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Sanitka z města 
podrážky na štěrku 
hukot trafa 
nákladní nádraží 
umlkání 
zvuk z dálky 
šustění 
hučení 
rána 
šustění listí pod nohama 
šustění trávy 
suché listí 
z dálky zvuk motoru 
sanitka 
auta jako šustění řeky 
kovový zvuk vlaku 
svist 
z lesa zeje ticho 
zakodrcání vlaku, když přejede výhybku 
drobné střepy na asfaltu 
elektrické hučení 
Johana smrká 
příjezd vlaku 
hučení 
sílící hučení 
duté hučení turbín 
pracoval poctivě a usilovně 
neustálý hukot s příměsí zoufalství 
plochý šupot 
jako fén 
ševelení vody v trubce
větráky

Vodka 2×
kelímek z mekáče
Braník 2×
Tygr
Gambrinus 2×
Frisco
víno 2×
rum Božkov
Dobrá voda
Coca cola 8×
Semtex
smetánka do kávy
kelímek od kafe 3×
džus Happy
Fanta
džusík malý

Obal od zmrzky 
Hašlerky
hromada pneumatik
tři použité kondomy
střepy z hrnečků
žárovka
ředidlo z roku 73
hořčice 2×
obal od Mattonek
feťácká igelitka
gril
hadry
skříň

Holub 
husy
kormorán
sýkora koňadra
2 daněly
brhlík
strakapoud
sýkora modřinka
kos
psi
červenka

Nejvíc ptáků je nahoře v tý  
bordelářský zahrádkářský 
kolonii













George, Bob, Dlouhej. 77,5 let. 
Projektant, politický nepřítel.

Ty oválný kameny, co se tady válí po okolí, to jsou 
bludný balvany, říkalo se jim pumy. Ty nemaj nic 
společnýho tady s těma čedičovýma skalama, 
co tu vidíte. Ty balvany jsou tu ještě z doby, když 
tu byl park. Tady kousek nad náma, jak jsou teď 
ty zahrádky, tak tam byly dřív normálně dřevěný 
chatky pro německý nudisty, co tu trávili čas 
a chodili se opalovat na Slunečnou stráň, jak je 
nahoře. Po čtyřicátym osmym se to tu ale celý 
znárodnilo, Němci zmizeli, ale ty balvany a chatky 
tu zbyly. Ty chatky nebyly ničí, tak začly postupně 
chátrat a lidi si je pak kupovali načerno.

Já mám svojí chatu koupenou, ale některý lidi tady 
podle mě stavěj načerno. Třeba Malej Pavel, jak 
mu říkáme, ten si tady postavil rodinnej dům, ale 
je tak blízko toho vodojemu, že to by mu nikdy 
nepovolili, ten vodojem má ochrannou zónu, 
tak to musí mít načerno. Před tímhle novym 
vodojemem tady stál starej a ten byl určenej  
pro nemocnici, kde je dneska kampus.

Navíc se to tu jmenuje špatně. Větruše je jenom 
ta stavba, jinak je to Soudnej vrch, podle toho 
popraviště tady kousek. A tam, kde jsou dneska ty 
zahrádky, tak tam se tomu říkalo U Šedejch vlků.

Já jsem byl projektant, když se to tu přestavovalo. 
Původně měl bejt půdorys do U. Pak to ale 
zrušili a místo toho to vypadá takhle a stálo to 
sedumdesát milionů.











Tady se rozlišuje: cikáni a kikáni. Kikáni totiž  
říkaj „kleba“, kdežto cikáni „leba“. Jedny potkáte  
na Střekově a druhý jsou v Trmicích.

Jak je tam ten zbouranej dům, když jdete  
do kopce, tak ten zbourali teprve před pár 
týdnama. Bydleli tam Guliášovi, jejich táta  
umřel a oni se odstěhovali pryč. Jejich starší  
syn prej někde fetuje toluen. 

Nikdy jsem se tu nebál, sem se chodilo na 
rande, ale je pravda, že mě tady pak párkrát 
přepadli. Jednou na mě takhle vyskočili dva 
zpoza stromu a ať navalim prachy, a já jim řikám, 
No to jste to teda vyhráli, já jsem starej dědek 
a v kapse mám akorát chleba s česnekem. V tom 
se zpoza stromu ozval ženskej hlas, Nechte ho 
bejt!, a dokonce se mi pak ještě museli omluvit. 
A ta ženská, to byla ta máma Guliášová.

Tady se pořád sesouvá půda. On je tu totiž 
všude hned pod povrchem písek, tak se to 
sesouvá. Víte, jak poznáte, že se někde sesouvá 
půda? Podle stromů. Když jsou stromy ve svahu 
vertikálně rovně, stejně jako stojíte vy, tak se 
půda nesesouvá. Když jsou ale kolmo v tomu 
svahu, tak je to pěkně blbý.

Dřív sem jezdívalo MHD, ale právě kvůli tomu 
sesuvu půdy to zrušili, protože nejhorší jsou na 
to auta. Pak sem vybudovali tu lanovku, tak jsem 
byl šťastnej, že nebudu muset chodit pěšky, ale 
když jsem viděl, jak z ní vyprošťujou lidi, tak jsem 
si řek, že radši pěšky chodit budu.

A jak tady maj lidi na plotech ty cedule, že je to 
monitorovaný kamerama a hlídaný psama a kdo 
ví co, tak to není, to vim. To je hlavně policajtů, 
co tu maj taky chatky, tak si tím asi pomáhaj 
a chráněj se.











Petr, Kapitán. Městský archivář.

Jenom drobnost – Guliáš opravte na Gulyáš. 
Mělo by se jednat o potomky zde usedlé 
cigánské famílie. Jeden z nich (dědek vypravěčů 
nejspíš) byl jeden z těch, kdo se zapojili do 
protestů během hokejových nepokojů v březnu 
1969. Dokonce prej vedl útok Ústečanů na 
sovětskou komandatůru. Fakt, říkal to Knut.

A cožes to chtěla? Tak si piš. Bylo to vyprávění 
jednoho ze dvou chlapců, kterej přežil 
bombardování v dubnu 45. Příběh je takovej, 
že dva Češi, co byli v Aussigu v době války, se 
šli podívat za svýma slečnama na Střekov, jestli 
přežily nálet. Šli z Tuchomyšle, což je vytěžená 
obec dneska už, žili tam hlavně horníci, 
šli zkratkou přes Větruši, a když byli nahoře, 
tak je chytla druhá vlna toho bombardování. 
Jak to začlo padat, tak se ty kluci rozutekli 
a hledali, kam se schovat, a jednoho to trefilo, 
ale uplně na sto procent, ne že by to bouchlo 
někde kousek vedle, ale přímej zásah, takže po 
něm nezbylo vubec nic, se vypařil. Ten druhej 
byl ve strašnym šoku. Ale těm jejich dívkám se 
nestalo vubec nic. Dodneska tam jsou ty díry, 
ale nevíme, která to byla. 

A pak jsi chtěla ty fabriky… Z Větruše jsou vidět 
tři nejdůležitější podniky v Ústí, na Střekově 
Schichtova fabrika na mýdlo, Setuza dnešní, 
na ústecký straně chemička a hned vedle byla 
obrovská sklárna, vedle tý chemičky směrem 
na Teplice. Ve svý době jedna z největších 
v Evropě, ale byla zbouraná v roce 2019 
kompletně, bohužel. To udělal ten člověk,  
co zboural taky Hadí lázně v Teplicích.



Nejvíc odpadků je ve svahu (hlavně igelity)
Větruše — U Šedejch vlků — Slunečná stráň

Zin vznikl jako výsledek pětidenního workshopu 
deep mappingu v prostoru Soudného vrchu 
a Větruše v Ústí nad Labem. V rámci workshopu 
proběhl úvodní seminář metod antropologického 
pozorování vedený Michalem Lehečkou, deep 
listening session Ivy Polanecké a vycházka 
s historickým výkladem Petra Karlíčka. 
Workshopu se zúčastnili studenti Katedry vizuální 
komunikace Fakulty umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
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