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Vladimír Cettl
Nejsem profík, 
fotografování 
je koníček
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Letní kino 
24/4 1400 Ústecký majáLes 2015

Hrad střekov
5/4  veLikonoční trHy
30/4  čarodějnice

GaLerie oko
do 30/4 mirosLav Habr: Západ Usa
29/4–15/5  činoHerák, fotoGrafie 

mirosLava rosendorfa

GaLerie emiLa fiLLy 
do 15/4 výcHoZí expoZice
 22/4–20/5  ročníková výstava

Zoo 
4–6/4 o vejce ptáka nandU
25/4  meZinárodní den Země

dům kULtUry 
9/4 1900 Hana ZaGorová a petr reZek
13/4 2000 Gs sHow, sUcHánek, GenZer
4/5 1800 dUo jamaHa

národní dům 
3/4 2000 sto Zvířat
9/4 2000 Gwyn asHton trio
10/4 1930 swinGová tančírna
13/4 1900 foLk team a Hosté
18/4 2030 retrodiskotéka s tomboLoU
22/4 2000 průdUšky
23/4 2000 aLeš bricHta project
25/4 2000 stoLetá diskotéka Haška a Dostála
27/4 2000 beat kaestLi 

a waLter fiscHbacHer trio
28/4 1900 doLežaLovo kvarteto

skanZen ZUbrnice
9–10/5 jarmark

severočeská vědecká kniHovna
výstavy 
do 7/4 kniHa – Ha (Velká Hradební 49)
do 14/4 GaLerie směj se (W. Churchilla 3)
do 30/4 apríLové čtení
8/4–12/5 mandaLa, cesta světLa 

a skryté světy
akce (W. Churchilla 3)
7/4 1330–1445 

seminář teacHinG  speakinG
7/4 1500–1615  anGLický seminář
8/4 1700 expediční jacHtinG
14/4 1100 seminář trénování paměti
14/4 1700 cestopisná moZaika 

k sedmdesátce kniHovny
15/4 1700 živé Literární noviny
17/4 1830 a 2000  Listování – eLiáš 

a babička Z vajíčka
21/4 1700 krásy Zimbabwe

21/4 1130–1600  oxford mini conference
22/4 1800 Giovani virtUosi mUsicaLi
23/4 1300–1700  bridGe sprinG toUr
24/4 1600 ZáZračné Hory 

Z ostrova maLLorky
27/4 930 Letem světem s pimprLetem

GaLerie Hraničář
do 21/4 tamara moyZes: 

ZakáZané Umění a přiroZená 
Historie ne-existUjícíHo

28/4–26/5  toy box

činoHerák Ústí (Hraničář)
2/4 1930 franZ kafka: Zámek
7/4 1930 cesta ven 
11/4 1930 perný den 
12/4 1930 františek marek: HLas srdce
14/4 1930 táHni do pekeL
15/4 1930 emoZpěv + aGU a t. j. HoLý 
18/4 1930 LUtZ Hübner: Úča mUsí pryč
19/4 1500 Ukradená vZdUcHoLoď 
21/4 1930 cHLapectví 
22/4 1930 radůZa
23/4 1930 yUkon arctic ULtra
25/4 1930 fanny a aLexandr 
27/4 915 jiří trnka: ZaHrada
28/4 1700 toy box, vernisáž výstavy
28/4 1930 pecHakUcHa niGHt: ZvUk
30/4 2000 Horror niGHt: vymítač ďábLa 

a animáče po setmění  

činoHerák Ústí (střekov)
9/4 1900 Ústecká ZeměpLocHa
11/4 1900 večer beZ doZorU
13/4 1900 rosencrantZ a GUiLdernstern 

jsoU mrtvi (Spolek Kašpar)
14/4 1900 marLene dietricH
15/4 1900 Zkrocení ZLé ženy
17/4 1900 kLUb rváčů
19/4 1500 jak šeL HonZa do světa
25/4 1900 don QUijote (premiéra)
27/4 1900 don QUijote
28/4 1900 dva páni Z verony

severočeské divadLo 
1/4 1900 noc na karLštejně
2/4 1900 HarLekýn
7/4 1900 riGoLetto
8/4 1900 růže Z arGentiny
9/4 1900 ondřej HaveLka 

a meLody makers
10/4 1900 tHe beatLes – tHe doors
11/4 1700 prodaná nevěsta
12/4 1700 sen noci svatojánské
13/4 1900 kdes to byL/a v noci
14/4 1900 někdo to rád
15/4 1000 někdo to rád
15/4 1900 caveman
16/4 1930 krása pomáHá dětem
17/4 1900 La traviata

19/4 1500 povídejme si, děti, poHádkU
20/4 1900 mandarinková iZba
21/4 1900 coco cHaneL
30/4 1900 krásná HeLena

mUZeUm 
akce
1/4 1800 absoLventský koncert 

barbory Hančové
7/4 1700 místa arcHitektonickéHo 

vZ(d)orU
8/4 1800 dipLomový koncert ivety 

cendrové
11/4 1000 a 1400  komentovaná proHLídka 

výstavy fenomén merkUr
15/4 1700 Letem světem Umění, 

veLká británie a itáLie
16/4 1700 scHicHtův Let – 101 Let
22/4 1600 mUZeUm čte dětem
22/4 1700 jan HUs a martin LUtHer, ii. část
23/4 1700 tajemná místa 

českéHo středoHoří
28/4 1700 edUard inGriš – život a díLo
výstavy
do 19/4 Labe, máje, priory
do 19/4 růžena žertová, 

arcHitekta od Labe
do 7/6 fenomén merkUr
do 31/12 newseUm
8/4–25/6 místa arcHitektonickéHo vZdorU
17/4–12/7  scHicHtův Let – 101 Let
22/4–2/8 stíny paměti, pUtování po 

stopácH vojenskýcH LetadeL
29/4–19/7  jarosLav inGriš – život a díLo

mUmie
2/4 1900 Hotrock.cZ Uvádí: 

kayakinG in ecUador 2015
3/4 2200 naposLedy voL. 1: 

dj mLadej pepa kLíma 
4/4 2100 stoned to deatH minitUrné, 

deceased sQUirreL on tHe 
pHone, mikrovomit, india, 
moLLy, kidney traUma 

7/4 1730 cHytrý Úterý s komiksy 
filmy a kecy v kině

9/4 2000 táHni do pekeL, film
10/4 2200 GUess wHat: djs robotones,  

aUGUstin, atrey, mr. moUstacHe
11/4 2100 otk, inaU, kontroLL
13/4 2000 fénix, fiLm
15/4 1900 kino aUssiG 2015
15/4 2100 joHnnytHeHorse 
17/4 2200 essentiaL mix voL. 43: 

djs worm & wUrst
19/4 1600 píseň moře, film
20/4 2000 HoLUb seděL na větvi 

a roZmýšLeL o životě, film
22/4 1900 kino aUssiG 2015
24/4 2200 essentiaL mix voL. 44: dj diome
27/4 2000 pestrobarvec petrkLíčový 
29/4 1900 kino aUssiG 2015 
30/4 2000 jiří imLaUf – křest knihy

Tip Václava 
Houfka
V měsíci dub-
nu bych rád 
všechny zá-
jemce pozval 
do ústeckého 
muzea na řadu 
nových výstav. Od 8. dubna je to 
expozice Místa architektonické-
ho vz(d)oru, na které se předsta-
ví česká progresivní architektu-
ra z let 1990–2013, tak jak byla 
realizována v obcích a menších 
městech u nás. Ve výstavní dra-
maturgii ústeckého muzea je to 
další pokračování tematických 
projektů o moderní architektuře. 
Dalším dubnovým výstavním 
tématem budou dějiny letectví. 
Od 17. dubna bude zpřístupněna 
výstava Schichtův let – 101 LET, 
která přiblíží první velký letecký 
závod Rakouska-Uherska, 
jenž byl financován ústeckými 
průmyslníky z rodiny Schichtů. 
Od stejného dne budou v ulicích 
města Ústí nad Labem rozmístě-
ny stojany s fotografiemi, které 
dokumentují situaci města Ústí 
nad Labem krátce po zničujících 
náletech 17. a 19. dubna 1945. 
Monumentalitu leteckých vraků 
z období studené války pak od 
22. dubna představí na výstavě 
fotografií Stíny paměti – pu-
tování po stopách vojenských 
letadel známý ústecký fotograf 
a zároveň pracovník ústeckého 
muzea Vladimír Cettl. S vrcholící 
přípravou letošního ústeckého 
hudebního festivalu Trampská 
Porta je spojena poslední dubno-
vá výstava Eduard Ingriš. Autor 
všeobecně známé písně o temně 
hučící Niagáře bude představen 
nejen jako hudebník a dirigent, 
ale také jako cestovatel, fotograf 
a kameraman. Výstava bude 
přístupná od 29. dubna. 

 Václav Houfek, Muzeum Ústí nad Labem

K a M  V y r a z i t  n a  Ú s t e c K uK u L t u r o u

Peníze pro každou příležitost

rychle – do 24 hodin

Volejte zdarma 800 366 000
www.uver-kazdemu.cz
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I N Z E R C E

www.kia.com

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.czrealcentrum cars s.r.o.

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.

Nestydatě 
perfektní

Mělo by Ústí 
zakázat hazard?

Tereza Tkáčová 
21 let, studentka 
Ústí nad Labem 
 
ano, jsem pro 

omezení, město by mělo vydělávat 
z jiných zdrojů.

Jiří Škoda 
42 let, proděkan 
Ústí nad Labem 
 
Já si myslím, že 

zakazovat hazard není ta optimální 
cesta, protože lidé, kteří hazardní 
hry hrají nebo jsou na nich dokonce 
závislí, si najdou jinou cestu – černý 
hazard, online hazardní hry, což 
s sebou přinese nárůst sociálně 
patologických jevů. takže já bych byl 
pro regulaci a zdanění hazardu. aby 
například herny nebyly v blízkosti 
veřejných budov, škol.

Michaela Šimánková 
34 let, pracující 
Ústí nad Labem 
 
rozhodně jsem pro 

zákaz i tak, protož se v hernách 
stahují gambleři, narkomani, kterým 
když dojdou peníze, tak okrádají 
lidi. akorát to podporuje mladé, 
kteří snadno do gamblerství můžou 
spadnout, a tak se dostat na dno.

Petra Vrchotková 
32 let, práce na poště 
Ústí nad Labem 
 
určitě by město i tak 

mělo hazard zakázat, nevede to 
k ničemu dobrému a kazí to lidi.

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.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
tiskne Europrint a. s.

redakce: 
Martina Seewaldová 
tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitusti.cz

obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitusti.cz

sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o. 
Masarykova 119 
(vedle fotbal. stadionu) 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz

 
 
 
Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené 
fotografie archiv redakce.

Příští vydání: 6. 5. 2015 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 29. 4. 2015

www.facebook.com/zitusti.cz

Po jedenáctidenním přerušení provozu se lanovka na ústeckou dominantu Větruši znovu 
rozjíždí v sobotu 4. dubna. zároveň začíná platit letní jízdní řád. V jeho rámci dochází 
k prodloužení provozní doby ráno i večer. Lanovka tak vyjíždí každou čtvrthodinu 
od osmi až do dvaadvaceti hodin.  foto: žít ústí

Lanovka stála. Pojede už v sobotu
a n K e t a
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Ty předsudky...
Prožila jsem 
story podobnou 
té z filmu Ďábel 
nosí Pradu. 
Znáte, že? 
Anne Hathaway 

nastoupí na místo asistent-
ky šéfredaktorky módního 
časopisu v podání Meryl 
Streep. A postupně začne 
nahlížet na módu, kterou do 
té doby opovrhovala, jinak.

Tak trochu jsem taky opo-
vrhovala a přiznávám, že se 
i vysmívala. Ženám, které 
podstupují omlazující zákro-
ky a plastické operace.  Že 
jsou to vyretušované Bar-
bíny bez ducha a jistě i ne-
příliš chytré. Vždyť přírodní 
krása se nedá napodobit.  

Předsudky jsou zapeklitá 
věc, ale i proto se člověk celý 
život učí. Tentokrát já: poko-
ře a respektu. K schopnostem 
plastických chirurgů a k umě-
ní estetické medicíny.

Oči mi otevřela až Blanka 
Vraspírová. Tahle drobná 
blondýnka je uznávanou ka-
pacitou ve svém oboru. Pro-
stě mi řekla, přijďte se podí-
vat na operační sál. A tam 
mi ukázala, že omlazující 
i chirurgické zákroky ne-
jsou často jen splněním přá-
ní, ale prostě, že jde i o zdra-
ví. A že plastická chirurgie 
je neskutečná dřina.

Omlouvám se za předsud-
ky, smekám a možná nějaké 
to omlazeníčko prubnu :) 
 
Martina seewaldová
šéfredaktorka
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Zahrádkáře u Habráku naštvala radnice
Habrovice – Absolutně nemorální 
přístup. Tak hodnotí zahrád-
káři od Habrovického rybníka 
záměr rady města prodávat 
pozemky v jejich kolonii za 
800 korun za metr čtvereční. 
Mnozí z nich by si zahrádky, 
na kterých hospodaří, rádi 
odkoupili, ale cena se jim zdá 
příliš vysoká. „V 80. letech 
byla naše kolonie k habrovic-
kému rybníku nuceně pře-
sunuta. Zahrádkáři tu tehdy 
odpracovali asi 30 tisíc hodin 
zadarmo v akci ZET. Město 
se k nám teď ale chová, jako 
kdybychom se na zhodnocení 
ceny pozemků nepodíleli.  Jako 
kdybychom byli bez zásluhy 

na tom, že majetek je řádně 
udržovaný a zhodnocovaný,“ 
říká předseda zahrádkářské 
organizace U Habrovického 
rybníka Stanislav Dunaj. Podle 
něj zahrádkáři s minulým ve-
dením magistrátu předjednali, 
že jim pozemky prodá za ceny 
zohledňující práci zahrádká-
řů. Po volbách ale domluva 
přestala platit. Podle Dunaje 
noví politici odmítají o mírněj-

ších cenách pro zahrádkáře 
diskutovat.  Ze zápisu z jedná-
ní rady je patrné, že nejprve 
jednala o návrhu majetkové 
komise, aby se zahrádkářům 
pozemky prodávaly za polovič-
ní cenu.  Tedy za 400 korun. To 
ale odmítl radní David Daduč 
s tím, že je potřeba hospodařit 
účelně a efektivně a také se 
prý vyhnout případnému trest-
nímu oznámení. Rada proto 
nakonec rozhodla o prodeji za-
hrádek za cenu vycházející ze 
znaleckého posudku, tedy za 
800 korun. Podle mluvčí města 
Romany Macové o konečně 
ceně habrovických zahrádek 
rozhodnou zastupitelé.  vv

Ústí hledá strážníky
Ústí nad Labem – Město vyhlásilo 
nábor dvaceti nových strážní-
ků městské policie. Uchazeči 
by měli být bezúhonní, zdraví, 
starší 21 let a mít střední 
vzdělání s maturitou. Uchaze-
če ve výběrovém řízení čekají 
fyzické testy a psychologické 
vyšetření a také pohovor. 
Přihlášky je možné vyzvedávat 
přímo v budově magistrátu.  vv

Třista Kryštůfků 
pro záchranku

severní terasa – Tři stovky ply-
šových panáčků s červenou 
čepičkou dostala Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého 
kraje od Nadačního fondu Kryš-
tůfek. Stejnojmenní panáčci 
mají děti převážené k lékařské-
mu ošetření zklidnit a zlepšit 
jejich psychický stav. Nadační 
fond za malé plyšové pomocní-
ky zaplatil 70 tisíc korun.  vv

Hasiči dostali 
nová auta
Ústecko – Sedm okresních 
sdružení dobrovolných hasičů, 
včetně ústeckých, dostalo od 
Ústeckého kraje darem osobní 
vozy. Vozidla Dacia Logan při-
šla na 1,7 milonu korun.  vv
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Město odměnilo 
nevidomého plavce
Ústí nad Labem – Nevidomý plavec 
Miroslav Smrčka z Ústí nad La-
bem dostal od města finanční 
dar ve výši 30 tisíc korun. Pe-
nězi chce město odměnit jeho 
mimořádný sportovní výkon 
na prosincovém Mistrovství 
České republiky, kdy zaplaval 
rekord v disciplíně 50 metrů 
znak v krátkém bazénu.  vv

Nupharo by mělo být hotové v létě
Žďárek – Stavba technologicko-inovačního kampusu Nupharo 
u Žďárku rychle pokračuje. Jednotlivým budovám se rýsují ob-
vodové pláště. Zcela hotovo by tu mělo být v letos létě. Komplex 
budov bude sloužit jako podnikatelský inkubátor a inovační 
kampus. V areálu by mohlo najít práci několik set lidí. Jeho ma-
ximální kapacita je 800 míst.  vv

Neziskovka náměstkyně 
primátora dluží městu
severní terasa – Nezisková orga-
nizace, kterou ještě před pár 
dny vedla náměstkyně ústec-
kého primátora Jana Bohuň-
ková (PRO! Ústí), dluží městu 
na nájemném za nebytové 
prostory 10 tisíc korun. Spolek 
Klub pro 3 generace navíc 
nevyúčtoval dotaci, kterou mu 
dalo město v minulém roce, 
a bude ji celou vracet. Spolek 
vedla Bohuňková od jeho 
počátků v roce 2011. Spolek 
čerpal i řadu dotací, například 

dostal 20 tisíc 
korun od měs-
ta. Ty ale podle 
mluvčí magis-
trátu Romany 
Macové nevyúčtoval. Dotaci 
bude muset vrátit. „Jako každá 
malá nezisková organizace 
jsme se potýkali s nedostat-
kem cash flow, “ řekla pro 
čtk Bohuňková s tím, že na 
vyúčtování dotace zapomněla. 
Dluh za nájemné prý bude brzy 
uhrazen.  zu

Hazard a divadlo byly volební trumfy, které zůstaly na stole
Opoziční zastupitelé odpočítali ne-
dávno sto dnů nové magistrátní koa-
lici. Už první zastupitelstva ukázala, 
že v řadách ústeckých zastupitelů 
nevládne klid, mír a harmonie. Před-
sedkyně klubu zastupitelů a bývalá 
poslankyně parlamentu Květoslava 
Čelišová (KSČM) postrádá normální, 
věcnou diskuzi o problémech města 
a jejich řešení.

Došlo ke slibované otevřenosti a trans-
parentnosti v podání koalice?
Musím přiznat zjevné oživení webových 
stránek města a více veřejných informací 
z jednání rady. Na druhou stranu je zve-
řejňování důležitých rozhodnutí, jednání 
komisí, smluv a výběrových řízení nepře-
hledné a možná i trochu záměrně. A co se 
týče opozice, tak ta je od řady podstatných 
jednání a rozhodování a příprav zásadních 
dokumentů izolována. Také slibované nové 

městské noviny jsou spíše 
nástrojem koalice. Sama 
transparentnost však 
není jen ke cti, někdy se 
může transparentně lhát 
či překrucovat skutečnost. 
Důležitější je diskuze. A té 
je zatím málo.

Na stole je řada návrhů, 
jak zatočit s hazardem ve městě. Pro! Ústí 
slibovalo úplný zákaz, nyní ale s ANO při-
pravuje jen částečné omezení.
Koalice musí řešit výpadek příjmu odvodů 
z hazardu do rozpočtu. Hrací automaty do 
centra města, ke školám a  do  sociálně 
vyloučených lokalit,  zcela určitě nepatří. 
Mám za to, že vyhláška města by měla určit 
pevná pravidla, jak bude tato záležitost 
řešena. Měla  by obsahovat časový harmo-
nogram postupné likvidace heren, a pokud 
vůbec bude uvažováno o zachovaní omeze-

ného počtu hracích automatů, musely by  
být vybrány lokality, nejlépe mimo město.

Kauza Činoherního studia ČSSD vyhodi-
la z magistrátního sedla a posadila na 
ně Pro! Ústí, pomineme-li republikový 
úspěch ANO. Projevilo se hlavní předvo-
lební téma v ústecké kultuře?
Přestože jsme v opozici, slibovala jsem si od 
nové magistrátní koalice, že ukáže, jak se 
má lépe a průhledněji finančně podporovat 
kultura a sport. V téhle oblasti jsme udělali 
v předchozím období řadu změn, ale to co na 
ně nyní navazuje, příliš pozitivní a průhled-
né není. Jsme pro zachování Činoherního 
studia, ale protěžování jedněch na úkor 
druhých a netransparentní finanční pomoci 
studiu nevede k uklidnění situace. Původně 
střekovské divadlo si vybojovalo své místo 
a město je má zahrnout do zařízení, které 
bude podporovat. Ale není jediným soubo-
rem, které má právo na podporu.  pr

Nový způsob 
léčby glaukomu
Bukov – Jako první v České 
republice použili lékaři z Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem novou metodu při 
odstranění glaukomu, tedy 
zeleného zákalu oka. Nový 
postup spočívá v tom, že se do 
oka vloží  silikonový implan-
tát, který snižuje nitrooční 
tlak. Zákrok je možné prová-
dět ambulantně, při místním 
znecitlivění a krátce po opera-
ci, která trvá asi dvacet minut, 
je možné jít domů.  vv
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Tesco ve Všebořicích už po svátcích nenajdete
Všebořice – Avizované uzavření 
hypermarketu Tesco ve Všebo-
řicích se stane skutečností už 
po tomto víkendu. Od pondělí 6. 
dubna se definitivně uzavírají 
vstupy a pokladny velkoprodej-
ny, kterou budou v izolovaném 
prostoru likvidovat poslední 
zaměstnanci řetězce.

Tesco otevřelo svůj hyper-
market ve Všebořicích v roce 
2006 po odchodu řetězce 
Carrefour z Ústí nad Labem 
a České republiky. Zaměstná-
valo více než stovku Ústečanů. 
Mluvčí Tesca Jiří Mareček řekl, 
že hlavním důvodem uzavře-
ní bylo silné konkurenční pro-

středí v oblasti a nevýhodná 
poloha obchodu.  Nedaleko Te-
sca jsou z centra dostupnější 
supermarkety Kaufland a Lidl.

Konec činnosti ve Všebo-
řicích oznámil i sousední 
Electroworld.  Nástupce Tesca 
ve všebořickém komplexu za-
tím není na obzoru.  zu

Zoo brojí proti 
palmovému oleji
Krásné Březno – Ústecká zoo se 
stala jako první v republice 
členem Koalice proti palmové-
mu oleji. Ten údajně obsahuje 
asi polovina všech potravinář-
ských výrobků.

Plantáže palmy olejné to-
tiž vytlačují tropické pralesy, 
tedy přirozené prostředí mno-
ha vzácných druhů zvířat, jako 
jsou orangutani, tygři, noso-
rožci, ale i další méně známé 
druhy. Kácení pralesů ve pro-
spěch palmových plantáží je 
příčinou hynutí mnoha živočiš-
ných druhů.  vv

Metropolnet: Ústí se 
obrátilo na policiii
Ústí nad Labem – Kvůli podezření 
na vyvádění peněz ze spo-
lečnosti Metropolnet podalo 
město trestní oznámení. Spo-
lečnost, která se stará o měst-
ský informační systém, měla 
údajně pochybným způsobem 
vypisovat veřejné zakázky.

Podle zastupitele Radima 
Bzury (TOP 09) a nového člena 
představenstva Metropolnetu 
se na bývalé vedení společnos-
ti chystá hned několik trest-
ních oznámení. Ze společnosti 
prý mělo být vyvedeno až pět 
milionů korun.  vv
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Velikonoční trhy míří na hrad Střekov
střekov – Na nejromantičtějším 
místě na Ústecku, na hradě 
Střekově, startuje nová tradice 
Hradních trhů už 5.dubna. 
„Chceme oživit hrad a od jara 
do podzimu tam uspořádáme 
řadu akcí, poslední  budou 
v říjnu Dýňové trhy,“ říká 
Lubomír Machoň z pořádající 
agentury Dream Pro.

Blíží se první ze série akcí, 
které připravujete na stře-
kovském hradě, na co se Ús-
tečané mohou těšit?
Hradní trhy, kterými bychom 
rádi letos započali tradici 
v Ústí, zahájíme 5. 4. a to 
s velikonoční tématikou. Ná-
vštěvníci se tak mohou těšit na 
stylové prodejce jakými jsou 
domácí pečivo, valašské frgále, 
staročeská kuchyně, výrobky 

z medu, domácí uzeniny a sýry, 
domácí pražená káva, sváteč-
ní koblížky a mnoho mnoho 
dalších. Dále bude připraven 
doprovodný program pro děti 
ve formě dětských velikonoč-
ních dílniček, kde si budou 
moci vyrobit nebo vymalovat 
vajíčka, v dětské ZOO se bu-
dou moci seznámit se zvířátky, 
poznají práci kováře. Nebudou 
chybět velikonoční řemesla 
- pletení pomlázek a výroba 

kraslic. A připravili jme i ZOO 
vláček, který bude jezdit od 
Karla IV. na hrad.

Funguje i proslulá restaurace 
Wagnerka?
Znovuotevřeme hradní restau-
rant Wagnerka, který se letos 
představí v novém pojetí – a to 
jak svým novým jídelníčkem, 
tak netradiční obsluhou v do-
bových krojích. 

Proč jste se rozhodl oživit 
hrad?
Hrad Střekov je jednou z do-
minant Ústí, ale zároveň je 
opomíjen a to i díky ne příliš 
dobré dostupnosti. Hrad by 
měl být typické výletní místo 
pro všechny Ústečany, ale 
i cílem pro všechny, kdo Ústí  
přijedou navštívit.  zu

O poslední EU dotace 
mají města zájem
Ústecko – O 300 milionů korun, 
které může v rámci podpory 
revitalizace a regenerace 
středních a malých měst 
rozdělit Regionální operační 
program Severozápad, je velký 
zájem. Města podala celkem 52 
žádostí o evropské dotace pro 
své projekty. Celková suma, 
kterou města žádají, přesahuje 
572 milionů. Program letos 
končí.  vv

Nemocné stromy šly k zemi
Bukov – Několik vzrostlých stromů v areálu 
Masarykovy nemocnice u budovy C padlo 
k zemi. Šlo o osm kaštanů, jednu lípu a je-
den modřín. Místa, kde dříve stála zelená 
hradba stromů je teď holé. „Přišli jsme o při-
rozenou hlukovou a protiprachovou stěnu. 
Stromy plnily i estetickou funkci,“ komen-
tuje kácení Karola Haasová ze zdravotního 
ústavu, který sídlí v budově C. Podle vyjád-
ření odboru životního prostředí ústeckého 
magistrátu bylo kácení nutné. Všechny 
stromy byly ve špatném zdravotním stavu, 
především šlo o napadení hnilobou. Podle 
odborníků u všech stromů hrozilo rozlome-
ní nebo dokonce vyvrácení.  vv

Pošta dostala pokutu 
za pohozené dopisy
Ústí nad Labem – Skoro čtvrt 
milionu korun musí zaplatit 
Česká pošta za nedostatečnou 
ochranu poštovního tajemství. 
Doručovatelé totiž opakovaně 
nechávali pytle se zásilkami 
ve vestibulu své budovy v Ústí 
nad Labem. S dopisy tak mohl 
kdokoli manipulovat. Celkem 
čtyři případy takové zacházení 
s poštovními zásilkami odhalil 
před dvěma lety Český tele-
komunikační úřad. Pošta prý 
chybu uznala.  čro sever
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Sestřičky z ACME si umějí poradit v každé situaci
Certifikátem kvality ISO 9001 
se nově může pochlubit ús-
tecká agentura domácí péče 
ACME. Ta na Ústecku působí 
již patnáctým rokem a zajišťu-
je odbornou ošetřovatelskou 
péči v domácím prostředí pro 
děti, dospělé i seniory. Podle 
jednatelky ACME Štěpánky 
Tomsové sestřičky denně 
absolvují na 160 návštěv.

Co certifikát pro ACME zna-
mená ?
Pro certifikaci jsme se rozhod-
li, aby jsme klienty, lékaře, 
zdravotní pojišťovny, obchodní 
partnera ujistili, že na agentu-
ru ACME se mohou spolehnout 
a že se nadále zdokonalujeme 
pro zkvalitnění našich služeb.

Co přesně obnáší domácí 
hospicová péče?
Nabízíme podporu rodinám, 

které se rozhodly umožnit 
svému blízkému zemřít v do-
mácím prostředí. Domácí hos-
picová péče v sobě kombinuje 
péči ošetřovatelskou, lékař-
skou, psychologickou a je-li 
pacient věřící, tak i duchovní. 
Těžce nemocný potřebuje 
svoji rodinu a rodina potře-
buje oporu, která jí pomůže 
zvládnout toto těžké období.

Jak často sestřičky navštěvu-
jí pacienty?
Jsme k dispozici 24 hodin den-
ně, sedm dní v týdnu. Pacienty 
navštěvujeme kdykoli je po-
třeba například v souvislosti 
s podáváním léků, cévkováním 
a podobně. Třeba i šestkrát 
denně. V ACME máme vyško-
lené a vystudované odbornice 
s praxí. Tuhle práci nemůže 
dělat každý a nemůžete ji 
dělat jako prostě zaměstnání. 

Naše „děvčata“ pracují srdíč-
kem. Musí si umět poradit 
v jakékoli situaci.

Co je vlastně cílem domácí 
hospicové péče?
Umožnit vážně nemocným 
a umírajícím v jejich závěrečné 
části života klidný a důstojný 
pobyt v domácím prostředí 
a v kruhu nejbližších. Zároveň 
usnadnit těmto pacientům, aby 
byli co možná nejvíce soběstač-
ní i navzdory ubývajícím silám 
a schopnostem. Hospicová 
péče zaručuje, že nemocný ne-

zůstane sám se svými obavami 
a nebude trpět bolestmi. Péče 
o něj je maximálně ohledupl-
ná a řídí se jedinou prioritou, 
a tou je zachování lidské 
důstojnosti. V současné době 
spolupracujeme s paliativním 
lékařem , který klienta navštíví 
v domácím prostředí.

Hradí takovou péči zdravotní 
pojišťovny?
Ano, my máme smlouvu se 
všemi pojišťovnami, které 
v okrese Ústí nad Labem 
fungují. Na domácí zdravotní 
péči, kterou hradí pojišťovny, 
má každý právo.  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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Kraj chce prominout půjčku od ministerstva
Ústecko – Prominout zhruba 600 milionů korun 
požaduje po Ministerstvu financí Ústecký kraj. 
Jde o půjčku, kterou si vzal na uhrazení takzva-
ných korekcí za chyby v dotačním programu 
Severozápad. Po Česku je požadovala Evropská 
komise. Evropská komise vyměřila za chyby 
v dotačním úřadě Severozápad pokutu České 
republice ve výši 2,6 miliardy korun. Část tehdy 
zaplatilo Ministerstvo financí, Ústecký a Kar-
lovarský kraj platí celkem zhruba 900 milionů 

právě formou půjčky. Na Ústecký kraj z toho 
připadá 598 milionů korun, státu už kraj zaplatil 
i první splátku půjčky ve výši 80 milionů. Kraj 
žádá odpuštění dluhu s tím, že není zřizovatelem 
ROP Severozápad a že si půjčku vzal pro to, aby 
pomohl Severozápadu se odblokovat a umožnil 
tak dokončit rozjeté projekty obcí a měst. Jak žá-
dost kraje dopadne, je těžké odhadnout. Faktem 
ale je, že podobnou žádost Karlovarského kraje 
ministerstvo financí už zamítlo.  vv

Dvě obce z Ústecka 
zaujaly svými weby
Ústecko – Nejlepší web mezi 
obcemi Ústeckého kraje má 
Chuderov na Ústecku. Alespoň 
si to myslí odborná porota 
soutěže Zlatý erb, která byla 
v regionu vyhlašována už po 
sedmnácté. Zvláštní Cenu 
veřejnosti a Cenu hejtmana 
kraje pak získal za svůj web 
Přestanov. Chuderov postupuje 
do celorepublikového kola, 
stejně jako nejlepší z dalších 
dvou kategorií.  vv

Slovan vyrazí s dětmi do Legolandu
Bukov – Ústecký hokejový klub 
ve spolupráci s firmou Gra-
nette&Starorežná Distilleries 
uspořádal soutěž pro děti 
o zájezd do Legolandu. Do ní 
se zapojila většina ústeckých 
základních škol. Na domácích 
zápasech hokejisté rozdali přes 
deset tisíc slosovacích vouche-
rů. Soutěže se mohlo účastnit 
jakékoliv dítě do 10-ti let, které 
navštívilo domácí hokejové 
utkání HC Slovan. Vylosováno 

bylo celkem čtyřicet dětí. Na 
ně čeká  více než 50 různých 
atrakcí všeho druhu, shopy 
i workshopy. Mezi prvními 
výherci byl vylosován Jan 
Hovorka. „Nevěřil jsem tomu, 
že budu o přestávce vylosován 
jako vítěz. Nikdy v životě jsem 
nic nevyhrál. Na hokej chodím 
skoro pořád,“ řekl žák čtvrté 
třídy základní školy Anežky 
České. Zájezd do Legolandu se 
uskuteční 10. května.  jp
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Herec Maryško půjde před soud
Ústí nad Labem – Herec Jiří 
Maryško čelí obvinění 
z podněcování k nená-
visti vůči skupině osob 
nebo k omezování 
jejich práv a svobod 
a z trestného činu 
výtržnictví. Obvinění 
padlo za facebookový status, 
ve kterém Maryško zveřejnil 
záběr z filmu Lidice s popravou 
lidických občanů a k němu 

napsal, že takto by 
si představoval úklid 
Ústí. Herec také uve-
dl, koho by rád viděl 
mezi popravenými. 
Jeho komentář vyvolal 
ostrou veřejnou dis-
kuzi a hned několik 

trestních oznámení. Pokud 
soud uzná jejich výhrady jako 
opodstatněné, hrozí herci až 
tři roky vězení.  vv

Ústí žádá o dotaci na 
inteligentní zastávky
Ústí nad Labem – Zastávky, na kte-
rých cestující zjistí nejen, kdy 
spoj má přijet, ale i kdy skuteč-
ně přijede, budou v budoucnu 
sloužit cestujícím v Ústí. Tak 
zvané inteligentní zastávky by 
měly být osazeny na nejvytíže-
nějších místech. Díky tomu, že 
budou on-line spojeny s vozy 
veřejné dopravy i dispečinkem, 
budou umět cestující infor-
movat například o případném 
zpoždění. Kvalitu cestování ve 
městě by měl zvýšit také elek-
tronický odbavovací systém, 
který se Ústí chystá pořídit 
zároveň se zastávkami. Ty 
a odbavovací systém přijdou 
na 20 milionů korun, až 85 
procent této sumy chce město 
získat z evropských dotací. 
O předložení žádosti o dotaci 
rozhodli na svém posledním 
zasedání zastupitelé města.  zu

 
Jiří Madar 
zastupitel uFo 
 

Co v zastupitelstvu prosazujete?
Prosadili jsme provizorní financování 
preferovaných sportů pro rok 2015, 
napomohli jsme navýšení částky v roz-
počtu pro obvody a školy. zabránili 
jsme nesmyslnému prodeji majetku 
města pod cenou a naopak převzetí 
některých majetků zadarmo, ale bez 
jasných vazeb na další investice. na-
příklad ve sportu odmítáme vyzobávat 
jednotlivé problémy, ale naší vizí je 
koncepční řešení sportu, na které se 
chceme aktivně podílet. V případě „so-
ciálních obchodů“ si myslíme, že takto 
amatérsky zveřejňování bodů bez 
koncepce v otázkách sociálních věcí, 
je na hranici šíření morální paniky. 
Proto zastupitelé uFo na obvodních 
radnicích neštěmice a centrum 
hlasovali proti sociálním obchodům.  
naše názory a odborné znalosti jsme 
nabídli městu ve formě zástupců 
uFo do odborných komisí, avšak byly 
využity jen v komisi sportu.  zu
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Estetická medicína není jen pro VIP, to je chiméra
Široko daleko jediná klinika 
plastické chirurgie, kde si 
pacienti mohou dopřát nej-
modernější metody omlazení 
a vylepšení, funguje v Ústí 
nad Labem už dvaadvacet let. 
Její primářka Blanka Vraspí-
rová se pravidelně zúčastňuje 
světových sympozií, ze kterých 
si přiváží novinky, jež se na 
ústecké klinice aplikují mnoh-
dy jako vůbec první v České 
republice. A přitom nejde o zá-
kroky pouze pro VIP, které by 
zruinovaly rodinný rozpočet.

Vrátila jste se z Paříže a Bar-
celony, kde jste načerpávala 
informace. Jaké jsou nejnověj-
ší trendy v plastické a este-
tické medicíně?
V Paříži jsem navštívila nej-
větší celosvětový kongres, kde 
byly představovány novinky 
z oblasti plastické a estetické 
medicíny, nejnovější technolo-
gie, nové přístroje a zařízení. 
A byl tam i nespočet odborní-
ků z celého světa, se kterými 
si vyměňujeme zkušenosti 
s operativou, léčbou a vším, co 
souvisí s estetickou medicí-
nou. Velkým hitem v Paříži 
byly „nitě“, které jsem přivezla 
na naši kliniku a aplikovala 
3D nitě jako první v České re-
publice do obličeje k omlazení 
a vypnutí místo operativního 
řešení. Přivezla jsem i beauty 
přístroj Opera pro omlazení 
kůže i řešení problémů na 
kůži.

Worhshop Skin Academy 
v Barceloně byl věnován nejno-
vějšímu chemickému peelingu, 
kterému říkáme Expres Krása, 
jehož používání jsme zavedli 
jako první klinika v Česku.

Prý testujete novinky sama 
na sobě.
Dělám to se všemi novinkami, 
pak přijdou na řadu sestřičky 
a moje kamarádky. Díky tomu 
můžeme pacientům přesně 

vylíčit, jak co funguje, bolí, co 
jaká metoda umí a jak dlouho 
vydrží.

Hitem omlazení jsou tedy 
nitě. K čemu jsou dobré?
Nitě miluji, dnes je to číslo jed-
na v estetické medicíně. Je to 
zákrok bez řezání, nebolí a má 
ihned viditelný efekt. Když nit-
ky nebyly, vše se muselo opero-
vat. Dnes ustupujeme od inva-
zivních operativních zákroků 
k těmto šetrným, protože doba 
se zrychlila, lidé o sebe chtějí 
pečovat a požadují krátkou 
dobu rekonvalescence.

Na co a jak se používají?
Dokážou vyhladit obličej, zved-
nout padající víčka, omladit krk, 
zlikvidují dvojitou bradu, povis-
lou kůži na pažích i stehnech, ale 
dají se s nimi omladit i intimní 
partie. Zákrok je jednoduchý, 
rychlý a bezbolestný. Nejprve 

se obličej ošetří znecitlivujícím 
krémem, pak se do podkoží 
zavede kanyla s nitkou. Když se 
povytáhne nahoru, trny nitky 
se roztáhnou a „zakousnou“ 
do podkoží, pokožka se napne 
a vytáhne nahoru. Této metodě 
se také říká 3D lifting o polední 
pauze, což ji trefně vystihuje 
a efekt je nádherný. Po zákroku 
se obličej musí stáhnout speciál-
ní elastickou kompresí. Ráno si 
ji sundáte, nalíčíte se a jdete do 
práce. Komprese se doporučuje 
nosit alespoň na noc měsíc.

Jak dlouho nitky vydrží a ne-
zruinují rodinný rozpočet?
Nitka se za rok začne rozpou-
štět, je to naprosto bezpečný 
materiál, který se 30 let po- 
užívá v chirurgii. Kolem ní se 
začne vytvářet nová vazivová 
tkáň a vzniká kolagenová síť, 
která způsobí vypnutí kůže. Jak 
obličej povytáhnu, zůstane to 

na věky věků. A pak si obličej 
zase pomaličku dál přirozeně 
stárne. Ale delší dobu se na něj 
nemusí sáhnout. Pak se kdyko-
li mohou další nitky přidat.

Rozpočet nezruinují. Nitě vy-
volaly nadšení, chtějí je ženy 
i muži. U nás na klinice jsem 
nitky zavedla už tisícovce kli-
entů. Po zákroku jsou šťastní 
a reakce okolí je úžasná. Tako-
vý pocit penězi nevyvážíte.

Mezi lidmi panuje názor, že 
plastická chirurgie je prostě 
jen pro VIP, že běžný člověk si 
ji nemůže dovolit. Je to tak?
Vím, že se to říká, ale pravda 
to není. Sice jsme na naší 
klinice ošetřili už řadu VIP 
klientů, včetně podnikatelů, 
ústavních činitelů i ze zahrani-
čí, zpěváky, herce, ale většinu 
tvoří právě běžní lidé. Vůbec 
nerozlišuji, jestli mám za kli-
enta prezidenta, nebo učitele. 
Lidé k nám na kliniku nechodí 
kvůli nějakým rozmarům, ale 
chtějí vypadat lépe a mladě, 
zmenšit či zvětšit poprsí, peni-
sy, nosy, odstáté uši, odsát tuk 
na břiše či stehnech. Prostě, 
aby byli zdraví, cítili se dobře 
a zvýšilo se jim sebevědomí. 
Bohužel stále častěji přicházejí 
také lidé, kterým někde jinde 
plastickou operaci zkazili a my 
napravujeme následky.

Všechny operace provádíte 
vy osobně?
Máme na klinice odborníky na 
celé spektrum specializací, ale 
na absolutní většinu operací 
a zákroků dohlížím osobně.  mse

 Video a galerie na www.zitusti.cz 

Kontakt:
ESTETICUSTI s.r.o.
Klinika plastické, estetické 
a laserové medicíny
tel.: 775 122 031
Velká Hradební 3385/9
400 01 Ústí nad Labem
www.esteticusti.eu | www.vraspirova.cz

Ústecká klinika jako jedna z prvních letos 
začala používat nejmodernější ergonomet-
rické prsní implantáty značky Motiva, kte-
ré jsou nejvyšší kvality a jako naprostá no-
vinka u těchto implantátů je bezpečnostní 
technologie Q-chip. Čip obsahuje patnác-
timístné číslo, které slouží pouze ke sdělo-
vání základních informací o vloženém im-
plantátu. Takže kdekoliv na světě pokud by 
klientka měla s prsními implantáty problém, 
navštíví zařízení, které pomocí čtečky zjistí 
přesný typ, tvar a velikost prsního implan-
tátu. Obsahuje také sedm ochranných vrs-
tev, které brání úniku vnitřního gelu do těla 
pacientky. Klinika v Ústí už provedla několik 
desítek operací s vynikajícími výsledky.

n e J B e z P e č n ě J š í  i M P L a n t Á t y  n a  s V ě t ě

Ústecká klinika je první v Česku, kde si mů-
žete dopřát omlazující peeling s názvem 
Expres Krása. Tuto novou generaci chemic-
kých peelingů přivezla do Ústí z kongresu 
v Barceloně primářka Blanka Vraspírová.
Jde o chemický peeling, který se dá jako 
jediný používat celoročně. Je vhodný pro 
všechny typy pokožky a ihned po prvním 
ošetření rozjasní, rozzáří a vypne pokožku 
obličeje, krku nebo dekoltu. Aplikace není 
bolestivá, cítíte jen mírné pošťipkávání. 
Expres Krása je vhodná pro ženy i muže, 
kteří chtějí svou pleť dát do pořádku před 
nějakou akcí, kde chtějí zazářit. Délka 
ošetření je asi 20 minut, cena jedné 
aplikace je 1500 korun.
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Majitelka a primářka ústecké kliniky plastické, estetické 
a laserové medicíny MUDr. Blanka Vraspírová je expertkou 
na nejmodernější aplikace v estetické medicíně. Plastické 
chirurgii se věnuje téměř třicet let. Na svém kontě má přes 
100 tisíc operací a zákroků. Absolvovala řadu stáží na klinikách v zahrani-
čí. Zúčastňuje se pravidelně největších světových a evropských sympozií 
věnovaných plastické a estetické medicíně, na kterých i přednáší a z nichž 
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem ty nejmodernější metody, které se zde 
velmi často aplikují jako vůbec první v České republice.

Blanka Vraspírová
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Vladimír Cettl: Nejsem profík,  fotografování je koníček

Vaše fotky mají vysokou es-
tetickou hodnotu. Vždyc-
ky v nich hraje světlo, bar-
vy. Umím si představit, že 
se každému záběru opravdu 
věnujete. Ale co třeba tako-
vá obyčejná fotka, jakých se 
běžní smrtelníci dopouštějí 
po tuctech? Dědeček na Kar-
lově mostě, děti s kyblíčkem 
u vody... Dokáže se vůbec pro-
fesionální fotograf oprostit 
od svého řemesla a takové 
snímky jen tak bez rozmyslu 
„cvaknout“?
Tak to je důležitý moment na 
začátku: Jestli je Vladimír Cettl 
vůbec profesionální fotograf? 
Já jsem se totiž skoro nikdy 
v životě vyloženě fotografií 
neživil a nemám ji ani vystu-
dovanou. Spíš říkám, že dělám 
koníček na vysoké úrovni. Pak 
jedna věc také je, jestli fotíte 
s touhou udělat pěknou fotku, 
a druhá, jestli fotíte životní 
momenty. I já fotím spoustu 
věcí, které jsou pro mě jenom 
okamžiky a vzpomínky. A váž-
ně to nemám tak, že bych těm 
dětem s kyblíčkem říkal: „Po-
čkej, nahni kyblíček, hází mi 
prasátko.“ Tak takhle to vážně 

nemám. V těchto okamžicích 
prostě vypínám.

Říkáte, že nemáte žádnou fo-
tografickou školu. Jak jste se 
tedy k fotce dostal?
Je to asi tím, že moje mamin-
ka inklinovala k fotografům. 
Můj otec byl výtvarně nadaný 
člověk, který fotil, a fotogra-
fie byla podstatná část jeho 
seberealizace. Otčím, který 
přišel po něm, byl a dodnes 
je sportovní fotograf. Ten nás 
vybavoval fotoaparáty, doslova 
nám je vtiskával do ruky, 
a zároveň nás učil i řemeslné 
věci. Stál s námi u zvětšováku, 
vysvětloval nám to, co otec 
s námi tolik neřešil. Tomu zase 
šlo více o tu výtvarnou a poci-
tovou složku.

Takže fotíte už od útlého 
dětství.
Paradoxně vlastně ne. Když 
je dítě něčím obklopeno, tak 
po tom netouží a chce to, co 
nemá. Takže já jsem vlastně 
začal z naší rodiny fotit až jako 
poslední. Brácha je na všech 
fotkách s fotoaparátem, ve čty-
řech letech už se mu na krku 
houpe nějaká ta corina a mně 
nikdy. Svůj první film jsem 
natáhl do foťáku až v pubertál-
ních časech, kdy už bratr, jak 
se říká, vylétnul z hnízda. Tedy 
až někdy v 16 letech, což je 
v naší rodině relativně pozdě.

Co jste tehdy fotil?
Ty úplně první vlastní fotky 
jsem udělal v roce 1990, když 
jsem jel za bratrem, který byl 
tehdy ještě v emigraci. Z té ces-
ty za ním jsem udělal takovou 
reportáž. Fotografie je totiž 
výborný prostředek k poznává-
ní světa. Protože, když si něco 
vyfotíte, zastavíte okamžik. 
Můžete si ho prohlédnout, 
můžete o něm znovu přemýš-
let. Někdy vám ze zastaveného 
obrazu vylezou úplně nové věci 
a nové kontexty.

Takže šestnáct let byla ta 
hranice, kdy jste se do focení 
pustil naplno?
Tam ještě nebyl úplně přímý 
záměr. Zhruba v roce deva-
desát čtyři devadesát pět 
jsem začal mít vlastní oděvní 
ambice – já jsem totiž původní 
profesí krejčí – a profiloval 
jsem se jako oděvní výtvar-
ník. Pracoval jsem tehdy 
v ústeckém divadle a začal 
jsem svoji oděvní tvorbu fotit. 
Měl jsem vizi, jak by měla být 
prezentovaná a co by s ní mělo 
souviset. Oděvem jsem chtěl 
doplnit nějaký obraz, něja-
kou svoji fantazii a fotografie 
se tomu stala prostředkem. 
Vytvořil jsem si jakousi scénu, 
ušil kostým a vyfotil. První 
výstavu jsem pak udělal v roce 
1997. Nemělo to nic společné-
ho s módou, nebyly to hadry, 

které by se daly nosit. Byla to 
scénická práce, do které se se 
mnou pustila herečka Gabriela 
Filippi, ta pak přizvala Nelu 
Boudovou a krátce nato i Adé-
lu Gondíkovou.

Už to celé snažení ale ne-
mohlo probíhat jen tak – bez-
cílně, a tak přišla na svět moje 
debutová výstava Víly nebes 
v Praze na Václaváku.

První výstava a hned na 
Václaváku. Byla úspěšná?
Pro mě byla určitě úspěšná 
a odstartovala sérii dalších 
věcí. Čtyři roky po sobě jsem 
pak připravoval podobné 
scénické práce. Ty jsem pak už 
ani nefotil já, byl jsem prostě 
oděvním výtvarníkem a jakým-
si režisérem celého scénického 
obrazu. Tahle etapa vyvrcho-
lila výstavou na filmovém 

Je to asi první 
Ústečan, který 
měl výstavu na 
Pražském hradě.
Jeho nostalgické 
fotografie starých 
vojenských letadel 
usazené do zrezivě-
lých plechových stěn 
mohli v prostorách 
empírového skleníku 
Královské zahrady 
návštěvníci Hradu ob-
divovat vloni na pod-
zim. Od konce dubna 
bude výstava k vidění 
také v Ústí. S jejím au-
torem, usměvavým, 
hovorným a galant-
ním fotografem Vladi-
mírem Cettlem, jsme 
si povídali nejen o ní...
veronika vorlíčková

číslo: 8
barva: žlutá
politik: 
Pavel Bělobrádek
jídlo: česnečka
hudba: 
Peter Gabriel, Sting

M o J e  n e J

foto: martin surý
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Vladimír Cettl: Nejsem profík,  fotografování je koníček
festivalu v Karlových Varech 
v roce 1999, která byla přímo 
v Grandhotelu Pupp. Považuji 
to za jeden ze zenitů svého 
profesního života.

Vy jste v téhle době už žil 
v Praze, že? Pokud vím, pra-
coval jste taky v krejčovských 
dílnách barrandovských ate-
liérů. Pochlubte se, v jakých 
známých filmech můžeme vi-
dět vaše práce?
Za mě už se tam přestaly dělat 
velké historické snímky, navíc 
všechny produkce hrozně 
šetří, kostýmy si půjčují 
a přešívají. Ale jeden z těch 
známějších filmů, kde vždyc-
ky koukám, kdo tam v mých 
věcech lítá, je pohádka Jezerní 
královna s Ivanou Chýlkovou. 
Jinak jsme šili taky pro diva-
dla, Barrandov má asi sto tisíc 
kostýmů, které půjčuje, a o ty 
jsme se museli starat. Takže 
často to byla spíš restaurátor-
ská práce. Někdy bylo zajíma-
vé narazit na starou prvore-
publikovou krejčovinu.

A co že jste se z hlavního 
města vrátil na sever?
Jednak jsem potkal svou ženu, 
kvůli které jsem se sem začal 
postupně vracet. A taky jsem 
se nikdy v Praze necítil doma. 
Protože v rámci takových těch 
povrchních a vesměs profes-
ních vztahů, když se Pražák 
zeptá: „Ahoj, jak se máš?“, tak 
tím myslí: „Ahoj, co zajímavé-
ho děláš?“ Pokud mu odpovím, 
že dělám kostýmy a výstavu, 
tak se se mnou začne bavit. 
Ale kdybych mu řekl, že jsem 
si teď koupil párky a večer si 
je ohřeju, tak by na mě koukal 
jako blázen. Ale v Ústí jsem 
vždycky potkával lidi, kterým 
jsem na dotaz, jak se mám, 
mohl klidně odpovědět, že 
si nesu ty párky, a oni byli 
ochotni se o tom se mnou ba-
vit. Takže jsem si řekl, že tady 
jsem asi přece jen doma.

Povídáme už dlouho, ale po-
řád nejsme u toho, co je pro 
vás typické. U fotografií vra-
ků aut a letadel. Jak jste se 
k nim dostal?
Se svou ženou jsem kdysi 
vyženil starý vůz, Škodu 110R 
Coupé. Celý život mě totiž 
pronásleduje, že se mi dostane 
do ruky nějaká stará věc a já 
ji začnu opravovat, leštit 
a mazlit se s ní. A stejně to 
bylo s tímhle autem. Pamatuji 
si moment, když mi otevřeli 
garáž a já ho viděl poprvé. 

Ještě mělo původní vzhled, 
bylo v těch pozinkovaných ple-
chách. A to byla pro mě výzva. 
Za první tři roky jsme do něj 
nasypali snad sto tisíc. Dokon-
ce jsem si udělal řidičák, který 
jsem do té doby neměl. Dostal 
jsem se díky němu také do 
komunity autíčkářů.

A tam jste tedy odhalil krásu 
vraků...
Jednou jsem někde na Malečo-
vě objevil auto v zahradě pod 
stromem, celé zrezlé. To bylo 
poprvé, co jsem si šel takové 
auto vyfotit. Zjistil jsem, že 
se tam mimo samotný obraz 
odehrávají ještě jiné příběhy. 
Příběh rozpadu, nostalgie, že se 
díváte na něco, co mizí. Říkáte 
si, jak se mohlo stát, že tohle 
úžasný auto zůstalo v kopři-
vách? Já tomu říkám pánská 
pohádka. Když se otevřou vrata 
staré stodoly a tam pod pra-
chem čeká ten poklad, to staré 
porsche. Tak tohle já fotím.

Překvapilo mě, že kvůli 
fotkám starých aut neváhá-
te jezdit po Evropě a vyhledá-
vat vrakoviště a na nich fo-
tit. Vraky vrostlé do vegetace 
českých zahrad vám nestačí?
Jsou dvě různá publika, pro 
která ty obrázky dělám. 
Zahraniční publikum je nejvíc 
zvědavé na to, co se odehrává 
tady u nás na „divokém vý-
chodě“. Sní si svůj sen, že tady 

ještě jsou maštale se starými 
poklady, které ještě nebyly roz-
prodány na eBay. A obráceně. 
Když chcete oslovit české pu-
blikum, tak odjedete na druhý 
konec světa a přinesete zprávu 
o neuvěřitelných jevech, jako 
byly třeba tisíce autoveteránů 
zarůstajících ve švédských 
lesích. Vždycky to musí být 
zpráva z dáli.

Vloni jste na Pražském hradě 
vystavoval kolekci fotografií 
starých letadel. Co vás zaved-
lo k nim?
V minulosti jsem dělal několik 
výstav pro organizátory vojen-
ského veletrhu v Praze. Ti pak 
v roce 2010 sponzorovali moji 
výstavu Putování za vraky, kde 
kromě aut byla asi ze třetiny 
i vojenská technika. Vloni 
jsem si řekl, že vyjdu vojen-
skému světu ještě více vstříc 
a začal fotit vojenská letadla. 
Z toho pak vznikla výstava 
Stíny paměti.

Kde se dá najít takové staré 
letadlo?
Především v leteckých muze-
ích. Celkem jsem jich projel 
11 ve třech zemích. Starost 
o letadla a jejich restaurování 
je samozřejmě mnohem ná-
ročnější a celý tento obor stojí 
na nadšencích. Na druhou 
stranu když někdo najde staré 
letadlo, i když je třeba v hodně 
špatném stavu, většinou ho 

nedá do šrotu, ale letecká mu-
zea si ho rády nechají. Takže 
odloženců, kteří jsou pro mě 
vhodní, je v mnoha muzeích 
dost a dost. Nejednou se mi 
stalo, že jsem se v muzeu ohlá-
sil, oni mě srdečně uvítali, ale 
když zjistili, že mám zájem o ty 
nejhorší kusy, kterými se nej-
méně vytahují, tak jim leckdy 
zamrzly koutky. (smích)

Fotografie starých letadel jste 
vystavoval na Pražském hra-
dě. Konkrétně v empírovém 
skleníku Královské zahra-
dy. To jste asi jediný Ústečák, 
kterému se to povedlo...
No, museli bychom asi googlit, 
ale z těch žijících asi ano. Mu-
sím říct, že když jsem letadla 
fotil, netušil jsem, že budou na 
Hradě. Věděl jsem jen, že vý-
stava bude v Praze. Uvažovalo 
se o různých místech a nako-
nec mi nabídli skleník, což ale 
není klasický výstavní prostor. 
Je to prostě skleník. Vzal jsem 
to jako výzvu. Zahradníkům 
jsem řekl, ať zapomenou na to, 
že z toho uděláme galerii. Chci, 
aby to vypadalo, jako že Cettl 
vystavuje v botanické zahradě, 
takže bych rád všude spoustu 
kytiček. A tak se také stalo.

Byla výstava úspěšná?
Byla. Pro mě určitě a i Správa 
Pražského hradu byla spo-
kojená s vizuální stránkou 
instalace i s návštěvností. Pro 
mě je to další mezník mého 
života. Projekt Stíny paměti 
bude putovat dál a zastaví se 
i v Ústí nad Labem. Od středy 
22. dubna 2015 bude k vidění 
v ústeckém muzeu. 

Vladimír Cettl (1973) se narodil 
v Ústí nad Labem. Vyučil se krej-
čovině, pak vystudoval Oděvní 
průmyslovou školu v Praze. 
Pracoval jako krejčí scénických 
kostýmů v divadlech v Mostě, 
v Ústí a ve filmových studiích 
AB Barrandov. Pak pracoval 
pro americkou firmu vyrábějící 
streetové oblečení. Věnoval se 
i vlastní oděvní tvorbě, kterou 
fotil a vystavoval. Po roce 2000 
propadl starým autům, nejprve 
jejich renovaci, později začal 
jejich vraky fotit a vystavovat, 
například v muzeu Tatry Kop-
řivnice. Dnes fotí i stará letadla. 
Pracuje v Muzeu města Ústí nad 
Labem, kde má na starosti přede-
vším grafickou prezentaci muzea 
a výstavní plán.

Vladimír Cettl

P r o F i L
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„Kopeček“ ovládne 
řízná muzika
V ústecké restauraci Na 
Kopečku bude 11. dubna 
od 20:00 hodin Rockový 
mejdan. Vyznavači heavy 
metalu se mohou těšit i na 
skupinu New Black Jack. 
Vstupné je 100 korun.  zu

Děti si užijí 
Čapkovy pohádky
Tři muzikály na motivy po-
hádek Josefa Čapka (Jak si 
pejsek roztrhl kaťata, O pyš-
né noční košilce a Jak vařili 
dort) si mohou malí diváci 
užít 19. dubna od 15:00 ho-
din v Severočeském divadle 
opery a baletu. Netradiční 
podání Čapkových pohá-
dek s veselými písnička-
mi, které se děti během 
představení naučí a samy se 
stanou spolutvůrci jedné ze 
známých pohádek.  zu

Australan zahraje 
v Národním domě

Do Ústí míří fenomenální 
kytarista a zpěvák Gwyn 
Ashton se svým triem. 
Bluesman začal svoji karié-
ru během 80. let v Austrálii, 
kde vydal i svá první dvě 
alba. V 90. letech se natrva-
lo usadil v Anglii. V Národ-
ním domě zahraje 9. dubna 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
100 korun.  zu

P o z V Á n K y Nenechte si ujít galakoncert Hany Zagorové
Spolu s Petrem Rezkem vystou-
pí v ústeckém Domě kultury 
Hana Zagorová. Pro návštěv-
níky je 9. dubna od 19:00 
hodin připraven galakoncert 
zpěvačky, držitelky devíti Zla-
tých slavíků. „Diváci se mohou 
těšit na celý průřez kariérou 
Hany Zagorové. Doprovodí ji 
skvělá skupina Jiřího Dvořáka 
Boom!Band. Nejlepší z kon-
certu je pasáž, kdy zpívá mix 
svých nejznámějších písní ve 
speciální úpravě a aranžmá,“ 
říká pořadatel akce Tomáš 
Grepl. Umělkyně píše i texty, 
hraje a moderuje a fanoušci 
ji mohli vidět v muzikálech 

Jack Rozparovač či Mona Lisa. 
Spolupracovala a koncerto-
vala s vlastní doprovodnou 

kapelou, vedenou Karlem 
Vágnerem s kolegou Micha-
lem Prokopem; poté šest let 
s Petrem Rezkem. Vstupné je 
od 390 do 550 korun.  zu

Ústecké divadlo rozezní Ondřej 
Havelka a Melody Makers
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers zahrají 9. dubna od 
19.00 hodin v Severočeském 
divadle opery a baletu. Těšit se 
můžete na skladby ze slav-
né swingové éry i na písně 
z hollywoodských muzikálů. 
Strhující hra orchestru je 
korunována výkony sólistů, 
především pak uměleckého 
ředitele bandu – zpěváka a ta-
nečníka Havelky. Vstupné je 
od 420 do 490 korun.  zu

V Hraničáři bude benefice 
s hvězdným obsazením
Skvělé herecké obsazení na-
bídne návštěvníkům benefiční 
představení Úča musí pryč Di-
vadla Verze, které se uskuteční 
v bývalém kině Hraničář. Už 
18. dubna v něm 
uvidíte Lindu 
Rybovou, Davida 
Prachaře či Kate-
řinu Winterovou. 
Hra se odehrává na 
podzim v 5. třídě 
základní školy, kde 

se sešlo pět rodičů dětí a oče-
kávají jejich třídní učitelku. 
Není moc dynamických kome-
dií s překvapivými dějovými 
zvraty a brilantním slovním 

humorem, jež se 
týkají problému, 
který znají snad 
všichni rodiče, to-
tiž základní školy. 
Hraje se od 19.30 
hodin a vstup je 
zdarma.  zu

Ústečtí Blades míří do velkého fotbalu
Zatímco ještě loni hráli ústečtí američtí fotba-
listé SC Blades formu sedmičkového fotbalu, 
letos vyzkouší jedenáctkovou. „Celý tým se 
na tuto premiéru těší,“ prozradil PR manažer 
klubu Marek Moudrý. S posunem do vyšší divize 
jsou spojeny i další změny. Na podzim proběhl 
vydařený nábor, tým nyní trénuje 
pod vedením nového head coache 
Rema Wolfa, kterému v Německu 
prošla pod rukama řada skvělých 
hráčů v nejlepších týmech. „Růst 
našeho týmu má vzestupnou 
tendenci,“ říká předseda a quar-
terback Blades Matěj Sahula: 
„Tři z našich hráčů loni nakoukli 

do reprezentačního týmu České republiky 
a díky přestupu do ,jedenáctky‘ nám přichází 
na pomoc zkušení hráči, kteří mají k Ústí nebo 
k Ústeckému kraji nějaký vztah.“ Historicky 
první utkání ve velkém fotbale tým odehraje 
proti rivalům z Českých Budějovic 26. 4. „Pokud 

se vám nechce až do Budějovic, 
tak bychom vás rádi pozvali na 
náš první domácí zápas, který se 
koná 8. 5. od 14:00 již tradič-
ně na hřišti Svádov – Olšinky. 
V tomto severočeském derby při-
vítáme hráče z Liberec Titans,“ 
dodává manažer klubu a defen-
zivní lineman Jakub Valjent.  mm

Chcete se jít podívat na koncert 
Hany Zagorové?
Stačí správně odpovědět na soutěžní 
otázku a lístky jsou vaše.
kde se zpěvačka narodila?
a)  petřkovice
b)  praha
c) štramberk
Své odpovědi zasílejte do 18. dubna 
na e-mail redakce@zitusti.cz.

s o u t ě Ž

foto: www.zagorovahana.cz

Na Rychtě to žije

•	Od 2. dubna se bude podávat 
velikonoční menu a začne se točit 
zelené Velikonoční pivo.
•	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 bu-
dou první tři místa i Cena sympatie. Vy-
hlášení proběhne na jubilejním 5. roční-
ku Ústeckého pivního jarmarku malých 
a rodinných pivovarů 23. května.
•	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

g a s t r o n o M i í

foto: www.melodymakers.cz

foto: národní dům

foto: divadlo verze

Do Ústí přijede 
písničkářka Radůza
Chcete se jít 22. dubna od 19:30 
hodin podívat do kina Hraničář na 
koncert Radůzy? Není nic jednoduššího. 
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a dva lístky jsou vaše. 
jak se jmenuje první album známé 
písničkářky? 
a) andělové z nebe
b) ocelové město
c) slunečnice
Své odpovědi zasílejte do 18. dubna 
na e-mail redakce@zitusti.cz.

s o u t ě Ž
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Oběti trestných činů mohou 
dostat peníze od státu
Oběti mohou žádat Minister-
stvo spravedlnosti ČR o peněži-
tou pomoc k překlenutí zhorše-
né sociální situace způsobené 
daným trestným činem. I když 
je tento institut legislativně 
ukotven již od roku 2013, do 
povědomí veřejnosti se zatím 
příliš nedostal. Eva Uličná z Po-
radny pro oběti trestných činů, 
která funguje v rámci projektu 
„Proč zrovna já?“, realizované-
ho Probační a mediační služ-
bou, má s vyřizováním žádosti 
o peněžitou pomoc již bohaté 
zkušenosti. Podle Evy Uličné 
mají však někteří lidé nere-
álná očekávání. Ne všechny 
oběti trestných činů na tento 
finanční příspěvek od státu 
dosáhnou. Příspěvek může být 
přiznán v případě ublížení na 
zdraví, u trestných činů proti 
lidské důstojnosti v sexuální 
oblasti, u týrání dětí a u trest-
ných činů s následkem smrti. 

Při posuzování jednotlivých 
žádostí je pracovníky odboru 
odškodňování ministerstva 
spravedlnosti vždy prověřová-
no, zda žadatel skutečně splňu-
je stanovená kritéria. „Je nutné 
si uvědomit, že peněžitá pomoc 
se poskytne, pokud nemajetko-
vá újma, škoda na zdraví nebo 
škoda vzniklá v důsledku smrti 
způsobené trestným činem ne-
byla plně nahrazena. Finanční 
pomoc může být snížena nebo 
se nepřizná s přihlédnutím 
k tomu, zda oběť využila všech 
zákonných prostředků k uplat-
nění nároku na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy na 
pachateli nebo jiné osobě, kte-
rá je škodu povinna uhradit,“ 
doplňuje Eva Uličná.

„Poradny pro oběti trestných 
činů se často setkávají s kli-
enty, kteří nevědí, o co vše by 
mohli žádat. Je pak na poradci, 
aby vyhodnotil situaci a oběti 
vysvětlil její možnosti,“ dopl-
ňuje koordinátorka projektu 

Pavla Radová. Oběti trestných 
činů musí doložit potřebné pí-
semnosti (úmrtní list, dolože-
ní vztahu mezi obětí a pozůs-
talým, potvrzení o vyživovací 
povinnosti směrem k pozůs-
talému, poslední rozhodnu-
tí orgánů činných v trestním 
řízení, údaje o osobě podezře-
lé, datum vzniku škody nebo 
nemajetkové újmy, zda byl ná-
rok na uplatnění náhrady ško-
dy nebo nemajetkové újmy již 
uplatněn, potvrzení o majetko-
vých poměrech, výdělku, lékař-
ské zprávy týkající se pracov-
ní neschopnosti, zda oběť žádá 
o poskytnutí finanční pomoci 
v paušální částce či zda doloží 
výši ušlého výdělku a náklady 
léčení, psychoterapii či jiné od-
borné služby). Součástí žádosti 
o odškodnění je čestné prohlá-
šení o zhoršení sociální situa-
ce, neuplatnění nároku na od-
škodnění v jiné zemi a poučení 
oběti o tom, že by se v přípa-
dě uvedení nesprávných údajů 
jednalo o přestupek. Minister-
stvo spravedlnosti pak vydá 
pravomocné rozhodnutí o při-
znání nebo zamítnutí peněžité 
pomoci s odůvodněním.  zu

probační a mediační služba 
Mgr. Eva Uličná
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

K o n t a K t

Poradny pro oběti trestných činů 
projektu „Proč zrovna já?“ poskytují 
klientům právní informace, psychoso-
ciální podporu a informace o tom, jak 
uplatnit náhradu škody v trestním 
řízení. Dále poradny zajišťují doprovody 
k soudu, na policii či k dalším institucím.

i n F o

Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
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ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.
NOVINKA: zahajujeme od 7. dubna 2015

Nordic Walking
„Zdravá chůze“

Nordic Walking 
(tzv. Severská chůze) 
je nenáročná chůze, 
nejpřirozenější 
pohyb člověka, 
pouze s použitím 
speciálních holí, kdy 

se aktivně zapojuje i horní polovina těla. Nordic 
walking se řadí mezi rekreační sporty a zdravotní 
prevenci (pohybový aparát, kardiovaskulární 
onemocnění,…), které lze provozovat v každém 
věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Správná 
technika není složitá, ale má svá specifika.

Pokud máte zájem zlepšit si šetrným 
způsobem Vaši kondici, tak neváhejte a přijďte. 
Více o technice Nordic Walking se dozvíte na 
praktických lekcích pod vedením zkušených 
fyzioterapeutů ÚSTECKÉ POLIKLINIKY, s.r.o. 

Kdy: každé úterý 14:00–15:00 hod.
Kde: RHC oddělení 
  praktická výuka v parku proti poliklinice

Cena:
 • 1 lekce (při skupině 3–5 klientů) 
  100 Kč
 • 1 lekce (obsazená 1 klientem) 
  300 Kč 
 • Permanentka na 5 skupinových lekcí 
  400 Kč

Po předchozím objednání na recepci RHC 
oddělení nebo na tel.: 477 102 162 
Hole na výuku jsou k dispozici.

ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.                                         
Telefon: +420 477 102 162
Facebook ÚSTECKÉ POLIKLINIKY, s.r.o.
Masarykova 2000/92       
Ústí nad Labem

www.usteckapoliklinika.cz
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Co takhle volejbal na pláži uprostřed Ústí
Plážový volejbal získává stále víc na 
oblibě a tým Beach Arény se snaží jej 
kvalitní prací zpřístupňovat Ústečanům.  
Připravil proto řadu akcí.

Pro děti – beachová školička pokračuje 
i v zimě, jen místo písku máme parkety. 
Stejně jako vloni bude odměnou za po-
ctivý trénink medaile a pamětní diplom 
všem na závěrečném turnaji školního 
roku 2014/15. Radost z pohybu nejen 
v písku je vidět na každé fotce – podívej-
te se na náš web www.beacharenausti.
webnode.cz.  Nové zájemce vítáme mezi 
sebou po celý rok. Tréninky na písku za-
čnou od května.

Přes léto nebudeme zahálet a opět 
přivítáme děti nejen našich „beachařů“ 
na čtyřech turnusech příměstských tá-
borů. Zúčastnit se mohou i děti, které 
beach nikdy nehrály. Hry v písku – soutě-

že zručnosti a obratnosti, kombinované 
s klidovými hrami, procházkou městem 
a celodenním výletem do ZOO děti baví. 
Opět bude součástí seznámení s první 
pomocí – náš trenér a záchranář Standa 
umí zaujmout. Z vlastní zkušenosti ví, že 
i takhle malé děti mohou zachránit ži-

vot. A ty naše už to umět budou! Přihláš-
ky přijímáme již nyní. 2. turnus je téměř 
naplněn.

Termíny: 1. turnus 13.–17. července, 
2. turnus 20.–24. července, 3. turnus 
10.–14. srpna, 4. turnus 17.–21. srpna.

Své kvality naši šikulové předvedou 
i v turnajích Ústecké ligy minibeache, 
která bude probíhat od května. Finále 
a vyhlášení nejlepšího beachaře v každé 
kategorii proběhne v září 2015. Tato liga 
je letošní novinkou a věříme, že díky spo-
lupráci s ústeckým volejbalovým svazem 
bude úspěšná.

Pro dospěláky – tréninky dospělých po-
kračují každé úterý. Pro soutěživé chystá-
me další turnaje dělené na kategorie „té-
měř profi“ a „pohodáři“. Baví vás beach? 
Přijďte se přesvědčit a přidejte se. Bude 
i Ústecká liga dospělých.  ba

K Ř í Ž o V K a V tajence najdete italské přísloví

Nespíme, pokračujeme dál
První letošní akcí nadačního fondu Plamínek naděje byl Purum 
– 6. Ples Severočeských patriotů. S organizátorem plesu – agen-
turou Crazy Production - jsme se dohodli na spolupráci a část 
vstupného jde našemu fondu. Na plese se vybralo 40 000 korun 
a 20 000 věnovalo město Ústí. Pomoc věnujeme Petrovi Baierovi 
a jeho rodičům na nákup zdravotního sprchovacího lehátka.

Navázali jsme spolupráci s Domem dětí a mládeže a jejich Aero-
bic clubem. Pomáháme jim se získáváním prostředků na pokry-
tí kroužků dětem, jejichž rodičům ekonomická situace nedovolí 
kroužky hradit. 26. dubna chystáme Dámský charitativní běh s Pla-
mínkem. Rádi bychom, aby děti i dospělí strávili hezký sportov-
ní den v cyklokempu Loděnice a dobrovolným vstupným podpoři-
li aktivity našeho nadačního fondu. Běžkyně si budou moci vybrat 
z 2 km, 5 km a 10 km trati. Připojit se mohou i děti a muži.  J. Procházková

Velikonoční jarmark
Na velikonoční jarmark se proměnil 11.března velkobřezenský 
domov pro seniory. Ti si mohli nabarvit a nazdobit velikonoční 
vajíčka, uplést vlastní pomlázku a nazdobit perníčky ve tvaru za-
jíčků, kytiček, vajíček a beránků. Celé odpoledne klienti střídali 
připravená stanoviště, kde za pomoci pracovníků mohli vytvá-
řet vlastní výrobky dle libosti a fantazie. Upletené pomlázky 
nazdobili barevnými pentličkami, perníčky pomalovali polevou 
ušlehanou z moučkového cukru a bílků, vajíčka barvili sytými 
barvičkami a polepovali rozdrcenými, usušenými skořápkami 
vajíček. Vyzdobená kulturní místnost a kavárna, kde náš domácí 
jarmark probíhal, se zaplnily velikonoční náladou. Velikonoční 
jarmark navnadil naše klienty na nadcházející velikonoční svát-
ky a jejich oslavy, které chystáme na začátek dubna. 

 Dagmar Žaloudková, Domov pro seniory Velké Březno
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svoZ vaků s odpady 
Ze ZeLeně  
střekov, kojetice, nová 
ves, bUdov, oLešnice: 
vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 13. 4.
brná, sebUZín, církvice, 
svádov, oLšinky: 
vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 20. 4. 

svoZ nebeZpečnéHo 
odpadU
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: Petrovic-
ká 16,55-17,15 , Skorotice: Du-
kelských Hrdinů 17,20-17,40 , 
Habrovice: restaurace U Švej-
ka - 17,50 - 18,10 , Skřivánek: 
Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 
18,20-18,40
21. 4. 
město centrum - Vaňov - Hos-
tovice – Skřivánek, Město cen-
trum: Růžový palouček 15,00 
-15,20, Dlouhá 15,30 - 15,50 
Vaňov: Pražská 16,00 - 16,20, 
Hostovice: Hospodářská, u re-
staurace 16,30 - 16,50, Skři-
vánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 17,00 - 17,20
5. 5. 
Střekov: Žukovova, u pošty 
15,00-15,20   
Brná: Sebuzínská u ul. 
Mečíkové 15,30-15,50 

Církvice: náves 16,00-16,20                                                                                                                
Sebuzín: Sebuzínská, 
st. MHD 16,25 - 16,45                                                                                      
Střekov: Novosedlické 
náměstí 16,55-17,15                                                                                                        
Nová Ves: točna 
MHD 17,20-17,40                                                                                                           
Kojetice: točna 
MHD 17,45-18,05                                                                                                            
Olšinky: Vítězná, 
u potravin 18,15-18,35                                                                                          
Svádov: Vítězná, u Štrympla 
18,40 - 19,00

svoZ objemnéHo odpadU 

střekov
středa 1. 4.: 
Střekov, od Národního oboje 
směrem na Děčín Děčínská (jen 
k ulici K Loděnici), Hviezdosla-
vova, Mánesova, Národního od-
boje, Rybářská, Varšavská (od 
Národního odboje k Mariánské-
mu mostu), Zeyerova, Žukovo-
va, K Loděnici.
čtvrtek 2. 4.: 
sídliště Kamenný vrch 
Kamenná, Nová. 
Úterý 7. 4.: 
Střekov, nad tratí od ul. Žu-
kovova směrem na Děčín Bří 
Mrštíků, Českých bratří, Jese-
ninova, Kojetická, Poděbrado-
va, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Kre-
matoria. 
středa 8. 4.: 
Střekov, od ul. Kojetická smě-
rem na Novou Ves Do Kopečka, 

Dykova, Kubelíkova, Marie Hub-
nerové, Matěje Kopeckého, Na 
Hřebence, Na Rozhledu, Na Zá-
krutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabin-
ského, U Lesa, V Třešňové aleji.
čtvrtek 9. 4.: 
Střekov, pod tratí od Národní-
ho odboje směrem na Litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pi-
onýrů, Raisova, Střekovské ná-
břeží, Sukova, Těšínská, Tomáše 
ze Štítného, Třebízského, U Sta-
nice, Varšavská (mezi Národní-
ho odboje a Žukovovou), Želez-
ničářská.
pondělí 13. 4.: 
Střekov, nad tratí od ul. Žuko-
vova směrem na Litoměřice Ba-
rrandova, Dobrovského, Karla 
IV., Kollárova, Máchova, Kořen-
ského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni.
Úterý 14. 4.: 
Střekov, nad ul. Karla IV. smě-
rem ke hradu Ke Hradu, Ovčác-
ká cesta, Sokolská, Tolstého

osada, brná:
středa 15. 4.: 
Střekov, osada za hradem Bře-
zová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, 
Na Čihadle, Na Zacházce, Prů-
chodní, Slunečná, Svatojiřská, 
Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu.
čtvrtek 16. 4.: 
Brná Azalková, Doerellova, 

Hvozdíková, Jabloňová, Kara-
fiátová, Kladenská, Kolmá, Lá-
zeňská, Malá, Marušky Kude-
říkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Rezervací, Průjezdní, Ro-
dinova, Sebuzínská (mezi Slu-
nečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, 
Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá 
stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
pondělí 20. 4.: 
Brná Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, 
K Srdíčku, Ke Studánce, Ler-
montova, Pod Tratí, Rozces-
tí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, 
U Kapličky, U Potoka, U Toč-
ny, U viaduktu, V Průčelí, Zla-
tá stezka (mezi Jitřní a toč-
nou MHD).

sebUZín, církvice, svá-
dov, bUdov, oLešnice, oL-
šinky, kojetice, nová ves:
Úterý 21. 4: 
Sebuzín Sebuzín STŘEDA 22. 4. 
2015: Církvice Církvice 
čtvrtek 23. 4.: 
Svádov – levá strana od 
Vítězné (včetně) 
pondělí 27. 4.: 
Svádov – pravá strana 
Úterý 28. 4.: 
Budov, Olešnice, Olšinky Budov, 
Olešnice a Olšinky 
středa 29. 4.: 
Kojetice, Nová Ves Kojetice, 
Nová Ves
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Zhubněte bez diety a vezměte partnerovi dech
Chcete změnu? Vyrýsované 
křivky v nových plavkách, ob-
líbené džíny, do kterých byste 
se po porodu opět ráda vešla, 
vyhlédnuté svatební šaty, lu-
xusní plesová róba… jednodu-
še se chcete líbit? Chcete se 
cítit dobře a vypadat skvěle? 
Fyzická kondice a perfektní 
postava je křehká věc, není 
lehké je získat a stejně nároč-
né je si je dlouhodobě udržet. 
Všechno je to o motivaci.

Na začátku každé změny 
musí stát vaše osobní rozhod-
nutí. Rozhodnutí, že opravdu 
chcete změnu, která bude tr-
valá a která vás bude bavit. 

„Ke zdravému hubnutí pat-
ří kromě správného jídelníčku 
i pravidelný pohyb. Bez toho 

nebudete ve shazování přeby-
tečných kilogramů nikdy tak 
úspěšní, tvoří totiž většinu va-
šeho úspěchu. Vaše tělo se díky 
pohybu začne zbavovat tuku, 
a nikoliv svalů. Navíc u těch, 
kteří pravidelně cvičí, se zmen-
šuje riziko jojo efektu,“ říká tre-
nérka Contours Petra Švarcová

A jak by měl ideální trénink 
vypadat? Vhodné je kondiční 
cvičení mírné až střední in-
tenzity, jehož cílem je odbou-
rávání tuku a tvarování posta-
vy. Nejúčinnější je kombinace 
kardia (aerobní stanoviště, 
jízda na kole) a posilovacího 
cvičení na vhodných strojích.

Pokud chcete vidět výsled-
ky, musíte se hýbat alespoň 
třikrát týdně.

Cvičím, protože musím? Ne, 
protože mě to baví. S tím vám 
zaručeně pomohou trenérky ús-
teckého Contours. Zuzka Fílová 
se připravuje už druhý měsíc na 
soutěž Bikiny fitness a řada čle-
nek „maká“ na tvarování posta-
vy s ní. Výsledky jsou opravdu 
vidět. Petra naopak podporuje 
členky s klidnějším naturelem 
a vede mimo jiné i skupinov-
ky strečinku. Svalstvo celého 
těla posílíte s trenérkou Soňou 
Donátovou na závěsném systé-

mu TRX. Legraci si všichni užili 
při 2. kole ZUMBA maratonu 
s kubánským lektorem. Na du-
ben připravujeme workshop na 
flowing.

U nás jste stále pod vede-
ním, a tak se vám nemůže 
stát, že budete cvičit špatně.

Neváhejte, přihlaste se 
a vyzkoušejte týden zdarma. 
Chystáme Velikonoční nadíl-
ka v Contours fitness – přijďte 
8. a 9. dubna a využijte akce 
na členství.  zz

Kontakt:
Contours fitness pro ženy
Palác zdar, Dlouhá 1, Ústí nad Labem
tel.: 702 072 120
www.contours.cz/usti
www.facebook.com/contoursustinadlabem
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V Olešnici byla zahájena sanace svahu
Ústí nad Labem ve spolupráci s vybraným zho-
tovitelem zahájilo sanaci svahu v městské části 
Olešnice.  K sesuvu svahu došlo po přívalových 
deštích v roce 2010, následně se pohyb svahu 
zastavil. V roce 2014 byly zaznamenány opětovné 

pohyby svahu, proto bylo rozhodnuto o jeho defi-
nitivní sanaci. Přes zimní období bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Náklady 
činí přibližně 2,5 milionu korun. Stavba bude do-
končena dle uzavřené smlouvy do 30. června.  zu

Elektronický zápis 
do mateřských škol
I letos bude probíhat zápis do 
mateřských škol elektronic-
ky. Tento systém vygeneruje 
na základě předem daných 
kritérií bodové skóre dítěte, 
které je pro ředitelky v praxi 
závazné. Průběh přijímacího 
řízení a výsledné umístění 
bude přístupné online.

Vydávání přihlášek probíhá 
do 12. dubna. Přihlášku je mož-
no vyplnit elektronicky na in-
ternetové adrese: https:// 
zapisms.usti-nad-labem.cz.

Dítě lze přihlásit do libovol-
ného počtu školek. Do každé 
musí rodiče přijít osobně i s dí-
tětem a odevzdat přihlášku 
v papírové podobě. Přihlášky 
budou jednotlivé školky přijí-
mat od 14. do 15. dubna v době 
od 8.00 do 12:00 hodin a od 
13:00 do 16.00 hodin. Rodiče 
potřebují řádně vyplněnou při-
hlášku potvrzenou lékařem, 
rodný list dítěte a občanský 
průkaz. Přijímací řízení pro-
běhne od 21. dubna. Po tomto 
termínu dostanou rodiče infor-
maci o přijetí/nepřijetí dítěte 
do mateřské školy.

Poslední den pro zpětvzetí 
přihlášek je 11. května. Elektro-
nický zápis se neuskuteční do 
Internátní mateřské školy, Ústí 
nad Labem, Čajkovského 12 
a Mateřské školy Pohádka, Ústí 
nad Labem, Bezručova 7.  zu
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

JARNÍ 
SLEVY

33%

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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.

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.

SLAVÍME

LET20

Seriál: ústecká Severočeská vědecká 
knihovna slaví v roce 2015 kulatiny
V  dalších několika dílech se 
dozvíte o aktivitách, které jsou 
typické pro kulturní zařízení. 
Zmíníme se o besedách, au-
torských čteních, koncertech, 
filmových projekcích a výsta-
vách. Knihovna totiž nabízí 
svým uživatelům a návštěvní-
kům něco víc než jen půjčová-
ní dokumentů.  

Už v padesátých letech byl 
zakoupen do dětského oddě-
lení v ulici Velká Hradební 49 
promítací přístroj a pro děti 
se promítaly v sobotu odpo-
ledne filmy. V roce 1954 bylo 
uspořádáno 236 literárních či 
politických besed pro čtenáře. 
Prakticky obden je někde v Ús-
teckém kraji vedl pracovník 
knihovny. Knihovna v té době 
zorganizovala mnoho hlasi-
tých čtení, některá byla dokon-
ce ampliony rozšiřována do 
okolních ulic.

Po sametové revoluci, v září 
roku 1996, se ústecká knihov-
na k této činnosti opět vrátila, 
a to díky otevření přístavby vě-
decké části ve Velké Hradeb-
ní. Nad všeobecnou studovnou 
vznikla malá výuková místnost 

a 16. září 1996 v ní Čechoame-
ričan Václav Panocha seznámil 
přítomné s volbou americké-
ho prezidenta. Ústečané si tam 
zvykli chodit. Tak proč toho 
nevyužít? Knihovna navázala 
kontakt s tehdejšími reportéry 
cestopisného magazínu Kok-
tejl, kteří vždy v prvopočát-
ku jednou či dvakrát v měsíci 
uspořádali cestopisnou besedu 
pro knihovnu o zemi, kterou 
navštívili. Spolupráce se dále 
rozvíjí, návštěvníci stále cho-
dí a besedy se líbí. Nebyly to 
ale jen cestopisné besedy. Do 
knihovny přišli povídat o ke-
ramice Alena a Pavel Kartáko-
vi, o výtvarných uměleckých 

dílech našeho měs-
ta pohovořil prof. Ja-
roslav Brožek, s regio-
nální historií seznamovala 
Ústečany Helena Borská, o as-
tronomii dodnes hovoří  Milan 
Zigo. Výjimkou nebyla ani au-
torská čtení.

Rozšíření těchto aktivit na-
pomohlo vytvoření velkého 
víceúčelového sálu v ulici W. 
Churchilla 3. Sál byl totiž vy-
baven výkonným dataprojek-
torem, silným počítačem, dob-
rým ozvučením i mikrofony.

První beseda v novém sále 
proběhla 21. září 2001. Jana 
Patková spolu s Janem Škvá-
rou hovořili o Číně. Nejvytr-

valejším se však stal 
Mart Eslem, zakla-
datel Klubu sedmi 
kontinentů a člen 
Klubu českých ces-

tovatelů. Besedu 
o Francouzské Guya-

ně uskutečnil 23. listo-
padu 2005 a s knihovnou 

spolupracuje dodnes. Knihov-
na navázala spolupráci s polár-
níkem Jaroslavem Pavlíčkem, 
který později zval do pořadu 
Křeslo pro hosta rozličné osob-
nosti. První křeslo se konalo 6. 
dubna 2005 s názvem Domov 
v drsné Antarktidě.

Knihovna uspořádala de-
vět ročníků MFF Voda, moře 
oceány, spolupracovala s MFF 
Femina film, festivalem žen 
a o ženách. Nadále pomáhá při 
organizaci festivalu Jeden svět. 

Je toho ještě mnoho, co ús-
tecká knihovna pro Ústečany 
uskutečnila.  opk

Jeden výherce může využívat služeb 
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
otázka: 
Napište, na jaké téma letos Mart Eslem 
besedoval v knihovně.
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 18. 4.
Výherce z minulého čísla: i. sochorová
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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.

Podlahové studio 
moderních trendů 
a tradiční kvality

Již 18 let 
s vámi!

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
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  MEDIÁLNÍ PARTNEŘI TURNÉ 

SoutěžÍME s KABÁTY 
 o vstupenky na koncert  
O CD komplety 
OTÁZKY na www.zitusti.cz    
odpovĚDI NA redAkce@zitusti.cz 

Tisková prezentace 1/8 strany  
(92x63 mm), náklad 49000 nebo 
78000 ks do domácností                        
na Ústecku nebo Ústecku a Teplicku 
v titulech Žít Ústí a Žít Teplice 

               plus zdarma 
on line banner 300x242                         
s proklikem na stránky živnostníka 
na www.zitusti nebo www.zitusti        
a www.zitteplice  

             plus zdarma 
on line textová informace a foto 
na www.zitusti nebo www.zitusti               
a www.zitteplice  

3 prezentace za cenu jedné 
 informace:  tel. 602 464 749                           

obchod@zitusti.cz 
                       www.zitusti.cz 

jarní akce pro živnostníky 

              1+2 zdarma 
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