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Věra Páchová
Po divadle se 

mi nestýská
STRANY 8–9

Provedeme Vám nezávazně a zdarma 
tržní posouzení a prověření 
právního stavu Vaší nemovitosti.

Chcete zjistit cenu 
Vaší nemovitosti 
a bezpečně prodat?

www.sarto.cz

tel.: 605 254 384
člen Asociace 
realitních kanceláří ČR
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REALITNÍ POHOTOVOST

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

MC
20

15
SR

03



Kulturní tip Tomáše Alberta
V novém klubu Big 
Bang v květnu při-
pravujeme Elektro 
mafia sfing párty 
pro všechny, kteří 
mají rádi hudbu 
a oblékání z 30. 
let. – New York, jen 
to bude celé zaba-
lené v moderním 
kabátku – hudbu 
zprostředkují špič-
koví DJs. O týden 
později se může-
te těšit na ochutnávku vín 
s poutavým výkladem Mirka 
Sábo z Klubu přátel vín a Mar-
tina Macha, který provozuje 
vinotéku na Klíši. Tato akce 
vyvrcholí koncertem Justina 
Lavashe, bluesového mága 
z Velké Británie. Koncem mě-
síce května si u nás přijdou 
na své punkrockeři, vystoupí 
kapela The Fialky. Navíc slaví 
15 let a na Ústí rádi vzpomí-
nají, takže to bude parádní ve-
čírek. O den později vystoupí 
česká metalová kapela Krleš, 
pro znalé není potřeba říkat 
víc a v osm se potkáme v klu-
bu. Program okolních klubu 

momentálně ne-
stíhám sledovat, 
ale mohu dopo-
ručit vystoupení 
kapely Black 
Jack Na Kopečku 
a ústecké kapely 
Inventa Storca 
v ústecké Mumii. 
Dále dávám tip na 
víkendový festival 
ÚL-ET, který 
bude věnován 
adrenalinu při 

sjezdu letního kina na kolech 
a v neděli bude určen přede-
vším rodičům s dětmi. Bude 
se zde prezentovat velká řada 
ústeckých sportovních klubů, 
kdy zároveň mohou probíhat 
nábory způsobem: děti si 
nějaký sport oblíbí a rodiče 
si zjistí, co daný sport obnáší, 
například finančně. V nepo-
slední řadě bych chtěl pozvat 
na všechny domácí zápasy 
týmu amerických fotbalistů 
z SC Blades, kterým právě 
začala sezóna. Hraje se v Ol-
šinkach a slibujeme bohatý 
doprovodný program.

 Tomáš Albert, hudební klub Big Bang

ChabařoviCe
16–17/5 ChabařoviCká pouť
16/5 1200 autoCross 

Motoareál Chabařovice
16/5 1500 DesperáDi / KD Zátiší
16/5 2200 ohňostroj a ohnivý muž 

hřiště FK Slovan
17/5 1000 motopitbikeCross 

Motoareál Chabařovice

kulturní Dům ChlumeC
20/6 1400 ChlumeCké léto 2015

kulturní sál malé březno
23/5 2000 Florbalový ples

letní kino
13/6 1200 pivovarské slavnosti

hraD střekov
31/5 Dětský Den

Galerie emila Filly
do 20/5 ročníková výstava
27/5–30/6 Diplomky 15

zoo
1/5 první máj v zoo
16/5 po liščí stopě
23/5 světový Den želv
30/5 Dětský Den v zoo
5/6 noC snů

Dům kultury
4/5 1800 Duo jamaha
25/5 1900 hoří má panenko! 

divadelní představení

nároDní Dům
7/5 2000 bluesový večer 

v nároDním Domě

9/5 900 český viDeosalon 
krajská soutěž

12/5 2000 antiDiskotéka
14/5 2000 žalman a spol.
16/5 2000 stoletá Diskotéka 

haška a Dostála
19/5 2000 khaliF Wailin Walter 

bluesový koncert USA
20/5 2000 beseDa s joseFem klímou
23/5 2030 retroDiskotéka 

s tombolou
26/5 2000 jazz vitamin trio
28/5 1900 ujD a mike Watt 

a the missinGmen
30/5 2000 johnny mastro 

a mamas boys

skanzen zubrniCe
9–10/5 jarmark
26/6 Festival závislý zubr 2015

severočeská věDeCká knihovna
výstavy / W. Churchilla 3
do 12/5 manDala, Cesta světla 

a skryté světy
do 31/5 květen, lásky čas – 

řekněte to anGliCky
do 31/5 nepál, země šerpů 2
6/5–19/6 inspiraCe pravěkým 

uměnín
akCe / W. Churchilla 3
12/5 1100 seminář 

trénování paměti
12/5 1700 mozaika 

k seDmDesátCe knihovny
13/5 1700 moDena anD 

its Culinary Culture
22/5 1700 a 1900 listování.Cz

Galerie hraničář
do 26/5 toy box

činoherák Ústí (hraničář)
6/5 1930 slampoetry
11/5 1930 zámek
12/5 1930 Get on up
13/5 1930 zeptej se táty
15/5 1930 jazzvitamin
16/5 1930 klub rváčů / film
19/5 1930 jimmiho tančírna
20/5 1900 antarktiDa – 

k branám ráje
22/5 1930 milostný Dopis ženě, 

kterou nemilujeme
23/5 1930 2001 vesmírná oDysea
24/5 1500 prázDniny v římě
25/5 1930 nepropaDejte paniCe 

aneb ručníkový Den
28/5 1930 imaGinární lásky 

a vizualita ve Filmu
29/5 1930 kiesloWski
30/5 1500 Den Dětí v hraničáři

činoherák Ústí (střekov)
12/5 1900 ChuDí v loDži
15/5 1930 battle jokes
16/5 1400 posvíCení v huDliCíCh
17/5 1900 Dva páni z verony
20/5 1900 marlene DietriCh
21/5 1900 byli jsme tam taky
22/5 1900 kDe život náš je v půli se 

svou poutí
25/5 1900 zkroCení zlé ženy
27/5 1900 terminus (Spolek Kašpar)
29/5 1900 Don Quijote
31/5 1300 Den Dětí v činoheráu
31/5 1400 býk FerDinanD
31/5 1700 býk FerDinanD

severočeské DivaDlo
7/5 1900 poDivný příběh se psem
11/5 1900 proDaná nevěsta
13/5 1000 the beatles – the Doors
14/5 1900 CaFFé aussiG
15/5 1900 tosCa

17/5 1700 krásná helena
20/5 1000 kytiCe
21/5 1900 kytiCe
22/5 1900 baletní paroDie
23/5 1800 slavnostní konCert 

k 25. výročí Dívčího 
komorního sboru PF UJEP

24/5 1900 inDiCká banka
25/5 1900 osCar pro emily
26/5 1900 Cikánské kořeny/í
27/5 konCert zuš evy ranDové
28/5 1900 roDina je záklaD státu
30/5 1400 krajská postupová 

přehlíDka skupin 
scénického tance pro dospělé

31/5 1500 DrakopoháDky

muzeum
akCe
12/5 1800 májový konCert 

sborů ujep
13/5 1900 huDební uprChlíCi 

v řaDáCh sklaDatelů 
17.–19. století

16/5 1400 stíny paměti 
komentovaná prohlídka

19/5 1700 uChem jehly lokálního 
prostoru

21/5 1600 muzeum čte Dětem 
slaví 3. narozeniny

21/5 1700 zajímavosti 
českého střeDohoří

23/5 1400 Fenomén merkur 
komentovaná prohlídka

24/5 1400 sChiChtův let – 101 let 
komentovaná prohlídka

27/5 1700 jan hus a martin luther
28/5 1800 staré pověsti české 

vernisáž výstavy
29/5 1800–2400 muzejní noC 

návrat Přemysla Oráče domů
30/5 1000–1200 a 1300–1600 

Dětský Den v muzeu
výstavy
do 7/6 Fenomén merkur
do 31/12 neWseum

do 25/6 místa arChitektoniCkého 
vzDoru

do 12/7 sChiChtův let – 101 let
do 2/8 stíny paměti, putování po 

stopách vojenských letadel
do 19/7 jaroslav inGriš život a dílo
29/5–31/12 staré pověsti české
do 30/9 bombarDování 1945
5/5–31/5 počítačové obrázky 

starého Ústí
5/5–31/5 exponát měsíCe května
1/5–28/5 letaDla nebo létaCí stroje
do 29/5 pověsti v kniháCh

mumie
8/5 2000 Dj karol pikaču
9/5 2100 inventa storCa – 

křest ep + GaGarin
11/5 2000 projekt 100: klub rváčů
13/5 2000 aiD kiD & sestra
14/5 1800 literární večer
15/5 2000 Flexy Djs
16/5 2100 WilD tiDes
18/5 2000 zabijáCi
19/5 2100 parmount styles solo 

& a. epoChal & t. paluCha
20/5 1800 buChty a loutky: 

norská poháDka
22/5 2100 prinCess Chelsea 

+ attituDes afterparty
23/5 2100 proDavač & planety 

& leto
25/5 2000 melanCholia / poslední 

filmová projekce – 35mm film
29/5 2000 Dj hoFFee
30/5 2100 houpaCí koně

huDební klub biG banG
8/5 2000 retro maFia sWinG
9/5 2000 punk – roCk revie
15/5 2100 klinGon ConspiraCi
22/5 1900 justin lavash
22/5 2200 Űber niGht
29/5 2000 the Fialky, the smokers
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Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,1 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení 
vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

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.

Limitovaná edice Kia 
TOP se zvýhodněním 
až 165 000 Kč 

www.kia.com

Je v centru Ústí 
dost předzahrádek?

Petr Uher 
25let, operátor 
Ústí nad Labem
Myslím si, že 

předzahrádek je míň, než 
by bylo dobré. Na druhou 
stranu když vezmu v úva-
hu rozložení města, tak je 
to na uspokojivé úrovni. 
Každopádně, rád si zajdu do 
kaváren a jejich předzahrá-
dek na Lidickém náměstí.

Kateřina Wojtalik 
37 let, prodejce 
Ústí nad Labem
Chodíme rádi 

na předzahrádky a je jich 
v centru nedostatek. Město 
by si jich zasloužilo více. 
Žádnou vyloženě oblíbenou 
nemám.

Petra Votočková 
20 let, zaměstnaná 
Ústí nad Labem
Myslím, že v cent-

ru by jich mělo být rozhod-
ně více. Je to o kompromisu, 
měly by být v místech, kde 
neomezují chodce a naopak. 
Ráda zajdu na předzahrád-
ku k The Legends Rock Café 
a také k Pepe Lopez.

Radek Jakubec 
25 let, obchodník 
Ústí nad Labem
Zahrádek by 

v našem městě mohlo být 
více. Nejraději chodím do 
Pohádky vedle divadla a na 
Hnátu.

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
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Pivní jarmark vloni přilákal do centra Ústí tisíce lidí. foto: luboš hostek

Pivní jarmark se blíží
A n K e T A
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Ústí nad labem – Pětadvacet minipivovarů z celé republiky se předsta-
ví na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem. V sobotu 23. května 
se tu bude konat už pátý Pivní jarmark. Jeho součástí je už tra-
diční soutěž o jarmareční Máz, ale i kulturní program. Na dvou 
scénách vystoupí celá řada kapel i divadelních spolků, které 
potěší nejen dospělé, ale i děti. Vystoupí například Laura a její 
Tygři, Big Band Zdeňka Tölga, The Boom, Funky Town. Divadlo 
V Pytli, Sváťovo dividlo, flašinetář Honza z Ostrova a řada dal-
ších. Vedle stanů jednotlivých pivovarů zaplní Kostelní náměstí 
také jarmareční stánky s občerstvením a výrobky řemeslníků. 
Vstup je volný a padesátník z každého prodaného piva jde 
Nadačnímu fondu Plamínek naděje.  zu

Ta kultura
Víte, podle čeho 
se prý pozná 
kulturní národ? 
Podle toho, 
jak se chová 
k potřebným 

nebo seniorům. Někdy bych 
řekla, že v tom případě 
nijak zvlášť nebodujeme. 
Důchodová reforma je skoro 
mýtus, senioři téměř živoří 
a handicapovaní nemají na 
růžích ustláno.

Použiji příměr… Takovým 
handicapovaným seniorem 
by mohla být v prostředí na-
šeho města i ústecká diva-
dla. Koncepce kultury jsou 
jen slova a její financování 
je velmi vachrlaté. Tanečky 
kolem střekovského Čino-
heráku jsou už evergreen. 
A bídně je na tom i Severo-
české divadlo. Pořád dokola 
se řeší jednotlivé dotace, ale 
jak zafinancovat a dlouho-
době mít peníze pro divadlo, 
jehož soubor získal i několik 
nejvyšších hodnocení v obo-
ru ve formě sošek Thálie, 
hodně kulhá. Doteď divadlo 
financoval kraj, letos bude 
muset i město. A musí ně-
kde najít 50 milionů, jinak 
to s divadlem půjde z kopce.

V nadsázce jsem nedávno 
v tomto sloupku obětovala 
ústecká divadla ve prospěch 
povodní. Nerada bych ale, 
aby ta naše divadla doo-
pravdy padla. Vy ano? 
 
 
martina seewaldová
šéfredaktorka
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Zdevastované garáže koupí radnice
Předlice – Ruiny garáží v Marxově se rozhodla od-
koupit radnice centrálního obvodu. Za objekty, na 
jejichž stavu se podepsali především bezdomovci 
a sběrači kovů, chce dát radnice jejich majite-

lům po tisícikoruně. Po odkoupení budou garáže 
srovnány se zemí. Volné pozemky by měly být 
nabídnuty k prodeji. Stejný postup chce město ap-
likovat i v případě dalších zchátraných budov.  vv

K diplomu ještě 
digitální odznak
Ústí nad labem – První vysokou 
školou v Česku, která svým 
absolventům kromě papíro-
vých diplomů uděluje také 
digitální odznaky, je Fakulta 
sociálně ekonomická Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Ty umožňují 
absolventům snadněji svému 
okolí oznámit, jakou školu 
vystudovali. Lze je využít v on-
-line životopisech, sociálních 
sítích i osobních stránkách. 
FSE udělila odznaky již tisícům 
svých absolventů.  vv

Ústecká levhartice se 
zabydluje v Olomouci

Krásné Březno – Mladá samice 
levharta mandžuského se 
odstěhovala z ústecké zoo do 
Olomouce. Přesun bezmála 
dvouleté levhartice Suiyany 
nebyl snadný. Zvíře bylo nutné 
uspat, pak zkontrolovat jeho 
zdravotní stav, naočkovat 
a pak teprve přemístit do 
transportní bedny. Důvodem 
odchodu Suiyany bylo zacho-
vání chovu. V Olomouci na ni 
totiž čeká samec Edward.  vv

Rehabilitace doma zkracuje dobu rekonvalescence
Domácí rehabilitační péče je 
ve všech vyspělých zemích 
považována za nedílnou 
součást zdravotního systému. 
V Ústí nad Labem ji poskytuje 
agentura domácí péče ACME. 
Podle její jednatelky Štěpánky 
Tomsové je tato služba vhod-
ná pro pacienty všech věko-
vých kategorií, kteří vyžadují 
krátkodobou pomoc v době 
rekonvalescence po akutních 
operačních výkonech nebo 
úrazech. U pacientů chronic-
ky nemocných se předpokládá 
dlouhodobá spolupráce.

Jak domácí rehabilitace 
probíhá?
Kvalifikovaný fyzioterapeut 
dochází za klientem domů, 
cvičení probíhá podle stano-
veného plánu, který se řídí dle 

doporučení ošetřujícího lékaře. 
Veškerá péče je zcela individu-
ální, s ohledem na konkrétní 
požadavky každého klienta.

V čem je domácí rehabilitace 
lepší než ta ve zdravotnic-
kých zařízeních?
Hlavním přínosem rehabili-

tace v domácím prostředí je 
zpomalení ztráty funkčních 
schopností klienta, udržení 
jeho soběstačnosti a prevence 
imobilizačního syndromu, 
který vzniká při dlouhodobém 
omezení pohybu. Je prokázá-
no, že u pacienta, o kterého 
je pečováno v jeho domácím 
prostředí, se doba zotavení 
výrazně zkracuje a chronicky 
nemocní se lépe vyrovnávají 
se svým handicapem a lépe 
přijímají svoji životní situaci.

Co přesně sestřičky z ACME 
klientům nabízejí?
Mezi nejčastěji poskytované 
úkony patří individuální lé-
čebná tělesná výchova k posí-
lení oslabeného a k protažení 
zkráceného svalstva, centrace 
kloubů, cvičení s theraban-

dem a overballem, nácvik 
lokomoce a mobility – verti-
kalizace, nácvik posazování 
a chůze. Ale také užívání pro-
tetických pomůcek, jako jsou 
hole, berle, chodítka, ortézy či 
protézy, nácvik soběstačnosti, 
každodenních potřeb a čin-
ností vycházejících z reálných 
podmínek domácího prostře-
dí, mobilizace periferních 
kloubů a páteře, techniky 
měkkých tkání. Mimo to naše 
sestřičky provádějí i instruk-
táž a zácvik pacienta a jeho 
rodinných příslušníků.  pr 

KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz

P o r A D n A

I N Z E R C E

Jan Plachý
PŘIVEZU – ODVEZU

COKOLIV – KAMKOLIV
mobil: 720 417 446

e-mail: jan.pla@seznam.cz

stěhování a vyklízení odvoz věcí 
všeho druhu výkup sběrného 

papíru rekonstrukce bytových 
a nebytových prostor malování 

bytů a domů včetně úklidu
www.stehovaniteplice.cz

Nadšenci chtějí zrekonstruovat 
historický letecký závod
Ústecko – Dvě stě tisíc korun po-
třebují filmař a letec Miroslav 
Oros a historik Martin Krsek, 
aby mohli zrekonstruovat 
a natočit letecký závod, který 
se odehrál před 101 lety. Šlo 
o největší aviatickou soutěž své 
doby v Rakousku-Uhersku. Vy-
hlásili ji majitelé ústecké továr-
ny na mýdlo bratři Schichtové. 
Letělo se z Vídně přes Prahu, 
Terezín a Ústí nad Labem do 
Brna, Raabu a Budapešti, trasa 
měřila tisíc kilometrů a zdolat 

se ji pokusilo dvanáct posádek. 
Šlo o na svou dobu velmi nároč-
ný závod, jeden pilot dokonce 
zahynul. „Další se při haváriích 
a nouzových přistáních zranili 
a rozbili své stroje. Byla to 
velmi dramatická a veřejností 
masivně sledovaná událost,“ 
přiblížil Martin Krsek.

Jedinou překážkou pro zre-
alizování plánů jsou finance. 
Oba badatelé požádali veřej-
nost, aby se jim na natočení 
dokumentu složila.  vv

Do Chlumce se 
vracejí cyklobusy
chlumec – Dopravní podnik vy-
slyšel prosby cyklistů a znovu 
zavedl do Chlumce cyklobusy. 
Od začátku měsíce jsou tak 
linky 20 a 21 opět opatřeny 
držáky na kola, na které se 
vejde až 45 bicyklů. Linkou 
číslo 20 se dá dojet z Ústí, do 
Chlumce přes Zadní Telnici až 
do Varvažova. Jedenadvacítka 
jezdí z Ústí a Chlumce přes 
Petrovice až do Tisé.  zt

Ústí dá na rozvoj 
cyklistiky miliony
Ústecko – Na investiční akce, 
které by měly zpříjemnit 
pohyb cyklistů po městě, 
magistrát vyčlenil necelých 
pět milionů korun. Díky pe-
nězům se tak realizace dočká 
cyklostojan u nádraží vzešlý 
z veřejné desginérské soutěže, 
která proběhla vloni.  vv

Úředníci čelí žalobě
Ústí nad labem – Státní zástupce 
obžaloval tři úředníky ústecké-
ho magistrátu ze zneužití pra-
vomoci úřední osoby. Důvodem 
je údajné netrestání přestupků 
za nezaplacené parkování.  vvMC
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Komise vybírá návrhy na stavbu v kampusu
Klíše – Porota složená z renomovaných archi-
tektů a dalších odborníků vybírá z návrhů na 
výstavbu Centra přírodovědných a technických 
oborů v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně. Návrhy do veřejné architektonické 
soutěže bylo možné předkládat od února do 
dubna. „Do soutěže se přihlásil dostatečný 
počet účastníků. Pět porotou vybraných návrhů 

postoupí do druhého kola, z něhož vzejde ví-
tězný projekt,“ dodala k výběru autora budoucí 
stavy Centra přírodovědných a technických 
oborů mluvčí univerzity Jana Šiková. Univerzita 
zatím podle zákona nesmí zveřejňovat infor-
mace o průběhu soutěže. S vítězným návrhem 
bude veřejnost seznámena až v létě. Výběrové 
řízení zakončí výstava došlých návrhů.  vv

Policie stíhá 
exstarostku Neštěmic
neštěmice – Policie obvinila kvůli 
údajně nevýhodné smlouvě na 
opravu chodníků ze dvou trest-
ných činů bývalou starostku 
Neštěmic Miloslavu Válkovou. 
Stíhá ji pro zneužití pravomoci 
úřední osoby a pokus porušo-
vání povinností při správě cizí-
ho majetku. Z právní kvalifika-
ce vyplývá, že za tyto skutky 
hrozí až pět let vězení.  zu

I N Z E R C E

Sníte o dokonalém výstřihu?
Pokud ano, právě teď je nejvhodnější doba si přání splnit!
Esteticusti přichází letos jako jedna z prvních klinik s nejbezpečnějšími 
a nejkvalitnějšími implantáty na světě za bezkonkurenční cenu 64 950 Kč.
Oproti běžné ceně ušetříte 11 000 Kč. Nejmodernější ergonometrické prsní implantáty 
se pyšní bezpečnostní technologií Q-chip. Jsou přirozené na dotek i pohled.

Objednejte se na konzultaci už nyní.
Akce končí už 30. června.

Esteticusti – Klinika plastické, estetické a laserové medicíny
T.: +420 475212047  /  M.: +420 775122031  /  E.: info@esteticusti.cz
Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem / www.esteticusti.cz

Klinika 
s tradicí 
od roku 
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Adler staví své sídlo u obytné čtvrti
skorotice – Nově budované sídlo firmy Adler, kterou spoluvlastní 
náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas (PRO!Ústí). Pat-
rová budova se totiž staví ve Skoroticích vedle satelitního městeč-
ka. Tam bydlí řada ústeckých politiků. Proč Adler staví na zelené 
louce, nikoli v brownfieldu, tedy způsobem, který sám u jiných 
kritizuje, Hausenblas odpověděl: „Polovinu firmy Adler má partner, 
který tak dramaticky jako já Skorotice nevidí. Navíc nikde nebyl 
v okolí vhodný a připravený brownfied, kde bychom mohli stavět.“ 
Protože firma potřebovala co nejdříve nové sídlo, nezbylo prý nic 
jiného, než stavět ve Skoroticích. Hausenblas se obhajuje také tím, 
že v nové budově najde zaměstnání o čtyřicet lidí více než v původ-
ních prostorách, kromě toho půjde o budovu ekologickou.  vk

Plamínek a běžci pomohli Ríšovi
Brná – Charitativní běh po Lab-
ské cyklostezce vynesl 48 831 
korun pro nadaci Plamínek 
naděje. Vybrané peníze jsou 
určené pro desetiletého Ríšu 
Jozífka z obce Povrly, kterému 
za ně rodiče pořídí speciálně 
upravené kolo. Ríša je velký 
sportovec a narodil se s vý-
vojovou vadou horní a dolní 
končetiny.  vv

Na dopravu půjde 
přes 190 milionů
Ústecko – Na investiční akce, 
které by měly zpříjemnit pohyb 
cyklistů po městě, magistrát 
vyčlenil necelých pět milionů 
korun. Díky penězům se tak re-
alizace dočká cyklostojan u ná-
draží vzešlý z veřejné designer-
ské soutěže, která proběhla 
vloni. Z peněz bude opravena 
také komunikace podél Klíšské-
ho potoka a zřízení cyklopruhů 
v ulici Neštěmická a přípraví 
se propojení cyklistické stezky 
a prostoru Zanádraží přes most 
Dr. E. Beneše.  vv

Kabáty mají jisté 
první výherci
Ústí nad labem – Prvních deset 
výherců párů vstupenek na červnový 
koncert skupiny Kabát a k tomu výher-
ce cD kompletu skupiny z posledního 
turné odměňují časopisy a weby Žít 
Ústí a Žít Teplice po prvním soutěžním 
kole 10. dubna. správně odpovědělo, 
že do diskografie skupiny nepatří 
album Divá Bára, 389 ze 412 sou-
těžících. vylosovanými výherci páru 
vstupenek jsou Jan urgoš z Trmic, 
zdeněk Duda z Krásného Března, 
Jitka milnerová z Duchcova, Jan Tichý 
z Teplic, veronika váňová z Teplic, 
a cD komplety Kabátů získává sylvie 
Buchlová z litvínova a Jana Dresslero-
vá z Prosetic. výhercům blahopřejeme 
a ceny odesíláme poštou tak, aby je 
našli ve své schránce do 11. května.

Druhé kolo soutěže, ve kterém půjde 
opět o 10 vstupenek a dva cD komplety 
Kabátů, proběhne na www.zitusti.cz 
a www.zitteplice.cz 10. května. Připo-
mínáme, že odpověď na zobrazenou 
otázku je nutné odeslat na redakce@
zitusti.cz nebo redakce@zitteplice.cz 
ve stejný den, tedy 10. května. nezapo-
meňte uvést adresu, na kterou výherci 
odešleme cenu.  zu

Chuderov má 
nejlepší obecní web
chuderov – Celostátní Zlatý 
erb za nejlepší webové 
stránky v kategorií obcí se 
po dvou letech opět vrátil 
do Chuderova. Obce a měs-
ta Ústeckého kraje bodují 
v této soutěži pravidelně. 
V minulosti vavříny pravi-
delně získávaly například 
web města Most nebo 
obce Tisá.  vv

Bývalé jesle budou 
sloužit radnici
střekov – Budova někdejších 
dětských jeslí v ulici Kubelí-
kova na Střekově bude nově 
využívat radnice. Střekovští 
chtějí v objektu do konce 
října vytvořit zázemí pro 
pracovníky veřejně prospěš-
ných prací.  zu

Vodárny vyměňují 
stoleté vodovody
střekov/Žandov – Lidé ze 
chlumecké čtvrti Žandov 
a obyvatelé Střekova se 
musejí obrnit trpělivostí. 
Severočeská vodárenská 
společnost u nich začala 
měnit staré a poruchové 
vodovody. Výměna potrubí 
potrvá až do 31. října.  vv

s o u T ě Ž
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Výstavba truck 
centra se posouvá
Petrovice – Investor firma ABP 
Plzeň chystaného truck centra 
u Petrovic musí dopracovat do-
kumentaci ke svému záměru. 
Po firmě to chce ministerstvo 
životního prostředí, které 
se stavbou zabývalo v rámci 
zákonem předepsaného posu-
zování jejího vlivu na životní 
prostředí. Zahájení stavby se 
tak posouvá v řádu měsíců.  vv
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Úředníci to schytali, ale proč nedostali od politiků jasné zadání?
Zastupitelka Květoslava Čelišová 
(KSČM) označuje prohlášení politi-
ků, že za chyby a průtahy při dubno-
vém jednání zastupitelstva mohou 
úředníci, jako alibistické a součas-
nou koalici za málo akceschopnou.

„Poslední zasedání zastupitelstva 
bylo velmi, velmi nepřipravené. Ma-
teriály neúplné, řada příloh zastara-
lých. Rozhodování zastupitelů je pak 
ovliněno chybami a táhne se do ran-
ních hodin. Jestli to tak půjde dál, 
tak příští jednání zastupitelstva skončí 
bez efektu v osm hodin ráno. To není nor-
mální. Politici to svádí na úředníky, kteří 
jim připravili podklady, ale to je alibis-
mus. Úředníci pracují podle zadání, tak 
zřejmě nedostali dobré zadání. Dotační 
návrhy nebyly podpořeny argumenty, ne-
došlo ani na slibované vyúčtování dotace 
Činoherního studia. Je to čím dál horší 
a nevidím posun v tom, že by se nováč-

ci v politice už zaučili. 
Je to nejviditelnější v re-
zortech PRO!Ústí, u Jany 
Bohuňkové či Jaroslava 
Haidlera,“ říká Květosla-
va Čelišová.

Tvrdíte, že je to čím dál 
horší. V čem konkrétně?
Koalice v tomto složení 
je zjevně málo akce-
schopná. Místo obhajo-

vání neprofesionality by měly nastou-
pit činy. Město potřebuje stabilitu ve 
financování, v sociální oblasti, v kultuře, 
včetně velkého divadla a také ve sportu. 
Nejsem ta, která má hodnotit plnění 
volebních slibů, ale už je dávno po sto 
dnech vlády nového vedení města a žád-
ná koncepce není na stole, to nemluvím 
o předvolebních hitech regulace hazardu 
a transparentní podpoře divadel. Koalice 

si řadu problémů způsobila uzavřeností 
komisí pro opozici. V komisích se mohla 
řada návrhů projednat a zabránilo by se 
chaosu na jednání zastupitelstva.

Proslýchá se, že městská koalice 
ve složení ANO a PRO!Ústí do léta 
nevydrží. Víte o tom něco?
To se proslýchá? No, pokud by skutečně 
došlo k rozdělení koaličního vedení měs-
ta, my nejsme ti, kteří chtějí za každou 
cenu do nové rady. My jsme tu pro lidi, 
ne pro funkce. Podpoříme ve vedení 
města každého, kdo to s ním myslí dobře. 
A to není o stranách, ale o lidech, kteří 
by měli být v čele. Je ale na hnutí ANO, 
aby si vyhodnotilo úspěšnost partnerství 
s PRO!Ústí. KSČM nechce žádnou koalici 
rozbíjet a ani tvořit, protože tomu neod-
povídá náš volební výsledek, ale jsme při-
praveni podpořit takovou koalici, která 
bude akceschopná, ne všehoschopná.  pr

Pavla může jet na ozdravný pobyt se školou
Ústí nad labem – Při otevření nové 
značkové prodejny oken a dve-
ří společnosti Vekra v Ústí nad 
Labem byl předán nadačnímu 
fondu Plamínek naděje dárko-
vý šek v hodnotě 10 000 korun. 
Ústecký fond pomáhá handi-
capovaným dětem z regionu. 
Spolu s ředitelkou Plamínku 
naděje Janou Procházkovou si 
šek převzala i patnáctiletá Pav-
la Ulrychová. „Pavla má Willi-
amsův syndrom, což je vzácná 

genetická porucha,“ řekla
Procházková. Dívka navštěvuje 
speciální školu Pod Parkem. Má 
ráda zvířata, hlavně kočky a psy. 
Proto ve škole navštěvuje hodi-
ny canisterapie a felinoterapie. 
„Pavla je závislá na péči rodičů, 
především maminky, protože 
tatínek je upoután na invalidní 
vozík. Za darované peníze po-
jede na ozdravný pobyt k moři, 
který organizuje škola,“ dodala 
ředitelka Plamínku naděje.  zu

Atrium magistrátu ovládne dechovka
Ústí nad labem – Asi největší akce 
pro dříve narozené v Ústí se 
uskuteční 23. května v atriu 
magistrátu. Pravou českou 
veselici se Lubomír Machoň 
z pořadatelské agentury Dream 
PRO rozhodl uspořádat proto, 
že se na seniory zapomíná.

Připravujete Pravou českou 
veselici. Co je to za akci a kde 
bude?
Studenti mají Majáles, rockeři 
své festivaly a senioři… na ty 
se nějak zapomíná, proto jsme 
se rozhodli připravit hudební 
akci zaměřenou právě pro naše 
rodiče a prarodiče a vykouzlit 
jim na tváři úsměv. Hudební 
festival, kde si budou moci 
zazpívat své oblíbené písničky 
z jejich mládí a zatancovat si 
na ně. Dechovky Vinšovanka, 
Krajanka nebo Moravanka, 
z popovějších hvězd pak Petr 
Spálený a Miluška Voborníko-
vá a další vystoupí v sobotu 
23. května od 13 hodin v atriu 
magistrátu v Ústí nad Labem.

Proč jste se rozhodl uspořá-
dat akci pro seniory?
Rádi bychom rozšířili nabídku 
programů pro seniory a připra-
vili jim jejich festival pod širým 
nebem. Nejdříve jsme plánovali 
akci uspořádat v Letním kině, 
ale po dohodě se seniorskými 
kluby jsme jej přesunuli z dů-
vodu bezbariérového přístupu 
právě do atria magistrátu.

Na co se mohou návštěvníci 
ještě těšit?
Na jedny z nejlepších de-
chových souborů u nás, dále 
na soubory Krajanka, Josefa 
Zocha nebo kapelu Kapka. Ale 
to není vše, přivítáme i hosty, 
kteří mají zajímavý svůj životní 
příběh a umí se o něj podě-
lit. Jedním z nich je i Martin 

Krsek, který přijde za ústecké 
Muzeum a bude zde návštěvní-
kům vyprávět o Ústeckých nej 
a Největších ústeckých ženách. 
Nebudou samozřejmě chybět 
stánky s občerstvením a stánky, 
kde si budou moci nejen senioři 
vyzkoušet různé zajímavosti.

Veselice v Ústí je první akcí ta-
kového druhu, chystáte další?
Rádi bychom s Pravou českou 
veselicí oslovili jednotlivá města 
a obce a zavítali s tímto koncep-
tem akce právě na náměstí či do 
kulturních domů. Rádi bychom 
přijeli s Pravou českou veselicí 
za seniory blíž. Ale to je otázka 
příštího roku a dalších let.

Předprodej vstupenek je 
v Hypermarketu Globus.  zu

Přivydělejte si 
v Krušných horách
Krušné hory – Čištění lesních 
školek, ochrana stromů proti 
okusu a především výsadka 
stromků, tím vším si můžete 
v příštích měsících přivydělat 
v Krušných horách. Společnost 
Lesy ČR zahájila nábor brigád-
níků na sezónní práce. Jedinou 
podmínkou pro práci v lese je 
tělesná zdatnost. Brigádnické 
výpomoci využívají lesníci 
tradičně. Vloni na sezónní 
práce jen prostřednictvím 
úřadů práce přijali 33 lidí. Do 
prací v Krušných horách se 
Lesy ČR chystají investovat asi 
80 milionů korun.  vv

Přihlaste se do ankety 
Živnostník roku
Ústecko – Až do posledního 
květnového dne je možné se 
hlásit do soutěží Firma roku 
a Živnostník roku. Zúčastnit 
se mohou malé a střední firmy 
působící v Česku s nejméně 
dvouletou účetní historií 
a s obratem do 1,5 miliardy 
korun a živnostníci, kteří jsou 
minimálně jeden rok vlastníky 
platného živnostenského listu 
nebo jiného zákonného opráv-
nění k podnikání. Soutěží se 
nejprve ve třinácti regionál-
ních kolech, jejich vítězové 
pak postupují do kola celo-
státního. Vloni získal titul Živ-
nostníka roku Ústeckého kraje 
kovotlačitel Ladislav Hruška, 
nejlepší firmou v kraji odbor-
níci zvolili výrobce přírodní 
kosmetiky společnost Nobilis 
Tilia. Registrovat se můžete na 
adrese www.firmaroku.cz.  vv

za peníze pojede Pavla na ozdravný 
pobyt. foto: petr berounský
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Na magistrátu přibude sedm pracovních míst
Údajné personální poddimenzování mnoha od-
borů magistrátu vedlo radu města Ústí nad La-
bem k navýšení počtu tabulkových míst o sedm. 
Od roku 2009 se počet zaměstnanců magistrátu 
snížil ze 405 na 366. Kvůli přechodu vyplácení 
dávek státní sociální podpory z obcí na stát 
bylo čtrnáct lidí převedeno na úřad práce. Další 
lidé odešli v souvislosti s organizačními změna-
mi, uvedla mluvčí města Romana Macová: „Byly 
postupně rušeny mnohé odbory, ale naopak 
přibývaly agendy a další nárůst agendy se opět 
od roku 2016 předpokládá.“

Nová místa budou rozdělena mezi několik od-
borů. Dvě připadnou na odbor rozvoje města. 
Jeden z úředníků, který je obsadí, bude mít na 
starost dotace pro oblast školství, druhý pře-

vezme část agendy po tajemníkovi Dobrovolné-
ho svazu obcí jezera Milada. Tajemník se totiž 
bude nově věnovat pouze projektu jezera.

O další dva zaměstnance posílí odbor kance-
láře tajemníka magistrátu. První bude mít na 
starost zápisy z jednání rad a zastupitelstva 
a vedle toho bude působit i na právně-ekono-
mickém oddělení. Druhý zaměstnanec dosta-
ne na starost agendu úřední desky a záležitosti 
s tím související.

Dvě místa dostane také odbor kontroly, a to 
kvůli novele zákona o pozemních komunikacích, 
která podle vyjádření mluvčí magistrátu zname-
ná nárůst agendy o více než polovinu. Poslední 
sedmé místo přijde na odbor školství. Bude spo-
jeno s prací drogového koordinátora.  vv

Posila Ústecké polikliniky: ortoped pro bolesti velkých kloubů
Jedno z největších soukromých 
ambulantních zařízení v kraji 
ÚSTECKÁ POLIKLINIKA rozši-
řuje svůj tým lékařů. Nejnověj-
ší posilou je ortoped Jan Riegl.

Proč jste se rozhodl přijít do 
ÚSTECKÉ POLIKLINIKY?
Stále přibývá pacientů, což 
souvisí s mojí expanzí směrem 
k ortopedii. Potřeboval jsem 
více prostoru pro vyšetření 
pacientů a také mít kapacitu 
a možnost pacienty odopero-
vat. ÚSTECKÁ POLIKLINIKA 
mi v těchto směrech vyšla 
vstříc, ctí moje podmínky, 
a proto došlo k dohodě.

V čem je toto pracoviště výji-
mečné či zajímavé?
Je vidět, že vlastník investuje 
velké peníze do rekonstrukce 
objektu, láká mladé schopné 
lékaře, snaží se rozšířit spek-
trum lékařských odborností 
a výkonů a vytváří prostředí 
příjemné jako pro pacienty, tak 
pro zdravotnický personál.

Na co jste expertem?
Postgraduálním vzděláním 
jsem úrazový chirurg, tomuto 
oboru se věnuji již od předpo-
sledního ročníku na vysoké 

škole. Měl jsem tu možnost 
profesně vyrůstat na špičko-
vém oddělení úrazové chirur-
gie, které svým rozsahem po-
skytovaných výkonů výrazně 
zasahuje i do oboru ortopedie, 
a tímto jsem byl ovlivněn i já. 
V současné době se nejvíce 
věnuji akutním a chronickým 
obtížím velkých kloubů – 
koleno, rameno, hlezno, loket 
a v poslední době i kyčel.

Neustále se snažím zdokona-
lovat v artroskopické opera-
tivě těchto kloubů, jezdím na 
kurzy a workshopy do zahra-
ničí. Troufnu si tvrdit, že jsem 
schopen diagnostikovat a ná-
sledně konzervativně či opera-
tivně vyřešit většinu poruch ve 
zmiňovaných kloubech. U ky-
čelního kloubu je to trochu 
složitější, s diagnostikou není 

problém, leč artroskopickou 
operaci kloubu je v tuto dobu 
schopno poskytovat jen něko-
lik pracovišť v republice, nám 
zde v Ústí nad Labem zatím 
při operacích asistuje MUDr. 
Kautzner z Fakultní nemocni-
ce Motol. Abych to shrnul, stal 
se ze mne v posledních letech 
vlastně ortoped pro bolesti vel-
kých kloubů.

Jaké jsou moderní trendy 
v traumatologii?
O moderních trendech v trau-
matologii bychom se mohli 
bavit dlouhé hodiny. Ale jako 
všechny operační obory, i trau-
matologie se již léta rozvíjí 
miniinvazivní operativu, která 
je v první řadě méně zatěžující 
pro organismus, umožňuje 
rychlejší hojení a návrat k běž-
nému životu a v neposlední 
řadě příjemnější pro pacienta 
vzhledem k menším jizvám po 
výkonech. Samozřejmostí je 
rozvoj již zmíněné artroskopie, 
kterou můžeme využít i při 
operacích zlomenin, které 
zasahují do kloubu. Můžeme 
si tak zrakem ověřit správné 
ošetření zlomeniny a nemu-
síme se spoléhat jen na RTG 
obraz na sále.  mse

Pětatřicetiletý MUDr. Jan Riegl 
vystudoval II. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze, má 
atestaci v oboru úrazové chirur-
gie. Je členem České společnosti 
pro úrazovou chirurgii a AO Trau-
ma. Pracoval ve Zdravotnické 
záchranné službě Ústeckého kra-
je, na Klinice úrazové chirurgie 
ústecké Masarykovy nemocnice. 
Byl lékařem reprezentačního 
družstva dorostenek a juniorek 
ČR v házené. Certifikované kurzy 
a stáže: AO Trauma Basic Course, 
Seč, Stáž v Ústavu plastické 
chirurgie a chirurgie ruky Vysoké 
nad Jizerou, AO Trauma Advance 
Course, Seč, Advanced shoulder 
arthroscopy, Rotterdam, AO 
Trauma Masters Course, Davos, 
Arthrex Knee and Shoulder Cour-
se ArthroLab, Mnichov.

MUDr. Jan Riegl

P r o F i l

I N Z E R C E

MC2015KAB03

Podnikům na severu 
se vloni dařilo
Vyšší tržby a také vyšší 
platy byly podle zjištění 
Českého statistického úřa-
du minulý rok ve firmách 
s více než sto zaměstnanci 
v Ústeckém kraji. Takových 
podniků je v kraji 159 a vloni 
jim meziročně stouply tržby 
o 8,7 procenta na více než 
360 miliard korun.

Mzda zaměstnanců těchto 
firem vloni vzrostla o dvě pro-
centa na průměrných 28 205 
korun. V menších podnicích 
je asi o dva tisíce nižší.  vv
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Věra Páchová: Po divadle se   mi nestýská

Už rok nejste v divadle. 
Stýská se vám?
Ne.

Opravdu?
Opravdu. Stále mám koncerty, 
takže když si chci zazpívat, 
pořád možnost mám. A hlav-
ně se mi nestýská po tom 
prostředí, které v divadle 
momentálně panuje. Je pro mě 
velká úleva, že tam nemusím. 
Odstartovala jsem úplně nový 
život, od nuly. Otevřely se mi 
obrovské možnosti dělat to, co 
mě baví. Mohu si rozvrhnout 
svůj čas, určit si, kde a kdy 
budu, s kým se potkám. Úplná 
paráda. A s lidmi z divadla, se 
kterými se chci vidět, s těmi 
se vídám i nadále. Dcera úpl-
ně zajásala, protože má dvě 
děti a žije na Moravě: Sláva, 
babička je volná! A co se 
týče profese, už jsem si svoje 
odzpívala. Mě už by nic velké-
ho nečekalo. Kdybych zůstala, 
už bych jen paběrkovala na 
drobných rolích. Skutečně, 
takhle je mi dobře.

Takže se necítíte být „za-
pšklou bývalou zaměstnanky-
ní“, jak vás po vašem vystou-
pení na únorovém jednání 
městského zastupitelstva na-
zval zastupitel Pavel Dlouhý?
Vyjádření pana Dlouhého 
jsem moc nepochopila. Moje 
připomínka se týkala výmě-
ny vedení divadla, o které se 
mluví. Řekla jsem, že jestli 
k výměně dojde, mělo by se 
to udělat tak, aby se působení 
starého a nového vedení pře-
krývalo. Aby se ti, co přijdou, 

mohli rozhlédnout a v klidu 
divadlo převzít. Protože si 
neumím představit, že člověk, 
který ví, že bude odcházet, 
bude s velkou vehemencí 
chystat novou sezónu. Moje 
připomínka nebyla osobní. 
Mně to už může být jedno, už 
rok v divadle nejsem. Ozvala 
jsem se, protože divadlo dobře 
znám, mám ho ráda a chtěla 
bych, aby fungovalo.

Dočetla jsem se, že původní 
profesí jste učitelka a ke zpí-
vání jste se dostala až v do-
spělém věku. Je to vážně tak?
Ano, jsem kantorka. Mám filo-
zofickou fakultu v Olomouci, 
hudební výchovu a němčinu. 
Po absolutoriu jsem nastou-
pila tady v Ústí na gympl do 
Jatečky. Když jsem se po dvou 
mateřských do školy vracela, 
přesvědčil mě kolega, že bych 
měla zkusit jít do divadla do 
sboru, že tak budu mít více 
času na děti. Mívali jsme ve 

škole nulté hodiny od sedmi, 
a se dvěma malými dětmi to 
bylo hlavně v zimě dost tristní. 
Proto mi kolega řekl: „Zkus 
to aspoň na dobu, kdy budou 
děti malé. V divadle se začíná 
zkoušet v deset, to znamená, 
že děti můžeš dávat do školky 
v klidu až na osmou, odpole-
dne s nimi můžeš být doma 
a večer, až půjdeš do divadla, 
s nimi bude manžel. Navíc máš 
dva měsíce prázdnin stejně 
jako ve školství.“

A tak jste to zkusila....
Tím, že jsem byla hudebník 
a věnovala jsem se zpěvu už 
dřív, řekla jsem si, proč ne. 
Manžel mě taky podpořil. Šla 
jsem platem dolů, samozřej-
mě. Mysleli jsme ale, že budu 
v divadle jenom pár let, než 
děti vyrostou. Začala jsem ve 
sboru, ale pak jsem začala 
dostávat i sólové příležitos-
ti a úplně jsem tam uvízla. 
Zjistila jsem, že ani rodině to 

nepřekáží. Naopak. Rodina mi 
fandila.

To je docela legrační. Pro ně-
koho může být dráha oper-
ní zpěvačky cíl, na který se 
mnoho let připravuje, studu-
je. A vy jste se jí prostě stala, 
abyste nemusela dávat děti 
brzo do školky.
Ano a měla jsem díky tomu 
vlastně lehčí situaci. Nemám 
vystudovaný operní zpěv, 
a neměla jsem tedy kam spad-
nout. Ze sboru jsem se pomalu 
dostávala výš a výš až k hos-
tování na různých scénách 
a v zahraničí. Lituju lidi, kteří 
vystudují konzervatoř nebo 
AMU a pak nedostanou angaž-
má a třeba si ani nezazpívají. 
Pro mě ten profesní život nebyl 
cíl, ale zábava. Já jsem si do 
divadla chodila odpočinout od 
dětí, nebo se večer vyblbnout. 
Proto jsem se nikdy neprožíva-
la. Takže pohoda.

Měla jste do doby, než jste 
začala vystupovat v divadle, 
vztah ke klasické hudbě?
Určitě, protože jsem asi 13 let 
hrála na housle, na LŠU jsem 
hrála ve školním orchestru. 
Tím, že jsem absolvovala 
hudební výchovu a vyhrála 
jsem některé pěvecké soutěže 
v rámci fakult, tak jsem do 
toho pomalu dozrála. Hudba 
byla vždycky můj koníček.

Jaká je vůbec hudba vašeho 
srdce?
Romantika. Italská opera Ver-
di, Puccini. I když mi teda Pu-
ccini v podstatě nic nenapsal, 
jeho opery miluju. Nejvíc ráda 
mám asi Toscu. Je to komplex-
ní, jasný příběh. Verdi je má 
leckdy zamotané, ale je fakt, 
že pro diváky je Verdiho hudba 
asi přístupnější než Puccini.

Třicet čtyři let zpí-
vala Věra Páchová 
v Severočeském di-
vadle opery a baletu 
v Ústí nad Labem. Má 
za sebou několik de-
sítek rolí nejen v Ústí, 
ale třeba i ve Státní 
opeře v Praze. Sešli 
jsme se s ní v jedno 
slunné dubnové do-
poledne, abychom se 
jí zeptali, jak se jí bez 
opery vede.
veronika vorlíčková

číslo: mám ráda 
datum 1. 4.

barva: červená

jídlo: italská 
kuchyně a bílé víno

politik: 
Martin Hausenblas

motto: 
Žít a nechat žít.

m o J e  n e J

Po severočeském divadle se věře Páchové nestýská. foto: luboš hostek
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Věra Páchová: Po divadle se   mi nestýská
Posloucháte klasiku i ve 
volném čase?
Můžu říct, že operou a klasi-
kou se ve volném čase nijak 
zvlášť nezabývám. V autě 
nám pravidelně hraje Country 
rádio. Jinak naši oblíbení jsou 
Nohavica, Radůza, Klus a hud-
ba tohoto směru.

V roce 2012 jste se dostala do 
širší nominace na Thálii za 
Azucenu v Trubadúrovi. Byl 
to pro vás vrchol vaší karié-
ry? Nebo za zásadní považu-
jete jiné role?
U Thálie bylo příjemné, že si 
mě všiml někdo z venčí. Ale 
určitě jsem k tomu cíleně ne-
směřovala: teď zabojuju, abych 
mě bylo někde vidět. Pro mě 
nikdy nebylo rozhodující, jak 
je role velká, ale v jaké vzni-
kala atmosféře. Sebevětší role, 
která by vznikla v nepříjemné 
atmosféře, se špatným režisé-
rem a prapodivnými kolegy, by 
mě neoslovila. I kdyby to byla 
prezentace nevímjaká. Třeba 
strašně ráda vzpomínám na 
Gianni Schicchi a Plášť. Tohle 
představení jsem milovala, 
protože bylo geniální scénicky, 
výborně udělané od režiséra, 
skvěle odvedené od orchestru. 
A i když jsem tam měla sice 
dvě, ale menší role, vždycky 
jsem se na to představení 
strašně těšila. Pak jsou před-
stavení, kde si někdo může říct 
velká role, to musí být teda 

něco, ale odzpíváte to a nic. 
To byla třeba Ježibaba v té 
poslední ústecké inscenaci. 
Tu jsem nesnášela. To jsem šla 
útrpně odzpívat, ale srdečně to 
se mnou neudělalo vůbec nic. 
Takže skutečně to u mě není 
o velikosti role.

Zpívala jste nejen v Ústí, ale 
i v Liberci, v Praze a také 
v zahraničí. Dostala jste ně-
kdy nabídku na stálé angaž-
má jinde než v Ústí?
Odrazový můstek pro mě moh-
la svého času být Státní opera 
v Praze, kde mi nabízeli stálé 
angažmá. Ale odmítla jsem to. 
Hostovat kdykoli, ale nastálo 
ne. Manžel měl v Ústí dobré 
zaměstnání, které ho zajímalo, 
děti se dobře chytily ve škole, 

nebyl jediný důvod odcházet. 
Myslím, že jsem udělala dobře, 
protože jako jedna z mála jsem 
vydržela zpívat do vysokého 
věku. To by se mi v Praze 
nestalo. Možná jsem se mohla 
na krátkou dobu dostat někam 
dál, ale určitě jsem zpívala 

o deset patnáct let déle než 
kolegyně v Praze.

Pocházíte z Olomouce, kde 
jste i studovala. Jak jste se 
vlastně dostala na sever?
Když jsme na filozofii absolvo-
vali, dostali jsme soupis vol-
ných míst. Manžel je chemik, 
tak jsme vybírali místo, kde 
je chemie. V úvahu tehdy při-
padal Přerov a Ústí. Zvítězilo 
Ústí.

Přijít v sedmdesátých letech 
z prosluněné Hané na sever 
Čech, to musel být docela 
velký šok?
Pamatuji se, jak za námi 
tehdy přijela maminka. Bydleli 
jsme na Klíši na svobodárně 
chemičky, kam manžel později 
nastoupil. Nikdy nezapomenu, 
jak moje maminka z Olo-
mouce, města zahrad a Flory 
Olomouc, stála u okna, dívala 
se do takové té žluté mlhy, ve 
které vůbec nic neviděla, a ří-
kala mi: „Kams to šla, děvče? 
Kams to šla?“ Nicméně musím 
říct, že jsme tu měli s manže-
lem spoustu dobrých kamará-
dů, oběma se nám tu profesně 
dařilo. Je pravda, že jednou 
dvakrát do roka jsme měli 
hlavně kvůli ovzduší pocit, 
že bychom to tu měli zabalit 
a odejít jinam. Ale jinak nám 
tu nikdy nic nechybělo.

Takže máte k Ústí vztah?
Určitě. Já jsem velký ústecký 
patriot. Do Olomouce se ráda 
vracím, ale cítím se být Úste-
čákem. Letos to bude 40 let, co 
jsme tady. Milujeme ústecké 
okolí, tohle místo bych vůbec 
neměnila. 

Věra Páchová se narodila v roce 
1952 v Olomouci. Po absolvo-
vání FF Univerzity Palackého 
v Olomouci odešla do Ústí nad 
Labem, kde 5 let učila na gym-
náziu v Jateční ulici. V roce 1980 
získala angažmá v Severočeském 
divadle opery a baletu v Ústí nad 
Labem. V angažmá tu byla 34 let. 
Prvních šest let jako sboristka, 
pak jako sólistka pro altové 
party. Během své pěvecké kariéry 
vystupovala také v Liberci, Plzni, 
Olomouci, jako stálý host také 
ve Státní opeře v Praze. Má za 
sebou turné v Japonsku a po 
Evropě. Můžete ji slyšet 16. květ-
na v Církvicích, kde vystoupí 
s mladým tenoristou Danielem 
Matouškem.

Věra Páchová

P r o F i l

Před čtyřmi roky věra Páchová účinkovala v představení il Trovatore. foto: petr berounský

v opeře la Traviata ztvárnila věra Páchová roli Flory Bevoix. foto: petr berounský
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I N Z E R C E

Dětský den 
v ústecké zoo
Nevíte, kam jít s ratolest-
mi na Den dětí? Zkuste 
30. května ústeckou zoo. 
Po celý den na vás čeká 
zábavný a pestrý program. 
V areálu najdete atrakce, 
bude se malovat na obličej, 
na programu se objeví 
různé soutěže. U restaurace 
Koliba se uskuteční divadel-
ní představení a vystoupení 
dětských souborů.  zu

Folkové jaro: Přijede 
Žalman Lohonka
V rámci Folkového jara 
2015 zahraje v ústeckém 
Národním domě nestárnou-
cí Žalman Lohonka s kape-
lou. Koncert se uskuteční 
14. května od 20:00 hodin 
a vstupné je 150 korun.

Jeho hudba čerpá z ně-
kolika zdrojů. Slyšíme zde 
vlivy lidových jihočeských 
písní spojené někdy až s fol-
krockovou rytmikou. Žal-
manovi však nejvíce sluší 
jednoduchá písnička, kyta-
ra a zpěv.  zu

P o z v Á n K y V muzeu představují 
moderní architekturu
Až do 24. května můžete 
v ústeckém muzeu navštívit 
výstavu Místa architekto-
nického vz(d)oru. Expozice 
představuje více než stovku 
architektonicky pozoruhod-
ných staveb dokončených 
v letech 1990 až 2013 ve měs-
tech a obcích České republiky 
do 20 tisíc obyvatel. V drtivé 
většině jde o objekty sloužící 
širší veřejnosti nebo nacháze-
jící se na veřejných místech. 
Mezi autory, jejichž práce byly 
do projektu zahrnuty, lze najít 

vesměs známá jména, jež jdou 
napříč generacemi a přístu-
pem k architektuře.  zu

Dívčí komorní sbor ústecké 
pedagogické fakulty slaví 25 let
V Severočeském divadle opery a baletu se 23. května od 18:00 
hodin uskuteční koncert k 25. výročí Dívčího komorního sboru 
Pedagogické fakulty ústecké univerzity. Na programu jsou sbo-
rové skladby našich a zahraničních autorů z období renesance, 
romantismu a současnosti. Sbor vznikl už v roce 1990. Repertoár 
je zaměřen především na skladby současných autorů a úpravy 
lidových písní. Od svého vzniku získal řadu úspěchů na našich 
i zahraničních festivalech. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo ve 
španělském Cantonigros (1990), 1. místo a zlaté pásmo na IFAS 
Pardubice (1998, 2002), zlaté pásmo na XV. festivalu Trnavské 
sborové dni. Účinkuje pravidelně na Mezinárodních sborových 
festivalech v Ústí nad Labem a koncertuje v České republice 
i v zahraničí. V současné době působí v komorním složení. Člen-
kami sboru jsou studentky a absolventky Pedagogické fakulty. 
Sbormistrem a uměleckým vedoucím je od založení Vladimír 
Kuželka. Vstupné je od 50 do 100 korun.  zu

zdroj: www.muzeumusti.cz

Užijte si tradiční 
Chabařovickou pouť
Kolotoče, stánky s občerstve-
ním i živá muzika. To vše na 
vás čeká na tradiční Chabařo-
vické pouti, která se uskuteční 
16. a 17. května. V Kulturním 
domě Zátiší zahraje 16. května 
country skupina Desperádi. 
Nebudou chybět ani fotbalová 
utkání. V Motoareálu Chaba-
řovice se můžete podívat na 
autocross a 16. května bude na 
fotbalovém hřišti připraven od 
20:00 hodin ohňostroj. Měst-
ské muzeum připravilo rozšíře-
nou výstavu zbouraných obcí 
regionu. Na akci bude zesílena 
doprava autobusů z Ústí nad 
Labem. Vstup na pouť je zdar-
ma.  zu

Bluesman z USA 
zahraje v Ústí
Do ústeckého Národního domu 
přijede 19. května skvělý ame-
rický bluesman Khalif Wailin 
Walter. Hudebník má muziku 
v krvi. Je synovcem slavného 
kytaristy Carla Weathersbyho 
a představitelem nejmladší 
bluesové generace. Koncer-
toval na řadě významných 
bluesových festivalů, včetně 
toho chicagského. Koncert 
se uskuteční od 20:00 hodin 
a vstupné je 100 korun.  zu

Rytmy 60. let uslyšíte v divadle
Užijte si v Divadle opery a ba-
letu představení The Beatles 

– The Doors. Taneční výpověď 
nejenom jedné generace, kte-
rá v nás evokuje slavnou éru 
a věčné hity těchto slavných 
kapel. Titul s velkým ohlasem 
uvádělo před několika lety 
ostravské divadlo, rovněž 
v choreografii a režii Igora 
Vejsady. The Beatles hraje 
živá skupina The Boom al-
ternovaná skupinou Formani 
Memory. Hraje se 13. května 
od 10:00 hodin.  zu

Blades se chystají 
na domácí zápasy

Tým amerického fotbalu SC 
Blades zve na domácí utkání 
na hřišti v Olšinkách 8. 
května, kde se postaví libe-
reckým Titans, a 17.května 
hraje proti brněnským Pit-
bulls. „Po vítězném zápase 
v Českých Budějovicích jsme 
se jako tým úžasně stmelili. 
Doufám, že toto důležité ví-
tězství bude i pobídkou pro 
naše fanoušky k tomu, aby 
8. května přišli do Olšinek 
fandit a ukázali soupeři, 
jaký kotel umíme udělat na 
domácím hřišti,“ řekl před-
seda týmu Matěj Sahula.  zu
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Asparágus na talíři
Chřestová sezóna je tady. 
V minulosti patřila naše země 
k zásadním pěstitelům chřestu, 
komunistický režim však této 
zelenině coby luxusní pochout-
ce pro boháče nepřál, a tak 
jsme na ni trochu pozapomněli. 
Naštěstí se zase rychle rozpo-
mínáme. Laciná sice není – 
a není se co divit, její pěstování 
je velice náročné, ale za tu chuť 
to prostě stojí. Pokud chcete 
opravdu dobrý a čerstvý chřest, 
kupujte ho od pěstitelů. Ten ze 

supermarketů prostě už kvůli 
přepravě z centrálních skladů 
čerstvý být nemůže. Od nás 
ze severu je čerstvý chřest 
nejblíž na Mělnicku, 
anebo v Sasku. Tam 
stánky pěstitelů 
chřestu potkáte v této 
době skoro na každém 
kroku. V některých 
můžete kromě prvotřídní-
ho chřestu koupit také sice 
polámaný, ale čerstvý za 
velmi výhodnou cenu. Pro-

dávají ho většinou v předem 
navážených taškách po dvou 
kilech. Do polévky nebo do 
jídel, kde není nutné mít chřest 
v celku, se výborně hodí.

A jak poznat, že je chřest 
čerstvý? Musí vrzat, 

nesmí mít oschlé 
dřevnaté konce, 

a pokud se pokusí-
te ho ohnout, musí se 

zlomit. Pokud všechen 
chřest nesníte hned v den 

nákupu, zabalte ho doma 
do mokré utěrky a dejte do 
lednice. Vydrží křehký ješ-
tě aspoň dva dny.  zu

Dopřejte si snídani v pevnosti 
s výhledem na Saské Švýcarsko
Pokud patříte k lidem, kteří 
jsou pro nevšední zážitky 
ochotni, jak se říká, „pustit 
chlup“, možná by vás mohl za-
ujmout ranní piknik na saské 
pevnosti Königstein. Je to pev-
nost na stolové hoře, která se 
tyčí nad korytem Labe kousek 
za našimi hranicemi. Je z ní je-
dinečný výhled na vlnící se tok 
Labe na pozadí pískovcových 
hradeb Saského Švýcarska. 
Právě tento výhled je hlavní 

devizou ranního pikniku, který 
pevnost na svých hradbách 
pořádá v neděli 31. května. 
Koná se před otevírací dobou 
pevnosti mezi sedmou a devá-
tou hodinou. Je potřeba se
na něj objednat na čísle
+49 (0)35021 64-607. Za možnost 
nabídnout si čerstvé housky ze 
snídaňového bufetu a kochat 
se přitom pohledem na krajinu 
zalitou ranním sluncem zapla-
títe 23 eur.  zu

Poradna pro oběti trestných činů rozšiřuje své kapacity
Poradny pro oběti trestných 
činů Probační a mediační 
služby se často setkávají 
s otázkami na práva obětí 
trestných činů. Policie ČR, 
obecní policie a další instituce 
sice mají povinnost je o někte-
rých právech a možnostech 
informovat, v pro oběti nové, 
dosud neznámé situaci však 
informace může zapadnout. 
Ať již je podána jakkoli srozu-
mitelně, třeba i s trpělivostí 
opakována, stres oběti zabrá-
ní v dané situaci informaci 
uložit a dále s ní pracovat. 
Zkušenosti ukazují, že bezpro-
středně po spáchání trestné-
ho činu potřebuje oběť spíše 
okamžitou pomoc a informaci, 
kde se může na svoje dotazy 
zeptat. Oběti mají v zákonem 
stanoveném rozsahu právo na 
přístup k informacím, které se 
týkají věci, v níž se staly obětí 
trestného činu. Navíc zákon 
stanoví podmínky, za nichž 
má oběť právo na poskytnutí 
odborné pomoci, na ochranu 

před hrozícím nebezpečím, 
na ochranu soukromí i právo 
na ochranu před druhotnou 
újmou, která by oběti mohla 
vzniknout v důsledku přístu-
pu policie nebo orgánů čin-
ných v trestním řízení. „Oběť, 
která ve své těžké situaci 
potřebuje odborných slu-
žeb, je v našich podmínkách 
limitována možností volby, 
přestože právě poskytnutí 
správně zvolené služby má 
výrazně pozitivní vliv mimo 

jiné na proces trestního řízení 
i ochotu se v něm aktivně 
angažovat,“ uvedla Pavla Ra-
dová, koordinátorka projektu 
„Proč zrovna já?“ Ve většině 
lokalit naší republiky není 
dostatek adekvátních služeb, 
aby si klient mohl vybrat tu, 
která nejlépe vyhovuje jeho 
potřebám. Skutečně plošně 
dostupnou službu představuje 
v České republice jen síť 78 
pracovišť Probační a mediační 
služby. Ve 40 městech navíc 
obětem trestných činů po-
máhá specializovaný projekt 
„Proč zrovna já?“, v rámci 
něhož fungují Poradny pro 
oběti trestných činů. Poradna 
pro oběti trestných činů Pro-
bační a mediační služby v Ústí 
nad Labem poskytla pomoc-

nou ruku už více než dvěma 
stovkám obětí násilných, 
majetkových i jiných trest-
ných činů. „Vzhledem k tomu, 
že do poradny přichází stále 
více klientů a kapacita již 
není dostačující, zapojili jsme 
do projektu další poradkyni,“ 
uvedla Pavla Radová z Probač-
ní a mediační služby.  pr

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.

K o n T A K T

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 progra-
mu 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.

i n F o

Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Farmářské trhy

Také v květnu se na farmářské 
trhy na Mírovém náměstí mů-
žete těšit každé úterý a čtvrtek 
vždy od 9 do 17 hodin. Trhy 
u Fora jsou pak každý čtvrtek 
od 9 do 16 hodin.  zu

Žernosecký košt
Jaké víno se povedlo vinařům 
z mikroregionu Porta Bohe-
mica, tedy z obcí Žalhostice, 
Velké Žernoseky a Malé 
Žernoseky, můžete zjistit 
v sobotu 23. května v kultur-
ním domě ve Velkých Žerno-
sekách. Od 13 do 19 hodin se 
tam koná už devátý ročník 
Žernoseckého koštu. Přehlíd-
ka probíhá klasickým způso-
bem, tedy vzorky k ochutnání 
se od vinařů kupují za žetony. 
K dobré náladě bude hrát 
cimbálovka.  zu

Degustace vín 
v kulisách zámku
Ani letošní poslední květnová 
sobota na zámku Velké Březno 
neporuší sedmnáctiletou tra-
dici. Také tentokrát se tu bude 
konat Košt hraběte Chotka. 
Několik desítek vinařů z Čech 
i Moravy se v sobotu 30. května 
představí v přízemních míst-
nostech zámku a nabídne své 
výrobky návštěvníkům zámku 
k ochutnání i koupi. Stinný 
zámecký park pak poskytne 
ideální prostory pro koštování 
a povídání o vínech s přáteli. Po 
celou dobu akce budou na zám-
ku probíhat běžné prohlídky, 
takže i o tenhle rozměr si může-
te degustace vín zpestřit.  zu
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K Ř Í Ž o v K A v tajence najdete italské přísloví

v okolí Chabařovic bylo uhlí ob-
jeveno už v roce 1774. Město díky 
tomu výrazně prosperovalo. Na-
výšil se počet obyvatel. V poslední 
čtvrtině dvacátého století však kvů-
li těžbě uhlí bylo naplánováno zru-
šení Chabařovic k roku 1997. V roce 
1991 však vládní rozhodnutí tento 
záměr zrušilo.

ve dnech 
17. a 19. 
dubna 
1945 byla 
pětina měst-

ského centra zničena bombardová-
ním spojenců. Nálet si vyžádal na 
500 lidských životů.

po zbourání 
hradeb ve 
40. letech 
19. století 
se Ústí roz-
růstalo. Dobové prameny z těch-
to let uvádějí, že obyvatelé Ústí se 
zabývají zemědělstvím, pěstová-
ním vinné révy a okurek, obchodem 
a dopravou ovoce a uhlí po Labi. 
Z řemesel a průmyslu je v Ústí za-
stoupeno tkalcovství, soukenictví, 
jirchářství, výroba barev, papírny, 
prýmkařství a drobná domácká vý-
roba, v okolí města je otevřeno na 
60 hnědouhelných dolů.

v Í T e ,  Ž e . . .

Jeden výherce může využívat služeb 
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
otázka: Napište názvy poboček, resp. 
oddělení knihovny, kde si lze půjčit 
poslední Páralovu knihu.
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 15. 5.
Výherce z minulého čísla: t. mičánek

s o u T ě Ž

Seriál: knihovna slaví kulatiny
Již v padesátých letech byl 
v knihovně založen Čtenářský 
klub. Ten organizoval besedy 
o české a sovětské literatuře. 
Do knihovny přijela besedovat 
dokonce známá autorka Marie 
Pujmanová. Uskutečňovaly se 
literární večery, např. Večer 
černošské poezie či Večer 
rukopisných novinek spisova-
telů Ústeckého kraje, na němž 
předčítali samotní autoři. 
Literárních večerů se mimo 
jiných zúčastnil německý bás-
ník R. Kunze či čeští básníci 
J. Šotola, J. Noha a K. Šiktanc.

Na tyto aktivity se snažila 
ústecká knihovna navázat po 
otevření přístavby vědecké 
části v ulici Velká Hradební. 
V malé výukové místnosti nad 
všeobecnou studovnou or-
ganizovala nejen besedy, ale 
nabídla návštěvníkům i au-
torská čtení. Patřila mezi ně 
chartistka Lenka Procházko-
vá se svým románem Beránek 
či Čechoameričan Václav Pa-
nocha s knihou Jalta, našep-
távači a zrádci (únor 1997). 
S besedami s autory knihov-
na pokračovala i v sále půdní 
vestavby v Churchillově ulici. 
V květnu 2003 do knihovny 
přijel Ludvík Vaculík s kni-
hou Jaro je tady. V říjnu 2003 
knihovna pozvala Petra Ša- 
bacha, autora, jehož tvorba je 

známá jako podklad ke scéná-
řům filmů (např. Pelíšky či Pu-
pendo režiséra Jana Hřebejka). 
Do knihovny přijel v listopa-
du 2004 Vladimír Páral nejen 
ohledně premiéry filmu Milen-
ci a vrazi, ale aby zavzpomínal 
na knižní předlohu pro scénář 
filmu a besedoval s Ústečany 
o celé své tvorbě. Do knihov-
ny se vrátil v loňském roce, 
kdy v pořadu „Živé literární 
noviny“ hovořil o své posled-
ní knize s názvem Kniha o biči 
a opět besedoval se čtenáři. Na 
pozvání Francouzského klubu 
ústeckou knihovnu navštívil 
Michal Viewegh, aby vystou-
pil v literární besedě s názvem 
Frankofilem se nikdy nestanu.

Součástí autorských čtení 
bývají i křty knih. Pravidelně 
ústecká knihovna hostí seve-
ročeské autory a křtí jejich 
nové knihy i antologie. I letos 
v úterý 12. května se uskuteč-
ní jejich Mozaika k sedmde-
sátému výročí knihovny. Opět 
se bude číst nejen již z vyda-

ných titulů,
ale i z rukopisů 
a pokřtí se nové knihy. Mezi 
povedené křty knih můžeme 
zařadit dvě povídkové knihy 
cestovatele Marta Eslema: 
150 let Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu od kolektivu 
autorů, Osudy domů a obyva-
tel Churchillovy ulice od Aleše 
Brožka nebo Vodopády na 
Ústecku napsané kolektivem 
autorů a ve spolupráci obč. 
sdružením Středohoří sobě. 
Zatím posledním křtem spo-
jeným s besedou byla kniha 
cestovatele Karla Plechače 
Doteky hvězd a stíny v horách. 
Autor připravuje knihu tří ge-
nerací, která by měla vyjít na 
podzim roku 2015. I tu si spolu 
s Ústečany v knihovně nejen 
otevřeme, ale i pokřtíme.

I autorská čtení a křty knih 
budou nadále náplní a sou-
částí doplňkových činností 
knihovny.  opk

z Á B A v A

1 2

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c z



Jaké zvolit zasklení pro pasivní dům?
Kromě zateplení je výměna 
skel cestou k dotacím z pro-
gramu Zelená úsporám. Druhá 
etapa je právě vyhlášena. 
Lidé mohou o dotaci žádat od 
dubna. Celkem je v programu 
1,1 miliardy korun. Největším 
producentem izolačních skel 
v České republice je firma AGC.

Stavíte pasivní nebo nízko-
energetický dům? Zvolte vhod-
né zasklení: izolační trojsklo. 
Dosáhnete tak nejvyšší úrov-
ně tepelné izolace a zároveň 
skvělých parametrů světelné 
prostupnosti. Vhodné je zvolit 
skla s hodnotou Ug nižší než 
0,7 W/(m2.K) a solárním fakto-
rem přesahujícím 60 %.

Okna jsou z tepelně technic-
kého hlediska „slabým místem“ 
každého domu, o to více v pří-
padě domů v nízkoenergetic-
kém či pasivním standardu. 
Proto je nutno okna jako tako-
vá pečlivě vybírat a zaměřit se 
na parametry, které celkovou 
bilanci ovlivňují.

A jaké parametry tedy sledovat?
Důležitou vlastností zasklení 
je bezesporu součinitel prostupu 
tepla zasklením Ug (W/m2.K). 
Cílem je dosáhnout co nejnižší 
hodnoty, v případě izolačních 

trojskel se pohybujeme mezi 
hodnotami 0,7 až 0,5 W/m2.K, 
nicméně tato veličina je jen 
jedním dílem celkového poža-
davku na součinitel prostupu 
tepla oknem. Do požadované 
hodnoty vstupují další parame-
try – součinitel prostupu tepla 
rámem a řešení distančních 
rámečků. Nejlepším řešením 
z tepelně technického hlediska 
jsou takzvané „teplé rámečky“. 
Jednoduše řečeno, pokud jsou 
použity teplé distanční rámeč-
ky a vybereme rám okna, který 
má dobré tepelně technické 
vlastnosti, nemusíme mít souči-
nitel prostupu tepla zasklením 
tak nízký. Při správné volbě 
všech sledovaných parametrů 
máte jistotu, že v zimních měsí-
cích bude únik tepla minimální 
i v případě velkých oken.

Solární faktor SF nebo také g 
(%) určuje, kolik tepelné ener-
gie ze slunce projde zasklením 
do interiéru, respektive kolik 
přírodního tepla dokážeme 
získat ze slunečního záření do 

interiéru. Tato hodnota je dů-
ležitá především v zimním ob-
dobí, kdy v případě pasivních 
či nízkoenergetických domů 
slouží okna ve slunných dnech 
jako „topení“. Jednoduše ře-
čeno, čím vyšší solární faktor, 
tím lépe. V praxi to znamená, 
že v zimě ušetříte za vytápění 
a vaše účty za energii se sníží. 
Proto je vhodné volit izolační 
trojskla Thermobel TG LS, kte-
rá mají hodnotu solárního fak-
toru až 64 %.

Světelná prostupnost LT (%) 
nám říká, kolik světla ze slunce 
projde zasklením do interiéru 
domu. Požadavky na osvětle-
nost místností nejsou přísné, 
nicméně jde spíše o vnímá-
ní kvality vnitřního prostředí 
jako takového. V minulosti byla 
okna konstruována především 
z důvodu prosvětlení místností 
a kontaktu s vnějším prostře-
dím. Tmavé místnosti ve větši-
ně případů působí studeně, de-
presivně a často v nich člověk 
musí déle svítit, čímž zvyšuje 

spotřebu energie. Na úroveň 
světelné prostupnosti by měl 
být brán zřetel čím dál tím více 
a tento parametr by neměl být 
opomenut při výběru izolačního 
zasklení, aby nebylo třeba v in-
teriéru zbytečně svítit. Izolační 
trojsklo Thermobel TG LS s pa-
rametrem světelné prostupnos-
ti až na úrovni 75 % zajišťuje vy-
soký přísun světla a zvyšuje tak 
životní komfort uživatelů.

Jaká je životnost zasklení?
Životnost zasklení se samo-
zřejmě jako každý jiný produkt 
v čase nepatrně mění. Jde 
především o samotné stárnutí 
materiálu. Sklo jako materiál 
se však bere jako vysoce odol-
ný a časem neměnný materiál. 
Záruka na izolační zasklení 
je v dnešní době standardně 
stanovena na období 10 let. 
Samovolný únik plynové výpl-
ně zasklení, jeden z hlavních 
činitelů tepelné izolace, je 
v normě charakterizován jako 
únik jednoho procenta plynu 
za období jednoho roku. Lze 
tedy konstatovat, že přibližně 
po období 20 let je izolační 
zasklení funkční po všech 
stránkách, poté se jeho úroveň 
tepelné izolace snižuje.  pr

Více informací o vhodném návrhu 
zasklení najdete na produktových 
webových stránkách firmy AGC Glass 
Europe www.yourGlass.com.

I N Z E R C E

zasklení pro 
nízkoenergetické 
a pasivní domy

thermobel tg ls/lst

VYŠŠÍ TEPELNÉ ZISKY S NOVÝM TYPEM ZASKLENÍ

společnost agc glass europe uvádí na trh nové sklo s vylepšeným povlakem, který umožňuje 
využít tepelných zisků ze slunce jako přírodního zdroje energie. sklo s povlakem iplus LS 
tvoří základ pro vysoce kvalitní trojsklo Thermobel TG LS.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group – Tel.: +420 417 501 111 – czech@eu.agc.com – www.YourGlass.comfo
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Máte šanci vidět nepřístupné prostory
I letos se v ústeckém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie usku-
teční 29. května Noc kostelů. 
I přes nepřízeň počasí se té loň-
ské zúčastnilo na 600 lidí, což 
byl přibližně dvojnásobný počet 
ve srovnání s předešlým rokem. 
Akce nabídne bohatý program 
ve formě přednášek, koncertů. 
I letos bude zahájena mší. O his-
torii kostela poučí návštěvníky 
na přednášce ředitel ústeckého 
muzea Václav Houfek. Zájemci 
se dostanou i na kůr kostela. 
Tuto prohlídku doprovodí hra 
na varhany. Zajímavá bude 
i přednáška zástupkyně evrop-
ské ženské organizace New 
Women for Europe – Hrozba 
nové totality. „Akci organizuje 

kromě duchovních 15 nadšen-
ců, kteří se setkávají celý rok 
v rámci přípravných akcí. Těm 
všem patří velký dík, nemohu 

vyjmenovat všechny, ale rád 
bych poděkoval za spolupráci 
Petru Haufovi,“ říká jeden z or-
ganizátorů Rudolf Jahoda.  zu

Druhé kolo žactva v karate 
zamíchalo pořadím
Druhé kolo Ústecké regionální 
ligy družstev žactva v karate, 
s celonárodní účastí, opět 
zamíchalo pořadím ve všech 
kategoriích (mladší žákyně, 
mladší žáci, starší žákyně, 
starší žáci). Na dvou tatami 
se, v nedělním druhém kole 
ligy, utkalo na čtrnáct družstev 
ve dvou kolech zápasů každý 
s každým. Ústecký projekt 
„Uvaž pásek, neber drogy“ 
tak naplnil představy 
jeho autora o velkém 
počtu zúčastněných 
mladých závodníků 
této disciplíny. „Roz-
jeli jsme letos třetí 
ročník ligy a stále se 
nám daří rozmnožovat 
řady účastníků. Jsme 
spokojeni!“ prohlásil 
za pořádající Sport 
Union a Ústecký 

krajský svaz karate, jejich 
předseda, Josef Rajchert. 
V hodnocení jednotlivých zá-
vodníků, které vynese nejlep-
šímu závodníkovi pohár Top 
Fightera, se zatím daří v mlad-
ších žácích Michalu Vlčkovi 
(středisko SKR Sport Union 
Lovosice – 44 výher/ 5 proher 
– 29 bodů), ve starších žácích 
Petru Podrábskému (SKR Sport 
Union Ústí nad Labem – 46 

výher/0 prohra, 24 
bodů) a ve starších 
žákyních Lauře M. 
Husákové (středisko 
SKR Sport Union Lo-
vosice – 29 výher/
1 prohra – 23 bodů). 
Finále ligy družstev 
se připravuje na ne-
děli 10. 5. v ústeckém 
Do-jo v Doběticích. 

 Josef rajchert

Výstava panenek 
měla velký úspěch
Poslední 
dva břez-
nové dny 
jsme přiví-
tali u nás 
ve Velkém 
Březně 
výstavu 
panenek, 
které nám 
ze své 
soukromé 
sbírky 
zapůjčila 
k tomuto 
účelu paní Dana Mohauptová. 
V kavárně sloužící klientům 
k oddechu, byly vystaveny 
nádherné panenky, které vypa-
dají téměř jako živé, a my jsme 
tak klientům mohli v rámci 
reminiscence zprostředkovat 
alespoň drobné vzpomínky na 
jejich dětství. Jednadvacet vy-
stavovaných panenek a k nim 
spousty doplňků si mohli naši 
klienti prohlédnout, a zavzpo-
mínat tak na svá dětská léta, 
kdy si třeba právě s podobný-
mi panenkami hrávali. Vzhle-
dem k aktuálnímu nepěknému 
počasí, které panuje, jsme 
rádi, že jsme mohli našim 
klientům takto zpříjemnit den. 

 lenka Krištofová

Procházka Českým 
středohořím
Jubilejní 10. ročník naší du-
chovní procházky rozkvetlou 
krajinou Českého středohoří, 
letos i s písničkářem Slávkem 
Klecandrem, se ukutečnil 
v sobotu 25. dubna. Jako každý 
rok jsme začali v areálu kaple 
se zázračnou studánkou sv. 
Víta v Sinutci. Zde kromě hu-
debního a dětského programu 
přehráli žebrácko-poutnickou 
frašku, inspirovanou naším 
prvním diletantským pokusem 
z vůbec prvního procesí (tehdy 
jen z Kozlů do Chrámců). Po 
loňském úspěchu nás čekala 
i přírodovědná vsuvka, ve spo-
lupráci s CHKO České středo-
hoří.  středohoří sobě

Se Stefanem 
o krok blíže

Naší Základní škole Stříbr-
nická působí učitel němčiny 
Stefan Großmann z Drážďan. 
Díky projektu NIDV – Rodilí 
mluvčí do škol se s ním budou 
moci naši žáci setkávat až do 
konce školního roku. Stefan se 
plně zapojil do každodenního 
života školy i jako asistent 
pedagoga v hodinách něm-
činy. Zároveň se připravuje 
na zavádění metody CLIL, 
při níž žákům v odborných 
předmětech přiblíží část látky 
v němčině. Věříme, že se u nás 
Stefanovi bude líbit a že svým 
působením ve škole zpestří ne-
jen školní vyučování, ale také 
namotivuje žáky k učení cizích 
jazyků.  zŠ stříbrnická

Dixielandová špička zahrála v Ústí
Jako blesk z nebe se objevila 
v Ústí známá dixielandová sku-
pina Brass Band Rakovník. Par-
ta skvělých muzikantů hrající 
srdcem a všemi dalšími orgány 
tak strhujícím způsobem, že 
bývá zvána na známé festi-
valy či produkce této hudby. 
Mimo jiné hrají každoročně na 
slavném květnovém Dixielan-
dovém festivalu v Drážďanech. 
Ani letos tomu nebude jinak. 
Skupina zahrála na soukro-
mé oslavě narozenin jejich 
ústeckého fanouška, kamaráda 
a fotografa Vladimíra Slanaře 
ve slavném sálku restaurace 
Malířský koutek. Bylo to pó-
diové vystoupení plné legrace, 
protože swingové standardy 

z první poloviny 20. století 
opatřují členové seskupení 
nádhernými vtipnými českými 
texty. Lze si jen přát, aby se 
tato kapela objevila v Ústí nad 
Labem ještě jednou, a to na ve-
řejném vystoupení. A dovětek – 
kapela slaví v květnu 25 let od 
svého založení.  Jaroslav Harapát

V Domě kultury bude 
párty pro baculky
V malém sále ústeckého Domu 
kultury se 16. května uskuteč-
ní Párty pro baculky a jejich 
příznivce. Nebude chybět DJ 
Holub. Na programu bude 
i módní přehlídka pro plno-
štíhlé. Těšit se můžete na retro 
šaty, spodní prádlo i plavky. 
Vstupenky stojí 250 korun.  zu

HLEDÁAME 
PRACOVNIÍKY  
NA ROZNOS 
LETÁAKUŮ  
A INZERTNIÍCH 
NOVIN!
Volejte 733 215 723
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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
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Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.

SLAVÍME

LET20

Na Konvalinkovém vrchu začalo 
odklízení skládek ve velkém
Po dohodě starostů Severní Terasy a Centrálního obvodu začalo 
v okolí zahrádkářské kolonie na Konvalinkovém vrchu velké 
odklízení černých skládek, které zde vytvořili bezdomovci. Zá-
roveň strážníci městské policie zlikvidovali provizorní bydlení, 
která si zde bezdomovci vybudovali okolo parovodu, vedoucího 
lesem po stráni vedle sídliště Pod Holoměří. Zde policisté ne-
dávno třikrát zasahovali u požárů, které založili lidé bez domo-
va. Vzhledem k tomu, že bezdomovci si svá provizorní bydliště 
budují v těžko přístupných místech, není odklízení odpadků 
jednoduchou záležitostí. Veškerý nepořádek se musí napytlovat 
a posléze ručně snést k silnici, kde se naloží na auta, která vše 
odvezou na skládku.  zu

Do Svádova z Neštěmic se 
můžete přeplavit přívozem
V sobotu 2. května byl otevřen 
přívoz, který bude spojovat 
Neštěmice se Svádovem. Úste-
čané se mohou přepravovat na 
kanadském katamaránu, na 
který se vejde 12 osob. Přepla-
vit se můžete s kolem, kočár-
kem, malým motocyklem či 
skútrem o objemu do 50 cm3. 
Přeprava je celodenní.  zu

BOLT
Pes, plemeno labrador. Je 
krátkosrstý a má černou 
barvu. Stáří 3 roky. Bolt 
je velmi temperamentní 
a živý pes. Hodí se 

k domku se zahradou, kde by měl dostatek 
pohybu a zbavil se přebytečné energie.

BENíčEK
Pes, kříženec asi 40 
centimetrů vysoký. Má 
střední srst, hnědo-černo-
bílé barvy. Věk asi 2 roky. 
Beník je milý a velmi 

kontaktní pejsek. Beník byl již jedou 
v adopci, ale vrátil se, protože nechtěl 
být doma sám a ničil byt. Hodí se spíš 
k domku, kde bude výborným kamarádem.

MáJA A PáJA
Dvě samice 
potkana. Jedna 
je plavá a druhá 

plavá s černým přehozem. Obě jsou starší. 
Nejsou agresivní, obě se dají bez problému 
brát ruky. I ony hledají domov, kde by 
mohly žít, nejspíše u některého chovatele 
nebo milovníka těchto zvířat.

RONy
Pes, kříženec asi 50 cm 
vysoký. Je hladkosrstý, 
černé barvy s bílou 
náprsenkou. Stáří 8 
měsíců. Rony je z počátku 

trochu opatrnější, ale jak si získá důvěru, 
je z něj fajn společník. Hodí se k domku.

HUgO
 
 
 
Pes, kříženec německého 
ovčáka. Má krátkou srst, 

vlkošedé barvy. Jsou mu asi 2 roky. Hugo 
je temperamentní a živý pes. Nemá rád 
jiné psy – pere se. Hodí se k domku nebo 
do objektu.

CVRčEK
Pes, kříženec asi 40 
centimetrů vysoký. Je 
krátkosrstý, černý s malou, 
bílou náprsenkou. Věk 
asi 5 let. Cvrček je trochu 

sebevědomitější pes, občas chce, aby bylo 
po jeho. Hodí se k domku a k člověku, který 
si s jeho tvrdohlavostí poradí.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
mobil: 733 126 101

kontakt:

c e n T r u m  P r o  z v Í Ř A T A  v   n o u z i  P Ř i  z o o  Ú s T Í  n .  l .

svoz vaků s oDpaDy 
ze zeleně
Svoz bude probíhat v týdnu od 4. 5. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

svoz objemného oDpaDu
Úterý 5. 5.: Severní Terasa 
Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, 
Werichova, Zvonková
Středa 6. 5.: Severní Terasa Jana 
Zajíce, V Klidu, Větrná
Čtvrtek 7. 5.: Severní Terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, 
Svojsíkova
Pondělí 11. 5.: Severní Terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, 
Sociální péče
Úterý 12. 5.: Stříbrníky Jizerská, 
Šumavská, Orlická

Středa 13. 5.: Stříbrníky Br. 
Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, 
V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
Čtvrtek 14. 5.: Dobětice Brandtova, 
Ježkova, Poláčkova
Pondělí 18. 5.: Dobětice Krajní, 
Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
Úterý 19. 5.: Dobětice Kmochova, 
Nad Březnem, Rabasova, Výstupní
Středa 20. 5.: J. Plachty
Čtvrtek 21. 5.: Hlavní, Horní, 
K Haldě, Strážná, Vodařská, Žitná
Pondělí 25. 5.: Na Skalce, Peškova, 
Picassova
Úterý 26. 5.: Ryjická, Sibiřská
Středa 27. 5.: Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, 
Sportovní, Zelená, Tři Kříže Čtvrtek

28. 5.: Jánského, Májová, 
Milešovská, Opletalova, Student-
ská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, 
Veslařská, V Ústraní, Železná
Pondělí 1.6.: sídliště Pod Vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, 
Obvodová, Rozcestí
Úterý 2. 6.: Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou Neštěmická 
(sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady
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

svoz nebezpečného oDpaDu
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

19. 5.
Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00
Severní Terasa: Gagarinova 
na parkovišti 17:10–17:30
Mojžíř: Hlavní, u restaurace 
Na Růžku 15:00–15:20
Neštěmice: Opletalova, 
u parkoviště 15:30–15:50
Krásné Březno: 
Obvodová, u garáží 16:00–16:20

s v o z  o D P A D u  v   Ú s T Í

•	osoby od 15 let věku 15 Kč
•	děti od 5 let věku 5 Kč
•	děti do 5 let věku zdarma
•	držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma
•	pes 5 Kč
•	jízdní kolo a dětský kočárek 5 Kč
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MILAN DROBNÝ

Den otevřených Dveří
Českého rozhlasu Sever 
 

sobota 16. 5. 2015 | 13.00–17.00 hodin
 
Zahrada Českého rozhlasu Sever 
Na Schodech 10, Ústí nad Labem
 

PLAVCI | BONIFANTI | VIKTOR SODOMA
 
skákací hrad | atrakce pro děti | prohlídky budovy 
občerstvení | každý návštěvník obdrží DVD zdarma!

Slavíme 70. narozeniny ČRo Sever

VSTuP ZDARMA

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Ústecký krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k záměru 
obnovit provoz v průmyslovém lihovaru v Trmicích 

Splníme všechny podmínky zahájení provozu. 
 

V modernizovaném technologickém celku 
vytvoříme desítky nových pracovních míst. 
 

Zajistíme šetrnou dopravu surovin a produkce. 
 

Provoz lihovaru nebude obtěžovat obyvatele. 
 

Oživíme trmickou průmyslovou zónu. 
 

Podpoříme podnikání výběrem regionálních 
dodavatelů surovin a servisních služeb. 
 

Budeme podporovat místní komunity a projekty.  
 
 moderní technologie, čistá energie 
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