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Jiří Bálek
Na Madagaskaru
nás chtěli zabít
jen jednou
STRANY 8–9

REALITNÍ POHOTOVOST

Chcete zjistit cenu
Vaší nemovitosti?

tel.: 605 254 384
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

Provedeme Vám nezávazně a zdarma tržní posouzení
a prověření právního stavu Vaší nemovitosti.
Zajistíme rychlý a bezpečný prodej.

www.sarto.cz
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K a m v y r a zi t n a Ú s t e c k u
Galerie Oko Ústí nad Labem
do 8/3 Petr Berounský: Moje divadlo
do 30/4 Miroslav Habr: Západ USA
Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
do 4/3 Pavel Mrkus: Radiolaria
ZOO Ústí nad labem
8/3		 Mezinárodní den žen
28/3		 Slavnostní zahájení
letní sezony
25/4		 Mezinárodní den země
Dům kultury Ústí nad Labem
6/3 2000 Maturitní ples obchodní
akademie
8/3 1700 Ústí dnes patří ženám
program k Mezinárodnímu dni žen
13/3 830 Brouk Pytlík – dětské představení
14/3 2000 Ples O2
21/3 2000 Ples sportovců
27/3 2000 Ples Ústeckého kraje
28/3 2000 Bál na kolejích
29/3 1030 Jak František pomohl Majdě
a Petrovi zachránit divadlo
Národní dům Ústí nad Labem
6/3 1800 New Element
koncert chlapecké kapely
10/3 2000 Antidiskotéka Jiřího Černého
11/3 2000 Nezmaři
12/3 2000 Norman Beaker Trio
14/3 2030 Retrodiskotéka s tombolou
18/3 1930 Karel Plíhal
21/3 2000 Stoletá diskotéka Haška a Dostála
26/3 1930 Hot Trop – 35 let
3/4 2000 Sto zvířat
Skanzen Zubrnice
28–29/3 Velikonoce ve skanzenu
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 3/3 V Zaujetí / Velká Hradební 49
11/2–10/3 Bibliofilie a faksimile
2–31/3 Jan Werich v hudebním oddělení
110 let od narození / Velká Hradební 49
do 31/3 Nepál, země šerpů / W. Churchilla 3
4/3–7/4 Kniha – HA / Velká Hradební 49
14/3–14/4 Galerie směj se / W. Churchilla 3

Akce
2–6/31600 Týden čtení na pokračování
W. Churchilla 3
3/3 1700 Karolína Světlá v Podještědí
W. Churchilla 3
3/3 1900–2300 Večer v knihovně ve stylu
70. Let / Velká Hradební 45
4/3 1700 Češi v historii a současnosti
Sarajeva / W. Churchilla 3
11/3 1700 Himálaj, sedmitisícovka
Gyjajikang / W. Churchilla 3
14/3 900–1700
3. herní sobota / Velká Hradební 45
17/3 1700 Bali, ostrov bohů / W. Churchilla 3
17/3 1100 Seminář trénování paměti
W. Churchilla 3
18/3 1700 Cestopisná mozaika k sedmdesátce knihovny / W. Churchilla 3
19/3 1700 Toto a jeho sestry / W. Churchilla 3
20/3 1800 Listování, už je tady zas / W. Ch. 3
24/3 1700 Horská turistika na Tenerife
W. Churchilla 3
25/3 1700 Srí Lanka, perla Indického
oceánu / W. Churchilla 3)
31/3 1700 Nepál / W. Churchilla 3
Galerie Hraničář
do 17/3 Veronika Šrek Bromová
and family: Úlomky planety Chaos
od 24/3–21/4 Tamara Moyzes:
Zakázané umění a přirozená
historie ne-existujícího
Činoherák Ústí (Hraničář)
3/3 1900 Danielův svět, kino
9/3 16–2200 Filmový festival
Expediční kamera
10/3 1900 Pechakucha night
11/3 1930 Zeptej se táty
14/3 1930 Vetřelec, režisérský sestřih, kino
15/3 1500 Cesta do pravěku,
aneb vyrob si svého trilobita
16/3 1900 Adelheid, kino
17/3 1930 Sbohem, jazyku, kino
18/3 1630 Kouzelný svět
19/3 1930 Zámek, Činoherák Ústí
24/3 1700 Tamara Moyzes:
Zakázané umění a přirozená
historie ne-existujícího
30
24/3 19 Nick Cave: 20 000 dní na zemi, kino
28/3 1930 Milenky starého kriminálníka
31/3 1500 Okresní kolo soutěžní
přehlídky tanečních oborů ZUŠ
31/3 1930 Film na přání

Činoherák Ústí (Varšavská, Střekov)
5/3 1900 Dva páni z Verony
6/3 1900 Marlene Dietrich
7/3 1500 Do bláta a zase zpět
8/3 1700 Zkrocení zlé ženy
12/3 1900 Kráska z Leenane
13/3 1900 Láska práce, láska práce
15/3 1500 Sněhurka a sedm trpaslíků
15/3 1900 Benefice Aneb
zachraň svého Afričana
16/3 1900 Kopanec
18/3 1900 Kde život náš je v půli
se svou poutí
19/3 1900 Zámek
20/3 1900 Terminus / Spolek Kašpar
21/3 1900 Divadlo Demago
23/3 1900 Romeo a Julie
25/3 1900 Utrpení mladého Werthera
26/3 1900 Bohové hokej nehrají
27/3 1900 Maškarní ples Činoheráku
31/3 1900 Marlene Dietrich
Severočeské divadlo
5/3 1800 Zpíváme pro tebe
třetí benefiční koncert
9/3 1900 Herci jsou unaveni
10/3 1900 Café Aussig
13/3 1900 Rigoletto
16/3 1500 Enjoy Dancing
pořádá Dům dětí a mládeže UL
17/3 1800 Enjoy Dancing
pořádá Dům dětí a mládeže UL
19/3 1000 Dvořák, Erben: Kytice
19/3 1900 Pavel Šporcl – Gipsy Fire
20/3 1900 Hraběnka Marica
21/3 1700 Sen noci svatojánské
23/3 1900 Neúspěšnější sportovec
roku 2014 Ústeckého kraje
24/3 900 Sněhová královna
24/3 1900 Jarní koncert
25/3 1000 Revizor školní
25/3 1900 Garderobiér
28/3 1400 Krajská postupová přehlídka
dětských skupin scénického tance
30/3 1900 Terasa
Muzeum
Akce
3/3 1600 Kultivace veřejného prostoru
mezi obchodními domy Labe a Forum

3/3 1700 Inventura rozvoje města
14/3 1000 a 1400 komentovaná prohlídka
výstavy Fenomén Merkur
19/3 1600 Muzeum čte dětem
21/3 900–1700 Velikonoční trhy
21/3 900–1200 a 1300–1600 Velikonoční dílna
23/3 1500 Komentovaná prohlídka
výstavy Jak se žilo za Husáka
24/3 1000–1400 Soutěž mladých kadeřníků
25/3 1700 Jan Hus a Martin Luther, 1. díl
28/3 930–1330 Velikonoční kurz
1/4 1800 Absolventský kurz
Barbory Hančové
Výstavy
do 1/3 Dary moře
do 1/3 Fotografie z Čes. Středohoří
do 29/3 Jak se žilo za Husáka
do 19/4 Labe, Máje, Priory
do 19/4 Růžena Žertová, architektka od Labe
do 7/6 Fenomén Merkur
do 31/12 Newseum
3–29/3 Kultivace veřejného prostoru
mezi obchodními domy Labe a Forum
3–29/3 Výstava obrazů Kreativní centrum
3–29/3 Exponát měsíce března
Mumie
14–21/3 Jeden svět 2015
projekce vždy od 1700 a 1900 hodin
2/3 2000 Proti přírodě, film
3/3 2000 Verdikt k Maďarsku
předprojekce festivalu Jeden svět 2015
6/3 2200 DJ sergei macaroff, párty
7/3 2000 Komiksová sobota
9/3 2000 Tři srdce, film
10/3 1800 Hudba ve filmu
autorské právo – přednáška
11/3 2000 Vetřelec – director‘s cut, film
13/3 2200 DJs Adamson & Gustafson, párty
14/3 2100 Dunajská vlna, koncert
20/3 2200 DJ Jan B., párty
21/3 2200 Holy, koncert
23/3 2000 Projekt 100: Perný den, film
25/3		 vernisáž výstavy v Galerii Mumie
a koncert
28/3 2100 Strange Fetish, Ploy, koncert
30/3 2000 Píseň moře, film
Café Max
25/3 2000 Afro-kubánská hudba
aneb mnoho příchutí salsy

k u lt u r o u

Tip Zdeňka Fišera
V měsíci březnu bych vás rád
pozval na dvě výstavy v Galerii
Oko v Domě techniky na Skřivánku. Přátelé dobré divadelní
fotografie ještě stihnou výstavu Petra Berounského Moje
divadlo, která trvá do 8. března.
Známý ústecký profesionální
fotograf zde již od ledna vystavuje nádherné snímky z baletu
Severočeského divadla opery
a baletu a fotografie z pražské
scény Ta Fantastika. Už 10. března v 17.00 hodin je pak vernisáž
výstavy ústeckého fotografa
a osamělého cestovatele Mirka
Habra Západ USA. Autor využil
svých jedenácti cílených cest za
přírodou do USA. Výstava přinese výběr toho nejlepšího z těchto
cest. Na vernisáži vystoupí
bluegrassová dámská kapela Od
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Tip Ivana Dostála
plotny skok hrající ladygrass.
Pokud pro vás
nejsou bluegrass
a výstavy fotografií tím pravým kulturním zážitkem, potom bych doporučil,
pro všechny, kdo nestihli návštěvu premiéry, další vystoupení ústeckého Činoheráku, inscenaci
Kafkova Zámku. Pokud jste v minulosti knihu nedočetli, tak se
nebojte, v divadle zůstanete až
do konce a o Kafku nepřijdete,
kafkovská atmosféra je zachována díky scéně, hercům i celkovému pojetí dokonale. Možná
budete chvíli až přemýšlet, jestli ten zámek není někde v mlze
nad Ústím. Hraje se v Hraničáři
19. března.
Zdeněk Fišer, Galerie Oko

Březen nám sice už přináší
jaro, ale já doufám, že
i v březnu zájem o kulturu
nepoleví. Rádi vás přivítáme v Národním domě na
znovuobnovené akci Ústecké folkové jaro 2015. A to
hned na třech koncertech,
které budou stát rozhodně
za to. 11. 3. to bude skupina
Nezmaři, 18. 3. Karel Plíhal
a 26. 3. skupina Hop Trop!
Nesmím zapomenout na
Antidiskotéku legendárního hudebního publicisty
a kritika pana Jiřího Černého. Jeho přehled o světové
i naší hudební scéně je
v jeho skoro osmdesáti
letech úžasný. Kvalitní
blues nám přijede zahrát
anglický kytarista Norman

Beaker
se svojí
kapelou.
Pokud byste měli chuť
si přijít zatancovat na
Stoletou diskotéku na
první jarní den (21. 3.) není
problém a jste vítáni. Ani
na příznivce jazzu jsme ale
samozřejmě nezapomněli.
Vynikající saxofonista
O. Štveráček a jeho kvartet
vás určitě nezklamou. Nabídka programů je bohatá,
ale v žádném případě to
neznamená, že byste si
měli nechat ujít krásné
procházky do přírody a nevychutnávat si rozkvétající
louky v našem nádherném
okolí. Ivan Dostál, Národní dům

březen 2015
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Chybí vám v Ústí
autobusové nádraží?

Hrad startuje novou tradici

Zdeňka Černá
30 let, obchodnice
Ústí nad Labem

Neschází, raději
cestuji vlakem. Navíc jsem
myslela, že nádraží je stále,
jak bylo, pokud ne, nevím,
odkud autobus jede.

V letošním roce ožije
na hradě Střekově nová
tradice Hradních trhů
zaměřených na stylová
řemesla, trhovce a zábavu
pro malé i velké. Každý
měsíc se tady chystá
zajímavá akce. Začíná se
od Velikonoční neděle
5. dubna a končí poslední
víkend v říjnu, kdy sérii
akcí na hradě uzavřou
Dýňové trhy.
Vstupné na velikonoční
Hradní trhy bude 40 korun
za dospělého a 20 za dítě.
Zvýhodněné vstupné bude
v den trhů i na prohlídku
samotného hradu.
Hradní trhy jsou součástí
strategického programu
hradu na letošní rok. Nově
se znovuotevře i hradní
restaurace Wagnerka. lm

Karolína Bambasová
23 let, zaměstnaná
Chlumec

Autobusové
nádraží v Ústí mi neschází
a ani bych ho nevyužívala, vždy jsem raději volila
cestu vlakem. Odkud jezdí
autobusy do Prahy, vůbec
netuším.
Lucie Vorlíčková
26 let, operátorka
Ústí nad Labem

Autobusové
nádraží mi neschází, sama
jsem ho využila naposledy
jako dítě na základní škole.
Osobně preferuji vlak, je
daleko pohodlnější.
Jiří Dušek
23 let, operátor
Ústí nad Labem

Mně autobusové
nádraží nechybí. Jezdím
totiž autem, takže naopak
oceňuji další místo k parkování, kterých bylo ve
městě málo.
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Bez rezervy
Odmítám
přistoupit na
černobílé vidění světa, které
se v našem
městě víc a víc
rozmáhá. Kdo nejde s námi,
jde proti nám. Otravuje mě,
když na sebe elita města
bez důkazů povykuje, že lže.
Řeším, zda město podniká
kroky k tomu, aby Ústí
začalo být v pohodě.
Naše město už nehospodaří v provizoriu, což komplikuje řadu úkonů a prostě život. A i když můžeme
polemizovat o některých
položkách v rozpočtu, primárně je fajn, že ho máme.
Znepokojuje mě ale, když
vrchní správce městské
kasy říká, že v případě nepokojů či povodní Ústí do
měsíce finančně zkolabuje,
protože nemá žádné rezervy. Tahle věta pronesená na
jednání zastupitelů zanikla bez povšimnutí. Nikdo se
neptal po plánech, jak rezervu vytvořit. Jen se dokola skloňovalo slovo dotace,
tedy výdaje...
Ale co když přijde ta povodeň? Půjdeme na činohru
nebo operu do divadla, abychom na ni zapomněli?
Přeji nám suché jaro bez
přívalových deštíků :)
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,7 – 6,7 l/100 km. Emise CO2 149 – 177 g/km, emisní norma EURO 6. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Nestydatě
perfektní
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Ústí má rozpočet; schodek je 323 milionů
Ústí nad Labem – Město bude letos
hospodařit se schodkem 323
milionů korun. Ústí má rozpočet
s příjmy 1,396 miliardy korun
a výdaji 1,719 miliardy korun.
Schodek bude krýt přebytkem
hospodaření z minulých let
a revolvingovým úvěrem.
Do rozpočtu se dostalo zvýšení částky pro městské obvody,
které dostanou stejně jako vloni, a takzvané pastelkovné ve

výši 2 milionů. Zastupitelé také
omezili částku, s jakou může
rada města sama nakládat. Původně to bylo deset milionů, zastupitelé ji snížili na 5 milionů.
Městu podle primátora Josefa Zikmunda (ANO) hrozí letos
sankce za porušení rozpočtové
kázně, které mohou činit až 60
milionů korun. Podle něho město vede přes sto soudních sporů
a jsou vypsány tisíce exekucí.

Nejvíce peněz z městských
organizací dostane dopravní
podnik, a to 190 milionů korun. Dokončena bude přestavba plaveckého areálu Klíše.
Z revolvingového úvěru bude
město platit rozpracované projekty, na které získalo dotace
z ROP Severozápad. Všechny

město ukončí letos.
Přebytek hospodaření z minulých let je zhruba 120 milionů.
Pohledávky města za dopravní přestupky jsou 73 milionů korun, za komunální odpad
102 milionů korun. zu
Pokračování jednání zastupitelstva města
bylo 2. 3. po uzávěrce našeho listu.

Rozpoč e t n a r ok 2 0 1 5
PŘÍJMY CELKEM
z toho:

1 396 036 000 Kč

daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté transfery

1 180 000 000 Kč
31 080 300 Kč
184 955 700 Kč

VÝDAJE MMÚ CELKEM
z toho:

1 719 359 000 Kč

neinvestiční výdaje
investiční výdaje

1 143 148 000 Kč
576 211 000 Kč

SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE

Mata: Ústí nemá rezervy
Finanční stav města není podle ekonomického náměstka
primátora Martina Maty (ANO)
optimální. On také předkládal
zastupitelům rozpočet města
na letošní rok.
V jaké finanční kondici je
město Ústí?
Je fakt, že Ústí je druhým nejzadluženějším městem v České
republice a současná situace
není příznivá.

Proč?
Vzhledem k sankcím, které
město čekají. Proto situace
není pro letošní rok příznivá.
Považujete tedy schodkový
rozpočet za dobrý?
Otázkou není, zda je dobrý,
nebo špatný. Je opatrný právě
s ohledem na současný stav
města uvedený výše.
Jsou v rozpočtu nějaká úskalí?

-323 323 000 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM

323 323 000 Kč

z toho:

122 687 000 Kč
-158 553 000 Kč
359 189 000 Kč

změna stavu na bankovních účtech MmÚ
splátky úvěrů: EIB a KB a.s.
čerpání revolvingového úvěru u KB a.s.

Rozpočet je otevřený, přehlednější a srozumitelnější a je samozřejmě
závislý na dani
z příjmu – neboli
na vývoj ekonomiky. Tedy jediným
úskalím je to, že
by nedošlo k naplnění predikovaného příjmu.
Řekl jste na zastupitelstvu, že
si Ústí nemůže moc vyskakovat, že kdyby přišly nějaké
náboženské či jiné nepokoje,

vydrželo by s penězi sotva měsíc. Co
jste tím přesně měl
na mysli?
Tím je myšleno,
že město nemá
žádný rezervní fond
určený pro pokrytí
nenadálých situací
a událostí (povodně, nenaplněný predikovaný
příjem a podobně). Do budoucna bych byl rád, kdyby došlo
k vytváření takového rezervního fondu, aby město bylo lépe
připraveno. zu

Nejzkušenější městský zastupitel: Rozpočet je kočkopes
Přestože nakonec většina
zastupitelů rozpočet podpořila, někteří ho nepovažují
ho za dobrý. Nejzkušenější
člen zastupitelstva Jiří Madar
(Ústecké fórum občanů, UFO)
ho dokonce nazval kočkopsem.

chce, tak by tam
mělo být 100
milionů. Ale do
rozpočtu dali
polovinu, 50 milionů. Nevíme, co
to má znamenat.

Jaký je podle vás rozpočet
města na rok 2015?
Koalice zvolila tvorbu rozpočtu,
které nerozumím. Velmi špatně
se mohl hodnotit, protože
koalice nesplnila svůj slib, že
do konce roku 2014 zveřejní
strategii na rok 2015. Pak by
se dalo hodnotit, zda plní své
sliby. Takto to je takový kočkopes. Jako příklad uvedu hazard.
Jedna skupina chce nulovou
toleranci, tedy by v příjmech
měla být nula, druhá příjmy

Jsou v rozpočtu
nějaká úskalí?
Filozofie koaličního návrhu byla:
snížíme uměle výnosy, zvýšíme
náklady navýšením na divadla,
městskou policii a silnice, snížíme rozpočet školám a obvodům
a do usnesení dáme, že rada
města bude rozhodovat o všech
přesunech do 10 milionů. Tím
chtěla koalice ANO a Pro! Ústí
postupně dávat peníze svým
oblíbencům. A toto chtěli po
zastupitelstvu naivně schválit.
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Náměstek Martin
Mata (ANO), který
rozpočet předložil,
řekl, že pokud by přišla válka či jiné nepokoje, vystačí rezervy
Ústí na jeden měsíc.
V té chvíli není záhodno šetřit?
Neumím přesně tento výrok
pana náměstka posoudit bez
informací, ale bral jsem to
spíše jako narážku na velkou
zadluženost města.
Kritizujete, že klesly v rozpočtu města výnosy o 60 milionů.
Můžete to specifikovat?
Je to snížení výnosů z hazardu, kde je předpoklad výnosů
okolo 90–100 milionů korun,
a překvapivě daňové výnosy,

kde je předpoklad díky legislativě a politice státu, že se
naopak navýší.
Navrhl jste, aby rada mohla
rozhodovat o akcích jen za 5
milionů, nikoli 10. Proč?
Koalice i my jako UFO jsme deklarovali, že budeme otevření,
a chceme, aby mohli zastupitelé, ale i občané k rozpočtu
a nákladům diskutovat. Proto
jsme chtěli tuto nižší částku. To
znamená, že všechny operace
nad 5 milionů musí jít do zastupitelstva, to je musí projednat
a schválit a dopředu se k nim
můžou vyjádřit i občané města.
Pokud by to tak nebylo, tak by
schvalovala pouze jedenáctičlenná rada a my všichni bychom se to dozvěděli pozdě. zu
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Od března platí další změny v MHD
Ústecko – V souvislosti se zpožděními, ke kterým
pravidelně docházelo po novoročních změnách
v meziměstské autobusové dopravě, upravil Ústecký kraj jízdní řády některých autobusových
linek. Změny spočívají jen v posunu
například jediného či několika spojů
o několik minut, a nejsou tedy nijak
výrazné. Na Ústecku se změny dotknou
například linky 452, která spojuje Verneřice a Petrovice, kde byl přidán nový

Radnice změní projekt
na oživení nábřeží
Střekov – Vrátit život k řece
– takový je plán města Ústí
nad Labem. Projekt oživení
Střekovského nábřeží se nelíbí
stávajícímu vedení města. Přitom v loňském rozpočtu byly
na nábřeží vyčleněny peníze
a už se podepsala smlouva se
zhotovitelem. Novému vedení
se ale projekt nelíbí natolik,
že se rozhodlo s firmou jednat
o změně prací. „Je to projekční
chyba. Vnímáme to velmi zásadně, protože užitná škoda by
byla nenávratná. My nemáme
zájem, aby za 15–20 let práce,
které by proběhly na základě
té původní projektové dokumentace, někdo boural nebo
předělával,“ řekl radní Pavel
Štěpař z ANO. vv/ČRo Sever

Ústí vyvěsí
tibetskou vlajku
Ústí nad Labem – Nad ústeckým magistrátem opět zavlaje 10.března tibetská vlajka. Město se tak
opět připojí k celosvětové akci,
která připomíná tibetské povstání v roce 1959 proti čínské
komunistické nadvládě. vv

spoj. U některých spojů došlo také na základě
připomínek cestujících a dopravců k úpravě
tarifu a smluvních přepravních podmínek. Na
Ústecku se to týká linky 136 Velké Chvojno – 133
Chuderov-Lipová, kde byl změněn počet tzv. tarifních jednic. „Snažili jsme se
vyhovět většině podnětů hlavně starostů, škol, státních institucí, ale i cestujících,“ uvedl ke změnám krajský radní
pro dopravu Jaroslav Komínek. vv

Objednání na mamograf je on-line
Ústí nad Labem – Portál NávštěvaLékaře.cz a objednání k lékaři
přes internet již využívají tisíce pacientů v Česku. Nově tuto
službu pro on-line rezervaci
termínu vyšetření začalo nabízet i Mamografické centrum
v Ústecké poliklinice.
„Jsme rádi, že jsme získali důvěru jedné z největších
soukromých zdravotnických
sítí v České republice, Euroclinicum, a zároveň jejího největšího mamodiagnostického
centra ve střední Evropě,“ říká
Michal Švec, zakladatel a ředitel portálů.
Internetová rezervace termínu vyšetření je pro pacienty zadarmo. „Služba je pro naší poli-

Chlumec zrušil
městskou policii
Chlumec – Městská policie
v Chlumci končí. Rozhodlo
o tom zastupitelstvo. Strážníci
se přitom do ulic města vrátili
teprve na začátku loňského
roku, potom, co se Chlumec
dostal z nejhorších dluhů. Podle nového vedení města jsou
důvodem nutné úspory. „Máme
soudní spory ve výši 16,5 milionu korun bez příslušenství,
tak se nám může stát, že to
naroste třeba i o sto procent,“
říká starosta Roman Zettlitzer
(PRO Chlumec). Pořádek zajistí
republiková policie, která má
v Chlumci služebnu. vv/ČRo Sever

Studenti mohou na
zkušenou do USA
kliniku přínosem, protože jsme
dostupní pro pacienty 24 hodin
denně a zároveň jsme zjednodušili proces objednávání na vyšetření,“ uvedl ředitel Ústecké
polikliniky Jiří Madar. „Již první
objednaní pacienti si chválí jednoduchost systému a zejména
automaticky zasílané SMS s připomenutím termínu vyšetření,“
dodává primář Petr Váša. zu

Pozor na podvodné e-maily

Ústecko – Skoro 4 000 lidí z celé republiky se už obrátilo na policii
kvůli podvodným e-mailům. Případy vyšetřují policisté z hospodářské kriminálky Ústeckého kraje. Lidé většinou našli v e-mailu
zprávu, že mají dluh a mají otevřít přílohu. V té je ale virus, kvůli
kterému můžou lidé přijít i o peníze. Takových už je kolem 200,
z toho v Ústeckém kraji 16. Jediná obrana je e-mail neotevírat
a smazat. Pokud přílohu otevřeme, virus se stáhne za 7 minut
a začne ze čtyř adres ve světě stahovat různé údaje – nejčastěji
jsou to přístupy k internetovému bankovnictví. V Ústeckém kraji
už zmizelo z účtů celkem 3,5 milionu korun. vv

Ústí nad Labem – Velvyslanec
v USA Petr Gandalovič s primátorem Josefem Zikmundem
řešili možné stáže studentů
ústecké univerzity na velvyslanectví v USA. Na české
ambasádě už byla na stáži asi
tisícovka studentů. Zatím ale
žádný z Ústí na Labem. vv

Na lokálce se bude
jezdit až v květnu
Zubrnice – Nadšenci ze Zubrnické museální železnice věnovali
zimní dny výměně pražců na
části trati. Celkem vyměnili
172 pražců na asi půlkilometrovém úseku pod zastávkou
v Leštině. První jízdy pro
veřejnost by se mohly uskutečnit u příležitosti Zubrnického
jarmarku, který se bude konat
na začátku května. vv

P O RA D N A

Acme vás odveze k lékaři
a cestou také vyzvednete léky

Jak přesně Acme doprava funguje?
Nabízíme přepravu nemocných všech
věkových skupin a nejrůznějších typů
onemocnění. Nepřevážíme jen ležící
pacienty, kteří potřebují sanitku.
Jste specializovaná agentura na domácí
a hospicovou péči. Proč jste se vrhli i na
dopravu pacientů k lékaři?
Vyšli jsme vstříc požadavkům našich
klientů. Zejména starší lidé měli pro-

blémy dopravovat se do zdravotnických
zařízení veřejnou dopravou. A klasické
taxi si nemohou dovolit.
Jak konkrétně doprava k lékaři probíhá?
Náš řidič pacienta vyzvedne doma, odveze k lékaři a doprovodí ho do čekárny. Po
vyšetření ho zase odveze zpět domů. Cestou také může vyzvednout léky v lékárně.
Nedávno jsme získali darem elektrický
schodolez pro osoby s omezenou možností pohybu, který umožňuje pohodlně
a bez stresu zvládnout schodiště a jiné
překážky.
Kolik se za dopravu platí?
Dopravu k lékaři si pacient musí zaplatit. Podle toho, kde na Ústecku bydlí, se

cena pohybuje od 60 do 80 korun. Odvoz
k lékaři si pacienti mohou objednat
telefonem. Nově jsme zavedli, že každá
11. jízda je zdarma. pr
KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz
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Jste nemocní a máte problém se dostat
k lékaři nebo na rehabilitaci? „V Ústí nad
Labem vás tam může dopravit agentura poskytující komplexní domácí péči
Acme,“ říká jednatelka společnosti Acme
Domácí péče Štěpánka Tomsová.
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více na www.zitusti.cz

Žebříček vloupání:
Ústecko je páté
Ústecko – Vloni způsobili lupiči
škody za 118 milionů korun.
Nejčastěji dochází ke vloupání do bytů, domů a chat
a největší škody jsou při něm
způsobeny v Praze. Ústecký
kraj je mezi 14 regiony na
pátém místě. Práci zlodějů podle policie usnadňuje
nevšímavost sousedů, ale také
nedostatečné zabezpečení
objektů. vv

Sto milionů na
sanitky chce kraj z EU
Ústecko – Radní Ústeckého
kraje už udělali první kroky
k nákupu nových sanitek pro
Zdravotnickou záchrannou
službu Ústeckého kraje. Má
jít o 24 pojízdných ambulancí
záchranné služby. Kraj předpokládá, že 85 procent ceny
sanitek a vybavení, která se
blíží sto milionům korun, by
mohla pokrýt dotace z EU. vv

Trojnásobný vicemistr
chce titul šampiona
Krásné Březno – Fourcrosař
Michael Měchura, kterému
už třikrát jen o vlásek unikl
titul mistra světa, se chce
vrátit k závodění. Motivací pro
úspěšného Ústečana je blížící
se mistrovství světa. „Mám
obrovskou podporu fanoušků
a kamarádů. Volají mi a říkají:
Letos to dáš. Původně jsem
pověsil kolo na hřebík, protože
je složité získávat sponzory,
ale ty reakce mě namotivovaly.
Chci zlatou,“ řekl Měchura. zu

Spolku město pošle dotaci
přes svoji příspěvkovku
Ústí nad Labem – Spolku Činoherák
Ústí neposkytne město dotaci,
protože to neumožňuje novela
zákona o rozpočtových pravidlech, která platí od 20. února.
Podle původního plánu chtěli zastupitelé schvalovat půlroční šestimilionovou dotaci
pro spolek na jednání 18. února. Na tento bod se ale nedostalo a jednání je přerušené
až do 2. března.
Novela zákona mění poskytování dotací z městských rozpočtů. Přidělování peněz musí

například předcházet otevřené
řízení a to se v případě spolku
Činoherák nestalo.
Radní schválili rozpočtové
opatření ve výši 5 milionů korun pro příspěvkovou organizaci Činoherní studio města,
která si bude objednávat umělecké výkony u spolku Činoherák v první polovině roku 2015.
„Podpora spolku je vůlí koalice, a proto bylo důležité najít
shodu v co nejrychlejší podpoře, která znamená záchranu existence spolku a shodu

Dvě fakulty uspěly v soutěži

Ústí nad Labem – Nejoblíbenější z fakult s přírodovědným zaměřením
v České republice je přírodovědecká fakulta ústecké univerzity. Třetí nejoblíbenější je fakulta životního prostředí té samé
univerzity. Zvítězily v soutěži, kterou každoročně pořádá Česká
studentská unie. O vítězi rozhodují svým hlasování sami studenti vysokých škol. Hodnotí zajímavost předmětů, schopnosti
vyučujících, uplatnitelnost získaných znalostí v praxi, možnost
realizace a zapojení se na fakultě, ale také třeba spolužáky.
Přírodovědecká fakulta byla první už vloni. vv

v legislativních náležitostech,
které nastaly dnem 20. února
2015,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Mata (ANO).
Za jedno představení má
spolek dostat asi 75 tisíc
korun. zu

V parku na Terase
budou závody kočárků
Severní Terasa – Závody kočárků
se letos uskuteční 28. března
od 15 hodin v parku na Severní
Terase. Akce je určena všem
věkovým kategoriím. Soutěží
se ve sportovní chůzi s kočárkem. Startovné je 50 korun.
Více informací na
www.usti.ymca.cz. vv

Tematické vlaky na Kozí dráze
Ústecko – Nemusíte být zrovna
fanoušky slavení Mezinárodního dne žen, ale přesto
vás může zaujmout další
speciální jízda po historické
Kozí dráze. Trať vedoucí Z Děčína přes Jílové, Libouchec,
Telnici, Krupku a Novosedlice
do Oldřichova u Duchcova budou v neděli 8. března brázdit
dva speciální vlaky s programem. Ten první vyjíždí v 8:30
z Děčína a staví ve všech

stanicích. Jízda je věnována
březnu jako měsíci knihy.
Spisovatel Jindřich Strašnov
v něm bude číst ze své knihy
Pan doktor Děčín. Cestující
budou moci s ním a nakladatelem knihy také besedovat.
Druhý vlak odjíždí z Děčína
v 11:30. Je určen speciálně
pro ženy a bude v něm řeč
o zdravé výživě, úpravě vlasů,
odívání a dalších záležitostech. vv

INZERCE

Chov lachtanů v Ústí končí

JOHNSON CONTROLS V ROUDNICI NAD LABEM

Krásné Březno – Ústecká zoo se na
základě vyjádření odborníků
Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií rozhodla
nepokračovat v chovu lachtanů. Podle Gerharda Meijera,
vedoucího Evropské plemenné
knihy pro lachtany kalifornské,
ústecké zařízení už nesplňuje
prostorové požadavky pro
jejich chov. „Vedení zoo si také
samozřejmě uvědomuje, že
zařízení, které bylo vybudováno

ŠANCE PRO ŠIKOVNÉ RUCE
NOVĚ OTEVŘENÉ

NÁBOROVÉ CENTRUM V ÚSTÍ NAD LABEM
Adresa: Pivovarská 3, 400 01 Ústí nad Labem

VÝROBNÍ OPERÁTOR/KA pro Mercedes
Směnný provoz

NABÍZÍME:
Zaškolovací program

Zvýhodněné SIM karty

Zajištění dopravy ze směrů
Ústí n. L., Lovosice,
Litoměřice, Louny

13. plat

Kantýna – hlavní jídlo v ceně
do 28 Kč

Možnost stálé noční směny
Pro více informací i o dalších
pracovních místech nás kontaktujte:

Tel.: 416 829 829
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Kulturní, sportovní akce
a mnoho dalších benefitů

v osmdesátých letech minulého
století, již neodpovídá moderním trendům v chovu zvířat,“
řekla mluvčí zoo Věra Vrabcová.
Zoo nyní stojí před otázkou, čím
návštěvníky tolik oblíbená zvířata nahradit. Nabízejí se buď
podobně atraktivní tučňáci,
nebo velké vydry. „Definitivní
bude rozhodnutí nového ředitele zoo,“ uzavřela Vrabcová. vv
N o v ý ř e di t e l
Novým ředitelem ústecké zoo je od
1. března herpetolog a cestovatel Jiří
Bálek. Ředitele jmenovala rada města.
Do výběrového řízení se přihlásilo
11 uchazečů. Výběrová komise ve finále rozhodovala o třech kandidátech –
Jiřím Bálkovi, bývalém řediteli ústecké zoo a dopravního podniku Tomáši
Krausovi a dlouholeté ředitelce královédvorské zoo Daně Holečkové.
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Výrobce autodílů hledá zaměstnance
začít v létě a samotná
výroba by pak měla začít v prvních měsících
roku 2016. Po rozšíření
výroby tak najde v KS
Kolbenschmidt obživu
843 lidí. Vedle trmického závodu buduje
společnost výrobní
závod také v Chabařovicích. Počítá se s tím,
že tu vznikne dvě stě
pracovních míst. Chabařovická továrna bude
produkovat speciální
písty pro vozidla. zu

Německý výrobce autodílů KS Kolbenschmidt
se chystá rozšířit svůj
závod v Trmicích. V trmickém průmyslovém
areálu má přibýt další
hala a kapacita výroby
se má díky tomu zvýšit
z 24 na 30 tun hliníkových odlitků denně.
Rozšíření výroby s sebou
nese samozřejmě také
nárůst počtu pracovních
míst. Podle Kolbenschmidt by jich mělo přibýt 60.
Se stavbou haly se má

Truhláři mají
nové prostory
Moderní zařízení pro truhlářské učně vzniklo v Krásném
Březně. Tamní střední průmyslová škola zrestaurovala
areál školy, jehož součástí
jsou i dvě nové truhlářské
dílny. Mladí truhláři v nich
najdou moderní stroje a také
takzvané CNC dřevoobráběcí
centrum. Žáci škol tak mají
možnost naučit se pracovat
na strojích, se kterými se pak
budou moci setkat v pracovním životě ve formách.
Nákladnou rekonstrukci,
která zlepší připravenost žáků
a jejich uplatnění na pracovním trhu, pomohla zřizovateli
školy Ústeckému kraji zaplatit
dotace z regionálního operačního programu Severozápad.
Do budoucna se plánují úpravy školního areálu na Ovčím
vrchu, kde má být kampus
řemesel. zu

Nemocniční konglomerát je v zisku

O program odborných
praxí je zájem
Předloni zahájil Úřad práce ČR
čtrnáct regionálních projektů
s názvem Odborné praxe pro
mladé do 30 let financovaných
z evropských dotací. „Cílem je
umožnit mladým lidem získání
potřebné praxe. Právě nově
získané pracovní zkušenosti
pak mohou zúročit při hledání
práce,“ říká Kateřina Sadílková z Úřadu práce ČR. V rámci
projektu spolupracuje Úřad
práce se zaměstnavateli,
kterým přispívá na mzdy na
pracovní místa vyhrazená
právě pro mladé zaměstnance.
O programy je po celé republice ze strany mladých lidí
veliký zájem. Největší počet
uzavřených dohod o zaměstnání absolventů – celkem 1 225 –
hlásí v současné době pobočka
Úřadu práce v Ústí nad Labem.
Zájem o vstup do projektu
projevují absolventi celého
spektra škol a oborů. zu

První dva absolventi
získali dvojitý diplom

Rok 2014 byl v Krajské zdravotní ziskový. Podle svého ředitele
Petra Fialy hospodařila vloni společnost sdružující pět krajských
nemocnic se ziskem ve výši asi 21 milionů korun. Pro společnost
je výsledek loňského hospodaření skutečně dobrou zprávou,
protože v roce předcházejícím se propadla do ztráty ve výši 291
milionů. Loňského dobrého výsledku se prý podařilo dosáhnout
jednak díky lepšímu nastavení úhradové vyhlášky, jednak díky
lepšímu systému zadávání zakázek. Ten pomáhá dosahovat nižších cen. Vedení Krajské zdravotní očekává, že i letošní hospodaření by mohlo být podobně dobré jako to loňské. zu

Dvojitý diplom a dva vysokoškolské tituly, český i německý, získali první dva studenti
germanistiky na ústecké UJEP.
„Již dva roky ve spolupráci
s německou univerzitou v Bayreuthu nabízíme jako jediná
germanistika v Česku možnost
získání dvojitého diplomu
na magisterském stupni,“
upřesňuje vedoucí katedry
germanistiky FF UJEP Renata
Cornejo. Dvojitý diplom je
samozřejmě velikou výhodou
na pracovním trhu. zu

Nepovedeným facebookovým
„vtipem“ činoherního herce
Jiřího Maryšky se zabývali
i městští zastupitelé. Herec na
sociální síti vyvěsil fotografii
nacisty popravených mužů
z filmu Lidice a k tomu napsal
komentář: „Úklid Ústí si představuju takhle,“ a za popravené oběti z Lidic dosadil jména
lidí z ústecké politiky, včetně
zastupitelky Květoslavy Čelišové (KSČM). V kauze padlo
už několik trestních oznámení
a policie případ prošetřuje.
Herec Maryško říká v jednom
ze svých vyjádření pro média,
že vás doopravdy nechtěl postřílet, že nemůže skrýt, že
vás nemá rád, a že šlo o vtip,
kterému jste neporozuměli.
To už je zlehčování nebo hlou-

post. Mohou si z nás
dělat legraci, karikovat nás, kritizovat,
nesouhlasit a možná
i podávat trestní oznámení. Ale jakmile z nás
udělají lidské terče,
pak končí demokracie
i pro svobodomyslné
herce, jako je pan Maryško. A myslím si, že od slov
a hrozeb není daleko ke skutečnému násilí. Nechtěla bych
se dočkat, aby se to vyřizovalo
způsobem jako třeba v pařížské redakci Charlie Hebdo.
To si opravdu myslíte, že by
došlo na skutečné násilí?
Není podstatné, co si myslím,
ale nechci, aby bylo běžné, normální, že se veřejně
podporuje násilí a navíc uráží

oběti nacismu.
Pan Maryško nyní
postavil ke zdi lidi
z různých stran
a nestraníky. Takže
následné reakce,
že ti označení lidé
mají mlčet vzhledem ke komunistickým popravám
v padesátých letech, kulhají.
Překročilo to míru vkusu,
lidskosti a slušného chování.
Nad tím nemohu mávnout rukou. Proto jsme chtěli, aby se
k takovým způsobům vyjádřil
vrcholný orgán města a dal
signál lidem v našem městě,
že je nikdo nemůže jen tak
on-line zastřelit nebo urážet.
Myslíte si, že je názor či postoj herce Maryšky ojedinělý?

Naštěstí se PRO!Ústí distancovalo od této facebookové frašky. Ale tady nejde o stranický
či ideologický spor. Tady jde
o způsob řešení rozdílných
pohledů, v tomto případě
v kauze bývalého Činoherního
studia a ve formě podpory
souboru do budoucna. To se
nemá řešit zákeřnými fackami
a hrozbami, ale diskuzí na
půdě zastupitelstva. Jistě si
ani Pro!Ústí, které dominuje
vedení města, nemyslí, že vítězové a jejich stoupenci nyní
mohou vše. Hnutí a strany,
které v komunálních volbách
uspěly, slibovaly v loňské
kampani nový styl, novou
politickou kulturu a vše pro
spokojený život Ústečanů.
Je čas plnit sliby, a ne situaci
zhoršovat. pr

MC2015KS02

Výhrůžky zastřelením nejsou normální ani on-line
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více na www.zitusti.cz

Nový ředitel zoo Jiří Bálek: Na Madaga
Čím jste chtěli být
jako děti? Kosmonautem, popelářem,
archeologem, nebo
cestovatelem? A podařilo se vám to?
Většina lidí u toho, co
je bavilo jako děti, nezůstane. Jiřímu Bálkovi se to povedlo. Od
dětství ho zajímala
příroda a přírodověda
ho dodnes živí. Jako
kameraman a přírodovědec v jedné osobě projel Jižní Afriku,
Indonésii, Kostariku,
Mexiko, Malé Antily,
Madagaskar a další
místa. Jeho jméno najdete ale i v titulcích
večerníčků Václava
Chaloupka. A od března také na dveřích
kanceláře ředitele
ústecké zoo.
veronika vorlíčková

Jak se člověk z průmyslového Ústí dostane ke zkoumání
a filmování exotické přírody?
Možná je to právě tím, že
jsem z průmyslového města.
Od mala jsem k přírodě tíhnul
a chodil jsem na louky za
městem pozorovat ještěrky,
hmyz, ptáky, hraboše, žáby.
Pak asi v deseti letech jsem se
rozhodl, že svůj zájem zúžím
na herpetologii, tedy plazy.
Měl jsem obrovské štěstí, že
tenkrát v ústecké zoo působil
známý herpetolog Petr Voženílek, který byl takovým mým
učitelem. Také jsem díky němu
začal i více chodit do zoo, jako
středoškolák jsem pomáhal
při víkendových službách na
pavilonech, kde jsem nakonec
i šest let pracoval.
Jak jste se dostal k přírodě
a zvířatům, už víme.
Teď ještě jaká byla vaše cesta
ke kameře?
8

Začal jsem jako samouk
nejprve fotografovat a pak
natáčet na amatérskou filmovou kameru. Zpočátku to byl
vedle přírody jen koníček. Po
revoluci jsem se dostal jako
kameraman do zpravodajství
České televize. Odtud mě
pak kamarád Josef Formánek
přetáhnul do cestovatelského
magazínu Koktejl, pro který
jsem točil videa. Po několika
letech práce v Koktejlu jsem
se úplně osamostatnil. Zařídil
jsem si své televizní studio
a začal se živit svými koníčky:
přírodou a natáčením – točím
hlavně přírodovědné pořady.
Pojďme se vrátit k té televizi. Ve vašem životopise plném
přírody působí zpravodajství
skoro rušivě.
Pro mě to byla obrovská škola.
Každý den jsem točil něco jiného. Je to práce hodně pestrá,
člověk se musí naučit velice
rychle rozhodovat, co a jak
točit, a stále být připravený
na různé situace. Na druhou
stranu mne štvalo, že to bylo
takové splachovací. Jeden
den se něco natočí, večer se
to odvysílá a tím jako by se to
spláchlo. Už to není. A druhý
den se jede zase nanovo.
Prostě není nic staršího
než včerejší zprávy...
Právě. A mně chybělo něco trvalejšího. Proto jsem chtěl jít dál,
točit přírodovědné dokumenty.
Musím ještě říct, že jedním z impulzů pro můj odchod z televize
byla i zkušenost s natáčením

ve válečné Bosně. I díky téhle
zkušenosti jsem si uvědomil,
že nechci točit ošklivé věci, že
bych chtěl dělat něco pěkného,
pozitivního. Něco, co lidi potěší.
V souvislosti s vaším
natáčením za sebou máte
celou řadu přírodovědeckých
expedic. První byly už
v devadesátých letech. Vůbec
si neumím představit, jak se
taková expedice pořádá.
S kamarády jsme tvořili skupinu přírodovědců, kde jsem
byl já, pak entomolog, botanik,
jeden čas i osteolog, a vždycky
jsme toužili jet na nějakou
expedici. Za komunistů to moc
nešlo. Doufali jsme, že nás třeba někdo na nějakou expedici
pozve, ale když nám došlo, že
nepozve, tak jsme si expedici
začali připravovat sami. Toužili jsme jet na Madagaskar, ale
to se nám kvůli penězům hned
napoprvé nepodařilo. Naše

první expedice proto byla do
Mexika, ale už rok nato jsme
vyrazili na Madagaskar. Ten
mě nadchnul, od té doby jsem
tam byl ještě několikrát a dnes
tam jezdím už jako průvodce.
Jak taková expedice na
Madagaskaru vypadá?
Co se tam dělá?
Ty první dvě expedice byly po
odborné stránce velice pečlivě
připravené. Měli jsme projekt
na prozkoumání málo známé
lokality trnitého buše na jihozápadě Madagaskaru. Trnitý
buš je velice zvláštní společenstvo, vypadá jako z jiné planety. Vyskytují se tam zvířata
a dokonce i celé čeledě rostlin,
které se nikde jinde nenajdou.
Zkoumali jsme tam území,
které se jmenuje Hatokaliotsy
a o němž se vlastně pořádně
nevědělo, co tam roste a žije.
Díky tomuto projektu jsme
dostali sponzorsky letenky
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skaru nás chtěli zabít jen jednou
od Air Madagascar, což byla
úžasná pomoc, protože tenkrát
byla cena jedné letenky na
Madagaskar 90 tisíc korun.
A jaké byly výsledky expedic?
V první řadě bylo díky nám
Hatokaliotsy vyhlášeno chráněným územím. O madagaskarských expedicích jsme publikovali řadu článků v odborných
časopisech, připravili jsme
spoustu výstav, přednášek,
publikací. Madagaskarem se
vlastně zabýváme pořád. Kolega entomolog se vrhnul na studium kultury tamních obyvatel
a vydal například madagaskarské pohádky v češtině.

kde jsme se utábořili, obklopili domorodci s oštěpy.
Nechápali jsme, co chtějí,
a tak náš madagaskarský řidič
s nimi odjel naším autem za
jejich náčelníkem. Když se
nám zdálo, že řidiče ani auto
už nikdy neuvidíme, řidič
se vrátil a vysvětlil nám, že
mezi místními domorodci se
traduje, že bílí lidé uřezávají
jejich ženám hlavy. Domorodci
to tedy přijeli udělat dřív nám,
než se do řezání pustíme my.
Naštěstí se všechno vysvětlilo,
řidič zdůraznil, že jsme pod
ochranou vlády, a tak si na nás

jsme se znovu potkali v České
televizi, kde jsme spolu dělali
například seriál o štěňatech.
Intenzivnější spolupráce
začala až později, v roce 2000,
kdy jsme natočili večerníček
Méďové 1. Od té doby jsme
spolu udělali více než 150 dílů
různých večerníčků. Nejdelší
byli Méďové na cestách. Ti se
točili rok a půl. Ke konci už
byli medvědi opravdu velcí
a měli jsme trochu obavy, jak
to dotočíme. Nakonec se to
podařilo, i když v závěru nám
medvědi rozkládali i přívěs, ve
kterém jsme je vozili.

Jak se na Madagaskaru
domluvíte?
Více než úřední francouzština
mi je bližší malgaština. To je
takový velice květnatý jazyk.
Například výraz zoo se v malgaštině řekne „saha misy bibidia hojenren´ny mpitsangantsangana“. Ale je mi příjemná,
tak se snažím pochytit alespoň
základy a domlouvat se s ní.
Ono je to vždycky lepší mluvit
s místními jejich řečí, protože
to otevírá dveře do duše.
Co obyvatelé Madagaskaru?
Jací jsou?
Tam jsou bezvadní lidé. Zabít
nás tam chtěli jen jednou.
(smích) Při druhé expedici se
nám stalo, že nás na místě,
MOJE NEJ

číslo: 11
jídlo: rád poznávám
exotická jídla
politik:
mezi dnešními si
bohužel nevyberu
hudba:
ta, která se dobře
poslouchá, potěší
a dobře naladí
záliba:
cestování, příroda,
fotografování
citát: Teprve láska
ke všemu tvorstvu
učinila z člověka
lidskou bytost
(Albert Schweitzer)

Populární večerníček Méďové natočil s Václavem Chaloupkem právě Jiří Bálek. foto: archiv jb

netroufli. To bylo ale jen jedno
takové nedorozumění. Jinak
Malgašové jsou velmi příjemní, milí a otevření lidé.
Nejezdíte jenom na Madagaskar. Byl jste i v Jižní Africe,
v Latinské Americe, na Mauriciu, v Indonésii...
Něco z toho jsou expedice,
někam jsem jel jenom natáčet.
Z těch expedičních cest bych
jmenoval třeba Kostariku. To
byla cesta zaměřená jenom na
hady, byli jsme tam dva měsíce
a za tu doby jsme tam našli 58
druhů hadů. Poslední dobou
jezdím často do Afriky kvůli
nosorožcům. Před šesti lety
jsem totiž začal spolupracovat
se zoo ve Dvoře Králové, která
je významným chovatelem
nosorožců, a to tak úspěšným,
že si je může dovolit vysazovat
zpátky do přírody, do míst, kde
byli pytláky vyhubeni.
Vaší asi nejsledovanější prací
jsou večerníčky Václava Chaloupka o medvídcích, vlčích
brášcích, o Vydrýskovi a dalších. Jak jste se k natáčení
zvířecích příběhů dostal?
My se s Vaškem známe už
z dob, kdy jsem pracoval v ústecké zoo a on v plzeňské. Pak

Jak se vůbec pohádky, kde
hlavní a skoro jediní herci jsou
živá zvířata, točí?
Tak scénář píšou především
zvířata. (smích) Samozřejmě
nějaká představa je. Zvířata pak dáváme do různých
situací, do různých prostředí
a tam už je necháváme, aby se
chovala, jak je jim to přirozené. Zvířata nemají žádnou
drezúru. Je to postavené na
tom, že Vašek je vychovává od
mláďat, a ona ho proto považují za svoji mámu.
Prvního března se docela výrazně změnil váš profesní život. Z filmaře-přírodovědce
na volné noze jste se stal ředitelem zoo v Ústí nad Labem.
Od doby, kdy jste tam pracoval, jste jistě nasbíral spoustu zkušeností. Jak je chcete
v nové funkci zúročit? Jaké
změny chystáte? Chcete například zachránit lachtany?
Ústecká zoo je pro mne srdeční záležitostí. Odmalička jsem
tam rád chodil, vlastně jsem
v ní vyrůstal, jako středoškolák jsem tam pak pomáhal
ošetřovatelům na různých chovatelských úsecích, zejména
v exotáriu. A bylo to i mé první
zaměstnání, o němž jsem si

myslel, že bude na celý život.
Okolnosti mne pak sice zavály
jinam, ale dění v zoo jsem stále
sledoval. Zkušenosti z cest po
světě a z natáčení projektů
jiných zoologických zahrad mi
daly potřebný nadhled. Pokud
bychom měli sepsat vše, co
je nutné řešit v ústecké zoo,
vydalo by to na samostatný
článek. Důležité je stabilizovat
kolektiv pro rozvoj zoo zapálených pracovníků, nastavit
jasná pravidla fungování
uvnitř organizace, optimalizovat hospodaření, řešit problém
parkování, zrekonstruovat
zchátralé pavilony a budovat
nové expozice. Musíme zpříjemnit návštěvnické prostory
a v souladu s mou koncepcí
vytvořit oázu exotiky v průmyslovém městě. Je třeba vytvořit
chybějící generel rozvoje zoo.
A co ti populární lachtani?
Jako záchranu lachtanů si
nepředstavuji pobyt samotného jedince v nevyhovující
ubikaci. To bychom se vraceli
do dávných dob menažerií.
Moderní zoo je už úplně
jinde. Musí nám jít především
o potřeby zvířat. Lachtany jako
sociální zvířata můžete chovat
jen ve skupině a v dostatečně
velkém prostoru. Pro ústeckou
zoo by to znamenalo vybudovat zcela nový pavilon (a na
jiném prostorově vyhovujícím
místě) za cca 55–60 milionů
korun. Přitom je kvůli nedostatku financí ohrožen chov
slonů, nosorožců, čeká nás
rekonstrukce bornejského
pavilonu, exotária... Se zoologickým oddělením pracujeme
na řešení, jak zajímavě využít
stávající bazén po lachtanech.
Pokud naše plány vyjdou (což
bude jistě trvat více měsíců),
věřím, že návštěvníci rozhodně
zklamáni nebudou.
PROFIL

Jiří Bálek
Narodil se 12. 2. 1965 v Ústí nad
Labem. Vystudoval gymnázium,
pomaturitní obor chovatel cizokrajných zvířat, biologii na UJEP
a zoologii na PřF UK Praha. Pak
pracoval v zoo Ústí n. L., odkud
odešel do zpravodajství ČT. Poté
pracoval v magazínu Koktejl.
Od roku 2001 má vlastní televizní
studio, které natáčí přírodovědné
a cestopisné dokumenty a reportáže. Spolupracuje i se všemi
velkými českými televizemi.
Od 1. března 2015 je ředitelem
ústecké zoo. Žije v Tisé.
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Černý přiveze
hudební lahůdky
Máte rádi kvalitní hudbu?
Do Národního domu přijede
10. března uznávaný hudební kritik Jiří Černý. I tentokrát bude pouštět kvalitní
skladby napříč žánry, ke
kterým toho řekne spoustu
zajímavého. Začátek je naplánován na 20:00 a vstupné je 70 korun. zu

Ústecká malířka
vystavuje v galerii

Až do 31. března můžete v Galerii Iva ve Velké
Hradební obdivovat výstavu
ústecké malířky a sochařky
Zdeňky Malé. Členka uměleckých skupin Lavy a 96
představuje olejomalby na
plátně i sololitu v rámech
i bez nich. V galerii je otevřeno od pondělí do pátku
od 11:00 do 17:00 hodin. zu

více na www.zitusti.cz

Do Ústí míří fenomenální houslista

Veronika Bromová
v Hraničáři
Až do 17. března můžete
v ústecké Galerii Hraničář
obdivovat výstavu světoznámé fotografky Veroniky
Šrek Bromové s názvem
Úlomky planety Chaos.
Název expozice není nahodilý. Multimediální umělkyně žije od roku 2009 na
venkovské usedlosti Chaos
– a právě život v chaosu,
který autorka vnímá pozitivně jako počátek něčeho
nového, láska k přírodě
a všemu živému i touha
slučovat zdánlivě neslučitelné charakterizuje její
tvorbu. Galerie je otevřena
každý všední den od 15.00
do 18.00 hodin. zu
10
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foto: www.pavelsporcl.cz

Běžte se podívat na mládeži
nepřístupný koncert Plíhala
Máte rádi Karla Plíhala? Jeho
svérázný humor i melancholické písně si můžete poslechnout 18. března v ústeckém
Národním domě. Písničkář

V Zubrnicích
oslaví Velikonoce
Chcete si užít Velikonoce
trochu jinak? Zajeďte si ve
dnech 28. až 29. března do
zubrnického skanzenu. Čekají vás tam tradiční zvyky,
prohlídka lidové architektury a spousta zábavy. zu

li mistrovskou techniku Pavla
Šporcla i jeho kolegů potleskem vestoje. V rámci cikánských turné hudebníci dvakrát
vyprodali legendární pražskou
Lucernu a její diváky přivedli doslova k euforii. Stejnojmenné album Pavla Šporcla
s názvem Gipsy Way získalo za prodej Platinovou desku
Supraphonu. Vstupné je od
390 do 450 korun. zu

Oblíbený houslista Pavel
Šporcl vystoupí 19. března od
19:00 hodin v Severočeském
divadle opery a baletu. Spojení
velkého mistrovství, temperamentu a cikánské vroucí krve.
Takový je koncertní program,
který má za sebou více než 220
repríz po celém světě.
Společně s houslovým virtuosem vystoupí cikánská
cimbálová kapela hrající ve
složení Tomáš Vontszemü –
cimbál, Ján Rigó – kontrabas,
Zoltán Sándor – viola a Nikola Sléz – housle. Hudba plná
virtuozity, vášně a emocí nadchla návštěvníky stejnojmenných turné Gipsy Way a Gipsy
Way Orchestral v letech 2009
a 2011. V desítce vyprodaných
sálů diváci podvakrát oceni-

foto: www.karelplihal.cz

k sobě trpělivě a promyšleně
skládá jednotlivé stavební
kameny, slova, rýmy a akordy
tak, že je výsledek smutný
i veselý, chytrý, něžný, poetický, ale třeba i mírně neslušný.
Říct, že je to folkař, není úplně
pravda. Nazvat ho umělcem se
k němu zase moc nehodí, na
to je až klukovsky rozpustilý.
Před vyprodaným sálem vypadá, že by se nejraději schoval
za tyčku od mikrofonu, působí,
jako by se styděl. Celý koncert
sedí, přesto není statický, mluví neslušně, přesto není sprostý, je líbivý, přesto nepodbízivý.
Koncert, který začne v 19:30
hodin, je mládeži nepřístupný.
Vstupné je 150 korun. zu

Soutěžte o lístky na ústecký koncert.
Odpovědi na otázku posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz pod heslem housle.
V kolika letech začal hrát
Pavel Šporcl na housle?
a) 4
b) 5
c) 6

Zazpívejte si s dětmi
zábavné písničky

Co si s dětmi zajít na zábavný pořad s písničkami Hany
Navarové z divadla Sklep, na
texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dalších? Akce
s názvem Jak František pomohl
Majdě a Petrovi zachránit divadlo se uskuteční 29. března
od 10:30 hodin v kině Domu
kultury. Vstupné je od 169 do
179 korun. zu

Užijte si taneční představení Café Aussig
Ještě jste nebyli na taneční inscenaci Café
Aussig? Další možnost máte 10. března v 19:00
hodin v Severočeském divadle opery a baletu.
Představení vychází z námětu slavné divadelní
hry Jeana-Clauda Penchenata Le bal – Tančírna.
Namísto tančírny v Paříži se ocitáme v kavárně
v Ústí nad Labem, a to v období celého 20. století. Stejně jako v Tančírně sledujeme příběhy
jednotlivých stálých hostů kavárny, jejich reakce na společenské, politické a kulturní změny
či vývoj techniky. Děj rámuje příchod houslisty,
který k potěšení ostatních hostů hraje Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji. Ovšem
vývoj techniky – v tomto případě symbolicky
– je nezadržitelný. Kdo ví, bude-li například
k provozování hudby třeba živých lidí. A proto když do kavárny přinášejí první gramofon
a valčík Na krásném modrém Dunaji zazní
v plném obsazení, jen zklamaný houslista poznává, že ho již není více třeba, a opouští lokál.
Technika jde stále vpřed, gramofon se mění za
nové a nové modernější přístroje. Po sto letech

houslista opět zabloudí do naší kavárny a mezi
tím řinčením automatů, TV a dalších strojů opět
zazní jednohlasně valčík Na krásném modrém
Dunaji, jako by si všichni na něco vzpomněli –
možná je živých lidí třeba pro živé lidi. Vstupné
je od 100 do 400 korun. zu

foto: severočeské divadlo opery a baletu
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Co jíst na jarní únavu. Bylinky
které si nasekejte a sypejte, kam
to jde. Na chleba, do salátu, na
brambory, do polévky. Výhonky
jsou plné vitaminů a oproti
stroužkům mají tu výhodu,
že po jejich konzumaci
můžete bez obav mezi
lidi. Proti nemocem včetně
nastydnutí, kašle a rýmy je výborná také řeřicha. Její semínka
koupíte v každém zahradnictví. Ta
nasypejte na namočenou vatu a dva
dny nechejte naklíčit v temnu. Pak je
dejte nejlépe na okno, kde z nich vyrostou
malé zelené rostlinky. Ty stříhejte a zase sypte,
kam můžete. Výborně řeřicha chutná například
v tvarohové pomazánce. zu

Letošní zima nestála za mnoho,
sníh a mráz se moc nesnažily,
zato bacilů bylo nějak více než
jindy. Jenom kolikrát s nimi
za letošní zimu bojovali
členové naší redakce.
Jarní únava je tedy znát
a chtělo by to nějaký
čerstvý vitamin. Předjaří
má ale tu nevýhodu, že na
zahradách ještě nic čerstvého
neroste. Nezbývá než si vystačit
s truhlíkem na okně. Zkuste do něj
dát trochu hlíny, do ní špičkou nahoru
zapíchejte stroužky česneku – stejně už začíná být vyšeptalý – a hlínu pravidelně zalévejte.
Za pár dní stroužky vyženou zelené výhonky,

Farmářské trhy jsou zpátky
Dobrou zprávou na konci zimy
pro všechny mlsaly je návrat
farmářských trhů. V Ústí nad
Labem budou opět na Mírovém náměstí, a to vždy v úterý
– 3., 10., 17., 24. a 31. března.
První trhy proběhly už na
konci února a byly věnované
zabijačkovým hodům. Nebyly
to ale poslední tematické trhy
letošního roku. „Na letošní rok
připravujeme více tematických

trhů, jako například jahodové,
medové, jablečné či mezinárodní. Chceme tak trhy ozvláštnit
a nabídnout zákazníkům větší
pestrost,“ řekl organizátor trhů
Adam Weber. Pořadatelé také
na letošek slibují nové prodejce
a také chtějí zákazníkům více
nabízet výrobce a výrobky, kteří obdrželi značku Regionální
potravina nebo Potravina kraje
Přemysla Oráče. vv

g a s t r ono m i í

Na Rychtě to žije

• Až do 20. 4. probíhá sběr fotek
do II. ročníku fotosoutěže Vyfoťte se
s pivem Na Rychtě. Od 21. 4. do 22. 5.
bude probíhat hlasování na Facebooku
o nejzajímavější snímky. Výherci získají
kupony na konzumaci v restauraci
Na Rychtě a pivo Mazel. Oceněna budou první tři místa i Cena sympatie. Vyhlášení proběhne na jubilejním 5. ročníku Ústeckého pivního jarmarku malých
a rodinných pivovarů 23. května.
• V březnu začnou stavební práce
před Rychtou. Vznikne tam parkoviště
pro vlastní hosty přímo před hotelem.
Pro cyklisty bude vybudováno
uzamykatelné stání pro kola.
• Od 2. dubna se bude podávat
velikonoční menu a začne se točit
zelené Velikonoční pivo.
• Až do podzimu můžete posílat
fotografie do 3. ročníku soutěže
S Mazlem na cestách. Hraje se o 100,
75 a 50 piv. Všechny fotky do obou
soutěží je potřeba mít opatřené
jménem, telefonem a e-mailem, ideálně
popisem. Zasílat je můžete na e-mail:
info@pivovarnarychte.cz. zu

INZERCE

Peníze pro každou příležitost
rychle – do 24 hodin

Volejte zdarma

800 366 000

MC2015RM02

www.uver-kazdemu.cz

PACINA - PODLAHY s.r.o., Bozděchova 97/2, Ústí. n. L.
mobil: +420 603 232 972, e-mail: obchod@pacina.cz
Otevírací doba: Po–Pá 900–1700
www.pacina.cz

&
DVEŘE

MC2015DP02

Podlahové studio
moderních trendů
a tradiční kvality

Rekonstruujete
byt, stavíte dům
a potřebujete
novou podlahu
nebo dveře?
Navštivte naše
podlahové
studio, kde Vám
nabídneme široký
výběr všech druhů
podlahových
materiálů
a interierových
dveří.

MC2015PP02

Již 18 let
s vámi!
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Cvičit se musíte nejprve naučit
tě a kvalifikovanosti trenérek,
které jsou k dispozici po celou
dobu tréninku, a navíc přijít
můžete kdykoliv, takže výmluva na nedostatek času nepřichází v úvahu. Nadšencům
trenérka sestaví tréninkový
plán na míru, podle něj můžete cvičit i doma, takže opravdu
neuděláte při cvičení žádnou
chybu, jste tak totiž pod dozorem i doma. Fitko je vybavené
moderními posilovacími stroji
designovanými na ženské tělo,
cvičí se však nejen na nich, můžete si vybrat i řadu doplňkových cvičení, jejichž výhodou
je, že cvičíte v malých skupinách a trenérka se tak může
všem plně věnovat.

První předpoklad k úspěchu je, abyste se při cvičení
cítili dobře. Ve fitku strávíte spoustu času a příjemné klubové prostředí, které
v Contours najdete vás bude
motivovat. Nezapomeňte, že
fitko je místo, kde máte zrelaxovat, uvolnit se a pročistit
hlavu. Pozitivní je také to, že
je to fitness pouze pro ženy
a není limitováno věkem. Cvičení vás vytáhne z únavy i ze
stresu. „Takže, milé dámy,
začněte se hýbat udělá to radost vám i vašemu okolí,“ dodává Petra Janů.
Neváhejte a přihlašte se na
úvodní hodinu, vyzkoušejte
týden zdarma a nastartujte

cestu k perfektní postavě jakou má Petra Janů. Do léta to
stihnete.
Kontakt:
Contours fitness pro ženy
Palác Zdar, Dlouhá 1, Ústí nad Labem
tel.: 702 072 120
www.contours.cz/usti
www.facebook.com/contoursustinadlabem

VÍTE , Ž E . . .

Kostel sv. Josefa
v Předlicích je řeckokatolický? Pochází z počátku
20. století a nachází se v něm
i zvon z roku 1905, který pochází z rakouské zvonařské
dílny Grassmayerů. Vypovídá
to o někdejším rozmachu této
původně prestižní průmyslové části města.

K ŘÍ Ž O V K A
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V tajence najdete citát Josefa Čapka

Součástí Masarykova zdymadla, které je
chráněnou technickou památkou, je i rybí
přechod? S jeho pomocí tu migrují i některé
druhy středně velkých ryb. Přechod je
upravován i pro velké ryby, jako je losos.
Na tuto investici přispívá ze svých fondů Phare.

Vůbec první most, který byl určen pro silniční
i železniční dopravu, byl v Ústí vybudován už roku
1872? Stále se rozrůstající město tak mělo spojení
i s plánovanou Berlínsko – Bagdádskou železnicí.

MC2015OA02

V Contours fitness cvičí i populární zpěvačka Petra Janů
a nemůže si to vynachválit,
i když získání pěkné postavy
a dobré kondice spočívá podle
ní také ve známých, ale často
velmi neoblíbených faktech.
Pokud chcete dosáhnout
větších úspěchů, musíte cvičit
déle než tři měsíce a k tomu dodržovat pitný režim a správné
stravovací návyky. To vše vás
v Contours fitness naučí. Jak
jíst před cvičením a po něm, co
jíst, aby toho nebylo málo nebo
moc, jak správně začít posilovat a hubnout, hodnotí po zkušenostech se cvičením v Contours Petra. Hlavní přínos vidí
v individuálním přístupu, ocho-

K O MU N I TY

Stali jste se obětí trestného činu?
Projekt Proč zrovna já? vám pomůže
Ústecký kraj je tradičně na
předních příčkách v objemu
kriminality a s tím souvisí
i počet obětí trestných činů.
Poradna pro oběti trestných činů v Ústí nad Labem
poskytla pomocnou ruku
už více než dvěma stovkám
obětí násilných, majetkových
i jiných trestných činů. Nešlo
však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu
trestního řízení či náhrady
škody, ale také o prostor pro
sdílení pocitů a obav, kterých
jsou oběti často plné. V rámci
projektu Proč zrovna já?
poskytuje Probační a mediační služba také doprovody
k úkonům trestního řízení
a k podání vysvětlení. „Oběť
trestného činu tak získává
potřebnou podporu pro to,
aby se s dopady nepříjemného zážitku vyrovnala,“ říká
koordinátorka projektu Proč
zrovna já? Pavla Radová.
Obecně přetrvává názor, že

Sháníme peníze
na rozlámaný kříž
Tento kříž stával u hasičské
zbrojnice v Knínicích u Libouchce, dokud ho asi před
6 lety jeden opilec autem
nerozmlátil. Jeden z místních
lidí jej pečlivě posbíral a uložil
všechny fragmenty. Bylo by
hezké vrátit kříž na původní
místo, ale je to finančně náročné. Snad se nám podaří sehnat
grant nebo dotaci a peníze na
povinnou spoluúčast. Viník,
který kříž zničil, je nepostižitelný, protože se údajně přesně
neví, kdo to byl.
Ostrov – Iniciativa pro naše kostelíky

nevyjde najevo opak nebo se
nejedná o zcela zjevné zneužití
postavení oběti. Na postavení
oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen,“
dodává Pavla Radová.
V Česku začal před dvěma
lety platit zákon o obětech
trestných činů, který vytváří
příznivé podmínky pro zlepšení postavení obětí i pro poskytování pomoci těmto lidem. zu
K on t a k t

trestné činy, jako je krádež,
nestojí za pozornost. Zkušenosti jsou však jiné. I trestná
činnost, která se může zdát
bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky pro život oběti.
Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí.
„Podstatné tedy je, že každou
osobu, která se cítí být obětí
spáchaného trestného činu, je
třeba považovat za oběť, dokud

Probační a mediační služba
Velká Hradební 484/2 (5.patro),
Ústí nad Labem
poradenské hodiny:
pondělí 14–16 hod., středa 8–10 hod.
telefon: 475 232 635
e-mail: eulicna@pms.justice.cz
CESPO o.p.s.
Hrnčířská 18/53, Ústí nad Labem
poradenské hodiny:
úterý 9–13 hod., středa 13–17 hod.
telefon: 604 940 791 (pouze SMS)
e-mail: pnovak@cespo.eu
Osobní konzultaci lze dojednat předem
i mimo uvedené otevírací hodiny.

Masopustní oslava pro seniory
V domově pro seniory ve
Velkém Březně se konaly
masopustní oslavy. Den před
Popeleční středou, tedy v úterý
17. února, se celé odpoledne
zpívalo, tančilo a veselilo.
Obsluhující personál vyzdobil
kulturní místnost a ochotně se
převlékl do kostýmů, aby navodil tu správnou masopustní
atmosféru. K poslechu i tanci
nám přijela zahrát skupina Oli,
která se tohoto úkolu zhostila
více než dobře. Zpívalo se, tančilo… jako zamlada. Aby byla
atmosféra masopustu dokonalá, naše kuchyně nám připra-

vila zabijačkové pochoutky
a koláče a všem velmi chutnalo. Jak je vidět z fotografií,
všichni se dobře bavili a už se
těšíme na další slavnost.
Lenka Krištofová a Dagmar Žaloudková,
Domov pro seniory Velké Březno foto: josef rittig

Ústecký karatista se zúčastnil mistrovství Evropy
Ústecký karatista Petr Marschall stál prvně v řadách reprezentace na mistrovství Evropy EKF v Curychu.
Nastoupil v kumite
do své kategorie. Atmosféra závodů, kde
se sešli ti nejlepší závodníci ze všech států
Evropy, byla neuvěřitelná. „Celé ty dny,
co jsme fandili našim
závodníkům, mi to

tak nepřišlo, ale při nástupu
na tatami, těsně před svým
prvním zápasem na závodech

takovéto úrovně, jsem to pocítil. Mým protivníkem v tomto zápase byl reprezentant
Slovinska. I když byl
můj soupeř porazitelný, prohrál jsem
po třech minutách
zápasu 1:3. Nedařilo
se mi na něj najít
ten správný recept
a zabodovat,“ říká
český závodník.

Ztráta peněženky
taková prkotina není
Její život se během jednoho
odpoledne obrátil vzhůru
nohama. Paní Jana u pokladny v nákupním centru zjistila,
že se stala obětí krádeže.
Kabelka byla prázdná. Peníze,
doklady i platební karty –
všechno bylo pryč. Upřené
pohledy pokladní i ostatních
zákazníků jako by říkaly, že je
paní Jana zmatená v důsledku
svého věku a peněženku si
určitě zapomněla doma. Pro
paní Janu to byl nepříjemný
zážitek, který měl dopady
i do jejího běžného života.
Byla podezřívavá i ke svým
blízkým, v místech s větší
koncentrací lidí cítila úzkost.
A paní Jana není jediná, komu
trestný čin zasáhl do života.
Před pětadvaceti lety byla
ve Velké Británii podepsaná
Charta práv obětí. V současné době se denně obracejí
oběti trestných činů na poradny, které fungují v rámci projektu Proč zrovna já?,
jenž je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. zu
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Budoucí prvňáčci
se podívali do učeben
Poprvé zasedli do lavic. Rok
se sešel s rokem a opět jsme
pro naše nové žáčky a jejich
rodiče uspořádali den otevřených dveří spojený se zápisem.
Mohli si tak prohlédnout naši
školu, vyzkoušet např. interaktivní tabule, v učebně fyziky si
hrát s legem nebo se podívat
do učebny, kde máme umístěný X-Box. V učebně výpočetní
techniky byly připraveny
programy na výuku všemožných předmětů, na interaktivních tabulích si mohly kreslit
nebo prohlédnout materiály,
které při výuce používáme.
Na chodbách i ve třídách byly
připraveny práce našich žáků,
některé z nich naše děti vyrobily právě pro budoucí prvňáky, kteří si také různé dárky od
nás odnesli. ZŠ Stříbrnická

Josef Rajchert
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D Ů LE Ž I T É K O N TA K TY
Tísňové volání: 156
e-mail: operacni.stredisko@mag-ul.cz
Linka pro neslyšící: 608 249 747
e-mail: mp@mag-ul.cz
fax: 475 211 946
Městská policie Ústí nad Labem
Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
tel.: 475 272 648
e-mail: pavel.bakule@mag-ul.cz
Bc. Jan Novotný, zástupce ředitele MP
tel.: 475 272 647
e-mail: jan.novotny@mag-ul.cz

Máte možnost
navštívit primátora
Protože na první březnové
pondělí, tedy 2. března, bylo
přeloženo přerušené jednání
zastupitelstva města, den otevřených dveří primátora Josefa
Zikmunda proběhne ve středu
4. března v čase od 14:00 hodin
do 17:00 hodin. Jeho jednací
místnost je příchozím občanům otevřena i bez objednání.
Tato setkání se konají každé
první pracovní pondělí v měsíci ve stejném čase. zu

Lávka pro pěší
je uzavřena
Až do května roku 2015 je z důvodu rekonstrukce uzavřena
lávka pro pěší na železničním
mostě přes řeku Labe. zu

Na Klíši si ještě
dlouho nezaplavete
Plavecký areál na Klíši stále
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. První plavci se sem
vrátí na podzim roku 2015. zu

více na www.zitusti.cz

SV O Z O D P A D U V Ú STÍ
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat
od 16. do 20. března 2015 od 8 do
17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném
Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz
vaků naplněných odpady ze zeleně bude
proveden v jednotlivých městských
obvodech v dále uvedených termínech.
Vaky připravené k odvozu musí být
přistaveny na místě přístupném svozové
technice (u vozovky).
Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1x za
pololetí na označených zastávkách. Na
vývěsce zastávek budou uvedeny časy
příjezdu svozového vozidla. Odpad je
nutno předat osobně zodpovědnému
pracovníkovi.
Svoz nebezpečného odpadu
Datum svozu: 7. 4., Klíše:U Koupaliště
15,00 - 15,20, Alešova 15,30 - 15,50,
Bukov: Bří Čapků 16,00 - 16,20, Všebořice:
Lipová 16,25 - 16,45 , Božtěšice:
Petrovická 16,55-17,15 , Skorotice:
Dukelských Hrdinů 17,20-17,40 ,
Habrovice: restaurace U Švejka - 17,50
- 18,10 , Skřivánek: Hoření, roh s ulicí
Ženíškovou 18,20-18,40
Datum svozu: 21. 4. město centrum Vaňov - Hostovice – Skřivánek, Město
centrum: Růžový palouček 15,00 -15,20,
Dlouhá 15,30 - 15,50 Vaňov: Pražská
16,00 - 16,20, Hostovice: Hospodářská,
u restaurace 16,30 - 16,50, Skřivánek:
Hornická, parkoviště u věžáků 17,00 17,20
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností
(např. vyřazený nábytek, matrace, koberce,
podlahové krytiny), které nelze pro jejich
rozměry odkládat do sběrných nádob
na komunální odpad. Odpady odložte
ke sběrným nádobám pouze den před
termínem svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený den.

2. 3.: Božtěšice - Strážky Chuderovská,
Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad
Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká,
Třešňová, Zemědělská
3. 3.: Skorotice - Bánov – Habrovice 5.
května, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká,
Do Vrchu, Javorová, K Chatám, K Vilám,
K. H. Borovského, Kostelní, Leknínová,
Liliová, Na Svahu, Na Valech, Oblouková,
Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická,
Slovanská, Svážná, U Hřiště, U Pošty,
Údolí, V Lánech.
4. 3.: Bukov Štursova, Hynaisova,
Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova,
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě,
Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
5. 3.: Bukov Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše,
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova
(mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou),
Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách,
Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická,
Vinařská
9. 3.: Všebořice 17. listopadu, Dukelských
hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi
Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
10. 3.: Všebořice Habrovická, Havířská,
Hornické domy, Lipová, Plynárenská, Pod
Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá,
U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi
Lipovou a Slunnou)
11. 3.: Klíše Cestička, Gočárova, Lesní
cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence,
Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště,
V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
12. 3.: Klíše Klíšská (mezi Hvězdou
a Jateční), Střížovická, Štefánikova,
Herbenova, Masarykova (mezi
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova,
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
16. 3.: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova,
Štefánikova a Palachova Alešova,
Balbínova, Beethovenova, Bezručova,
Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový
palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova,
Vilová ulička
17. 3. 2015: Klíše České mládeže,
Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova,
Pasteurova, Resslova, Sládkova,
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského
dvora

18. 3. 2015: Klíše Klíšská (mezi Jateční
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce,
U Městských domů
19. 3. 2015: Předlice Beneše Lounského,
Boženy Němcové, Černá cesta,
Dostojevského, Hrbovická, Husitská
cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova,
K Vavřinečku, Kekulova, Komenského,
Konečná, Mahenova, Majakovského,
Marxova, Na Luhách, Na Nivách, Na
Vantrokách, Okresní silnice, Palackého,
Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova,
Sklářská, Školní náměstí, Škroupova,
Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky,
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
23. 3.: město ul. Stará a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na
Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
24. 3.: město a Skřivánek Červený vrch,
Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova,
Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně,
Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
25. 3.: Skřivánek Elišky Krásnohorské
(mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova,
Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova,
Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova,
Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce,
Ženíškova
26. 3.: město mezi ul. Důlce, Hoření,
Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá,
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské
(mezi Bělehradskou a Hoření), Horova,
Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská,
Masarykova (mezi Londýnskou
a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech
30. 3. 2015: město-centrum - Hostovice
Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí,
Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České
besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova,
Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice včetně ulic Hostovické a ulic okolních
31. 3. 2015: město od železničního mostu
směrem na Vaňov a Vaňov Město, ulice
od železničního mostu směrem na Vaňov
a celý Vaňov
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Seriál: ústecká Severočeská
vědecká knihovna slaví kulatiny
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www.lukyul.cz

Zcela spontánně vznikl v roce
1990 Severočeský klub spisovatelů. Jeho zakládajícími
členy byli ústečtí prozaici
Ladislav Muška, Arnošt Herman a liberecký básník Ludvík
Středa. Liberečtí autoři se ale
brzy odtrhli a založili si vlastní
organizaci. Klub se stal
kolektivním členem
nově utvořené
Obce spisovatelů
a uspořádal hned
v prvních letech
několik besed
a autorských
čtení pro ústeckou
veřejnost. V Ústí nad
Labem se představili
například Karel Pecka, Eva
Kantůrková či Ludvík Vaculík.
K nejvýraznějším aktivitám
klubu v prvopočátku patřilo
pořádání Dnů lužickosrbské
kultury ve Varnsdorfu.
O úspěšnost se zasloužil básník a člen klubu Milan Hrabal,
který s lužickosrbskými autory
dlouhodobě a soustavně spolupracuje. Milan Hrabal je natolik pevný v lužickosrbském
jazyce, že překládá jejich tvorbu do češtiny. Klub dlouhodobě spolupracuje s knihovnami
v kraji, nejvíce však se Severočeskou vědeckou knihovnou
v Ústí nad Labem. Pod hlavičkou klubu a ústecké knihovny vycházejí publikace členů,
které knihovna propaguje na
svých webových stránkách,
na výstavách v knihovně a na
knižních veletrzích. Jsou to nejen básnické sbírky, ale i prozaická díla. První samostatná
kniha, která vzešla z této spolupráce, nese název Zvířátkování. Vyšla z pera Aleše a Dominika Stroukalových v roce
1998. Naopak jednou z posledních je malá knížka pro potěšení zpracovaná jako miniromán. Jmenuje se Co je, oč tu
běží a napsal ji Ladislav Muš-

ka. S ústeckou knihovnou klub
pravidelně vydává almanachy
či antologie. Úplně první antologií byl Strach o moudivláčka (1996), který přinesl i práce
lužickosrbských autorů, další
pak Pátá koróna (2004). Vyšly i almanachy pod názvem
Odlesky z řeky (2007),
Kde se země provinila (2009), Umlklé
struny zvuk …?
(2010). Zatím posledním svazkem
tohoto žánru je
antologie s názvem Jen krůček od
tajemství (2013).
Vedle vydavatelské
činnosti poskytuje zdarma
ústecká knihovna klubu prostory pro konání autorských
čtení pro veřejnost. Současně křtí se Severočechy jejich nově vydané publikace.
V přednáškovém sále v ulici W. Churchilla 3 se severočeští autoři scházejí také ke
svým výročním schůzím. Už
tradicí se stávají vánoční setkání severočeských spisovatelů s ústeckou veřejností.
V současnosti klub sdružuje
bezmála čtyřicet autorů a dvanáct z nich jsou členové Obce
spisovatelů. Předsedou klubu
je od vzniku Ladislav Muška,
místopředsedou Arnošt Herman a Věra Bartošková. Sekretariát vede Růžena Pečivová.
V letošním roce Severočeský
klub spisovatelů oslaví své 25.
narozeniny. opk
S O UT Ě Ž
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka:
Napište názvy alespoň tří knih L. Mušky,
které mu vydala ústecká knihovna.
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 20. 3.
Výherce z minulého čísla: Ivana Nová
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.

Město navyšuje počet
kontejnerů na textil
Na území města je rozmístěno 24 stacionárních kontejnerů zelené barvy k odkládání textilu, obuvi a hraček. Pro zkvalitnění této
služby a zvýšení dostupnosti co nejširšímu kruhu obyvatel město
podepsalo dodatek ke smlouvě, kterým bude navýšen počet
kontejnerů o dalších 20 kusů. zu

Sběrných míst na baterie
a elektrozařízení bude více
Ve městě přibudou kontejnery na použitá drobná elektrozařízení
a baterie. Dosud bylo ve městě takových kontejnerů 16, v budoucnu jich díky smlouvě městské samosprávy s firmou Asekol
přibude dalších deset. Schválila to na svém posledním jednání
rada města. Ta také rozhodla, že se navýší i počet kontejnerů,
kam lidé odkládají použité oblečení, obuv a hračky. Vedle čtyřiadvaceti stávajících bude ve městě rozmístěno dalších dvacet. zu

Počet vykázání z bytu
kvůli domácímu násilí roste
Čtyřikrát za měsíc v Ústeckém
kraji policisté vykážou z bytu
někoho, kdo se dopustil domácího násilí. Smutnou statistiku
vede tento kraj hned v závěsu
za hlavním městem. Počet
vykázání se proti loňsku opět
zvýšil nejen tam, ale i v celé
zemi. Možnost zbavit se na několik dní svého partnera a rozmyslet si,
co dál, dostalo skoro
1400 obětí psychického nebo fyzického
týrání. Pomohlo to
ale jen zlomku.
Klasickým případem domácího násilí je i příběh paní Petry. „Ze začátku byl v pohodě,
začalo to až s druhým dítětem.
Potřeboval si vybít vztek. Nejdřív na mně a pak na dětech.“
Paní Petra také přiznává, že
kdyby její manžel nesáhl na
děti, žila by ve vztahu s násilníkem dodnes. „Je to tím, že ta
žena ztratí sebevědomí. Myslí
si, že je k ničemu, že není pro
ostatní důležitá. Řeší, co by dě-

lala a kdo by ji chtěl…“ A co si
myslí o možnosti zavolat policii, která by vykázala muže na
10 dní z bytu?
„Myslím si, že to nepomůže,
že se vrátí akorát vytočený, co
jsem si to dovolila a dostanu
znova.“ Petra zažila tahání za
vlasy po zemi, dušení polštářem i kopání do břicha. Všechno vygradovalo tím, když ji
manžel bodl nožem.
Teprve pak dostala sílu se od něj ze
dne na den odstěhovat. Sbalila věci, děti a dnes
žije se svým novým manželem
na druhém konci města. Jen na
Děčínsku za loňský rok proběhlo 24 vykázání z bytu. Počet vykázání pro podezření z domácího násilí je v Ústeckém kraji
jeden z největších v republice.
Hůř je na tom jen Praha. Zatímco v roce 2007 muselo svůj byt
alespoň na nějakou dobu opustit 862 lidí, v loňském roce už
to bylo 1374. zu
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vydavatelství a agentura

JARMARK
V BABYLONU LIBEREC
25. 2. až 14. 3. 2015
ŘEMESLNÉ DÍLNY
každou středu a sobotu od 13.00 do 18.00 hodin
Umělecký kovář, sklářská dílna, ruční zdobení perníčků, pletení ze
slámy, paličkování, malba na hedvábí, vykrajování glycerinových
mýdel a výroba dárečků ze sypané mořské koupelové soli.
Jarmarku se zúčastní sdružení Dobrotety. Nákupem jejich
malovaných sádrových odlitků za symbolickou cenu přispějete
na pořízení pomůcek pro artterapii dětského oddělení psychiatrie
Krajské nemocnice Liberec a.s.

hledá do svého týmu

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

obchodního zástupce
pro oblast Ústeckého kraje

každou středu a sobotu od 15.00 do 18.00 hodin

AQUAPARK

- nástup březen nebo duben 2015

Přijďte si užít jedinečné představení Laser show v AQUAPARKU.
Třikrát denně v 10.45, 16.45 a 20.30
ve třech tématicky odlišných 3D projekcích. Laser show získala
1. místo v kategorii atrakce roku!

- vzdělání SŠ nebo VŠ, ŘP sk. B, praxe není podmínkou
stručné CV na info@mediaconcept.cz
Media Concept s.r.o.
Masarykova 119, Ústí n/L, tel. 602464749

www.BabylonLiberec.cz
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produkty: reklama, PR, tisk, média

Srdečně Vás také zveme do nově otevřené restaurace Nostalgia.

