zdarma
čer ven 2015
www.zitusti.cz

Josef Vojtek
Ze zkušebny
v Hostomicích jsme
to dotáhli až na Vypich
STRANY 8–9

REALITNÍ POHOTOVOST

S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

tel.: 605 254 384
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

Již 15 let měníme styl
prodeje nemovitostí.

www.sarto.cz
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„ Nejste spokojeni s prodejem
Vaší nemovitosti?
...zřejmě nejste našimi klienty“

K U L TURA

více na www.zitusti.cz
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Tip Lukáše
Konečného

Ústečany
bych rád
pozval na
benefiční
koncert The
Boom, který
se uskuteční
6. června
v zahradě Českého rozhlasu Sever. Vystoupení
ústeckých Beatles jsou
již legendární. Fajn bude
18. července i Pouť Máří
Magdalény v Zubrnicích.
Tamní skanzen mám rád,
příroda, památky, tradiční
akce, zvyky. Až do 30. září
můžete v ulicích Ústí vidět
fotografie po bombardování
města v roce 1945. Pokud
jdete městem, určitě se
u těchto informačních tabulí s fotografiemi zastavte.
Na konci léta si určitě užiji
tradiční Labské léto, letos
se akce uskuteční 29. srpna.
Pro sportovní fanoušky doporučuji najít čas 13. června
a dorazit na boxerskou akci,
kterou pořádám v hospůdce
Eden v Doběticích, Poláčkova 1. Boxerské duely začnou
již kolem 12:00 hodin oblastním kolem amatérského
boxu, od malých dětí až po
chlapy, a odpoledne budou
k vidění duely profesionálního boxu včetně utkání
Fabiány Bytyqi. Akce se
koná za každého počasí,
ring bude pod velkým party
stanem. Lukáš Konečný,
boxerský mistr světa WBO a restauratér

Kam vyrazit na Ústecku
Motoareál Chabařovice
13/6		 Autocross
13/6		 Speedway Mini Cup
20/6		 Memoriál Jiřího Hurycha
+ MČR 125 ccm
21/6		 Nedělní všeobecná burza
5/7		 Speedway Mini Cup
18/7		 Autocross
19/7		 Nedělní všeobecná burza
1/8		 Speedway Mini Cup
8/8		 Autocross
15/8		 Speedway Mini Cup
16/8		 Nedělní všeobecná burza
Kulturní dům Chlumec
20/6 1400 Chlumecké léto 2015
Zámek Velké Březno
13/6		 Hraběcí mlsání
13–14/6 Zámek v květech
14/6		 Víkend otevřených zahrad
17/6 1900 Štěpán Rak a Alfréd Strejček
24/6 1900 Hudební festival L. v. Beethovena
24–26/6 Těžký život princů a princezen
27/6 1800 Pohádkový park
4–5/7
Hraběcí mlsání
18/7		 Na návštěvě u princezny
12/7 1400 Za pohádkou na zámek
19/7 1400 Za pohádkou na zámek
25–26/7 Zámek v květech
25/7 2100 Noční prohlídka
26/7 1400 Za pohádkou na zámek
2/8 1400 Za pohádkou na zámek
8–9/8
Zámek v květech
9/8 1400 Za pohádkou na zámek
16/8 1400 Za pohádkou na zámek
23/8 1400 Za pohádkou na zámek
29/8 1900–200 Hradozámecká noc 2015

Národní dům
13/6 2030 Retrodiskotéka s tombolou
15/6 2000 Jan Spálený
16/6 2000 Therne – Čhave
20/6 2000 Stoletá diskotéka
23/6 2000 Xavier Baumaxa
24/6 2000 Antidiskotéka Jiřího Černého
18/7 2030 Retro disco párty
22/8 2030 Retro disco párty
Skanzen Zubrnice
26/6		 festival Závislý zubr 2015
18/7		 Pouť svaté Máří Magdaleny
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 19/6 Inspirace pravěkým uměnín
Velká Hradební 49
1–30/6 Recipes a Tradicions of Emilia
Romagna Region / W. Churchilla 3
1/6–31/7 Tvoříme s knihou / W. Churchilla 3
10/6–1/9 Exponáty poštovní filatelistické
současnosti / Velká Hradební 49
17/6–1/9 Za hranice fantazie / W. Church. 3
Akce / W. Churchilla 3
3/6 1800 Zpívání pro radost
4/6 1700 Obtěžování nadměrným hlukem
6/6		 Cambrige exams
9/6 1800 Giovani Virtuosi Musisali
10/6 1600 Čtyři pera z lidožrouta
11/6 1700 Mongolsko
17/6 900 Výprodej vyřazených výtisků
23/6 1700 Listování.cz: Dračí polévka
23/6 1830 Listování.cz:
Kde se touláš Barnetto!

20/6 1930 Okno do dvora
21/6 1500 Malý pán a kreativní dílnička
23/6 1930 Slepá
24/6 1000 Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel
26/6 1930 Alexandre Glize
30/6 1930 Trainspotting
Severočeské divadlo
4/6 1900 Láska
5/6 1900 Rigolleto
6/6 1700 Baletní koncert, aneb nedivte se
ničemu
7/6 1700 II. Taneční koncert
12/6 1900 Cikáni jdou do nebe
14/6 1700 Cikáni jdou do nebe
16/6 1900 Cikáni jdou do nebe
17/6 1900 Francois Villon
18/6 1900 Sněhurka a sedm trpaslíků
18/6 1030 Sněhurka a sedm trpaslíků
18/6 1900 Krásná Helena
19/6 1900 Tři muži na špatné adrese
21/6 1700 Bludný Holanďan
22/6 1900 Garderobiér
24/6 1000 Tartuffe
27/6 1700 Baletní koncert

Muzeum
Akce
4/6 1700 Komorní koncert ZUŠ E. Randové
9/6 1800 Jarní koncert Ústeckého
dětského sboru
10/6 1000 Slaďujeme rodinný
a pracovní život
16/6 1800 Podvečer s romancí
17/6 1600 Muzeum čte dětem
17/6 1700 Vernisáž výstava Fotograf
Činoherák Ústí
Alois Čejchan
8/6 1900 M. de Cervantes: Don Quijote
21/6 900–1700 Pohádkový den
10/6 1900 J. Kaptein: Láska práce,
s Labskou královnou
láska práce / derniéra
24/6 1700 Jan Hus a Martin Luther IV. díl
23/6 1900 W. Shakespeare: Jindřich VI.
Výstavy
předpremiéra
26/6 1900 W. Shakespeare: Jindřich VI. / prem. do 5/7 Exponát měsíce června: Pravěká
Letní kino
zvířata ze Stadic a okolí
27/6 1900 W. Shakespeare: Jindřich VI
13/6 1200 Pivovarské slavnosti
do 7/6 Fenomén Merkur
00
29/6
19
Divadlo
Demago
30
22/6 8 Hurá na prázdniny
do 24/6 Výstava prací žáků výtvarného
30/6 1600 A. Lindgren:
15/8 1200 Fír fest
oboru
Ronja, dcera loupežníka
29/8		 Labské léto
18/6–22/8 Fotograf Adolf Čejchan
26/6–16/8 Výstava výtvarných prací
Hraničář
Hrad Střekov
ZUŠ Chabařovice
4/6 1800 Cena Pavla Kouteckého
9–20/6 Útulek fest
do 31/12 Newseum
6/6 1930 Electra
do 25/6 Místa architektonického vzdoru
9/6 1930 Na ulici
Galerie Emila Filly
do 12/7 Schichtův let – 101 let
12/6 1930 Wasserband
do 30/6 Diplomky 15
do 2/8 Stíny paměti, putování po
13/6 1930 Hoří, má panenko
stopách vojenských letadel
ZOO Ústí nad Labem
16/6 1900 Na hraně, aneb Hraničář
do 19/7 Jaroslav Ingriš – život a dílo
v proměně
5/6		 Noc snů
do 30/8 Pověsti v knihách
18/6 1930 Kvílení anebo od Ginsberga
do 30/9 Bombardování 1945
k Hraběti
Dům kultury
21/6 1900 Posezení u vína a cimbálovky Bača 19/6 1930 Georges Feydeau: Dámský Krejčí
do 31/1 Staré pověsti české

Implantáty s čipem na letištích nepípají
Žen toužících po dokonalých
tvarech stále přibývá a nové
trendy jim vycházejí vstříc.
Ňadra si podle neoficiálních
zdrojů nechá ročně zvětšit
nebo upravit až pět tisíc Češek. Zájem o tyto operace podle primářky ústecké kliniky
plastické, estetické a laserové
medicíny Esteticusti Blanky
Vraspírové neklesl ani po aféře
s praskajícími francouzskými
implantáty PIP.
Navzdory aféře s francouzskými implantáty jsou tyto
operace žádané?
Jsou žádané, ale ženy jsou opatrnější. Chtějí záruku, že im2

plantáty jsou kvalitní
a vydrží. A to splňují
implantáty s Q-čipem.
Na ústecké klinice
tyto nejbezpečnější a nejmodernější
implantáty na světě
máme. Jsou to implantáty s desetiletou
zárukou a pojištěním.
Mají sedm ochranných plášťů, takže se
klientky nemusí bát
prasknutí a prosakování. Biomedicínský čip zase
zaručuje maximální bezpečnost. Navíc jsou ergonomické.
Vypadají a i na dotek jsou jako
přirozená prsa.

K čemu je
dobrý čip
v implantátech?
Lékař pomocí
ruční čtečky zjistí
patnáctimístný kód
a vyhledá si v databázi konkrétní
implantát. Snadno
ho tak identifikuje a nepotřebuje
k tomu žádnou písemnou dokumentaci nebo pacientku podrobovat zákroku, aby se
ke kódu dostal.
Nepípá čip třeba v bezpečnostních rámech na letištích

nebo v supermarketech?
Nepípá, to se nemusíte bát. Jde
o jinou technologii, než mají
čipy třeba v elektronice.
Ani není možné prostřednictvím čipu ženu sledovat?
Nehledejte za implantáty
s čipem ani sledovací zařízení.
Nejde o GPS.
Kolik implantáty s čipem stojí?
Na ústecké klinice máme
do 30. června akci na ergonomické implantáty Motiva
s Q-čipem. Operace stojí
64 950 korun. Oproti běžné
ceně pacientky ušetří 11 tisíc
korun. mse
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Co byste si přáli
v Ústí změnit?

Šikmá věž se možná zpřístupní

Pavel Doulík
37 let, děkan PF UJEP
Přál bych Ústí, aby mělo
více míst, jako je Větruše,
a méně, jako je hotel Máj. Městu bych
také přál hezký kampus s bohatým
kulturním a společenským životem.
Jan Křivský
29 let, učitel
Toho je hodně, chtěl
bych zpět Mumii a víc
podobných míst, bazén, aspoň trochu
reprezentativní centrum, kavárnu
s wifi a opravdovou kávou, která má
otevřeno v neděli a fungující městskou
policii.

Na otevření významné
stavební památky
šikmé věže gotického
kostela Nanebevzetí
Panny Marie široké
veřejnosti začalo pracovat město a ústecké
arciděkanství římskokatolické farnosti.
Zpřístupnění tohoto
unikátu by významnou
měrou přispělo ke
zvýšení turistické
atraktivity města.
Magistrát proto na
své náklady zajistí
studii proveditelnosti.
Ta bude podkladem
pro další jednání.

Eva Čumplová
29 let, stud. referentka
Podle mě by bylo
nejlepší, kdyby se
změnilo vnímání a jednání některých
obyvatel města, aby byli k městu, ve
kterém žijí, ohleduplní a měli zájem
o jeho rozkvět. Bylo by fajn, kdyby
každý začal u sebe, zamyslel se nad
tím, jak podobě města prospět, nebo
jak jí aspoň neškodit.
Tomáš Kubišta
27 let, obchodník
Jedno čerstvé téma
z Ústí, které mě vyloženě
rozčiluje, je předělávání starých MHD
zastávek, které byly vyříznuté mimo
silnici a tím nebrzdily provoz, za nové
nesmyslné zastávky, které jsou přímo
v silnici. Město se rozhodlo pro zrušení
toho, co funguje. Mělo by se raději zaměřit na to, co nefunguje – nezaměstnanost, kvalita ovzduší, omšelý vzhled
města a jeho čistota.

foto: mse

www.facebook.com/zitusti.cz
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 15. 7. 2015
Žít Ústí, zpravodajský
a servisní magazín pro oblast Ústecka.
V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek
domácností prostřednictvím České pošty s. p.
Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru
města Ústí nad Labem, v předprodeji Severočeského
divadla opery a baletu, v Pivovarské šenkovně
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod číslem MKČRE21614.
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Experiment?
Nezdá se vám, že
je to naše město
v nějaké křeči?
Že se se tady dějí podivné
věci? Třeba experiment
se zpomalováním dopravy
rušením zálivů u zastávek?
Odborníci na dopravu žasnou, laik se diví.
Když totiž ráno, dopoledne, odpoledne projíždíte
Ústím, víc než čtyřicítku na
tachometru nevidíte. Takže
budeme ještě víc zpomalovat? Silnici zablokuje stojící trolejbus, chodci budou
kličkovat mezi auty v kolonách, které se riskantními
manévry budou pokoušet
ho objet. A Ústí ucpané.
Jeden ze zálivů, který už
dělníci začali rozebírat, je
u křižovatky Elba na Severní Trase. Co se asi stane, až
uprostřed té silnice zastaví
trolejbus. A nedej bože, že
by se tam potkaly dva. Doprava se zastaví, kolony se
potáhnou až k křižovatkám,
u hoteláku, v Rokli. A někde
v koloně uvízne houkající
sanitka nebo hasiči… Kolem
ucpané Elby jim totiž auta
neuhnou, nemají kam.
Do začátku prázdnin
zmizí prvních pět zálivů.
Do konce roku dalších pět.
Celkem jich bude okolo šedesáti. Skutečně se tenhle
experiment nedá zastavit,
než bude pozdě?
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

Kia Sportage Active 1,6 GDI 4 x 2. Kombinovaná spotřeba 6,8 l/100 km. Emise CO2 158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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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
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V centru vyroste
Romský stan
Ústí nad Labem – Představit romskou historii, jazyk, kulturu
i současnou situaci romské
menšiny má stan, který 10. a 11.
září vyroste v centru Ústí nad
Labem. Po oba dny se v něm se
pod vedením romských lektorů,
hudebníků, divadelníků a dětí
odehrávají semináře, workshopy, projekce, diskuse, koncerty
a divadelní představení. Akci,
které poskytla záštitu náměstkyně primátora Jana Bohuňková, deseti tisíci korunami
podpořilo město. zu

Ríša už drandí
na speciálním kole

Ústí nad Labem – Vyběhané
kilojouly a hlavně startovné
charitativního běhu s Plamínkem Naděje se už proměnily
na kolo pro handicapovaného
Ríšu Jozífka. Běh, kterého se
na konci dubna zúčastnilo na
pět set běžců všech možných
věkových kategorií různých
sportovních kondicí, vynesl
nečekaných asi 48 800 korun.
Zhruba z poloviny této sumy se
pořídilo kolo pro Ríšu upravené přímo podle jeho handicapu. Zbývající peníze věnovala
Ríšova maminka sportovnímu
oddílu pro handicapované NOLA. vk

více na www.zitusti.cz

Ústí se odvolává proti pokutě za muzeum
Ústí nad Labem – Kvůli chybám při
zadávání zakázek na opravu
muzea dostalo Ústí nad Labem
pokutu ve výši 290 milionů
korun. Pokutu mu udělil úřad
Regionálního operačního programu Severozápad, který na
opravu muzejní budovy poskytl dotaci. Chyby podle dotační-

ho úřadu spočívaly ve špatném
nastavení veřejné zakázky.
Město žádalo po uchazečích
o zakázky v rámci rekonstrukce potvrzení o bezdlužnosti.
Takový postup je ale podle
úřadu diskriminační. Pokuta
je bezmála tak vysoká jako
samotná dotace. Ta totiž činila

Nemocnice má robota, který
je jediný ve střední Evropě
Severní Terasa – Nejnovějším
operačním robotem ve střední
a východní Evropě se pyšní
Masarykova nemocnice. Oproti
předchozím je na vyšší úrovni
díky technologickému pokroku. Je zatím také jediný, který
má dvě konzole – jeden lékař
tedy může operovat a druhý
se to učit. Nový robot má lepší
uspořádání ramen, kam se dávají operační nástavce – neměla by do sebe „ťukat“. Nástroje
na něm jsou také delší. Podle
přednosty Kliniky urologie
a robotické chirurgie Jana
Schramla je to výhodné hlavně
proto, že populace tloustne,
takže se lépe dostanou tam,

kam mají. Oproti předchozím
přístrojům má také o 20 % větší zorné pole lékaře a dvojnásobnou rozlišovací schopnost.
V Ústí se budou učit i lékaři
z celé Evropy. Výhodou operací
s robotem je to, že není tak náročná pro pacienta. Robot vyšel
na 187 milionů korun. ČRo Sever

Bezpečnost bude hlídat víc kamer
Ústí nad Labem – Ústečtí radní schválili navýšení počtu bezpečnostních kamer o dalších dvanáct a souhlasí s uvolněním 2 milionů
korun z rozpočtu na jejich pořízení. Rozšíření kamerového systému bylo projednáno s republikovou i městskou policií. V současné době má kamerový systém celkem 158 kamerových bodů,
z toho 99 kamer otočných a 59 kamer stacionárních. Návrh na
rozšíření kamerového systému se týká 12 bodů: Křižovatka ulic
Sibiřská a Seifertova, ulice Železničářská, Krušnohorská, Velká
Hradební, Na Skalce, Družstevní, Rabasova, Marxova - MŠ Předlice, Neštěmická a Krčínova, MŠ Centrum-dětské hřiště a ulic
Janáčkova a Na Schodech. zu

298 milionů. Celkem přišla
oprava muzea na 420 milionů.
Rada města Ústí nad Labem
už podala na ministerstvo
financí odvolání proti pokutě.
Pokud ministerstvo odvolání
zamítne, podá město na úřad
regionálního programu žádost
o prominutí. vv

Na cenu hejtmana
nominováno 78 lidí
Ústecko – Už počtvrté udělí
Ústecký kraj výroční Cenu
hejtmana. Letos budou krajští
zastupitelé vybírat ze 78 osobností, které navrhla veřejnost.
Ceny se udílejí v několika
kategoriích. Laureáti ceny
hejtmana dostanou po padesáti tisících korunách. vv

V lázních by mohl
být klub seniorů
Ústí nad Labem – Rada města chce
v prostorách bývalé restaurace v Městských lázních
zřídit Městský klub seniorů.
Jeho provoz by zajišťovala
příspěvková organizace města
Pečovatelská služba. V klubu
by senioři mohli nejen se
setkávat, ale také třeba cvičit,
věnovat se tvůrčím aktivitám
nebo pracovat na počítači.
K dispozici by návštěvníkům
klubu byl i prodej drobného
občerstvení.
Kapacita klubu by měla
být asi 100 lidí. Klub seniorů je zatím ve fázi záměru.
Rada města uložila náměstkyni primátora Janě Bohuňkové,
aby zahájila kroky potřebné
k jeho realizaci. zu

Vrcholem pivních slavností bude vystoupení kapely Olympic

Co všechno čeká návštěvníky
Pivovarských slavností?
Jedna z největších událostí tohoto léta v Ústí po roce přivítá
všechny milovníky piva 13.
4

června od 12:00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na českou legendu skupinu Olympic, letošní objev roku
skupinu Jelen a na další hudební lahůdky. Stejně jako v předešlých letech se letní kino rozdělí na dvě hudební stage, kdy
druhou obsadí regionální DJ´s.
Pivovarské slavnosti letos
změnily svou tvář a jsou pod
značkou Březňák, ale máme

dobrou zprávu i pro ty, kteří neholdují klasickým značkám. Vychutnat si zde budou moci klasické piva Heineken, Březňák,
Pšeničné, speciální pivo pro
tento festival Březňák Originální Marzen a dámské publikum
jistě ocení jablečné pivo Cider.
Máte připravené nějaké
překvapení?
Pár překvapení chystáme, ale
ne všechno prozradíme. Do
letního kina poprvé přijede
londýnský dvoupodlažní autobus s kavárnou, návštěvníci si
budou moci zasoutěžit o zajímavé výhry a krom hudebních
hvězd se na pódiu představí
známí ústečtí sportovci od

hokejistů přes fotbalisty po
basketbalisty… takže i sportem letní kino bude žít.
Kdy bude pokračovat série
akcí na hradě Střekově, který
byl kvůli sesuvu uzavřený?
Hrad se otevřel 31. května při
příležitosti konání Dětského
dne. Stejně tak byla znovuotevřena hradní restaurace Wagnerka v novém stylovém kabátě. Tímto zveme všechny hosty
na naši ústeckou dominantu
hrad Střekov a na výjimečné
zážitky s ním spojené. Během
roku je pro všechny připravena spousta akcí, a to nejen
pro děti, ale i dospělé. Více na
www.hrad-strekov.cz. zu
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Ústí nad Labem – Tisíce Ústečanů
si každý rok nenechají ujít
Pivovarské slavnosti v Letním
kině. Nejvíc jich přišlo před
třemi roky, kdy byl hlavní
hvězdou kulturního programu
Tomáš Klus. Návštevnost tehdy
překročila magickou hranici
10 tisíc lidí. „Podobnou účast
očekáváme i letos, kdy vrcholem slavností bude vystoupení
legendární kapely Olympic,“
říká Luboš Machoň z pořadatelské agentury Dream Pro.
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Koupaliště
hlásí otevřeno
Brná – Po zimní přestávce se
milovníkům vodních sportů,
slunění a odpočinku u vody
opět otevřely brány koupaliště
v Brné. Jen tři dny před otevřením tu skončila rekonstrukce
za 24 milionů korun. V jejím
rámci dostal nový kabát historický rekreační bazén, bylo
opraveno beachvolejbalové
hřiště zničené povodní v roce
2013, tobogán dostal nový
tubus a jeho hlučná čerpadla
byla umístěna do podzemí. vk

Zájem o očkování
proti klíšťovce stoupá
Ústecko – Počet lidí, kteří se
nechali očkovat proti klíšťové
encefalitidě, podle VZP stoupl
za posledních pět let třicetkrát.
„Zatímco například ještě v roce
2011 si přišlo pro příspěvek
na vakcínu proti klíšťovce jen
3 378 pojištěnců VZP, loni už
jich bylo 98 144,“ uvedl mluvčí
VZP Oldřich Tichý. Na Ústecku
se vloni nechaly očkovat asi
tři stovky klientů VZP, což je
nejméně ze všech okresů kraje.
Na Teplicku se vloni nechalo
očkovat asi 460 klientů VZP. zu

Z P R Á VY

Revitalizace nábřeží skončila

Střekov – Město vyšlo vstříc požadavkům obyvatel Střekova a zastavilo revitalizaci Střekovského nábřeží. Lidé ze Střekova proti ní
protestovali a vedení města i také považuje za zbytečnou investici, která neřeší protipovodňová opatření. Radní města proto museli odsouhlasit ukončení smlouvy s firmou Swietelsky stavební, s. r.
o., která měla práce na nábřeží provádět. Město musí firmě uhradit odstupné ve výši 555 tisíc korun. „Což je s ohledem na původní
výši investice 12,7 milionu korun pro město přijatelná částka.
Významnou střekovskou lokalitu bude město řešit nově a koncepčně. Současně může uvedené alokované finanční prostředky
využít v tuto chvíli tam, kde je jich skutečně potřeba,“ uvedla ke
střekovskému nábřeží mluvčí města Romana Macová. vv

Dětská univerzita má další absolventy

Další tři desítky dětí slavnostně ukončily Teen Age University, dětskou univerzitu, kterou
už několik let organizuje ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Je určena školním
dětem, kterým běžná výuka nestačí a chtějí se dozvědět něco navíc a vyzkoušet si, jaké
to je studovat na vysoké škole. Kurzy vedou vysokoškolští učitelé. V letošním cyklu se
v nich děti zábavnou formou seznamovaly především s přírodovědnými a technickými
obory. Slavnostní promoci měly v Císařském sále ústeckého muzea. vk / foto: zu

z radnice

Líbí se vám
cyklotrasy?
Ústí nad Labem – Magistrát na
svém webu zveřejnil prvotní
návrh cest, po kterých by
v budoucnu mohli jezdit cyklisté. Zveřejněný materiál je
podle města podkladem pro
diskusi, do které se se svými
návrhy mohou připojit nejen
odborníci na dopravu ale
také široká veřejnost. vk

Ústecká Zlomená
křídla v Americe
Washington/Ústí n. L. – Na českém
velvyslanectví ve Washingtonu proběhla výstava Zlomená
křídla/Broken Wings. Připravil
ji historik Martin Veselý katedry historie Filozofické fakulty
UJEP. Je výsledkem dvouleté
historikovy práce a jejím tématem jsou osudy vybraných
amerických osádek bombardérů a stíhačů sestřelených nad
územím dnešní České republiky v době druhé světové války.
Výstava bude od podzimu
v ústeckém muzeu. zu
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TSR ZA ŠROT A PAPÍR PLATÍ
PŘÍMO V DEN VÝKUPU
Hotovost – za papír peníze na ruku.
Šek – hotovost ihned v síti poboček ČSOB, a. s.
Administrativní poplatek 30 kč na vrub zákazníka z celkové ceny.

Z A ŠRO

T Z A PL A

J E ŠT Ě D

CEN O

N ES!

Převod na běžný účet – peníze na účtu následující pracovní den.
Bez poplatku. Nabízíme potvrzení úhrady sms zprávou.

VYKUPUJEME PAPÍR
ZA NEJLEPŠÍ CENY
Chystáte se na jarní úklid garáže, chalupy, půdy,
sklepu? Nevyhazujte nepotřebné věci do kontejnerů.
Přineste papír do naší výkupny a my vám za to
ještě zaplatíme. Výkupny TSR kromě kovového
odpadu vykupují nově také papír. Za vytříděný starý papír dostanete přímo ve výkupně
peníze na ruku.
Zvažte to!

Nejbližší výkupna:

Výkup a zpracování odpadu / www.tsr.cz
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více na www.zitusti.cz

Je čas přestat improvizovat a profesionálně se věnovat městu
Ústecké fórum občanů (UFO)
získalo v komunálních volbách
dva mandáty v ústeckém
zastupitelstvu. Jeho předseda,
MUDr. Jiří Madar, je po více
než šesti měsících od voleb
zklamaný z promarněných
šancí a času, kterými disponovala koalice ANO a PRO!ÚSTÍ.
Jakou známku, při pohledu
z opoziční lavice, byste dal
vládnoucí koalici za první
půlrok vládnutí?
Neznámkuji, nejsem učitel.
Profesí jsem lékař a manažer,
a tak vidím nemoci a nedostatky. Zarážející je, jak jsou i po
půl roce nepřipravená jednání
zastupitelstva. Materiály pro
zastupitele i argumentace
radních, kteří je předkládají.
Evidentně je jen podepisují
bez čtení, přehlížejí chyby.
Je mnoho rozhodnutí, která
v sobě nesou budoucí problémy. Příkladem jsou dlouho
slibované koncepce kultury
a sportu. Příkladem je nejasné
právní řešení a financování zadluženého městského fotbalového klubu. Problémový návrh
až na základě připomínek UFO
náměstek Hausenblas stáhnul.
Hnutí PRO!ÚSTÍ šlo do voleb
s programem úplného zákazu hazardu na území města.
Už se rýsuje plán likvidace
heren?
Čekáme půl roku na řešení
hazardu. Zatím se jen vypouštějí balónky, není koncepce,
dokonce ani nástřel koncepce.
UFO v programu chtělo a stále
chce hazard regulovat. Na
posledním zastupitelstvu jsme

chtěli předložit
návrh na regulaci,
ale protože se jednalo do rána a ani
nedošlo na prostor
k předložení, zkusíme to v červnu.
Chceme jasně definovat lokality, kde
by se mohl hazard
provozovat tak, aby
neobtěžoval občany
v centru města, ale
zůstaly zachovány
finance, které jsou pro město
velice potřebné.
Třeba v některé z městských
budov... ?
Herny nemohou být v městských budovách, to je nesmysl
a možné korupční prostředí.
Doufám, že tento neoficiální
návrh nemyslelo PRO!ÚSTÍ
vážně. Prioritně musí herny
zmizet z centra. Pak mohou
existovat na okrajích města,
kde budou pod dohledem
kamer a pod dohledem policie.
Hazard nevymýtíme, je ho
potřeba dostat pod kontrolu.
A docela mě překvapuje, že
předvolební hity – stop hazardu a záchrana Činoherního
studia – hnutí PRO!ÚSTÍ už
nemá v repertoáru. Dva hlavní
hity, které měli v programu,
neplní. Obrázek ať si udělají
občané a voliči.
Ale Činoherní studio přežilo.
Přežívá, ale za jakou cenu. Bývalé vedení města se v kauze
Činoherního studia chovalo
prapodivně, ale i současný
způsob financování je špatný,
možná zavání korupcí, což

posoudí kontrolní
výbor. Ale co je
větší problém, to je
rozdělení financí
na dvě scény. Když
má město příspěvkovou organizaci
se jmenovaným
ředitelem a možností kontroly,
nechápu, proč se
pouštíme do neprůhledných experimentů objednání
70 představení za neprůhledně
stanovenou cenu a navíc si
pan ředitel Heidler objednává
přestavení sám pro sebe. To
nám fakt nepřipadá normální.
UFO mělo v programu podporu
kultury a zachování chodu
„Činoheráku“, ale za transparentních pravidel. Současný
stav fakt nahrává slovům
bývalé koalice, že se tam děje
něco nekalého.
Kritizoval jste nepřipravenost
jednání zastupitelstev. Proč
tomu tak je?
Protože chybí komunikace.
S námi nikdo nemluví. Nemáme členy v komisích, nemáme
informace, usnesení z Rady
města jsou zveřejňována pozdě nebo vůbec, proto je žádáme na zastupitelstvu. A tam se
najednou odhalí chyby, vše se
vrací zpět k předělání a ztrácí
se čas. Atmosféra na magistrátu mezi úředníky je zoufalá.
Průšvihem je hlavně jednací
řád zastupitelstva, po půl roce
neexistuje. První návrh byl stažen pro množství technických
chyb, teď je na stole druhý,
téměř shodný s tím prvním.

Tak nevím, co si myslet o práci
předkladatelů. Dříve bylo
dobrým zvykem koalice jednat
s opozicí o bodech programu
dopředu před zastupitelstvem.
Zabránilo by se tak nesmyslné
a nezdravé době jednání do
2 hodin po půlnoci.
Hnutí ANO v Ústí nad Labem
má nového předsedu. Taková
změna půl roku po vyhraných
volbách není obvyklá. Čekáte
otřesy v ANO a koalici?
Blahopřejeme panu Matějkovi ke zvolení. Znám ho, je to
úspěšný podnikatel a pragmatik, a tak věřím, že se zaslouží
o zlepšení chodu institucí
města. Do vztahů v koalici
nevidíme, ale slyšíme skřípot.
Jako UFO vyčkáme na efekty
a podle toho se zařídíme.
A pokud by vedl skřípot k rozpadu, je UFO na cestě do vedení města?
Zatím nic takového nenastalo a na kdyby si nehrajeme.
Máme detailně zpracovaný
program, který i po volbách
precizujeme a prosazujeme.
Pracujeme i v opozici s odborníky, abychom korigovali
chyby koalice. Takže, přestože
to dnes není aktuální, jsme
dostatečně připraveni i na roli
odpověného hospodáře. Ať už
bude nebo nebude změna ve
vedení města, hlavně aby se už
začalo pracovat, aby instituce,
podnikatelé, sportovci či lidé
v kultuře měli čitelné podmínky pro své hospodaření
a rozvíjení aktivit, a ne jen
nějaké nereálné vize, ale jasné
a transparentní postupy. r

Ústecká zastupitelka Květoslava
Čelišová (KSČM) se dlouhodobě
věnuje problematikám školství,
sociálních věcí a především péče
o seniory. Tvrdí, že Ústí dlouhodobě
nemá jasnou koncepci sociální péče
a podpory a nové vedení města
v tom nijak nepokročilo.

Jakou koncepci v sociální oblasti by
město mělo mít. A je vůbec zapotřebí?
Protože sociální problematika je velmi
široká a kompetence, finance a projekty najdete na úrovni státní, krajské,
městské a neziskového sektoru, jde
především o dobrou koordinaci aktivit
a jejich financování, vytváření prostoru
pro aktivisty, balíčků podpor. A řada ústeckých neziskovek si stěžuje, že s nimi
vedení města nekomunikuje.
Například senioři. Ti, co jsou aktivní, nepotřebují diktát, co a kde mají dělat. Oni to
6

už dávno dělají a scházejí
se. Potřebují spíš jakousi servisní podporu od
města.

Kdo má koncepci připravit?
Koncepce musí vzejít ze
široké diskuze a musí na
ní pracovat odborníci, aktivisté, zástupci
sociálních skupin a další. Nyní se například na stole objevila rádoby koncepce
od náměstkyně primátora Jany Bohuňkové. Počítá s vytvořením Městského klubu
seniorů se sídlem v Městských lázních
a doprovodnými službami za úplatu.
Když se tento plán tvořil, nikdo se o něm
se seniory nebavil. Prostě se vynechali.
Naservírovalo se to radě seniorů rovnou
tak, že klub vznikne. A konec debaty. Přitom jde o naprosto zcestnou myšlenku,
o koncepci nemůže být řeč.

Vznik městského klubu se seniorům nelíbí?
Myšlenka vzniku Městského klubu
seniorů jako servisní a koordinační organizace je dobrá. Jenže tento konkrétní
návrh má v sobě spoustu otazníků a je
připraven úzkým okruhem lidí. Kapacita
prostor, které paní náměstkyně pro klub
vybrala, je asi 100 seniorů. Jenže v Ústí
je aktivních seniorů, kteří se sdružují
v jednotlivých klubech, více než tisíc.
Jen největší ústecký klub má přes 600
aktivních členů. K čemu jim jsou prostory, kam se nevejdou? Pomíjím zcela fakt,
že ten kapacitně naprosto nevyhovující
prostor by musel projít rekonstrukcí,
což stojí peníze, v jeho blízkosti není
spojení MHD a takových nedomyšleností bychom našli více.
Pak jsou tu městská zařízení pro seniory. Na místa v nich čeká roky. Koncepce
by měla počítat i s tímto problémem, jenže to nikdo zatím neřeší… r
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Městu chybí koncepce sociální práce. Od stolu ji ale nevytvoří
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Kampus u Žďárku spěje k dokončení

V Ústí podporují
výuku němčiny

Podnikatelský inkubátor a inovační kampus Nupharo, který
vyrůstá u Źďárku, už brzy zahájí svůj zkušební provoz. Areál
slibuje začínajícím i zavedeným
firmám jak potřebné technické
zázemí, tak marketingovou, legislativní a další typy podpory.
S výstavbou tohoto v našem
kraji jedinečného projektu se
začalo vloni, teď už se dodělávají poslední práce. Na konci
května proběhla v Nupharu
akce Open House, během které
se veřejnost mohla seznámit
s výrobními, kancelářskými
a dalšími prostory, které jsou
v parku k pronájmu. vk

Podle česko-německé obchodní komory lidé, kteří
umějí německy, si lépe hledají
práci, a pokud ji mají, dosahují
vyšších pozic a mají lepší plat.
Potíž je, že lidí, kteří umějí
německy, je málo, a ve školách
zájem o německý jazyk spíš
upadá. Pomoci by možná
mohla nově zřízená ústecká
Pracovní skupina pro podporu
němčiny. Jsou v ní zástupci
města, UJEP, Euregionu Labe
– Elbe, partnerského města
Chemnitz, Goethe-Institutu,
Collegia Bohemica a zástupce
také nově založeného Fóra
učitelů němčiny. zu

Učitelé se radili, jak v žácích
V nové továrně v Přestanově
probudit zájem o chemii a fyziku najde práci až 250 lidí
Až 250 lidí by prý mělo najít práci v nové továrně, která má do
konce roku vyrůst v průmyslovém parku v Přestanově. Továrnu
bude stavět americký výrobce magnetických snímačů a měřicích
přístrojů SSI Technologies, s.r.o. Jeho výrobky se uplatňují především v automobilovém a strojírenském průmyslu. Výrobní závod
firmy v přestanovském VGP parku by měl pokrýt asi 5 a půl hektaru a v první fázi dát práci asi 120 lidem. „Je to náš vůbec první
výrobní závod mimo území Spojených států amerických,“ uvedl
Frank Jassner, provozní ředitel SSI Technologies, s.r.o. vv

V Ústeckém kraji je pětina klientů
ze všech poraden obětem trestných činů
Konference Probační a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna já?“ se
uskutečnila v květnu v Ústí
nad Labem. Hlavním cílem
konference Podpora a ochrana obětí trestných činů byla
výměna zkušeností, zintenzivnění a posílení meziresortní
spolupráce. Sešla se zde téměř stovka účastníků z celého
kraje zastupujících instituce,
jako jsou Policie ČR, soud,
státní zastupitelství, obce,
Ústecký kraj či poskytovatelé sociálních a zdravotních
služeb.
Na konferenci byla prezentována činnost Poraden pro
oběti trestných činů včetně
statistických dat za dobu trvání projektu. Ve 40 poradnách
projektu „Proč zrovna já?“ po
celé ČR byly služby poskytnuty více než pěti tisícovkám klientů v rámci téměř jedenác-

ti set konzultací. Projekt běží
ve 13 krajích, z toho poradny
v Ústeckém kraji podaly pomocnou ruku téměř jedné pětině klientů. Nejvíce jich pak
přišlo do poradny v Ústí nad
Labem, kde našlo pomoc 234
obětí násilných, majetkových
a jiných trestných činů.
Konference doplněná kazuistickými workshopy získala záštitu radního Ústeckého
kraje pro sociální péči a bez-

Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

pečnost. Ředitelka Probační
a mediační služby (PMS) Jitka
Čádová představila plány PMS
pro nejbližší období, které
počítají s prohlubováním pomoci obětem, ale také např.
se zřízením tzv. probačních
domů pro pachatele trestné
činnosti.
Pracovníci PMS a Policie
ČR seznámili účastníky konference s případem vraždy dítěte, na kterém ukázali
konkrétní kroky, které byly
v případu ze strany Policie
ČR, PMS a dalších organizací
učiněny. Konferenci zakončil rozhovor s obětí napadení,
která přiblížila zúčastněným
dopady trestného činu na její
život. „Trestná činnost, která
se může zdát bagatelní, může
mít dalekosáhlé důsledky na
život oběti, neboť zvládání
zátěžových situací významně
koreluje s osobnostním stylem každého z nás,“ uvedla
Pavla Radová z PMS.
Obdobné konference PMS
budou hostit v letošním roce
například Brno, Plzeň, Kutná
Hora, Liberec či Most. pr

IN F O
Poradny pro oběti trestných činů
poskytují klientům právní informace,
psychosociální podporu a informace
o tom, jak uplatnit náhradu škody
v trestním řízení. Dále poradny zajišťují
doprovody k soudu či na policii, nebo
mohou zprostředkovat účast v programu mediace mezi obětí a pachatelem
či další potřebné služby. V zásadě
platí, že kdo se cítí být obětí trestného
činu, může v poradnách najít pomoc.
K o n ta k t
Probační a mediační služba
Ústí nad Labem
Velká Hradební 484/2 (5. patro)
Mgr. Eva Uličná: poradenské hodiny:
pondělí 14–16 hod., středa 8–10 hod.
telefon: 475 232 635
e-mail: eulicna@pms.justice.cz
Mgr. Iveta Teplíková: porad. hodiny:
úterý 14–16 hod., čtvrtek 14–16 hod.
telefon: 734 362 944
e-mail: iteplikova@pms.justice.cz
Probační a mediační služba
Děčín, Lázeňská 1268/12
Mgr. Monika Peřichová
Mgr. Ivana Papežová
poradenské hodiny:
pondělí 14–16 hod., čt 14–16 hod.
telefon: 773 783 682
e-mail: mperichova@pms.justice.cz
Osobní konzultaci lze dojednat předem
i mimo uvedené otevírací hodiny.
Služby jsou poskytovány zdarma
a anonymně.

MC201502/1

Lidé s technickým vzděláním se nemusejí bát o práci a většinou ani o výši platu. Přesto se jich nedostává, mladí lidé nemají
o technické obory velký zájem. Na Gymnáziu a Střední odborné
škole dr. Václava Šmejkala uspořádali seminář pro učitele chemie
a fyziky, jehož téma bylo, jak v žácích probudit zájem o tyto obory.
„Žáci jsou přirozeně zvídaví, takoví by ale měli být i učitelé. Stačí
zajímat se o novinky a vysvětlovat fyzikální zákony na moderních
věcech,“ řekla lektorka fyziky UJEP Dagmar Malinová. Součástí
workshopu byla i prohlídka biotechnologické laboratoře. zu
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více na www.zitusti.cz

Josef Vojtek: Ze zkušebny v Hostom

Kabáti po dvou letech míří na sever Čech.
V rámci svého turné zahrají 19. června doma
na teplických Stínadlech. Fanoušci svádějí
poslední bitky o lístky – koneckonců i naše
redakce připravila soutěž o vstupenky na
koncert a soutěžících bylo o něco více než
jindy – a určitě se chystají vyrobit na stadionu
podobně žhavou atmosféru jako v roce 2013.
K těšení se na koncert legend se samozřejmě
přidává i Žít Ústí a přináší povídání se zpěvákem Kabátů Josefem Vojtkem. veronika vorlíčková
8

O novém CD a turné
Právě jedete open air turné
a 19. června vystoupíte v Teplicích. Bude pro vás koncert
před publikem rodného města
něčím výjimečným?
Pro mě se nic nemění, snad
jen, že v Teplicích jsme vyrůstali a máme tady spoustu
známých a kamarádů.
Jaké chystáte na koncertu
překvapení?
Zahrajeme standardní koncertní program jako po celou
dobu tour. Snad jen, že předkapelu nám dělá právě teplická
parta Blue Rocket.

Na Stínadla se vracíte po
dvou letech. Co se vám honí
hlavou, když je to prostě
doma? Je to lepší, než třeba
na megakoncertě na Vypichu? Anebo je to tak, že doma
nikdo není prorokem?
Vypich byl výjimečný tím, že
byl jediným koncertem k výročí kapely. Teplice, jak jsem už
řekl, jsou jedním koncertem
v řadě. Pro mě osobně to není
ničím výjimečnější koncert
než všechny ostatní.
Na šňůře propagujete nové
album Do pekla Do nebe. Tentokrát ho produkoval Yarda

červen 2015

ROZHOVOR

icích jsme to dotáhli až na Vypich
M O J E NE J

byla výzva k další práci a snaze jít ještě dál, nebo chcete-li
výš.

číslo: 13

O Teplicích a fotbalu
Ví se o vás, že jste hrával za
Teplice fotbal a že jste fotbalový fanda. Zakopete si ještě?
A sledujete, jak se Teplicím
v lize daří?
V mém věku a pracovním vytížení se nehoním za mičudou
jako kdysi. Jsem už jenom
občasný televizní fanoušek
a příležitostný „čutálista“.

jídlo: česká kuchyně
muzika:
americké country
oblíbený politik:
takový neexistuje
citát/krédo:
Nemusí stát, hlavně
když pevně visí.
Helešic místo Milana Cimfeho. Proč? Chtěli jste změnu?
A přišla?
Oni na našem posledním albu
pracovali oba. Yarda vnesl do
našich písniček své nápady,
trošku jiný styl hraní na
kytary a pohled na naše písničky. Milan je součástí naší
kapely při práci ve studiu už
řadu let, zná styl i zvuk kapely. A právě toto spojení si
myslím posunulo album zase
o trochu dál, než jsou alba
předešlá.

Na vašem novém albu je také
písnička, kterou jste věnovali našim hokejistům na mistrovství světa a mimochodem
jste jí živě i šampionát zahájili. Zjišťovali jste, jaký měla
ohlas mezi hokejisty?
Když jsme šli pozdravit naše
hokejisty do šatny před
prvním zápasem šampionátu,
pouštěli si v šatně písničku
Dole v dole. Myslím si tedy, že
i „Brousíme nože“ zapadla do
jejich předzápasové „diskotéky“ úplně v pohodě.

Zpívat ji před narvaným hledištěm fanoušky v O2 aréně…
Jaký to byl pocit?
Bylo to zahájení mistrovství
světa, tím to bylo určitě zajímavé.
Kabáti hrají už více než 30
let, mají za sebou 11 alb, tisíce koncertů, členové kapely už pokročili do věku, kdy
šedý vlas a vráska není ničím
neobvyklým. Cítíte vy sami ve
své hudbě nějaký posun?
V hudbě jsme stále ten Kabát,
co zpívá o věcech všedních
dnů, o životě normálních lidí,
o jejich starostech, bolestech,
radostech. A z pohledu kapely
jsme to dotáhli ze zkušebny
v Hostomicích až na koncerty
pro 70.000 lidí, a to je dost
velký posun, nemyslíte?
O kariéře
Prosadil jste se také jako muzikálový zpěvák. Je to velký rozdíl oproti rockovému
zpěvu s kapelou? Je potřeba s hlasem nějak jinak pracovat? Projít třeba nějakým
školením?
Samozřejmě v muzikálech
nejde používat jen rockově
zabarvený hlas. Musel jsem
se naučit s hlasem pracovat.
Dělám muzikály už 20 let a je
to obrovská hlasová škola.

Tepličané berou Kabát zásadně jako „svoji“ teplickou kapelu. Vy ale v Teplicích – na
rozdíl od některých jiných kolegů z Kabátu – už dlouho nebydlíte. Nechybějí vám Teplice? Nechcete se vrátit?
Upřímně? Nechybí. Jsem doma
v Praze, mám zde svoji rodinu,
kamarády a práci.
Myslíte, že na vaši hudbu
měly právě Teplice a jejich
atmosféra nějak vliv? Že kdybyste byli třeba z Budějovic,
hráli by Kabáti jinak?
Jinak? ...No přece budějovicky,
to je jasný ne?
PROFIL

Josef Vojtek
Narodil se v roce 1965 v Teplicích.
Jako kluk hrál fotbal, později
začal tíhnout k hudbě. V roce
1988 začal zpívat s Kabáty. Díky
jejich úspěchu na začátku 90.
let mohl opustit svou původní
profesi opraváře telefonů
a věnovat se už jenom hudbě.
Kromě hraní s kapelou, se kterou
mimochodem nasbíral už devět
Zlatých slavíků, vystupuje
také v celé řadě muzikálů.
Dvakrát si také zahrál ve filmu.
V současnosti žije v Praze a má
tři děti.

I díky muzikálu se z vás stala opravdová hvězda. O vaše
soukromí se rád a často zajímá bulvár. Jaké to je, když se
se „kluk z Teplic“ stane celorepublikovou hvězdou?
Dá se na to zvyknout :).
Je ve vaší hudební kariéře
něco, co berete jako vrchol,
zásadní úspěch?
První Vypich. Ale zároveň to
9
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Beatles uslyšíte
v zahradě rozhlasu
Letní benefiční koncert
ústeckých The Boom si
můžete užít 6. června
v zahradě Českého rozhlasu Sever. Kdo na jejich
koncertě byl, ví, že o zábavu
bude postaráno. Letošním
hostem je skupina George
and The Beatovens s Karlem Kahovcem. Hraje se
od 18:30 hodin. zu

více na www.zitusti.cz

Kapely z Porty letos
potkáte po celém Ústí
Hlavní program letošního
ročníku legendární Porty bude
i letos ve dnech 4. až 6. června
na Laguně v městské části
Severní Terasa. Hudebníky
ale potkáte po celém Ústí.
Budou hrát nejen v restauracích a kavárnách, ale také na
lodi Marie, která brázdí vody
řeky Labe. V pátek 5. června si
diváci mohou poslechnout recitály soutěžících v zahradních

V „nároďáku“
vystoupí Spálený

restauracích Medusa, Hvězda,
V Zahradě a nově také Na
Kopečku. Kompletní program
najdete na straně 2. zu

Již 15. června od 20:00 hodin
vystoupí v ústeckém Národním domě skladatel, textař
a multiinstrumentalista
Jan Spálený. V běhu let hrál
dixieland, rock‘n‘roll, rhythm
& blues, s bratrem Petrem měli
kapely Hipp‘s a Apollobeat,
hostoval v popových kapelách
a věnuje se hudbě, které se
převážně říká vážná. Od roku
1984 žije skupinou ASPM.
Celý život skládá, píše texty,
aranžuje, provokuje. zu

Ústeckému sportu, ale i sponzorům chybí vize a pravidla
Ústecký hokej má za sebou
první sezónu. Jednatel a manažer klubu Vladimír Evan a zastupitel ústeckého centrálního
obvodu za opoziční Ústecké
forum občanů je na jejím konci
spokojen, protože na jejím začátku hrozilo, že Ústí nebude
hrát ani první ligu. „Slovan se
znovu narodil. Bez podpory
firmy GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a. s. (GSD)
a přímé podpory jejího majitele, pana Hagana by se v Ústí
pravděpodobně hokej nehrál.
Ze sportovního hlediska jsme
spokojeni a hráčům patří dík
za předvedené výkony,“ uvedl
Vladimír Evan.
Společnost GSD je hlavním
partnerem klubu HC SLOVAN a za více jak patnáct let
v roli pravidelného hokejového
sponzora ho podpořila mnoha
desítkami milionů korun včetně aktivit pro diváky. Pro ty
nejmenší například zorganizovala soutěž o zájezd do LEGOLANDU. „Finanční prostředky,
které dlouhodobě vkládáme do
hokeje, nepřináší společnosti výrazný marketingový efekt.
Ústecký hokej podporujeme
tak významně na základě rozhodnutí našeho akcionáře Dr.
Milana Hagana,“ řekl ředitel

společnosti Pavel Kadlec, který také hodnotí sezónu Slovanu kladně díky velmi dobrému
konci. „Na zimní stadion přišlo
při čtvrtfinálových utkáních
více jak 4,5 tisíce diváků a jejich podpora byla fantastická.
Chomutov jsme řádně potrápili, a pokud by byl kádr Slovanu kompletní – bez zdravotních problémů, nevím jak by to
s Piráty dopadlo,“ doplnil Pavel
Kadlec.

hou tento stav přežít. Pokud
začíná sezóna letní přípravou
hráčů a rozhodnutí o podpoře
plánují zastupitelé na listopad,
je něco v nepořádku,“ říká Pavel Kadlec.
Vladimír Evan se snaží spolu s manažery dalších ústeckých klubů ve sportovní komisi města zásobovat ústecké
politiky informacemi a návrhy
pro co nejlepší model podpory sportu. ,,Sportovní komi-

Podporu hokeje a sportu ze
strany města ale ředitel GSD
ale nechválí. „Pokud se přístup
a rychlost rozhodování zastupitelů města nezmění, nebude
za chvíli ve městě žádný sport
ani kultura. Dlouhodobě chybí například koncepce sportu,
a nebudou-li mít kluby jistotu
pravidelného a adekvátního
financování od města, nemo-

se, jako poradní orgán, měla
připomínkovat koncepci rady,
ale nakonec koncepci vytváří
sama komise. Čerpáme informace i z jiných měst a snažíme
se najít optimální udržitelný
stav pro vrcholový, mládežnický i rekreční sport v Ústí nad
Labem na delší časové období.
Doufám, že se dočkáme i realizace,“ uvedl Vladimír Evan.

Bez ochoty soukromého sektoru financovat sport ústecké sportovní kluby budou jen
přežívat nebo zanikat. Řada
firem včetně GSD ale není spokojena s aktivitou ústeckých
politiků. ,,Naše firma kromě
hokeje podporuje divadlo, přispíváme na pořádání festivalu
Porta a na jiné festivaly, plesy
apod., stavíme dětská hřiště
a přispíváme různým nadacím
a neziskovým organizacím.
V řádech milionů korun ročně.
Snažíme se tak zlepšit život
ve městě, kde žijeme a pracujeme. Nemůžeme však vyřešit
kulturní a sportovní bídu ve
městě, od toho tu jsou komunální politici. Před volbami za
námi politici chodí a prosí nás
o naše hlasy a pak namísto
toho, aby za nás prosili u velkých firem o peníze pro zajištění kultury a sportu ve městě,
musejí voliči prosit je, zvolené zástupce města, aby pro ně
něco v oblasti sportu a kultury
udělali. Pokud se toto nezmění
a politici si nezačnou uvědomovat svou roli, že jsou tu pro
lidi, nebudou firmy realizovat
žádné aktivity a přesunou svá
sídla mimo Ústí nad Labem,“
míní ředitel společnosti Pavel
Kadlec. r

INZERCE

Bonusy a příspěvky
pro celou rodinu
Staňte se pojištěncem ZP MV ČR a získejte možnost
čerpání bonusů a příspěvků pro:
• ženy
• muže

• děti
• studenty

• těhotné a kojící ženy
• seniory

www.211.cz

10

2015PFR050086/2

Registrovat se můžete do 30. 6. snadno a rychle na www.211.cz.
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Pivaři pomohli malému Vašíkovi
Rekordní počet lidí, rekordní
počet piv a navíc pomoc pro
malého nemocného chlapce.
Letošní Ústecký pivní jarmark
byl prostě úspěšný. „Akci si
pochvalovali jak hosté, tak
organizátoři, tak jednotlivé
pivovary. Uvidíme, zda nám
do budoucna bude prostor
Kostelního náměstí stačit,“
řekl spolumajitel pořádajícího
Hotelu a pivovaru Na Rychtě
Martin Prachař. Podle něj přišlo
ochutnat piva pětadvaceti malých pivovarů více než 20 tisíc
lidí a vytočil rekordní počet

korun a dalších 5 věnovala
optika Formánek z Ústí nad Labem. Součástí jarmarku je také
soutěž o nejlepší pivo. Odborná
porota hodnotí piva ve třech
kategoriích. Kategorii světlý
ležák vyhrál Purkmistr světlý
ležák z plzeňského pivovaru
Purkmistr. Mezi polotmavými
a tmavými ležáky byl podle
poroty nejlepší Harmonie tmavý ležák z pivovaru Chalupník
Pernštejn. Vítězem kategorie
speciálních a ochucených piv
se stal ALE Monopol z teplického Monopolu. vv

piv. Stejně jako vloni i letos
věnovaly pivovary část výdělku
na charitu. Z každého prodaného piva nebo jiného výrobku šel
padesátník na nové brýle pro
malého Vaška Svobodu, který
se potýká s následky mozkové
obrny. Podařilo se vybrat 8 tisíc

P O ZV Á N K A

Chlumecké hudební
léto se blíží
Již osmý ročník hudebního
festilu Chlumecké léto 2015
se letos uskuteční 20. června na tamním náměstí. zu

Do Ústí přijede
Xavier Baumaxa

Nový speciál chutná po lískových oříšcích
K Mazlovi, Vojtěchovi, Brusince a dalším pivům z Rychty
přibyl další kousek. Tentokrát
jde o jubilejní pivo uvařené
k příležitosti výstavy Staré
pověsti české, která na konci
května začala v ústeckém
muzeu. Nové pivo odkazuje na
legendu o Přemyslu Oráčovi.
Jmenuje se Oráč a chutná po
lískových oříšcích. „K jeho
ochucení jsme použili velmi
netradiční aroma, které navozuje příjemnou vůni a chuť po
lískových oříšcích. Jinak jsme

ho chmele - žatecký poloraný
červeňák, sládek a kazbek,“
řekl k oráčovi sládek Jaroslav
Rottenborn. vv

pivo uvařili ze dvou druhů sladu - ječného plzeňského typu
a pšeničného. Ke chmelení
jsme použili tři druhy žatecké-

Vý s l e dk y fo t o s o u t ě ž e S p i v e m N a R y c h t ě
1. místo Zuzana Hofová – „Jezevčík se Zeleným pivem“ – 226 hlasů kupon 1500 Kč
2. místo Petr Salon – „Lidé u pivních varen“ – 187 hlasů
kupon 1000 Kč
3. místo David Benedikt – „Slavíme Na Rychtě“ – 63 hlasů
kupon 500 Kč
První tři vítězové si odnesou ještě PET láhev piva Mazel.
4. místo neb to bylo „o prsa“ – Jaroslav Polanecký – „Dáma s půllitrem“ – 58 hlasů

kupon 300 Kč
Cena Sympatie (za odvážnost) – „Na pivo pod stůl“
kupon 150 Kč

Kytarista a písničkář Xavier
Baumaxa přijede 26. června do
ústeckého národního domu se
svým novým projektem. Jak píše
na svém webu, své písně skládá
zpravidla při různých rytmických činnostech, jako je sekání
dříví, chůze v terénu, plavání
kraulem či naznak, zatloukání hřebíků stovek, natírání
plotu lazurou, kopání ilegálních
trativodů, přejíždění středové
dálniční přerušované čáry, a to
hlavně v noci. Koncert se uskuteční od 20:00 hodin. zu
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Online
přihláška
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Seriál: knihovna slaví kulatiny

První část budovy, která dnes
slouží jako městské muzeum, byla
postavena v roce 1876 jako obecná škola, druhé podlaží budovy se
již tenkrát používalo jako reprezentativní prostory města a v letních
měsících se zde pořádaly hospodářské a umělecké výstavy. V ústeckém
měřítku šlo o historicky zvlášť významný projekt. Tomu odpovídala
i výzdoba zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů alegorickými motivy doplněnou zlacením z plátkového
zlata v dnešním Císařském sále.
V Církvicích
u kostela stojí
jediná hrázděná
zvonice v Čechách.
Postavená byla
už na počátku 18.
století. Nacházel
se v ní i dnes nezvěstný zvon
od Matěje Špice z roku 1540.

Skanzen
Zubrnice
je nemladší v Čechách. Byl založen
až v 70. letech minulého století.
Návsi vévodí barokní studna z roku
1695, která byla převezena ze
Střížovic u Ústí nad Labem.

KŘÍŽOVKA

12

Po sametové revoluci spolu
s budovou v ulici W. Churchilla 3 získala ústecká knihovna
i krásné klavírní křídlo značky
Petrof, které je umístěno nad
hudebním salonkem Hanse
Weinmanna. Dlouho nebylo
knihovnou využíváno. Až
„slovo dalo slovo“ a Jana Scholzeová, která učila zpěv v ZUŠ
Chabařovice, nabídla koncert
sólových pěvců, svých žáků.
Tehdy už jsme organizovali
besedy a autorská čtení, ale
klavírní křídlo bylo hluché.
Kdo nic nezkusí, nic nezkazí…
A tak knihovna tento hudební
poklad nechala naladit a 22.
února 2001 v 19:00 hodin se
uskutečnil první pěvecký koncert v knihovně a ne ledajaký.
Vystoupila Petra Kochrdová-Bodová, členka Janáčkovy
opery v Brně, Renata Vrátná,
členka opery Národního
divadla v Praze, a Robert Bílý,
člen Staatsoper v Halle – SRN.
Na klavír doprovázel Adolf
Melichar, sbormistr a dirigent
Státní opery v Praze, a Václav
Urban, dirigent a profesor Konzervatoře v Teplicích. V tuto
dobu jsme jen všichni čekali,
jestli ústecká veřejnost přijme
nabídku koncertu v knihovně
stejně jako besedy a autorská
čtení a přijde si poslechnout

V tajence najdete citát Josefa Čapka

operní zpěv. A povedlo se. Své
místo si našly adventní koncerty a vždy v květnu či v červnu
se uskutečnil operní koncert,
jarní koncert, šansony, serenády, národní písně, čardáše,
cikánské či maďarské písně.
Nesmíme zapomenout na pěvecké vystoupení Hudebního
divadla v Karlíně. Petra Jenčková a Jan Berko, též žáci Jany
Scholzeové, zazpívali operetní
melodie (2004). Spolupráce
se ZUŠ Chabařovice pokračovala až do roku 2006, kdy zde
profesorka Jana Scholzeová
učila. Hudební vystoupení sice
pokračovala dále, ale nově pod
uměleckým jménem Bel canto.
Od roku 2001 do loňského
roku v knihovně žáci Jany
Scholzeové uspořádali bezmála
čtyřicet koncertů. Nebyli to jen
tito pěvci, kteří vždy potěšili
ústeckou veřejnost. V knihovně vystoupili písničkáři Petr
Michalec a Vlastimil Suchoň,
povedl se i koncert k Roku
české hudby a recitál Jany Vackové za klavírního doprovodu
Pavla Holubce. Byl uspořádán
komorní kytarový koncert
Bětky Kalíkové, Tomáše Kalíka
a Honzy Chlada ve spolupráci
se ZUŠ Evy Randové, setkáním
generací byl koncert Roberta
Bílého seniora a jeho syna.

V hudebním
salonku koncerty pokračují
dodnes. Nově se představil pěvecký sbor Lindušky nejen ve
„Zpívání pro radost“. Knihovna
navázala spolupráci i se ZUŠ
Neštěmice. ZUŠ Neštěmice
nevychovává jen žáky pro
sólový klavír, pod její hlavičkou vystupuje i pěvecký sbor
CONCERTO, který ústecká
veřejnost uslyší v letošním
adventním čase, 2. prosince.
I v přednáškovém sále ve
3. patře se dají uspořádat koncerty. Ústecký Dixiland Band
– skupina tradičního jazzu tu
koncertovala dvakrát (2005,
2006) a smíšený pěvecký sbor
UJEP Chorea Academica jednou (2014). Nelze opět všechny
koncerty vyjmenovat, ale faktem zůstává, že i tato doplňková činnost ústecké knihovny
se návštěvníkům líbí a na koncerty přicházejí. opk
S O UTĚŽ
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Uveďte názvy aspoň tří lidových
písní, které se zpívaly na koncertu na
podporu zatopené děčínské knihovny.
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 15. 6.
Výherce z minulého čísla: J. Růžičková
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Za oknem z Vekry můžete mít akvárium i diskotéku
Prohlédnout si a vyzkoušet okna, vchodové
dveře a desítky funkčních vzorků interiérových
dveří všech typů nebo značkového designového vnitřního i vnějšího stínění můžete v Ústí
nad Labem. Největší tuzemský výrobce oken
společnost Vekra totiž otevřel v severočeské
metropoli svou značkovou prodejnu.

Výrobky si návštěvníci
mohou vyzkoušet
„Chceme, aby si návštěvníci
mohli naše výrobky osahat

a vyzkoušet, pobavit se na
místě s odborníkem, který jim
odpoví na jejich otázky,“ řekl
Jan Tušl, člen představenstva
společnosti Window Holding,
a. s. „Okna a dveře ovlivní
kvalitu bydlení na dlouhou
dobu, i to je důvod, proč jejich
výběru zákazníci věnují stále
větší pozornost,“ dodal Tušl.
Zvukově izolační
a voděodolná okna
V ústecké značkové prodejně
Vekra najdete i praktickou
ukázku, jak zvukově izolační okna vypadají a fungují,
jaká je jejich voděodolnost

VE K RA
Jako značka Vekra existuje společnost na českém trhu otvorových výplní již 20 let.
Dnes je Vekra vlajkovou značkou společnosti Window Holding, a.s., která vznikla
31. 12. 2009 právní fúzí tří nejvýznamnějších výrobců otvorových výplní
v České republice, a to Vekra, Otherm a TWW.
• Vekra je největším výrobcem oken a dveří
na českém trhu s podílem zhruba 15 %.
• Window Holding má 5 moderních
výrobních závodů – Lázně Toušeň,
Velké Meziříčí, Husinec a Zašová.
Zaměstnáváme téměř 1000 pracovníků
a naše nabídka zahrnuje komplexní
produktové portfolio.
• Značka Vekra je považována za
jedničku na českém trhu. Má více než
70 obchodních zastoupení.
• Vekra jako vlajková značka Window
Holding, a.s., má za cíl stát se první

HS Portal – zdvižně posuvné
dveře nebo méně tradiční řešení dveří v interiéru a možnosti
designu na míru. pr
ZNAČKOVÁ PRODEJNA VEKRA
Žižkova 722
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 412 518 096, 606 607 890
e-mail: ustinadlabem@vekra.cz
www.vekra.cz

Moderní prvky a netradiční řešení
Vedle klasických oken a vchodových dveří z plastu, dřeva,
dřevohliníku a hliníku v Ústí
nad Labem zákazníci mohou
vidět i moderní stále žádanější
prvky, jako jsou velkoplošné

Pavla dostala šek a může
na ozdravný pobyt

volbou pro zákazníka při výběru
dodavatele otvorových výplní, protože:
• Dodává pouze kvalitní výrobky.
• Nabízí kompletní portfolio výrobků
ze všech materiálů včetně hliníkových
fasádních systémů.
• Má komplexní portfolio služeb
souvisejících s objednávkou a montáží
otvorových výplní.
• Nabízí důvěryhodné partnerství jištěné
stabilním finančním zázemím velké
společnosti a jako silný hráč je schopen
dostát svým závazkům i v záruční
a pozáruční době.

Pomoci patnáctileté Janě Ulrychové, která trpí vzácnou genetickou poruchou,
se rozhodli zástupci ústecké společnosti Vekra. Při otevření prodejny jí předali
prostřednictvím nadačního fondu Plamínek naděje dárkový šek v hodnotě
10 000 korun. Za darované peníze pojede na ozdravný pobyt k moři. zu

MC2015VEKRA01

Showroom v Ústí nad Labem je
po Praze druhým místem, kde
Vekra otevřela značkovou prodejnu s instalací desítek funkčních vzorků oken, vchodových
a interiérových dveří a dalších
produktů. Největší tuzemský
výrobce oken otevřel nové
obchodní zastoupení značky
Vekra v Ústí nad Labem a také
už i v Brně, Českých Budějovicích a do měsíce bude v Plzni
a na Smíchově.

a odolnost proti nárazu. „Naše
zákazníky často trápí například venkovní hluk a nevědí
přesně, jak jim mohou nová
okna pomoci. V naší ústecké
prodejně si mohou nyní i prakticky vyzkoušet, co umí naše
okna, jak vás ochrání před
hlukem či vlhkostí. Prostě jaký
komfort bydlení jim investice
do protihlukových oken přinese,“ uvedl obchodní ředitel
společnosti Vekra Roman
Kubálek.
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více na www.zitusti.cz

Užijte si sportování
v Městských sadech
V neděli 7. června ve 13
hodin se v Městských sadech
uskuteční charitativní akce
s názvem: Den s Adrou. Akce
otevřena široké veřejnosti,
především aktivním běžcům,
kteří svým startem, startovné
ve výši 200 korun, přispívají na humanitární projekt
Nadace Adra. Veškeré aktivity pro děti budou zdarma.
Ymca Ústí nad Labem

Druháčci mají
vlastní časopis!
Třída II.C se proměnila
v redakci dětského přírodovědného časopisu „Hrajeme
si se zvířátky“. Sešli se zde
mladí fotografové, editoři,
redaktoři zprávaři, redaktoři
zábavníku a grafici. Při tvorbě
děti využily vlastní znalosti,
fantazii, ale hlavně nejmodernější techniku, se kterou ve
škole pracujeme – notebooky
a nově i iPady. Jak mají rádi
angličtinu, předvedli na straně
s anglickými slovíčky a rébusy.
Po velmi náročné práci čekal
na všechny sladký plat a hlavně úžasný časopis.
M. Petýrková, ZŠ Stříbrnická

Divadlo v životě a život v divadle…
Jaké to je mít v šestnácti nastěhovaného dědu
v pokoji? Pochopíte, když vás rodiče chtějí chránit, a proto vám neříkají pravdu? Jak těžké je
mít „veselé“ Vánoce, když víte, že je váš blízký
vážně nemocný? A jak se smířit se smrtí?
Odpověď na podobné otázky mohli najít ve
strhující, zábavné a dojemné divadelní hře, nazvané příznačně „Tichá noc“, žákyně a žáci z 9.
ročníků. Čtveřice mladých herců z pražského
divadla Divadelta bravurně vtáhne děti do příběhu dospívající Saši, jejích rodičů a dědy, který
s rodinou tráví své poslední Vánoce.
Doteď se vše jeví jako běžné divadelní představení. Změna ale nastává v momentě, kdy žákyně
a žáci dostanou možnost jediným tlesknutím příběh zastavit a v následující scéně změnit směr,
kterým se ubírá. Stávají se najednou z pouhých
diváků tvůrci, někteří dokonce i herci, kteří se
aktivně snaží najít lepší řešení pro danou situaci
a citlivě dovést rodinný příběh k lepšímu konci.

Výše popsané je ukázkou tzv. metody „divadlo
forum“, s níž se naši žáci a žákyně setkali vůbec
poprvé. Jejich nadšení z představení potvrdilo,
že tato divadelní forma dokáže dospívající nenásilně přivést k zamyšlení nad tématem stáří
a umírání a ukázat jim, že pokud jsou vlastními
silami schopni nacházet řešení a změnit chod
divadelního příběhu, dokáží to i ve vlastním životě. Hana Coubalová, učitelka ZŠ Stříbrnická

Mašina Blades přejela Pitbully
Na čtyři sta padesát diváků
dalo 17. května přednost ústeckému americkému fotbalu
před bojem našich hokejistů
o bronzové medaile na mistrovství světa v Praze. Náš druhý
domácí zápas jsme odehráli
proti týmu Brno Pitbulls, se
kterým jsme se ještě nikdy nestřetli. Nad prvním vzájemným
utkáním se tedy vznášel velký
otazník, i když jsme „papírově“

působili jako favorité zápasu.
Za stavu 24:0 končil první
poločas. Skóre na konci zápasu
vyšplhalo na 43:0. Marek Moudrý

Žáci si vyzkoušeli, jak vypadal život v osmdesátkách
Projekt Osmdesátky realizovala pod vedením J. Lédla a M.
Piherové ZŠ E. Krásnohorské
v Ústí nad Labem se žáky 9.
A ve školním roce 2014–2015.
Projekt měl za cíl přiblížit
žákům každodenní život lidí
v Československu v období
80. let 20. století a zasadit
toto období do geopolitického
rámce doby. Dalším cílem bylo
uvědomit si kontrast komunistické diktatury s demokratickým zřízením našeho
státu v současnosti. Součástí

a vystaveno. Zkuste si představit, že jste se vrátili do časů
svého dětství, anebo do dětství
svých rodičů. Do časů, kdy ne
vždy bylo veselo a dobře, a kdy
lidé nemohli říkat, co si myslí.
Do doby Dikobrazu a Rudého
práva, do doby, kdy se doma
potají poslouchal hlas Ameriky
a Karel Kryl. A my, kteří jsme
tuto dobu nezažili, zkusme si
to alespoň trochu představit.
Je to potřeba, historie se opakuje a ten, kdo ji nezná, může
udělat stejné chyby. J. Lédl

projektu je i výstava předmětů
pocházejících z 80. let 20. století. Škola uskutečnila sbírku
těchto předmětů. Ve sbírce se
nám sešlo na 130 předmětů.
Vše bylo zaevidováno, popsáno

Čtenářem roku
se stal Tomáš Kroupa
Tradičně součástí programu
Večera v knihovně je vyhlašování Čtenáře roku. Svaz
knihovníků a informačních
pracovníků České republiky,
který tuto soutěž vyhlásil již
počtvrté, se letos zaměřil na
táty, kteří jsou dlouhodobě
zaregistrováni v knihovnách,
s dětmi navštěvují knihovnu
a dětem čtou ze svých oblíbených knih. Za naši knihovnu
je takovým čtenářem Tomáš
Kroupa. Do knihovny se přihlásil ještě jako student v roce
1991. V současné době je kmenovým čtenářem pobočky Hornická, ale často ho potkáváme
i ve vědecké a lidové půjčovně,
či v hudebním oddělení. Tam
si půjčuje své oblíbené filmy
na DVD. V dětském oddělení
se občas zastaví sám nebo se
svým devítiletým synem.
Vedení knihovny mu na Večeru předalo řadu propagačních předmětů, několik knižních darů a dárkový šek na
bezplatnou registraci.
Iva Opravilová

INZERCE

vydavatelství

Chcete mít stabilní rodinný rozpočet!
přivydělejte si na neočekávané výdaje u nás.

tel. 602 464 749
info@mediaconcept.cz

Hledáme právě vás.
• zajímavé provize, služební telefon
• výplata každý týden
• zaškolení a databázi kontaktů
• samostatnou práci

volejte! 840 999 555
14

www.doorfin.cz

multimediálního redaktora/redaktorku
inzertního poradce/poradkyni
asistenta/asistentku
CV a kontakt zašlete na info@mediaconcept.cz.
Nástup září 2015. Informace na tel. 602464749 a www.zitusti.cz.

MC2015promo

Co vám nabídneme

• bezúhonnost a spolehlivost
• komunikativnost
• práce na základě ŽL
• zkušenosti s prodejem výhodou

MC2015DF01

Co od vás budeme očekávat

hledá do svého týmu

červen 2015

SERVIS
INZERCE

Kampaň na záchranu živočichů
ohrožených sečemi a sklizní začala
právě vytvořením
nové aplikace pro
zemědělce, myslivce a veřejnost,
kterou za peníze
ze zdrojů školy vyfoto: mžp
vinuli pracovníci
Provozně ekonomické fakulty.
Někde už spolupráce mezi
zemědělci a myslivci či dobrovolníky úspěšně několik roků
funguje, například v některých
honitbách na Ostravsku. Informace o termínech sečí místním
mysliveckým sdružením dávají
zemědělské podniky pomocí
SMS zpráv. zu

Červen patří mezi
oblíbené měsíce zlodějů
Červen je pro zloděje výnosným obdobím. Jen za loňský
rok v tomto období napáchali
škody v Ústeckém kraji za 20,6
milionu korun. Pomalu totiž
začínají dovolené a lidé stále
častěji vyjíždějí o víkendech
na chaty nebo chalupy a jejich
byty zůstávají prázdné. Zloději
kradou jak v prázdných bytech, tak i za přítomnosti obyvatel. Ročně jsou vykradeny
také tisíce chat a chalup, které

foto: next

Začala rekonstrukce
vodovodu
Na Střekově se rekonstruuje 41
let starý zásobní vodovod, který
je veden v mostní konstrukci
železničního mostu přes Labe.
V rámci této investiční akce
bude vyměněn nevyhovující vodovod, který je nezastupitelný
v zásobování oblasti Střekova
s přibližně 15 tisíci obyvateli.
Stávající vodovod je uložen na
konzolích, jež jsou součástí
mostní konstrukce. Byl uveden
do provozu roku 1974. Vede
z vodojemu Větruše. Je tvořen
potrubím z litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 195 metrů
a z oceli téhož profilu v délce
56 metrů. Vodovod je opakovaně poruchový. Stavební práce
začaly demontážemi stávajícího
potrubí z mostní konstrukce.
Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena
do 31. srpna. zu

slouží k víkendové rekreaci
a přes týden je většinou nikdo
nevyužívá. Profesionální zabezpečení těchto objektů se často
nevyplatí a zloději tu mají výborný výhled na dobrou kořist.
Vybavení domácnosti, stavební
stroje, vybavení dílny, ale často
i starožitnosti. Dalším zajímavým artiklem jsou pro zloděje
na jaře kola. Nabízejí se jak
v nezabezpečených sklepech,
garážích, ale i v bytech. Lidé
kupují totiž stále dražší kola,
a proto je parkují v bytech,
které však často nemají zabezpečené. Jedná se o počet okolo
10 000 ukradených kol a škodu přes 170 milionů korun za
rok a je alarmující, jak drahá
kola se nabízejí k ukradení bez
zabezpečení. zu
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS
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ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

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.
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Ve velkém se rozjíždějí po celé zemi
senoseče, které
každoročně představují smrtelnou
hrozbu pro mláďata srn, zajíců,
ale i drobných savců, koroptví,
chřástalů, čejek nebo dalších
ptáků. Statistiky, kolik zvířat
zemědělská technika usmrtí,
neexistují. Ale odhady myslivců jen u srn hovoří zhruba o 50
zabitých mláďatech na 1000 ha
travních porostů. Česká zemědělská univerzita se rozhodla
do kampaně aktivně zapojit

JARNJÍARNÍ
VY VY
E SLE SLE
M
Í
V
A
L
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C e n t r u m p r o z v íř a t a v n o u z i př i Zoo Ú s t í n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Rocky
Pes, kříženec rotweilera. Je krátkosrstý, černý s hnědými znaky.
Rocky je ostražitý a sebevědomý pes. Je třeba, aby se s ním nový
majitel nejprve seznámil a měl kynologické zkušenosti.
Hodí se do objektu nebo ke strážní službě.
RÍŠA
Vašík
Pes, kříženec asi 40 cm
Kocourek asi 6 měsíců
vysoký. Má ostříhanou, kustarý. Má trochu delší
drnatou srst, černé barvy
srst, mourovato–bílé
s velkou, bílou náprsenkou.
barvy. Vašík je velmi
Jsou mu asi 4 roky. Ríša je trošku opatrněj- mazlivé a milé větší kotě. Neustále
ší, potřebuje klidný a citlivý přístup, aby
se dožaduje pozornosti a hlazení.
získal pocit bezpečí a důvěru k lidem.
Hodí se jako společník.
Dixie
Koťátka
Fena, kříženec rottweilera.
Současně nabízíme
Má krátkou srst, černou
koťátka, různých barev,
s pálenými znaky a drobnou,
jak kočičky i kocourky.
bílou náprsenkou. Věk asi
Věk asi 2–3 měsíce.
7 let. Dixie je velmi temperamentní a hodná Koťátka jsou odčervená a mají základní
fenka. Hodí se k domku.
hygienické návyky.

Odumírání smrků pichlavých
V regionu odumírá velké množství smrků pichlavých, pomoci
mohou ochranná opatření. Silně napadené stromy je možno
i kácet na základě oznámení. Smrky odumírají kvůli přemnožení
mšice smrkové. zu
Doporučená ochranná opatření:
U méně napadených stromů lze aplikovat insekticidy povolené k hubení mšic, například
Mospilan 20 SP, Pirimor 50 wg, Fast k. Tímto lze omezit, případně zastavit sání neokřídlených populací mšice. Zreznuté a poškozené jehličí se však již neobnoví.
Kácení napadených stromů:
Silně napadené stromy je možno kácet i v době vegetace za předpokladu, že na stromě nehnízdí volně žijící ptáci. Oznámení o kácení dřevin se podává příslušnému orgánu
ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dnů před kácením.
Oznámení musí obsahovat:
• identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, bydliště a datum narození vlastníka pozemku)
• identifikaci dřevin (druh, obvod kmene ve 130 cm, pozemková parcela, katastr)
• důvod kácení (tj. poškození mšicí) musí být doložen fotodokumentací
• přiložen musí být snímek z katastrální mapy, ve které je strom zakreslen
Oznámení se zasílá:
Na území chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce na Agenturu ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 14, 415 00 Litoměřice. Mimo území chráněných krajinných oblastí na Magistrát města Ústí nad Labem,
odbor životního prostředí, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem. V případě dalších
dotazů se lze obrátit na tel. 475 271 702, e-mail: jitka.novakova2@mag-ul.cz.

SV O Z O D P A D U V Ú ST Í

Krásné Březno

Středa 3. 6.:
Krásné Březno, l. máje, Čelakovského,
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká,
Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
Čtvrtek 4. 6.:
Krásné Březno, okolo ul. Nový svět,
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová,
Svádovská, Nový svět, Pekařská,
Plavecká
Pondělí 8. 6.:
Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou, Anežky České, Dr.
Horákové, Janáčkova, Jungmannova
Úterý 9. 6.:
Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická
a Neštěmická, Dvojdomí, Neštěmická 1
a 3, Přemyslovců, Žežická
Středa 10. 6.:
Krásné Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní, V Oblouku,
Vojanova, Drážďanská, Křižíkova,
Na Náspu, Na Skládce, Přístavní,
V Háji, Výstupní
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Stavte se na návštěvu
v nové pobočce
Máme pro Vás FÉR konto
EXTRA zdarma
Mírové nám. 3428/5A, Ústí nad Labem
Po–Čt 9:00–17:00, Pá 9:00–16:00

Váš příběh. Vaše banka.
Infolinka 800 133 444

Platí v případě splnění podmínek stanovených Sberbank CZ, a.s. Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy.
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