věříme, 
že poté, co jsme po čtyřech letech usilov-
né práce a komunikace s dotčenými insti-
tucemi dosáhli fi nální shody na celkové po-
době vnitřních prostor i venkovní přístav-
by a můžeme tak nejen ústecké veřejnosti 
představit fi nální podobu našeho záměru, 
zájem o fi nanční podporu tohoto ojedině-
lého projektu ještě vzroste. Chtěla bych také 
všem, kteří se na přípravě projektu podíle-
li nebo jej schvalovali, poděkovat,“ pozna-
menala Kateřina Valešová. 
Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie se ve svých šedesáti metrech výšky od-
klání od vertikály o více než dva metry. Je 
nejšikmější věží v České republice i dale-
ko za hranicemi okolních států. Ke svému 
handicapu přišla za druhé světové vál-
ky, po zásahu leteckou pumou se naklo-
nila a praskla. Tehdy to vypadalo, že brzy 
spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli 
dřevěnou konstrukcí a nakonec byla slo-
žitě zajištěna pomoci betonové injektá-

Pohled do nitra nové věže

Vizualizace

1901 1945
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Ve Valdštejnském paláci se uskuteční 
odborné konference, koncert Filharmo-
nie Brno s The Plastic People of the Uni-
verse nebo vystoupení Václava Necká-
ře a BACILŮ v rámci Tradičního setkání 
senátorek a senátorů s občany, které je 
naplánováno na sobotu 7. září.
„Považujeme letošní kulaté výročí 
za jeden z nejvýznamnějších milníků 
naší historie. S odstupem generace je 

třeba si připomenout faktické okolnos-
ti listopadových událostí, ale především 
s nadhledem zhodnotit tehdejší mezní-
ky a jejich důsledky. Do Prahy jsem po-
zval všechny předsedy parlamentů ze-
mí Visegradské skupiny, se kterými 
chceme společně oslavit listopadové 
události. Ty se ostatně netýkají pouze 
Česka, ale také našich sousedů,“ uve-
dl předseda Senátu Jaroslav Kubera.

Liberec | Celkem 2 148 800 korun 
získalo město Liberec konkrét-
ně z dotačního programu Pod-
pora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje. Dalších 
902 200 Kč přidá statutární měs-
to Liberec jako svůj podíl. 

V letošním roce podalo město Libe-
rec celkem šest žádostí o poskytnu-
tí dotace. „Ve všech případech jsme by-
li úspěšní,“ informoval primátor měs-
ta Jaroslav Zámečník.Peníze byly vyu-
žity na nákup ochranných prostředků 
pro zasahující hasiče. Konkrétně se 
jednalo o 20 kusů zásahových přileb, 
12 souprav zásahových obleků, 32 ku-
sů ochranných kukel, 20 párů zásaho-
vé obuvi, 23 párů zásahových rukavic 
a 10 kusů zásahových opasků. Tyto 
ochranné prostředky budou rozděle-
ny mezi všech 8 jednotek dobrovol-
ných hasičů zřizovaných městem Li-
berec, kde nahradí vybavení, kterému 
končí životnost, nebo bylo poškozeno 
při zásazích. Díky získaným dotacím 
byla výrazně posílena i schopnost 
jednotek dobrovolných hasičů čer-
pat vodu. Jednotka z Růžodolu získa-
la velkokapacitní čerpadlo s výkonem 
1600/l min. a jednotky z Vratislavic, 

Vesce a Machnína pak nová plovoucí 
čerpadla, která lze využít např. k do-
plňování cisteren z volných vodních 
zdrojů, nebo odčerpávání vody ze za-
plavených prostor. Současně byl poří-
zen materiál pro jednotku z Karlinek, 
který doplnil vybavení určené pro za-

jišťování činností při ochraně obyva-
telstva a evakuace při mimořádných 
událostech. Pro zvýšení akceschop-
nosti jednotek bude sloužit i další po-
řízený materiál, a to čtyři dýchací pří-
stroje, svítilny, nebo tři kusy termoka-
mer. (od dop.)

Právě na ten se v příštím roce chys-
tá a přípravu rozhodně nezanedbá-
vá. Na pomoc si nedávno přizval také 
olympionika Davida Svobodu a men-
tálního kouče Jana Mühlfeita, od kte-
rých se učil, jak vyladit svůj optimál-
ní výkon.
Oblíbený moderátor primáckého TOP 
STARu toho v extrémních sportech 
zkusil už hodně. Čtyři roky třeba zá-
vodil na Spartan Race u nás i v zahra-
ničí. V poslední době přišel na chuť 
půlmaratonům i maratonům a hlav-
ně plavání. „Díky trenérovi Martinu 
Dvořákovi jsem objevil kouzlo triatlo-
nu, kterému se teď dost věnuji. A cílem 
je Ironman, jdu si zatím,“ říká odhod-
laně Petr Vágner. 
Ironman, nebo Železný muž, jak se 
u nás extrémnímu odvětví triatlonu 
přezdívá, je jednou z nejnáročnějších 
sportovních disciplín vůbec. Skrý-
vá v sobě nejenom fyzickou zdatnost 
a sílu, jenž musí závodníci při plavá-
ní (3,86km), jízdě na kole (180,25km) 
a maratonském běhu (42,2km) do cel-

kových 17 hodin zdolat. Neméně dů-
ležitou je také koncentrovanost, psy-
chická odolnost a vytrvalost. „Na Iron-
mana potřebuješ hlavně hodně silnou 
hlavu. Popracujeme na odolnosti, to ale 
zvládneš. Baví Tě to, jsi nažhavený a je 
to pro Tebe výzva. To je výhoda,“ radí 
mu s úsměvem David Svoboda, olym-
pijský vítěz z Londýna. Mentální pří-

pravu Petr, jak sám řekl, často podce-
ňoval, dnes už si ale její sílu uvědo-
muje. „Když běháte nebo děláte extrém-
ní závody, hlava je strašně důležitá. To 
se už potvrdilo několikrát. Hnacím mo-
torem tak pro mě byly moje děti, to mi 
dost pomáhá v krizových situacích. 
I proto se teď více zaměřuji také na men-
tální koučink,“ dodává. (od dop.)

Nové vybavení pro dobrovolné hasiče

Liberecký kraj | Více než tři stov-
ky zdravých, ale i handicapovaných 
cyklistů ve společných týmech se 
v polovině prázdnin vydalo na 2222 
kilometrů dlouhý cyklistický podnik 
napříč všemi kraji Česka, nazvaný 
Metrostav handy cyklo maraton. Šlo 
o již sedmý ročník nejdelšího cykli-
stického podniku v Česku, jemuž se 
také říká stojedenáctka. Na zdolá-
ní trasy totiž mají jednotlivé týmy 
111 hodin.
Trasa maratonu proťala nejzajíma-
vější cyklostezky a cyklotrasy všech 
čtrnácti krajů Česka. V Libereckém 
kraji se jednalo o Ploučnici a Green-
way Jizera. „Cyklomaraton patří k ak-
cím, které dlouhodobě podporujeme. 
Letos jsme poskytli 105 tisíc korun,“ 
uvedl náměstek hejtmana Liberecké-
ho kraje pro rezorty školství, mláde-
že, tělovýchovy, sportu a zaměstna-
nosti Petr Tulpa. 
Unikátnost Metrostav handy cyklo 
maratonu tkví také v jeho otevřenos-
ti. Osmičlenné nebo čtyřčlenné tý-
my tvořila pestrá paleta lidí: profesi-
onálové, nadšenci, muži i ženy, dva-
cetiletí kluci i šedesátiletí veteráni, 
lidé zcela zdraví spolu s postižený-

Senát chystá akce 
k výročí listopadu 1989
Praha | Senát se letos aktivně zapojí do připomínek 30. výročí listo-
padu 1989. 

Největší extrémista Primy si nechal „spravit hlavu“
Herec, dabér, moderátor a také nadšený sportovec Petr Vágner (41) je muž s velkými cíli, které nevá-
há zdolávat i za cenu nemalého úsilí. Zatím neuskutečněným snem tohoto vysokého potetovaného sym-
paťáka je závod Ironman, extrémní světový triatlon jen pro silné povahy. 

Na cyklomaraton vyrazili 
zdraví spolu s postiženými

mi. Na cestu vyjížděli nevidomí cyk-
listi, vozíčkáři na handbicích, cyklis-
té s amputovanými končetinami i li-
dé po mozkové obrně. Lidé s těžkým 
postižením tu stáli po boku zdra-
vých. A aby se dostali do cíle, muse-
li spolupracovat. Je třeba naučit se 
komunikovat, zbourat bariéry, umět 
druhému pomoci a umět si o pomoc 
druhému říci. „Chceme být vidět, chce-
me vzbudit diskusi. Každý z nás by měl 
mít právo se bavit, sbírat nové zážitky 
a zkušenosti, mít kamarády, žít napl-
no, sportovat, pracovat, být prospěšný 
sobě i společnosti. A sport je skvělý ná-
stroj toto demonstrovat. Ukázat, že to 
jde,“ doplňuje předseda spolku Cesta 
za snem Heřman Volf, který sám use-
dl na vozík po nehodě na lyžích a ná-
sledně projel Evropu na kole s ruč-
ním pohonem. (od dop.)

SUMMER
FASHION

PARTY

5.  9.  2019  

Botel
Admirál

Moderuje 
Eliška Bučková

Fashion Show 
Gabriela Giotto 
Fashion Island 
Alice Abraham 
Olga Rusaková

Účinkují 
Katarina Talanová  Michal Hejč   

Black Boys   Philip Nikwé 
Laguna  DJ Ondřej Albrecht

19.00  HODIN
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Hradozámecká noc 
v Libereckém kraji

 
Radost z jízdy

Oslava, která představí hrady a zámky v tak trochu netradiční podobě s jedineč-
ným programem — to je Hradozámecká noc, která se na památkách v Liberec-
kém kraji uskuteční ze soboty 31. srpna na neděli 1. září. Stejně jako v předešlých 
letech, i tentokrát se do akce zapojí desítky památek: hrady, zámky, kláštery, 
kostely, ale také vily nebo paláce.

Grabštejn

Každý rok se na některé z památek ve správě Ná-
rodního památkového ústavu odehrává hlavní 
program – v letošním roce bude hlavním hostite-
lem hrad Grabštejn, na němž se bude konat slav-
nost na počest významného rodu Gallasů a Clam-
-Gallasů.
Na Grabštejně čekají návštěvníky hrané kostýmo-
vané prohlídky s historkami ze života jednotli-
vých členů rodiny, rozezní se též původní hradní 
varhany. K vidění budou ukázky práva útrpného
a historii bude možno ochutnat v Kuchyni U Ry-
by i hradní krčmě. Rozhled do okolí pak nabíd-
ne hradní věž.
Celodenní program v Libereckém kraji nabídnou 
i další hrady a zámky. Ve Frýdlantu připravili Hra-
dozámecké odpoledne s nahlédnutím do dílny 
mistra středověké magie, pohádkou Jak se peče 
písnička a pečením koláčků v zámecké kuchyni.

Na Hrubém Rohozci při prohlídce kaple zahraje 
varhaník Radek Rejšek na původní zámecké var-
hany. S menšími skupinami do 13 osob průvod-
ce vystoupá na kruchtu, kde představí historii 
a funkce varhan a přidá malou hudební ukázku; 
tato akce je součástí prohlídkového okruhu na-
zvaného Reprezentační prostory.
Zámek Lemberk předvede návštěvníkům, jak se va-
řilo a stolovalo v dobách minulých. Oblíbené kostý-
mované prohlídky obohatí živé obrazy od gotiky až 
po historismus. Hradozámecká noc na Valdštejně 
zase bude plná překvapení se scénickými prohlíd-
kami, historickými tanci a ohňovou show.
Vdavky továrníkovic dcery – to je program 
na zámku Zákupy. K vidění tu budou noční hrané 
prohlídky interiérů zámku s tanci na téma prvo-
republikových fi lmů se šťastným příběhem v po-
dání tanečního souboru Villanella. (od dop.)

První část výstavy Tutanchamon RealExperi-
ence obsahuje výběr originálních předmětů, 
jejichž prostřednictvím se návštěvníci sezná-
mí s tím, jaké představy měli staří Egypťa-
né o posmrtném životě. Většina těchto vzác-
ných artefaktů, které nejsou veřejnosti běžně 
přístupné, pochází ze sbírek Národního mu-
zea – Náprstkova muzea asijských, afrických 
a amerických kultur. Mimo to je zde k vidění 
například i jedinečná socha mladého faraona 
zapůjčená z Musea August Kestner v Hanno-
veru Nadací Fritze Behrense.
Druhá část expozice je postavena na mul-
timediálním systému vyvinutém s použi-
tím nejnovějších technologií, který návštěv-
níkům umožní sledovat posmrtný život fa-
raona a jeho poddaných. Vědecká přesnost 
této fascinující podívané je zajištěna reno-
movanými, světově proslulými egyptology, 
kteří se na projektu podíleli. Díky tomu mů-
že návštěvník detailně prozkoumat aspek-
ty egyptské víry týkající se podsvětí. Pro-
střednictvím neobyčejných obrazů si pro-
jde charakteristické rysy egyptské civiliza-
ce od Théb až po Údolí králů; temná, matně 
osvětlená chodba zase návštěvníka zavede 
do míst, kde zažije cestu faraona věčností 
prostřednictvím animací vytvořených s po-
mocí obrazů nejdůležitějších hrobek panov-
níků.
Výstava Tutanchamon RealExperience je za-
končena částí věnovanou profesoru Jarosla-
vu Černému (1898–1970), jedné z klíčových 
postav české egyptologie a významnému od-
borníkovi na epigrafii, který většinu své-

ho života zasvětil studiu starověké vesnice 
královských řemeslníků Dér el-Medína. Tato 
část představuje jedinečné sbírkové předmě-
ty a archiválie související s jeho soukromým 
i vědeckým životem. K vidění jsou předmě-
ty ze sbírek, které Národní muzeum díky Ja-
roslavu Černému a jeho rodině získalo me-
zi lety 1937 až 2019. Vystavena je také prav-
děpodobně nejstarší známá kopie slavného 
staroegyptského textu Naučení krále Ame-
nemheta I. nebo ostrakon (keramický střep) 
z 13. století př. n. l. s dopisem zachycujícím 
manželský svár mezi královským řemeslní-
kem Merymaatem, jeho manželkou a jeho 
tchýní. (od dop.)

Tutanchamon RealExperience
Výstava Tutanchamon RealExperience představuje jednoho z nejznámějších 
egyptských faraonů jak prostřednictvím originálních artefaktů, tak nejnověj-
ších multimediálních technologií. V Historické budově Národního muzea si 
tak návštěvníci mohou vychutnat díky moderním technologiím reálný zážitek 
z dávné historie.

Výstavu Tutanchamon RealExperience připravilo Národní muzeum ve spolupráci 
s Civita Mostre e Musei a společností Laboratoriorosso.

METROPOL VÁS ZVE NA VÝSTAVU...
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TIPY NA VÝLET
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Most
Chomutov
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n

plice
d Labem

Děčín

d Labem

nDěčí

www.zahrada-cech.cz

Otevírací doba:
od 900 do 1700 hodin

Vstupné/p edprodej:
B žné vstupné 150 / 120 K  
D chodci, d ti, studenti, ZTP 120 / 100 K  
Rodinné vstupné 350 / 300 K  
Držitelé ZTP-P a d ti do 140 cm zdarma

Po adatel: Mediální partne i:Partne i:

43. ro ník podzimního veletrhu 
Zahrada ech se koná pod 
záštitou ministra zem d lství 
Miroslava Tomana.

Zahrada 2019 - inzerát 102x99 mm.indd   1 13. 8. 2019   13:43:38

PARTNEŘI:

WWW.USTI-NAD-LABEM.CZ

OSLAVY
770 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM POŘÁDÁ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
10:00 Doubravanka
12:00 Viva Song
13:30 Historický průvod 
14:30 Demowave
16:00 Václav Neckář 

a Bacily 

17:30 Stará škola
19:00 Eliška a Petr 

Lüftnerovi
20:00 Markéta Chladová 

s kapelou
21:20 Idio & IdioZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
Lidické náměstí se přemění 
v historické rytířské sídlo 
s doprovodným programem 
nejen pro děti. 

ÚSTÍ NAD LABEM

14. 9. 2019 
10–22 HODIN
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s. letos slaví 120 let
od svého založení. 

Dvůr Hlaváč je rodinná ekofarma 
s chovem koní, koz a dobytka Nabízí 
také dlouhodobé i krátkodobé ustá-
jení koní, přičemž se zde postarají 
nejen o ubytované jezdce, ale i o je-
jich koně. 
„Paní Ondřejíková se synem, kteří sto-
jí za tím, že Dvůr Hlaváč doslova po-
vstal z popela, jsou skutečně obdivu-
hodní. Dokázali tvrdou a dlouholetou 
usilovnou prací postavit na nohy sta-
tek, který byl ve zcela zuboženém sta-
vu. Jejich kozí sýry jsou vyhlášené i da-
leko za hranicemi kraje. A aby nezůsta-
lo jen u hospodářství, pořádají každo-
roční koncerty vážné hudby, na které 
se sjíždějí posluchači z celého kraje,“ 
uvedla Květa Vinklátová, radní pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch Libereckého kraje.

Kromě projížděk na koních tu lze ta-
ké navštívit muzeum, které seznamu-
je s historií místního života. Představu-
je život a zemědělskou výrobu na ven-
kově, mlékárenskou technologii z doby 
před 100 lety a náčiní staré domácnos-
ti. V předsálí Rytířského sálu je pak 
možné zhlédnout fotografi e z histo-
rie statku a diplom ze světové výstavy 
v Paříži v roce 1867, který získal dvor-
ní rada Hlaváč za vzorový chov koní.
Statek je ideální pro rodinnou rekre-
aci návštěvníků, kteří touží po klid-
ném venkovském prostředí upro-
střed přírody Frýdlantska. Co se vý-
letů týče, nedaleko leží vyhláše-
né rekreační oblasti: 14 kilometrů 
od Černous se nalézá polské jezero 
Witka a 19 kilometrů od vsi v Němec-
ku je jezero Berzdorfer See.

Agroturistika 
na hranicích tří států
Na hranicích tří států - Polska, Německa a České republiky - se 
v Černousích na Frýdlantsku nachází Dvůr Hlaváč. Jeho poloha 
nabízí celou řadu možností pro výlety do sousedních zemí, vy-
pravit se sem však lze i za agroturistikou. 

Via ferrata: adrenalinová 
ochutnávka na Vodní bráně
Via ferrata. Dvě cizokrajně znějící slova značí lezeckou stezku, na které se lze rukou přidržo-
vat jistících fixních lan a využívat stupačky a další umělé chyty navrtané do skal. Díky kombina-
ci adrenalinu a bezpečnosti tento původně alpský sport v posledních letech prožívá velký boom. 
Jeho ctitelé si přijdou na své i v Libereckém kraji.

Via ferrata zvaná Vodní brána se na-
chází severozápadně od Semil a na-
bízí pohled na visutou lávku na Rie-
grově stezce. Je označená obtíž-
nostmi C a B. Stejně jako na všech 
podobných trasách, i zde lezci po-
třebují ferratový set, helmu, rukavi-
ce a pevné boty. 
Vodní brána začíná příznačně přímo 
u vody. Od nástupu nejprve lezci ab-
solvují poněkud náročnější pasáž, 
kde je lehce převislá skála. Během 
stoupání k vrcholu se pak setkají 
ještě se dvěma místy s označením 
obtížnosti C. Krom těchto úseků je 
ferrata převážně obtížnosti B.
Výhodou jsou odpočinková místa 
po každé těžké části. Cesta nahoru tr-
vá většinou kolem 40 minut a pro ty, co 
vystoupí až nahoru, je připravena vr-
cholová knížka pro zápis lezců. 
Via ferrata se nachází na území pří-
rodní rezervace Údolí Jizery u Semil 
a Bítouchova a v oblasti Natura 2000 
Údolí Jizery a Kamenice. 
Předmětem ochrany je zde jedineč-
né kaňonovité údolí s výskytem 
chráněných druhů rostlin a živoči-
chů. Proto je důležité se pohybovat 
jen po vyznačených přístupových 
trasách, tak aby nedošlo k poškoze-
ní tohoto přírodního unikátu.

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E


