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Vondráčková, David i Kohák.
Ples patriotů pomohl Leonce

Krátce
Sledu
Sledujte
živě mláďata ústecké
lvice na web kameře na internetu
Ústí n. L./Brno – Na konci minulého roku porodila
lvice Kivu původem z Ústí dvě mláďata v brněnské
zoologické zahradě. Nevědělo se, zda přežijí,
nicméně dnes už je jasné, že rostou jako vody a nic
jim nechybí. Pod pečlivým dohledem odborníků a
své matky se už dokonce pohybují samostatně po
celé vnitřní expozici svého brněnského pavilonu.
Jejich pokroky může každý zájemce sledovat živě
na webu: www.zoobrno.cz/prime-prenosy. (kš)

Ústí n. L. – Už zítra přijede na fakultu sociálně
ekonomickou (FSE) ústecké univerzity přednášet
52letý diplomat, europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Jeho hlavními
tématy, na která se studenti a veřejnost mohou
těšit, bude pozice České republiky v Evropské unii,
ale také například diskutovaná otázka přijetí společné evropské měny. Seminář začíná v 10 hodin
na FSE v místnosti MO 307. (kš)
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Pavel Telička přijede přednášet
už zítra na ústeckou univerzitu

Výtěžek z dražby
fotbalového dresu
Petra Čecha zajistí
léčbu postižené dívky.

Zámeček Větruše se ponoří do
zlaté barvy v Den dětské onkologie
Ústí n. L. – Den dětské onkologie si 17. února připomene krajské Ústí nad Labem. Jako již tradičně
nechá město nasvítit vyhlídkovou věž zámečku
Větruše. V rámci kampaně „Light Up Hope, Light
Up Gold“ jsou od roku 2015 po celém světě rozsvěcovány významné budovy ve zlaté barvě u příležitosti Dne dětské onkologie. V ČR se akce koná každoročně od roku 2015, pořadatelem je rodičovské
sdružení HAIMA CZ. Záměrem akce je šíření povědomí o problematice dětské onkologie. (kš)

Za fyzikální pokusy mohou žáci
dostat od ČEZu až 200 tisíc korun
Severní Čechy – Ještě do konce března mohou žáci
základních a středních škol vkládat videa s vlastními fyzikálními pokusy na www.vimproc.cz. Za
krátké video inspirované zajímavým pokusem, jevem či teorií mohou od Nadace ČEZ získat 200 tisíc
korun pro svou školu, nebo vyhrát jiné hodnotné
ceny. Učitelé zde zase najdou všechna doposud natočená videa roztříděná do přehledných kategorií,
kterými mohou zpestřit výuku. (red)

Ústí nad Labem – Ples
severočeských patriotů? Je
to pro nás událost, shodují
se Ústečané. Jeho devátý
ročník se odehrál v sobotu
tradičně v Domě kultury.
„Co rok jdeme ke stejnému stolu se stejnými přáteli,
už si to neumím představit
jinak,“ řekla Ústečanka
Zdeňka. „Nezáleží, co pořadatelé vymyslí. Program je
kvalitní,“ shodla se se svým
známým.
Parta tanečníků i tanečnic
okolo vítěze StarDance Jana
Ondera zahájila program,
postavený na rokenrolech
od Elvise i dalších slavných.
Moderátor Jakub Kohák přišel na scénu s hračkou tygra,
který připomínal téma programu – Pařbu ve Vegas.
„Doufám, že nepohrdnete
hrou, jako je Black Jack, ruleta, Moje teta, oko, vole,
padni, případně flaška,“ smál
se moderátor.
MĚSÍČNÍ REHABILITACE
Na 9. plesu severočeských
patriotů se v sobotu vydražil
za 50 tisíc korun dres fotbalové legendy, gólmana Arsenalu Petra Čecha. Výtěžek
zajistí měsíční rehabilitační
léčbu čtyřleté Leonky postižené dětskou mozkovou
obrnou.
„Pomoci si vážím,“ řekla
její babička, která se o dívku
stará od narození. Ta je nyní
na léčení v Klimkovicích u
Ostravy.

PLES BAVIL. Návštěvníci si atmosféru v duchu filmu Pařba ve Vegas užívali. Foto: Deník/Radek Strnad

„Rád jsem přispěl, aby se
dívka měla lépe. Doufám, že
jí vydražené peníze zajistí
zdravotní péči a větší šanci,
aby chodila,“ uvedl fotbalista
Čech k záměru podpořit Leonku, pro kterou od loňského podzimu shání peníze na
léčbu Nadační fond Energie
pomáhá. Založil ho majitel
společnosti Centropol Aleš
Graf se svou manželkou,
operní pěvkyní Lenkou.
Její zásluhou hostil loni
ústecký kostel sv. Vojtěcha
dva benefiční koncerty, díky
nimž se podařilo shromáždit
peníze na čtyřtýdenní léčebný pobyt Leonky v lázních Klimkovice. Další akcí
byla dražba dresu Petra Čecha.
„Slíbili jsme, že Leonce
budeme pomáhat. Získané

peníze za dres jsou toho
součástí,“ řekl mluvčí Centropolu Aleš Pospíšil.
PŘEDČASNÉ NAROZENÍ
Leonka se narodila extrémně předčasně, ve 23. týdnu
těhotenství. „Po porodu vážila malinko víc než půl kilogramu. Diagnóza tehdy
byla neúprosná – dětská
mozková obrna a šance na
přežití pramalá. Paní Plintová, babička Leonky, se s nepříznivou prognózou lékařů
nesmířila. Díky ní Leonka
boj o přežití vyhrála. Babička
s ní neúnavně cvičí, Leonka
dělá pokroky,“ doplnil Pospíšil.
Na plesu nešlo jen o charitu. Lidé se do domu kultury přišli bavit. „Dost nás bavila Olga Lounová,“ řekl

mladý pár návštěvníků.
„Loni byl ples krásný, tak
jsme byli zvědaví, co bude
letos,“ řekli Karin a Lukáš
z Ústí. „Moc se nám líbil big
band Felixe Slováčka s Ondřejem Rumlem,“ řekl Lukáš.
Hitem plesu byla Helena
Vondráčkové. Překvapila,
když žádala, aby v sále diváci
nekouřili, ale vadil jí umělý
dým, který umělci užívají k
vystoupení. Publikum „pařilo“ na hity s big bandem
Slováčka Podívej, kvete růže,
New York, Vzhůru k výškám
či Dlouhou noc. „Jste vyšňoření, ples berete hodně vážně,“ chválila Vondráčková
diváky. Pravé pozdvižení v
sále vyvolal hitmaker Michal
David. Nezapomněl na Diskopříběh a slíbil, že se do
Ústí letos v červnu vrátí.

Policie chce zpátky do ghetta v Krásném Březně
Pokračování ze strany 1
V úvahu by mohla přicházet například i bývalá
služebna městské policie
v Matiční ulici, která je roky
nevyužitá.
„Ve čtvrti, kde se policie
často vyskytuje anebo tam i
přímo sídlí, je trestná činnost mnohem menší,“ myslí
si odborník na sociálně pa-

tologické jevy z ústecké
univerzity Jiří Škoda.
Dům v Matiční ulici starý
téměř 90 let patřící městu
je ale v havarijním stavu.
Chybí v něm vybavení včetně sociálního zařízení, vytápění, poničené jsou veškeré rozvody.
Konkrétní místa vhodná
pro služebnu starostka ani

ředitel policie zatím neprozradili. „Policejní služebna
v Mojžíři je celá nově zrekonstruovaná, vloni jsme ji
nechali zateplit, opravit
střechu i vyměnit okna.
Obdobně bychom tedy
chtěli postupovat i u budovy v Krásném Březně. Vidím
reálně, že v horizontu dvou
let bychom mohli služebnu

otevřít,“ nastínila Tomková.
Policisté před nedávnem
získali zrenovované zázemí
v Chlumci na Ústecku. „Díky
výborné spolupráci město
vyšlo vstříc našim požadavkům a došlo k rekonstrukci
vnitřních prostor, zejména
kanceláří a podlah,“ dodává
vedoucí chlumeckého oddělení Josef Zitko.

Konec utrpení. Smečka divokých psů z domu hrůzy skončila v útulku
JAN ŠTOK

Roudnice n. L. – Oddychnout si mohou obyvatelé
roudnických Hracholusek.
Smečka více než dvou desítek zdivočelých a volně se
pohybujících kokršpanělů
skončila v řepnickém útulku.
Čtyřnožci napadali okolí a
žili v hrůzných podmínkách
v rozbořeném domě společně se svým majitelem.
„Nebylo to pro nás nic neznámého. V tomto objektu

jsme byli za deset let už potřetí. Před pěti roky jsme zde
odchytli 31 divokých, kousavých a naprosto nesocializovaných zvířat,“ řekla Jana
Kymrová z útulku Psí domov
v Řepnici u Litoměřic.
Dům, ve kterém starší
muž a smečka psů žili, vypadá jak z hororu. Bez oken,
propadlé zdi i střecha a obrovský nepořádek. „Podlahy
byly pokryté výkaly psů,
kostmi a bahnem. V domě
byl neuvěřitelný zápach,

PSI živořili v otřesných podmínkách. Foto: archiv útulku

nalezli jsme i mrtvou kočku
a ostatky několika dalších
psů. Jak uhynuli, lze těžko
dokázat,“ popsala spolumajitelka útulku.
Případem se zabývá policie. Tu upozorňovali občané
už delší dobu, zdivočelí psi
totiž místní napadali a útočili na jejich domácí zvířata,
která v několika případech
uhynula. Předchozí výzvy
úřadů majitel ignoroval.
„Případ jsme řešili už od
léta minulého roku, kdy do-

šlo ke spáchání prvních přestupků. Chovatele jsme pokutovali za neočkování, byla
mu doporučena kastrace psů
a vzhledem k nezvládání
péče o zvířata i celková redukce jejich počtu,“ řekla za
roudnický odbor životního
prostředí Věra Kautská Hofmanová.
Podle útulku nemuselo jít
o úmyslné týrání, ale o nezvládnutí péče kvůli vyššímu
věku majitele. Stav převezených psů je různý, stejně ja-

ko jejich stáří.
„Odchytli jsme štěňata,
starší psy i březí feny. Někteří byli podvyživení nebo
zranění, šlo o smečku, která
byla napospas sama sobě a
okolí a množila se mezi sebou,“ dodala Jana Kymrová
z útulku. Jeho pracovníci se
teď budou snažit vrátit zvířata do normálního života.
Teprve pak je nabídnou novým majitelům. Muž, nyní
už bez psů, žije v uvedeném
domě dál.
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