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Kányai

Pro olympiádu 
v Riu udělám 
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Chcete Vaši nemovitost prodávat 
nebo skutečně prodat?
Že nejsou všechny realitky stejné, 
Vás rád přesvědčím. Zavolejte mi.
Již 15 let měníme styl prodeje 
nemovitostí v Ústeckém kraji. www.sarto.cz

tel.: 603 887 221
člen Asociace 
realitních kanceláří ČR
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REALITNÍ POHOTOVOST

Jiří Krejčí ml.
certifikovaný
realitní makléř
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I N Z E R C E

ZAJÍMAVÉ PROVIZE

VÝPLATA KAŽDÝ TÝDEN

SAMOSTATNÁ PRÁCE

840 999 555

   HLEDÁME

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

info na
www.doorfin.cz/kariera

                    ZÁRUKA PROVIZE K ZÁKLADNÍ ODMĚNĚ 
Stručný životopis a kontakt zašlete poštou nebo na e-mail 
info@mediaconcept.cz.  Nástup prosinec 2015 / leden 2016. 

inzertního poradce/poradkyni 
pro časopisy a weby 

      
  

multimediální  vydavatelství  hledá 

 Media Concept s.r.o., Masarykova 119 
 400 01 Ústí nad Labem, tel. 602 464 749 

Větruše 
Hudební setkání
19/11 1900 klarinetoVý Večer 
15/12 1900 Večer americkéHo 

kVartetu a beatles 

kulturní dům telnice
21/11 1000–1400  modelářská soutěž 

memoriál J. urbance

Zámek krásné břeZno
do 30/11 milešoV Ve středoVěku  

a noVoVěku

Vědecká kniHoVna uJeP
do 18/12 lucemburské dny

lidické náměstí 
29/11 1400 Ústecké Vánoce 2015 

slavnostní zahájení s programem

Ústecká forbína 2015
29/11 1930 sex Pro Pokročilé

motoareál cHabařoVice
12/12  Vánoční moZaika 2015 

KD Zátiší
19/12  Hudební Večer V PiVnici 13 

Galerie oko
do 31/12 naleZené obraZy 

fotografie Zdeňka Fišera

Galerie emila filly
do 2/12 notes on beGinninG 

of tHe sHort century
od 9/12 sk lator

Zoo Ústí nad labem
19/11  Zamba slaVí naroZeniny
30/11  kala – 30 let 

od PřícHodu do Zoo
5/12  mikuláš V Zoo
24/12  štědrý den V Zoo 

dům kultury Ústí nad labem
19/11 1900 uboHý cyrano
2/12 1900 Vánoční koncert 

čecHomoru
4/12 1800 taneční kurZy manželů 

rottenbornoVýcH 
Závěrečný věneček

16/12 1200 Partička
21/12 1900 infflaGranti a Josef VoJtek

národní dům Ústí nad labem
20/11 1900 dixiland na labi

21/11 2000 stoletá diskotéka 
Haška a dostála

23/11 2000 JaroslaV Wykrent band
26/11 830 PoHádka Ze staré kniHy
27/11 2000 tHe record comPany
28/11 2000 bonifanti – 51 let
29/11 1900 sex Pro Pokročilé 

divadelní představení
30/11 2000 drunG lamb
1/12 1930 neřež / koncert
10/12 2000 roman Horký a kamelot
11/12 2000 ricHard scHeufler 

Vánoční koncert 2015
12/12 2000 stoletá diskotéka 

Haška a dostála
14/12 2000 Vladimír mišík a etc, 

Jamie marsHall 
a amPlified acoustic band

15/12 2000 dáša okatá 
a oldřicH kaiser

skanZen Zubrnice
12–13/12 Vánoce Ve skanZenu 

seVeročeská Vědecká kniHoVna
VýstaVy 
do 24/11 sedmdesát let kniHoVny 

W. Churchilla 3, Velká Hradební 49
do 30/11 VýstaVa nominoVanýcH 

a VítěZnýcH titulů V knižní 
ceně maGnesia litera Za 
rok 2015 / W. Churchilla 3 

25/11–5/1 eVa VáGneroVá – akVarely 
Velká Hradební 49

akce 
18/11 1700 žiVé literární noViny 

W. Churchilla 3
19/11 1300–1600  němčina Je suPer! 

W. Churchilla 3
19/11 1700 island – Země VikinGů 

W. Churchilla 3
23/11 1100–1600  last cHristmas! 

W. Churchilla 3
21/11 1400 den Pro dětskou kniHu 

W. Churchilla 3
24/11 a 16/11  1100  seminář trénoVání 

Paměti / Velká Hradební 49
24/11 1700 taJemstVí českéHo 

středoHoří / W. Churchilla 3
25/11 1600 PodZimní VýtVarná dílna 

s elVírou / W. Churchilla 3
25/11 1700 VeneZuela / W. Churchilla 3

činoHerní studio 
(VaršaVská, střekoV)
20/11 1900 sirotci
21/11 1600 lakomá barka
21/11 1900 sPiknutí aneb žiVot Je čudo 
22/11 1500 o JežíškoVi

25/11 1400 misantroP / veřejná generálka
27/11 1900 misantroP 
29/11 1700 JindřicH Vi.
1/12 1900 misantroP 
3/12 1900 cHanson? šanson!

Hraničář
18/11 1930 slam Poetry
20/11 1930 imPra – nebuď PussyVní
22/11 1930 náVrat do budoucnosti ii
23/11 1930 simonůV Vesmír
24/11 1930 kobry a ÚžoVky
25/11 1930 čtyřicet dní Pěšky 

do JeruZaléma
26/11 1930 HoVory V + W
28/11 1400 středoHorské JamoVání
19/11 1700 snoW film fest

seVeročeské diVadlo 
18/11 1800 slaVnostní koncert 

k ZaHáJení meZinárodní  
klaVírní soutěže Virtuosi 
Permusica di Pianoforte

20/11 1800 meZinárodní klaVírní 
soutěž / koncert vítězů

21/11 1700 tosca
22/11 1700 Známé filmoVé melodie
24/11 1900 sen noci sVatoJánské
25/11 1900 loVci Perel
29/11 1700 krásná Helena
19/12 1700 J. J. ryba česká mše Vánoční

muZeum 
akce
18/11 1800 arie ruskýcH oPer
19/11 1600 muZeum čte dětem
19/11 1700 eVroPa se mění – otáZky 

multikulturalismu
25/11 1700 Jan Hus a martin lutHer 

Vii. díl
28/11 900 a 1700  V. adVentní trHy
28/11 900–1200 a 1300–1600  Vánoční dílna
1/12 1700 české šVýcarsko očima 

VáclaVa soJky
VýstaVy
do 29/11 made in leGo
do 31/12 neWseum
do 29/11 sPolečný Prostor – 

Gemeinsamer raum
do 29/11 soutěž s Vílou miladou
do 29/11 daVid surý – Vánoční londýn
do 17/1 Paule saViano – sHůry
do 31/1 staré PoVěsti české
do 14/2 tHonet a JeHo 

seVeročeské oZVěny 
do 17/4 rok 1945 V tisku
do 17/4 tenkrát na seVeroZáPadě

Tip Miroslava 
Haška
Jako jeden 
z prvních 
profesionál-
ních dýdže-
jů v Ústí 
a zakladatel 
rádia North 
music musím 
Ústečany 
pozvat na 
koncerty. 
20. listopadu 
si nenechte v Národním domě 
ujít Dixiland na Labi. Jedná se 
o koncert v rámci Česko-němec-
kých dnů kultury. Dixiland měl 
v Ústí vždy dobré zázemí, už od 
60. let. Věnovali se mu studenti 
ze středních škol i původní Pe-
dagogické fakulty. 21. listopadu 
chci všechny pozvat do Národní-
ho domu na naši Stoletou disko-
téku, kterou s Ivanem Dostálem 
děláme již řadu let. Od nového 
roku bychom se na těchto 
akcích rádi vrátili i k soutěžím. 
Na tyto diskotéky chodí několik 
generací lidí, což je úžasné.  
Proč ten název? Původně takový 
nebyl, ale když mně bylo 51 let 
a Ivanovi 49, uvědomili jsme si, 
že to dohromady dělá stovku. 
Dva dny na to – 23. listopadu, 
je ve stejném prostoru koncert 
české pěvecké i skladatelské 
legendy Jaroslava Wykrenta 
s kapelou. Patří mezi zakla-
datele skupiny Synkopy a je 
označován jako dvorní textař 
Marie Rottrové. A 28. listopadu 
bude v Národním domě slavit 
ústecká skupina Bonifanti 51 let 
na scéně. Tam si s nimi zazpí-
vám tři, čtyři oblíbené písničky. 
30. listopadu v Nároďáku za-
hrají polští Drunk Lamb. Jejich 
bluesrockový koncert může být 
skvělým hudebním zážitkem. 

 Miroslav Hašek, legendární ústecký dýdžej
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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.

www.kia.com

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nová Kia ceèd
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Žít Ústí, zpravodajský 
a servisní magazín pro oblast Ústecka.
V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek 
domácností prostřednictvím České pošty, s. p. 
Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru 
města Ústí nad Labem, v předprodeji Severočeského 
divadla opery a baletu, v Pivovarské šenkovně 
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614.
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Media Concept s.r.o. 
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Mělo by město hledat pení-
ze na rekonstrukci fotbalo-
vého stadionu, aby splňo-
val požadavky 1. ligy?

tomáš albert 
29 let, podnikatel
Ne. Fotbalový 
klub by si je měl 
hledat sám.

Daniel Janda 
34 let, manažer call cent.
Rozhodně by 
se měl stadion 
zmodernizovat 

tak, aby splňoval veškeré 
podmínky, když už se do něj 
investovalo 168 milionů. 
Otázkou také zůstává, zda 
se tato informace věděla 
již při první modernizaci, 
a nemohla se tak udělat na-
jednou, bez dalších zásahů.

Jana Jirešová 
45 let, obchodnice
Určitě mělo. Klub 
už v minulosti 
dokázal, že si 

to zaslouží a Ústečani to 
určitě přivítají. Město by 
mělo podporovat sport, ať 
už fotbal, hokej nebo jiné. 
Samozřejmě s ohledem na 
snahu a výsledky.

Jiří tůma 
26 let, operátor
Jo, město by už 
mělo dokončit 
to, co začalo, je 

škoda to nedodělat a ne-
chápu, proč se to rovnou 
nedodělalo do podoby, která 
by parametry pro první ligu 
splňovala.

a n k e t a

Kulturák potřebuje opravu
Ústí nad labem – Vedení 
Kulturního středis-
ka města Ústí nad 
Labem a ústečtí 
radní se snaží najít 
peníze, za které by 
se dala dokončit 
oprava ústeckého 
kulturního domu. 
Ten v minulých 
letech velkou rekon-
strukcí prošel, ale 
poslední etapa se 
neuskutečnila. 

Ačkoli ústecký 
kulturák z venku vypadá jako 
nově opravený, jeho pro veřej-
nost a kulturní akce nejdůle-
žitější část je několik desetile-
tí stará. Rekonstrukce se totiž 
nedotkla předních prostor ob-
jektu, tedy míst, kde je hlav-
ní taneční sál, kinosál, šatny 
a další prostory. Na jeho sta-
vu je to podle ředitele Ivana 
Dostála velmi znát. „Snažíme 
se vše udržet provozuschop-
né, ale problém máme třeba 
s regulací vytápění, která není 
možná. Tak máme na výběr ze 
dvou možností. Buď topení ne-

zapnout a pak je zima, nebo 
zapnout a pak je lidem horko 
a musíme se snažit nějak vět-
rat,“ vysvětlil. Podle něho tento 
handicap komplikuje i mož-
nost některé prostory komerč-
ně pronajímat, a vydělat tak 
více peněz na provoz.

Kulturní středisko již první 
investici chystá. Týkat by se 
měla hlavního tanečního sálu, 
konkrétně jeho podlahy. Nyní 
běží výběrové řízení na firmu, 
která by měla v sále zbrousit 
parkety, opatřit je několikaná-
sobným nátěrem.  zu

zvenku je  kulturní dům opravený, ale uvnitř je situace jiná.

Více Vánoc, 
a co dál?
Advent v Ústí prý 
bude oproti letům 
předchozím nabí-

zet v centru města mno-
hem více kultury, zábavy 
i pohybu. Více světel, více 
akcí, včetně charitativních. 
V tomto směru tak dohání-
me sousední Teplice.

Možná je ale už dnes čas 
myslet na Vánoce v roce 
příštím... Nemám na my-
sli další expanzi v centru, 
ale oživení většího prosto-
ru a inspiraci i v zahrani-
čí. V adventním čase by se 
mohli lidi setkávat také na 
Severní Terase, na Střeko-
vě, v Neštěmicích. Je zají-
mavé, že dlouze plánovaná 
a nerealizovaná revitaliza-
ce labských břehů ve svých 
variantách spíše řeší jen 
jarní a letní aktivity, ale už 
méně počítá s lidmi, napří-
klad na střekovském břehu, 
v zimním období. Vánoční 
stromy, jejichž světla by se 
odrážela na hladině řeky, 
by městu slušely. Líbí se mi 
vize velkých Vánoc.

Ano, bylo by to náročné 
na plánování, úpravy, finan-
ce. Ale proč nesnít o tako-
vých Vánocích právě před 
Vánocemi. Bylo by skvělé 
„rozsvítit to“ příště naplno 
v celém městě.

Hezký advent. 
 
Martina seewaldová
šéfredaktorka
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Ředitel zoo bude v lednu
krásné Březno – Radní vyhlásili výběrové řízení na nového ředitele 
zoo, který by ji měl vést od ledna. Ve výběrové komisi, která je 
složena z odborníků a zástupců města, je podle náměstka primá-
torky Jiřího Madara zastoupena i Asociace zoologických zahrad. 

Jiřího Bálka, který zahradu vedl posledních sedm měsíců, odvo-
lala rada města v říjnu poté, co se dozvěděla o výsledcích kont-
roly hospodaření. „Netvrdíme, že Jiří Bálek za sebou nemá i řadu 
dobrých rozhodnutí. Ale selhal manažersky. Nekomunikoval a ne-
zvládal řešit personální problémy,“ uvedla primátorka Věra Ne-
chybová. Podle radních kontrola odhalila dva případy špatných 
výběrových řízení, 14 případů, kdy chyběly objednávky, nebo ná-
jemní smlouvu s provozovatelkou, které neměla na činnost živ-
nostenské oprávnění. „Hlavní důvod odvolání bylo to, jak to tam 
vypadá a jaký tam byl bordel. Byly chyby v účetnictví a v zadávání 
veřejných zakázek,“ dodal náměstek primátora Jiří Madar.

Do konce roku zahradu dočasně vede Bořek Voráč, ale radní 
chtějí najít stálého odborníka, který zoo zmodernizuje a zatrak-
tivní. „V čele zahrady musí stát nezpochybnitelný manažer, dob-
rý hospodář a motivátor,“ prohlásila primátorka Nechybová.  lu

Do školy děti půjdou podle obvodů
Ústí nad labem – Do základní školy 
budou ústecké děti nastupovat 
podle toho, kde mají bydliště.

Počítá s tím nová vyhláš-
ka, která prošla radou města. 
Stanovuje pro základní ško-
ly, zřizované městem Ústí nad 
Labem, 19 školských obvodů. 
„Vyhláška tak reaguje na při-
pomínky ministerstva školství 
a krajského úřadu, že město 
mělo pouze jeden obvod. Vy-
hláška má zaručit právo dětí na 
dostupnost základního vzdě-
lávání, tedy i na to, aby děti 

s bydlištěm v nejbližším okolí 
školy byly právě na tuto ško-
lu přednostně přijaty a nemu-
sely dojíždět. Obecně závaz-
ná vyhláška se nevztahuje na 
specializované třídy, jako jsou 
sportovní, jazykové nebo ma-
tematické,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Jiří Madar.  Podotkl, 
že návrh vyhlášky byl projed-
nán se  všemi řediteli jednot-
livých škol a jejich připomín-
ky byly do textu zapracovány. 
Všichni ředitelé znění vyhlášky 
odsouhlasili svým podpisem.  lu

Hledá se údržbář 
městských sadů
Ústí nad labem – Rada města 
souhlasila se zveřejněním 
předběžného oznámení veřej-
né zakázky na správu a údržbu 
Městských sadů. Zveřejněno 
bude na veřejném portálu věst-
níku veřejných zakázek. „Ve-
dení města na konci září 2015 
ukončilo dohodou rámcovou 
smlouvu pro správu a údržbu 
Městských sadů se společností 
M+M kvůli nespokojenosti se 
stavem a údržbou tohoto par-
ku,“ uvedla mluvčí města Jitka 
Stuchlíková. V budoucnu by 
měla být péče o Městské sady 
rozdělena do dvou oblastí. Na 
údržbu zeleně a na správu 
vodních prvků, jako jsou kašny 
a závlahy.  lu

Realitní kanceláře stěhují do Mojžíře lidi z celé České republiky
neštěmice – Jednou z problema-
tických částí Ústí nad Labem 
je Mojžíř. Neštěmická radnice 
na zlepšení situace pracuje. 
Některé věci se podařily, další 
jsou ale velmi obtížné, konsta-
tuje starostka Neštěmic Yveta 
Tomková.

Podle poslední analýzy o vy-
loučených lokalitách patří 
Mojžíř k jedné z největších na 
severu Čech. Máte nějaké ná-
stroje a možnosti, jak situaci 
v Mojžíři řešit?
Možnosti městského obvodu 
i města jsou velmi omezené. 
Téměř všechny domy a byty 
na sídlišti jsou v soukromých 
rukách. Neštěmický obvod se 
snaží udržet pořádek tím, že 
tam denně uklízejí pracovníci 
VPP. Zavedli jsme dohle-
dovou službu. Pracují v ní 
místní Romové, kteří sídliště 
znají a u jeho obyvatel mají 
autoritu. Snažíme se místní 
lidi přesvědčit, aby dávali děti 
do školek. Letos se nám takto 
podařilo přesvědčit asi deset 
rodin. I když se to nezdá moc, 
považuji to za velký úspěch. 

Celkově ale my 
jen situaci zklid-
ňujeme a sna-
žíme se udržet 
křehký sociální 
smír. Řešením by 
samozřejmě bylo, 
kdybychom po-
stupně vykupo-
vali byty. Velmi 
často se stává, 
že realitní kanceláře stěhují 
do Mojžíře lidi z opačného 
konce Česka jen proto, že byty 
jsou tady levné. Problém ale 
je samozřejmě nedostatek 
peněz. Celý neštěmický obvod 
má na investice ročně asi 
2 miliony korun. Myslím si, že 
by nejen Ústí nad Labem, ale 
i dalším městům měl pomoci 
stát. Je hezké, že vláda vypsala 
dotace na bourání vybydle-
ných domů. Tomu případnému 
bourání ale musí předcházet 
získání těchto nemovitostí do 
majetku obcí.

Na co si lidé v Mojžíři nejčas-
těji stěžují?
Kromě nepořádku je to i časté 
rušení nočního klidu a celo-

denní narušování 
veřejného pořádku. 
Alespoň částečně 
se situace zlepšila 
po uzavření problé-
mového baru Mon 
Cherry. V jeho okolí 
se scházely desítky 
lidí, byl tam hluk, 
výjimečné nebyly ani 
rvačky a napadání. 

Díky spolupráci se všemi úřady 
se přišlo na to, že objekt není 
pro provozování baru vůbec 
zkolaudovaný. Provozovatel ho 
tedy musel uzavřít. Věřím, že  
i stálé hlídky městské policie 
přispějí ke zvýšení bezpečnosti 
v Mojžíři. V radě města mám 
na starost právě bezpečnost 
a také městskou policii. Ta le-
tos přijala 20 nových strážníků.

Plánujete ještě další zvýšení 
jejich počtu?
Rádi bychom ještě letos přijali 
10 nových strážníků. Ráda 
bych jejich počet zvyšovala 
průběžně, každý rok. I když si 
to řada lidí neuvědomuje, prá-
ce strážníka je velmi náročná. 
Strážníci se často dostávají do 

nepříjemných a nebezpečných 
situací. Pracují ve dne i v noci, 
nachodí za směnu dlouhé 
kilometry ve vedrech, nebo 
naopak v mrazech. Děláme 
maximum pro to, abychom jim 
poskytli co nejlepší podmínky. 
Všichni teď například dosta-
nou kvalitní zimní kombinézy. 
Na konec roku, téměř pod stro-
meček pro ně chystáme i mi-
mořádnou finanční odměnu.

Kolik strážníků by v ideálním 
případě měla městská policie 
podle Vás mít?
Myslím si, že ideální stav pro 
Ústí nad Labem je s ohledem 
na jeho velikost a specifické 
složení obyvatel 200 strážníků 
v ulicích. Chtěla bych u nás 
rozjet projet Poznej svého 
strážníka známý z mnoha 
jiných měst. Strážníci by měli 
své vlastní rajóny, které by 
dobře znali. Lidé by se tak 
při řešení problémů mohli 
obracet přímo na ně. Věřím, 
že se na příští rok podaří najít 
v rozpočtu peníze, abychom 
alespoň pár dalších strážníků 
přijali.  zt

Jízdenka bude 
jenom jedna
Ústí nad labem – Cestující v kraj-
ských zelených autobusech 
a v autobusech ústecké MHD 
budou od ledna příštího roku 
využívat jednotnou jízdenku. 
Umožňuje to dohoda kraje 
a města. Jedná se teprve 
o částečnou integraci. Ta spo-
čívá ve vzájemném uznávání 
vybraných jízdních dokladů 
Dopravy Ústeckého kraje na 
linkách MHD Ústí nad Labem 
a obráceně.  lu

Ústecké školy 
v soutěži bodovaly
Ústí nad labem – Mezi deseti nej-
lepšími středními školami kra-
je se letos umístila hned pětice 
z Ústí nad Labem. V krajské 
soutěži Dobrá škola zvítězilo 
Podkrušnohorské gymnázium 
v Mostě. Od třetího místa, na 
kterém je Gymnázium Jateční, 
pak dominují především ty 
ústecké. V závěsu následují 
Gymnázium a Střední odborná 
škola dr. Václava Šmejkala, 
Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie a jazy-
ková škola s právem státní 
jazykové zkoušky. Na desátém 
místě pak Střední škola obcho-
du, řemesel, služeb.  lu
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Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 24 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Marhanovou
tel.: 733 609 027, e-mail: hanka.p@mybox.cz

ELEGANCE ?
www.doorfin.cz

840 999 555

     PŮJČÍME VÁM

NA COKOLIV
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Neštěmičtí dostali workoutové hřiště
neštěmice – V Ústí nad Labem první velké wor-
koutové hřiště postavila pro sportovce radnice 
městského obvodu Neštěmice. Nachází se na 
víceúčelovém hřišti pod FK Neštěmice. Obvod 
tak chce podpořit využití volného času pro 
starší věkové skupiny mládeže. Takzvaný 
street workout je dnes moderním trendem, 
který přirozenou cestou vede velké množství 
teenagerů k tomu, aby cvičili a žili zdravým 
způsobem života.

„Mezi teenagery byl o tento typ hřiště velký zá-
jem. Nicméně cílovou skupinou mohou být mladí 
a dospělí ve věku dvanáct až šedesát let,“ uvedla 
neštěmická starostka Yveta Tomková.

S prvotní myšlenkou na vybudování workou-
tového parku přišli na jaře letošního roku mladí 
sportovci. Městský obvod Neštěmice se je roz-
hodl podpořit a uvolnil ze svého rozpočtu nece-
lých 50 tisíc korun, ze kterých zaplatil vybudo-
vání betonových patek, potřebných k upevnění 
konstrukce a rozšíření parku o cvičební kruhy. 
Tyto prostředky získal ze svých úspor. Na za-
koupení samotné konstrukce v hodnotě 117 
tisíc korun pak radnice použila dar od společ-
nosti Vodní sklo, jejíž zástupci se tímto hlásí 

k myšlenkám CSR. Na hřišti byla umístěna kon-
strukce řady Nippur XS, rozšířená o nástavec 
s kruhy a oddechová lavice.

Street workout je zaměřen na cvičení se svou 
vlastní vahou. Je vědecky dokázáno, že tato for-
ma cvičení je pro tělo mnohem vhodnější než 
cvičení se závažím. Nenamáhá tolik vazy ani šla-
chy a je daleko šetrnější ke kloubům. Kulturis-
tika a bodybuilding tak zažívají obrovský boom, 
ve kterém se navrací zpět ke svým základům 
a do popředí se dostává cvičení se svou vlastní 
vahou.  lu

Město nutí majitele, aby se 
postaral o ruinu Na Nivách
Předlice – Stavební úřad vy-
zval majitele domů v ulici Na 
Nivách, aby do týdne písemně 
sdělil, jakým způsobem zajistí 
zničené objekty v ulici. Kontro-
la, které se zúčastnili zástupci 
magistrátu, centrální radnice 
a strážníků, zjistila, že tato 
část města je v katastrofálním 
stavu. „Nechceme, aby některé 
části města vypadaly jako po 
bombardování a tím hyzdily 
celkový vzhled jednotlivých 
obvodů. Nemůžeme připustit, 
aby tyto zdevastované domy 
pak mohly posloužit pouze jako 
kulisy pro natáčení válečných 
filmů. To si naši občané rozhod-
ně nezaslouží,“ konstatovala 
primátorka Věra Nechybová.

Z domů neustále opadává 
zdivo, vnikají do nich bezdo-

movci, narkomani a sběrači 
kovů. Městská policie každo-
ročně zasahuje při incidentech 
spojených s úrazy nezvaných 
návštěvníků. Podle radní pro 
bezpečnost Yvety Tomkové ale 
strážníci nejsou ve městě od 
toho, aby hlídali majetek sou-
kromých osob, které se o něj 
nestarají.  lu

Parkovací automaty 
budou fungovat
Ústí nad labem – 
Řidičům, kteří 
zaparkují v cen-
tru Ústí, by se 
již tak často 
nemělo stávat, 
že najdou nefunkční parkovací 
automaty. Ústečtí radní se roz-
hodli dát peníze  na moderniza-
ci stávajících a nákup nových 
parkovacích automatů. Městské 
služby dostanou 435 tisíc korun 
na modernizaci 24 stávajících 
parkovacích automatů a přes 
milion korun na nákup pěti 
nových. „Dalších 150 tisíc 
korun Městské služby obdrží na 
dohledové centrum, jež bude 
parkovací automaty operativně 
sledovat a reagovat na případné 
poruchy,“ uvedla mluvčí města 
Jitka Stuchlíková.  lu

Činoherák dostane 
1,5 milionu na provoz
střekov – Ústečtí radní schválili 
příspěvek na provoz Činoher-
ního studia města Ústí nad La-
bem ve výši 1,5 milionu korun. 
Peníze jsou určené na provoz 
do konce letošního roku 
a pro divadlo jsou nezbytné. 
„Činoherní studio přijímá nové 
zaměstnance, což s sebou nese 
zvýšené náklady nejen na je-
jich mzdy, ale i na zákonné od-
vody ze strany zaměstnavatele, 
a navíc stihne do konce roku 
4 premiéry a ty něco stojí.“ 
vysvětlil náměstek primátorky 
Jiří Madar. Pro příští rok počítá 
Činoherní studio s vícezdrojo-
vým financováním, ucházet se 
bude o příspěvek od Ústeckého 
kraje a ministerstva kultury. 
To se chystá Činoherák zařadit 
do pilotního projektu veřejno-
právní kulturní instituce. Jde 
o novou právní formu diva-
delních souborů, které dosud 
fungují pod hlavičkou příspěv-
kových organizací.  zu

Trolejbusy jsou všechny
Ústí nad labem – Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem má již 
všech 26 nových trolejbusů po-
řízených z evropských dotací. 
V říjnu dorazila poslední šesti-
ce vozů, která již je v provozu. 
Jejich kmotry se stali tradičně 
sportovci jako nevidomý pla-
vec Mirek Smrčka či judistka 
Ivana Brettlová a další.  lu

Sbírka na útulek 
se rozjíždí i letos
Ústí nad labem – Milovníci psů 
a zvířat budou moci přispět 
zvířatům v ústeckém útulku. 
Akci bude pořádat centrální 
městský obvod. Veřejná sbírka 
bude probíhat od 30. listopa-
du do 22. prosince. Pro výběr 
příspěvků bude použita jedna 
pokladnička, která bude umís-
těna na Lidickém náměstí.  lu
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Stadion nesplňuje parametry ligy
Ústí nad labem – Vedení FK Ústí 
nad Labem chce, aby město 
investovalo další peníze do 
dostavby Městského stadionu 
a dalších hřišť. Loni dokon-
čený fotbalový stánek totiž 
nesplňuje parametry pro hraní 
prvoligových zápasů. První 
liga je přitom vizí vedení klubu 
v příštích letech.

Za stávajících podmínek by 
ale v Ústí hráči hrát nemoh-
li. „Je třeba doplnit sedačky, 
vybudovat ticketing nebo ka-
merový systém,“ řekl končí-
cí předseda představenstva 

Jan Linhart. Sedaček je jen 4 
tisíce, musí být 4500. Je třeba 
také vybudovat oddělený sek-
tor pro fanoušky soupeře, kte-
rý bude mít i vlastní sociálky 
nebo občerstvení.

Loni dokončená stavba sta-
dionu stála 168 milionů korun 
a město cenu splácí. Radnice 
se zároveň před nedávnem roz-

hodla investovat do stadionu 
zhruba 12 milionů do bočních 
tribun, kde vznikne zázemí pro 
atlety a mládežnický fotbal. 

Ústecký fotbal se dlouhodobě 
potýkal s nedostatkem peněz. 
Zastupitelé se v září rozhodli od-
koupit zbylé akcie klubu od FK 
Teplice a navýšit základní jmění 
o 3 miliony, což dostane fotba-
listy z problémů. Vedení klubu 
musí najít sponzory a strategic-
kého partnera. „Bylo by hezké 
hrát první ligu. Bez ekonomické 
stability to ale nejde,“ dodal ře-
ditel klubu Petr Heidenreich.  lu

Panelák dostává 
novou střechu
krásné Březno – Městský obvod 
Neštěmice zahájil opravu stře-
chy panelového domu v ulici 
Anežky České 23–25 v Krásném 
Březně. Střecha objektu totiž 
byla ve velmi špatném stavu. 
„V minulosti byla několikrát 
opravována, avšak neodborně. 
Nebyly dodrženy veškeré tech-
nologické postupy. Například 
mezi izolanty byly mezery, 
desky polystyrénu nebyly 
lepeny k sobě,“ vysvětlila sta-
rostka Yveta Tomková. Obvod 
na rekonstrukci využil peníze 
z nájmů obecních bytů.  lu

Mariánský most je na zlaté pamětní minci
Ústí nad labem – Česká národní banka začala 
prodávat pamětní zlatou minci v hodnotě 5 tisíc 
korun s vyobrazením Mariánského mostu. 
Poslední z deseti, které jsou věnované mostů.  
Banka dá do oběhu celkem 9700 půluncových 
mincí vyražených do zlata o ryzosti 999,9. 
Celkem 7800 mincí bude ve špičkové kvalitě 
s leštěným polem a matovým reliéfem, zbytek 
v kvalitě běžné.  lu

Ústí si ani v příštím roce nebude moci vyskakovat
Nejdůležitějším dokumentem, 
který bude schvalovat v pro-
sinci zastupitelstvo města, je 
rozpočet na příští rok. Vedení 
města návrh rozpočtu disku-
tovalo se všemi stranami v za-
stupitelstvu. Podle předsedy 
ústecké KSČM a zastupitele 
Pavla Vodseďálka má rozpočet 
i svá úskalí.

Považujete návrh rozpočtu 
města za dobrý?
Pokud jde o navrhovaný roz-
počet pro rok 2016, město Ústí 
si příliš vyskakovat nemůže. 
Příjmy totiž neodpovídají veli-
kosti, stavu a významu města. 
Předkladatel se snažil o po-
krytí základních potřeb, a tak 
velká část rozpočtu kopíruje 
rozpočet loňský. Jsem rád, že 
nebyl krácen rozpočet žádné 
škole ani školkám, někde se 
dokonce podařilo mírně přidat. 
Už méně mě těší, že město 
nebude s největší pravděpodob-
ností schopno plně uspokojit 
požadavky v sociální oblasti. 
Tady je však hlavní problém 
v nekoncepční sociální politice 
státu. Některé dílčí problémové 
oblasti sociální politiky města 
bude třeba ještě posoudit.                                                                  

Rozpočet se také snaží o ře-
šení podpory kultury a sportu. 
Tedy v rámci možností. Věřím, 
že prostředky vynaložené na 
aktivity mladé generace po-
mohou k prevenci kriminality 

této věkové skupiny, výchovný 
efekt by měla přinést také do-
tace do kultury.

Má rozpočet nějaká úskalí?
Především není pořád jasné, 
jak dopadnou korekce nepříliš 
úspěšné realizace projektů z ev-
ropských dotací. Také nutnost 
dokončení některých aktivit, 
které nebudou z dotací propla-
ceny, výrazně zatíží investiční 
část rozpočtu města. V průběhu 
roku bude potřeba posílit finan-
cování některých příspěvkových 
organizací, například Zoo, Měst-
ských služeb (plavecký areál 
Klíše). Stále také není dořešen 
soudní spor o dofinancování 
stavby Mariánského mostu.

Kritizujete dotace pro Čino-
herní studio, kterému radní 
nedávno schválili 1,5 miliónu 
korun…
Ten jeden a půl miliónu je 
určen na financování nákupu 
autorských práv některých 

nastudovaných inscenací a na 
doplnění inventáře. V rozpoč-
tu na příští rok se počítá se 
čtrnácti milióny korun pro tuto 
příspěvkovou organizaci. Podle 
našeho mínění je to částka 
maximálně možná. Vedení di-
vadla bude muset hledat i další 
zdroje, dotace od Ministerstva 
kultury, kraje, sponzorské dary, 
granty, příjmy ze vstupného 
a další. Také personální složení 
divadla bude třeba přizpůsobit 
finančním možnostem.

Co v zastupitelstvu chcete 
prosazovat?
Nejdříve, a to hodně rychle, 
bude třeba vyřešit formální 
stránku samotných jednání za-
stupitelstva. Je neúnosné vná-
šet do jednání prvky, které jsou 
charakteristické především pro 
parlament (obstrukce). Nelze 
úmyslně prodlužovat jednání 
planými diskuzemi.  Pokud tato 
praxe nepřestane, bude třeba, 
po vzoru jiných městských 
zastupitelstev, upravit napří-
klad dobu a počet diskusních 
příspěvků, nebo stanovit pevný 
čas konce jednání.

Pokud jde o náš program, 
stále se snažíme o vyvážené 
a smysluplnné rozdělování pro-
středků, které má město k dis-
pozici. Závažná rozhodnutí je 
třeba předkládat obyvatelům 
města k posouzení, protože 
známe z minulosti případy, kdy 

městské prostředky byly vyna-
loženy nepříliš racionálně.

Jste předsedou Výboru 
pro národnostní menšiny 
Ústeckého kraje. To není 
moc populární resort v době 
migrační krize…
Určitě, pokud k nám do 
kraje začne proudit měsíčně 
desetitisíce imigrantů, nebude 
to žádná růžová zahrádka, 
doufám ale, že k tomu nedojde. 
Každopádně se možnými even-
tualitami zabýváme. Náš kraj 
má dostatek problémů v této 
oblasti a celou řadu lokalit, kde 
je třeba integrovat, integrovat 
a integrovat… Nemůžeme při-
pustit další sociálně vyloučené 
lokality, které by zákonitě 
vznikaly v místech, kam budou 
soustřeďováni neidentifiko-
vatelní uprchlíci. Náš sociální 
systém není na podobný stav 
koncipován. Proto také Ústec-
ký kraj nesouhlasí se zařízením 
pro uprchlíky v drahonické 
věznici, ani s jakýmkoli dalším 
experimentem v této kauze.

Jinak ale hlavním posláním 
Výboru pro národnostní men-
šiny je podpora činnosti růz-
ných národností, které v kra-
ji dlouhodobě působí. A tady, 
myslím si, se spolupráce s or-
ganizacemi českých Maďarů, 
Bulharů, Vietnamců, Němců 
a dalších, daří a přináší pro-
spěch oběma stranám.  pr

Úřady spustily 
razie v ubytovnách
Ústí nad labem – Velkou kontrolu 
ubytoven zahájily v říjnu úřady 
v celém Ústí nad Labem. Spolu 
s úředníky radnice chodí na mís-
tě i policisté a strážníci, hygienici 
nebo hasiči. Město chce zjistit, 
jací lidé, kolik a v jakých podmín-
kách v ubytovnách žijí.  zu
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Rozpočet Ústí je hotový, bude vyrovnaný 
V roce 2016 by si Ústí nad La-
bem nemělo brát žádný úvěr. 
Vyplývá to z návrhu rozpočtu, 
který připravilo vedení města. 
Podle primátorky Věry Nechy-
bové je koncipovaný jako vy-
rovnaný s příjmy 1 471 779,80, 
výdaji 1 334 243,80 Kč. Rozdíl 
ve výši 137 697 Kč je použit na 
splácení starých úvěrů města. 
„Při sestavování rozpočtu na 
rok 2016 se podařilo o více než 
padesát procent zvýšit rezervu 
finančního odboru magistrátu. 
Tato rezerva je připravena 

pro případ nezbytné úhrady 
nenadálých výdajů,“ uvedla 
Nechybová. Městu totiž vážně 
hrozí sankce za nepovedené 
projekty placené z evropských 
dotací. Rozpočet ještě musí 
schválit zastupitelé na svém 
jednání začátkem prosince.

Návrh rozpočtu počítá s tří-
procentním růstem mezd 
úředníků. Více peněz půjde 
na městkou policii, která po-
sílí o dalších 20 strážníků. 
Město dá i vyšší dotaci do-
pravnímu podniku. Peníze 

mají jít na zvýšení platů řidi-
čů. „Součástí rozpočtu je pod-
pora kultury a umění – a to 
jak profesionální ch scén, 
tedy Severočeského divadla 
a Činoherního studia, tak ši-
rokého spektra akcí kultur-
ního kalendáře či grantů pro 
další zajímavé projekty. Počí-
tá i s tisícikorunovými šeky 
na sportování mládeže a pod-
porou preferovaných sportů, 
mezi které je nově zařazený 
florbal,“ řekl náměstek pri-
mátorky Jiří Madar.  zu

Lihovar žádá o změnu územního rozhodnutí
Ústecký stavební úřad zahájil 
řízení o změně územního roz-
hodnutí o úpravách trmického 
lihovaru. Jde o další krok, 
který má společnosti Liberta 
Evergy umožnit přestavět 
a znovu spustit provozy na vý-
robu bioethanolu používaného 
do pohonných hmot. 

Její představitelé na konci 
loňského roku při veřejném pro-
jednání slíbili, že provoz upraví 
tak, aby nesmrděl.  Chtějí po-
stavit nové fermentory, změní 
sušení, nainstalovat biologické 
a uhlíkové filtry a kondenzátory. 

„Bude to uzavřený cyklus,“ slíbil 
tehdy zástupce investora Jaro-
slav Brož. Postavená bude i čis-
tička odpadních vod.

Veřejné ústní jednání o změ-
ně územního rozhodnutí sta-

vební odbor naplánoval na 
9. prosince v 9:00 na ústeckém 
magistrátu. Do podkladů mo-
hou do té doby zájemci nahléd-
nout během úředních hodin na 
ústeckém stavebním odboru.  lu

Celníci narazili na 
nelegální zaměstnance
Celníci se na území Ústeckého 
kraje stále setkávají s problé-
mem nelegálního zaměstná-
vání cizinců. Proto zesílili své 
kontroly.

„Kontroly jsou zejména do 
oblastí obchodu, služeb a gas-
tronomie, ale neopomíjejí ani 
oblast stavebnictví. Během říj-
nových dnů jsme zkontrolovali 
v regionu 12 subjektů a odha-
lili třináct cizinců pracujících 
v rozporu s předpisy. Jedenáct 
cizinců původem z Vietnamu, 
kteří v provozovnách obsluho-
vali zákazníky a pokladnu. Dva 
Ukrajince celníci našli, jak po-
kládají dlažbu.  lu

I N Z E R C E

ZÍSKEJTE 
FINANČNÍ 
PODPORU 
PRO REALIZACI 
MEZINÁRODNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO 
PROJEKTU!

Program Erasmus+ je určen jak pro 
jednotlivce, tak pro vzdělávací instituce 
– od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující 
s mladými lidmi.

Termíny výzvy pro předkládání 
žádostí o grant jsou:

Pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

 2. února 2016  | Projekty mobility – KA1

 10. února 2016  | Projekty budování kapacit 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání – KA2

 31. března 2016  | Projekty partnerství – KA2

Pro oblast mládeže:  | všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3

 2. února 2016
 26. dubna 2016 
 4. října 2016

Pro Aktivity programu Jean Monnet:

 25. února 2016

Více na www.naerasmusplus.cz 
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

Kraj dá dotace 
na kotlíky
Majitelé rodinných domků na 
Ústecku budou moci získat 
příspěvek na výměnu starých 
kotlů na uhlí za nové. Kraj se 
totiž hodlá zapojit do progra-
mu Státního fondu životního 
prostředí, který se chystá na 
výměnu kotlů v letech 2016 
až 2020 přispívat. Na Ústec-
ký kraj připadne minimálně 
162 milionů korun.  lu

MC
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31
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Pro olympiádu v Riu udělám   vše, co půjde
Boj se zraněním, 
které jí komplikuje 
boj o kvalifikaci na 
olympiádu v Riu, 
svádí v posledních 
týdnech sedmnác-
tiletá Ústečanka, 
letošní mistryně 
České republiky ve 
sportovní gymnastice 
ve čtyřboji Anna Ma-
ria Kányai. Přes dva 
roky již sice závodí za 
nejlepší český tým 
TJ Sokol Brno 1, ale 
na víkendy se na se-
ver Čech pravidelně 
vrací. Je také vzorem 
pro mnohé ústecké 
gymnastky, se který-
mi dlouhá léta 
trénovala.

Jak dlouhá je to cesta stát 
se mistrem republiky?
Já jsem již byla mistrem republi-
ky ve své věkové kategorii v je-
denácti letech. Ale samozřejmě 
tenhle titul je v hlavní ženské 
kategorii. Získala jsem ho v se-
dmnácti a gymnastice se věnuji 
asi od čtyř. Takže třináct let.

Je to strastiplná cesta plná 
makání a odříkání?
Samozřejmě ano. Ale tím, že 
ten sport strašně miluji, to pro 
mne není utrpení. Naopak to 
dělám velmi ráda. Já se spor-
tem bavím.

Jak jsi se ke gymnastice 
dostala?
Jako díte jsem byla strašně 
hyperaktivní a nikde jsem ani 
chvíli neposeděla. Mamka mě 
chtěla dát na tenis, ale tam 
brali až od šesti let. Její kama-
rádka jí poradila gymnastiku. 
Taky prý říkali, že ve čtyřech 
letech je ještě brzo, ale když si 
mě vyzkoušeli, nakonec mne 
vzali. Tehdy jsem začínala 
s tréningem dvakrát týdně na 
hodinu a půl.

Kdy vás to chytlo tak, 
že jste se rozhodla to dělat 
vrcholově?
Měla jsem to ráda od začátku. 
Strašně ráda jsem skákala do 
molitanů a další věci. Vážně 
jsem to asi začala brát zhruba 
v osmi letech, kdy jsem dostala 
šanci jet poprvé na mistrovství 
republiky.

Začínala jste tehdy v Ústí. 
Jaké je zde prostředí a zázemí 
pro sportovní gymnastiku?
V Ústí je to těžké. Podmínky 
tu zdaleka nejsou takové, 
jako když někam přijedete na 
závody. Dál jsem se dostala 
hlavně díky trenérovi, který 
se se mnou snažil často jezdit 
i za lepšími podmínkami na 
jiná místa, aby ten nedostatek 
vykompenzoval. Když se ale 
dostanete na určitou úroveň, 
začne být nedostatečné zázemí 
znatelným handicapem.

To je důvod, proč jste 
odešla do Brna?
Ano. Přešla jsem v patnác-
ti letech, když jsem začala 
studovat v Brně sportovní 
gymnázium.

Jaké to je odejít tak daleko?
Já jsem to hodně chtěla, jít za 
špičkovými podmínkami a za 
mojí současnou trenérkou. 

Samozřejmě není lehké být 
daleko od rodičů. I cestování 
není jednoduché, jsou to čtyři 
hodiny. Ale pokud chci v gym-
nastice něco dokázat, bez 
brněnského zázemí to nejde. 
Je to nejlepší klub s nejlepšími 
podmínkami u nás.

Když jste v říjnu křtila ma-
lou opičku v zoo, viděl jsem 

vít lukáš

Sedmnáctiletá rodačka z Ústí 
nad Labem, mistryně ČR 
2015 ve čtyřboji ve sportovní 
gymnastice. Se sportem začala 
ve čtyřech letech jako členka 
klubu TJ Stadion Ústí nad Labem. 
V patnácti letech přestoupila 
do TJ Sokol Brno 1. V moravské 
metropoli studuje třetím ročníkem 
sportovní gymnázium.

Anna Maria Kányai

P r o F i l
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dívky, nejspíše mladé míst-
ní gymnastky, jak vás zdraví 
a obdivují. Snažíte se je moti-
vovat?
Bylo to hezké. Ony jsou to 
moje kamarádky. Trávila jsem 
s nimi léta tréninků tady 
v Ústí v tělocvičně. Nevím, 
jestli jsem pro ně motivace. 
Vždy mě hlavně zajímá, jestli 
je to stále baví.

Jak probíhá váš běžný den, 
jak často trénujete?
Ráno od sedmi máme trénink, 
pak je od desíti škola. Od jedné 
do pěti následuje další trénink. 
To je čtyřikrát v týdnu. Zbylé 
dny máme jednu fázi se třího-
dinovým tréninkem.

To odhaduji tak na 35 hodin 
týdně, do toho škola, učení. 
Máte čas na nějaké koníčky?

Ne. Pokud chcete dělat 
vrcholovou gymnastiku, tak 
tam není čas na nic jiného. Po 
tréninku ještě následuje pro-
tahování, masáže, vyklusávání 
a regenerace. Večer pak jdete 
do postele a musíte se pořádně 
vyspat, abyste byl druhý den 
zase ve formě.

Sportovní gymnastika se 
skládá ze čtyř disciplín. Co 
máte nejraději a co nejméně?
Nejraději mám bradla, přitom 
hodně gymnastek říká, že jsou 
nejtěžší. Pro mne je nejtěžší 
přeskok. 

Vím, že jste se v srpnu zrani-
la. Co se stalo?
Napoprvé jsem spadla z bradel 
a prošlápla jsem si koleno. 
Trochu to bolelo, nikomu jsem 
nic neříkala a pokračovala dál. 

Při jednom nástupu jsem pak 
při doskoku udělala úkrok do 
strany a už to hodně křuplo. 
Do druhého dne to zatuhlo. 
Byla jsem nakonec na operaci.

Takže nyní netrénujete?
Nyní ne, je to dva měsíce od 
operace a na plné uzdravení 
jsou třeba měsíce tři. Můžu 
chodit a mám i pocit, že bych 
mohla trénovat. Ale zároveň 
vím, že nepočkat tři měsíce 
je velmi nebezpečné, tak to 
neriskuji. Třeba na cvičení 
na bradla již nějak mohu, ale 
nemohu skákat.

Nenudíte se najednou?
Ne. Sice nemohu na trénin-
ky, ale místo nich chodím na 
rehabilitace, akupunkturu. 
Takže to vyjde skoro nastejno. 
Prvních čtrnáct dní po operaci 

jsem ale skoro stále ležela, 
měla jsem berle a velkou 
ortézu.

Vím, že se snažíte o olympi-
ádu v Riu. To asi přišlo v ne-
vhodnou chvíli.
Velmi se to komplikuje. Loni 
v Číně na mistrovství svě-
ta jsme se nekvalifikovali, 
abychom mohli jet jako tým. 
Na letošní mistrovství, které 
bylo nyní v říjnu, jsme mohli 
jako Česká republika vyslat 
tři závodnice. Naše nejlep-
ší gymnastka se zranila, já 
také a tak za nás dvě odjely 
náhradnice. Bohužel to místo 
nevybojovaly. V květnu je 
mistrovství Evropy, a pokud 
bych se dobře umístila, existu-
je šance, byť ne velká, že bych 
se mohla dostat na divokou 
kartu. Udělám pro to vše.

Takže třeba představa, že si 
v zimě půjdete zalyžovat, asi 
příliš nehrozí?
Dříve jsem lyžovala. Nikdo mi 
ten sport nezakazuje, ale sama 
si uvědomuji, že by to nebylo 
vhodné. Vím, jaké mám cíle, 
a nechci zbytečně riskovat.

Jste mladá, kdyby to nevyšlo, 
tak kariéra neskončí...
Dnes se věková hranice 
posunula, nejlepší forma bývá 
kolem devatenácti let. Takže 
Tokio 2020 by mohlo samozřej-
mě také vyjít. Bude záležet na 
okolnostech.

Mluvíte o cizích zemích. 
Kde všude jste byla?
V Číně na mistrovství světa. 
V Baku, ve Francii, Bulhar-
sku, Německu. Většinou 
máme po závodě den volna, 
takže máme možnost si i pro-
hlédnout okolí.

Vím, že můžete sportovat 
ještě řadu let, ale uvažujete 
o budoucnosti, nějaké vysoké 
škole?
Jsem teprve ve třeťáku, tak 
mám ještě čas. Určitě chci na 
nějakou vysokou. 

barva: modrá

jídlo: sushi

hudba:  
to záleží na náladě

číslo: 1 a 7

politik: 
absolutně netuším

M o J e  n e JPro olympiádu v Riu udělám   vše, co půjde
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Legendární kapela slaví 51 let
Ústecká bigbítová legenda 
skupina Bonifanti oslaví letos 
v Národním domě neuvěřitel-
ných 51 let na scéně. Slav-
nostní koncert s mnoha hosty 
si zájemci mohou užít 28. 
listopadu od 20:00 hodin. Sku-
pinu v říjnu 1964 založili Ivan 
Dostál a Vladimír Kettner, u je-
jího zrodu stál Zbyněk Jelínek. 
Jejich nejslavnější éra začíná 
27. října 1965 v pořadu Spirála. 

Zlom nastává v listopadu 1969, 
kdy Ivan Dostál na koncertě 
v Děčíně se souhlasem skupiny 
vyzve k odchodu domů ruská 
vojska. Následoval oficiální 
zákaz vystupování a policejní 
vyšetřování. Po roce se skupi-
na v pozměněné sestavě vrací 
pod názvem Ad libitum zpátky. 
V roce 1978 se kapela konečně 
vrací ke svému původnímu 
názvu a mění sestavu.  zu

Dům dětí chystá řadu předvánočních akcí
V období adventu se malí Ústečané rozhodně 
nebudou nudit. Dům dětí a mládeže pro ně 
i jejich rodiče připravil řadu akcí, na kterých si 
užijí tradiční i netradiční vánoční zábavu.

Vše začíná již v sobotu 28. listopadu, kdy 
je připravený kreativní víkend. Dopoledne se 
tu zájemci mohou naučit, jak se dělá vánoční 
aranžmá, jakým je věnec nebo košík. Odpoled-
ne je pak pro děti připravena vánoční dílna, ve 
které budou dělat třeba adventní kalendář.

První prosincový den se uskuteční v muzeu 
vernisáž výstavy Nebe, pek-
lo, ráj tvořené výrobky 
z místní keramické dílny. 
K vidění budou hlavně čerti 
a andělé. „Máme v dílně tři 
keramické pece a na nich 
pracuje řada ústeckých 
dětí,“ uvedl ředitel DDM 
Jan Eichler. Výstava v mu-
zeu potrvá až do 3. ledna.

Pátek 4. prosince bude 
vyhrazen čertům a Miku-
lášovi. Rodiče sem bu-
dou moci přivést své děti 
a místo zvaní čerta domů si vše s bohatých pro-
gramem užít v domě dětí. Připravené budou 
i sladkosti, ale lze přinést pro děti individuální 
balíčky. V neděli 6. prosince je pak pro zájemce 
přichystaný vánoční výlet do Drážďan.

Během dalšího víkendu se děti mohou těšit 
na oblíbenou akci Vánoční rolnička. Připravený 
je kulturní program, ale hlavně dílny, ve kterých 
si budou vyrábět svítící sněhuláky, sobí lízátka, 
vánoční přáníčka a další věci. Spíše pro dospělé 
je pak připravená výstava jablek a soutěž o nej-
lepší štrúdl. Navečer vystoupí Sváťovo dividlo.

V pátek se setkají lidé, kteří se pohybují kolem 
výchovy ústecké mládeže. „Sešla se tři výročí, kte-
rá se chceme připomenout,“ vysvětlil Jan Eichler. 
Letos uplynulo 65 let od doby, kdy začalo v Ústí 

zájmové vzdělávání mládeže. Čtvrt století 
oslavuje taneční škola 
Dance Center Marver-
ci a desetiletí pak od-
díl hokejbalu.

Den poté se ve vá-
nočně-indiánské at-
mosféře setkají ti, 
kteří byli nebo budou 
na některém z tábo-
rů pořádaných do-
mem dětí. V pondělí 
21. prosince děti mo-
hou vyrazit na far-

mu ve Strážkách a vyzkoušet si, jak se zde pe-
čuje o zvířata, svézt se na koni nebo si zahrát 
hry. O den později se pak již u různých soutěží 
v DDM mohou těšit, až konečně dorazí Ježíšek 
s dárky.  zu

Užijte si večer s hity, 
které prověřil čas
Ani v listopadu nebude 
v ústeckém Národním domě 
chybět tradiční Retrodiskoté-
ka s tombolou. Akce se usku-
teční 19. prosince od 20:30 
hodin a vstupné je 60 korun. 
Nezbývá než přijít a užít si 
příjemný večer s písněmi, 
které prověřil čas.  zu

Hašek s Dostálem 
zvou na disko
Ještě jste nikdy nebyli na Sto-
leté diskotéce Haška a Dostá-
la? O hodně jste přišli. Další 
šanci máte 21. listopadu od 
20:00 hodin v ústeckém Ná-
rodním domě. Vstupné je 60 
korun. Zatancujte si na hity 
prověřené časem.  zu

Nenalezené obrazy 
v Galerii Oko
Ústecká 
Galerie Oko 
přichystala 
novou výsta-
vu fotografií 
Zdeňka Fiše-
ra s názvem 
Nalezené 
obrazy. Její 
vernisáž se 
uskutečnila 20. října. Vy-
stoupil na ní pěvecký sbor 
Romance vedený Petrem Ře-
hákem. Básně severočeské-
ho autora Milana Děžinské-
ho uvedla Jarmila Fišerová. 
Veřejnosti je přístupná do 
31. prosince.  zu

P o z v Á n k y

Cítím se skvěle a zhubla jsem 17 kg díky Contours
Zlepšit fyzičku, 
zhubnout a udělat 
něco pro své zdraví, 
pro to se rozhodla 
členka Contours fit-
ness pro ženy Tereza 
Jakšová. V rozhovoru 
se s vámi podělí o to, 
jak těchto svých cílů 
dosáhla.

Jak dlouho už navštěvujete 
Contours a jaké máte 
výsledky?
V lednu jsem se na základě 
svého novoročního předse-
vzetí rozhodla konečně udělat 
změnu, chtěla jsem zejména 
udělat něco pro zlepšení svého 
zdraví. S pomocí kruhového 
tréninku a individuálních 

cvičebních plánů 
ve fitness Contours 
se mi to stále daří. 
Za 9 měsíců jsem 
zhubla 17 kg a cítím 
se o moc lépe. Mým 
cílem je zhubnout 
dalších 10 kg a nepo-
chybuji, že se mi to 
v Contours podaří.

Proč jste se rozhodla 
právě pro Contours?
Je mi velmi sympatické, že 
Contours je fitness pouze pro 
ženy. Od prvého dne jsem 
postrádala jakýkoli stud či 
předsudky spojené s návště-
vou běžné smíšené posilovny. 
Velkým plus je také klubová 
atmosféra. Nejdu si sem jen 

zacvičit, ale celkově zrelaxo-
vat. Líbí se mi také, že neu-
stále přibývají nové cvičební 
pomůcky, kterými si pak kru-
hový trénink zpestřuji. Jsem 
nadšená, že Contours funguje 
na principu členství, které si 
zaplatím a pak můžu v rámci 
otevírací doby přijít kdykoli 
bez předchozího objednání.

A co strava? Radíte 
se s trenérkami?
Ano, určitě. V Contours totiž 
mají trenérky k členkám oprav-
du osobní přístup. Sestavily 
mi jídelníček a zasvětily mě do 
pravidel správného stravování.

Během svého pobytu v Ameri-
ce jste navštěvovala americ-

ká fitka. Můžete je porovnat 
s těmi českými?
Úroveň amerických fitek je 
podle mé zkušenosti vyšší 
v porovnání s těmi českými. 
Vyzkoušela jsem tady už různá 
fitka, ale se srovnatelným 
standardem jsem se setkala až 
v Contours. Standard tu zvyšují 
různé doplňkové věci, ať už je 
to fén v šatně, moderně vyba-
vená koupelna nebo to, že je 
fitko neustále perfektně čisté. 

KONTAKT
Contours fitness pro ženy
Palác zdar, Dlouhá 1, Ústí nad labem
tel.: 702 072 120
www.contours.cz/usti
www.facebook.com/ 
contoursustinadlabem

 28. listopadu: Kreativní víkend a Vánoční dílna
 1. prosince: Vernisáž výstavy Nebe, peklo, ráj v úst. muzeu
 4. prosince: Mikukášská v DDM
 6. prosince: Drážďany o Vánocích – autobusový výlet
 13. prosince: Vánoční rolnička, soutěž o nejlepší štrúdl 
  a výstava jablek
 18. prosince: Vánoční narozeninové setkání
 19. prosince: Indiánský vánoční dýchánek
 21. prosince: Farmářem na jeden den
 22. prosince: Vánoční těšení v DDM
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České hotovky ve Španělské
Najít španělskou restauraci 
La casita de Espaňa není v Ústí 
nad Labem nic obtížného. 
Číšník přijde hned a nakonec 
doporučí dnešní obědovou 
specialitu – pečenou krkovici 
s lepenicí. Mrknu na lístek 
a koukám, že v menu je ještě 
držková polévka a pití. Zdarma.

Že byste dostali nějaké špa-
nělské jídlo k rychlému obědu, 
rychle zapomeňte. Každý den 
je jedna nová hotovka, vět-
šinou typicky česká. K tomu 
jsou stálé hotovky jako smaže-
ný sýr, květák, kuřecí nugetky, 
filé v pikantní omáčce či 
kuřecí plátek s brokoli-
cí a sýrem.

Kolu dostávám 
hned. Sice s kouskem 
citronu, ale zteplalou 
a vybublanou. Krátce 
na to mi na stole při-
stává držkovka. Horká, 
hustá a velmi chutná. Když 
si chci polévku dochutit, mar-
ně třepu slánkou. A zazname-
návám, že talířek, na kterém 
slánka s pepřenkou stojí, je 
uštípnutý. Druhá věc, která na 
chuti příliš nepřidá, je samot-
ný stůl. Je čistý, ale plný stop 
od cigaret.

V mžiku dostávám hlavní 
chod. Lepenice v podání zdej-

šího kuchaře je spíše 
bramborová kaše, do 

které to zelí někdo 
přimíchal, ale chu-
ťově to špatné není. 
Dobrý je i plátek pe-
čené krkovice, maso 

je měkké, vše teplé.
Po jídle si ještě za-

skočím na toaletu v zad-
ní části restaurace. Vytknout 
jí nic nelze. Když přivolám 
číšníka, naúčtuje mi 79 korun. 
Celé oběd trval zhruba 23 mi-
nut. Naobědvat se ve španěl-
ské restauraci lze rychle a lev-
ně. Ovšem hotovky španělské 
nejsou.  lu

Upečte nejlepší štrúdl
Milovníci pečení se opět utkají 
v ústeckém Domě dětí a mlá-
deže. Na 13. prosince je zde 
přichystaná tradiční soutěž 
Ústecký štrúdl. Podmínkou je 
mezi 11:00 až 13:00 přinést 
minimálně dvě šišky jableč-
ného štrúdlu na recepci DDM. 
Všechny pak ochutná porota 
a vybere z nich ten nejlepší.

Na akci se tradičně objevují 
i jiné než jablečné štrúdly, ale 
ty nebudou zařazené do soutě-
že o ceny. Ochutnávat výtvory 
soutěžících nebudou jen porot-
ci, většinou část štrúdlů zbu-
de, a tak se všichni mohou na 

vlastní jazyk přesvědčit, zda se 
porotci trefili, nebo nikoli.

 Kromě štrúdlu se pro-
story DDM zaplní i produk-
ty českých pěstitelů jablek. 
„Jde o české farmáře, kteří se 
zaměřují na kvalitní a velmi 
chutné odrůdy. Část svých vý-
pěstků přivezou a lze si je zde 
i koupit,“ řekl ředitel DDM Jan 
Eichler. Ochutnat lze i stopro-
centní ovocné šťávy.  zu
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INGREDIENCE
•	 350 g hladké mouky
•	 1 malý jogurt bílý (150 g)
•	 3/4 hery
•	 1 žloutek
•	 špetka soli

POSTUP PŘÍPRAVY:  z ingrediencí vypracujeme těsto, to odložíme do mikroteno-
vého sáčku do lednice vychladit. těsto si pak rozdělíme na 3 díly a každý jednotlivě 
rozválíme na moukou podsypaném válu. Plát těsta posypeme strouhankou nebo 
piškoty, rozložíme nastrouhaná jablíčka, posypeme cukrem, skořicí, rozinkami  
a ořechy nebo mandlemi. zavineme, pomašlujeme rozkvedlaným vejcem a pečeme 
v troubě do zlatova na 180 stupňů.

NÁPLŇ
•	 nastrouhaná jablka
•	 skořice
•	 cukr krupice
•	 trošku strouhanky 

nebo rozdrcené piškoty

•	 rozinky
•	 mandle 

či ořechy

r e c e P t

Tak jako každý rok i v ten letošní připravilo 
Aquacentrum Teplice pro své návštěvníky zajímavé akce.
Pro naše malé a nejmenší je tu oblíbený Mikulášský týden, 
který začne na první adventní neděli a potrvá do 6. 12. 2015. 
Pro dětské návštěvníky je připraveno jak speciální vstupné, 
tak kolo štěstí s dárky a sladkostmi.

Od 21. 12. 2015 startuje Vánoční prázdninová provozní doba 
kdy mohou návštěvníci využít zvýhodněné vánoční vstupné. 
Plavecká hala bude otevřena jak na Štědrý den, oba svátky vánoční, 
tak i na Silvestra a Nový rok.

Podrobnosti ohledně provozní doby o vánočních prázdninách 
a vánočním vstupném naleznete na www.aquacentrum-teplice.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu a zachovejte nám i nadále přízeň.

Prosinec
v Aquacentru

Teplice
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k Ř Í Ž o v k a v tajence najdete citát Honoré De Balzaca
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lyžařské
oblečení
bez
kompromisu

phenixski.com
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Oldřich Kaiser zahraje v Ústí na housle
Kulturní středisko města Ústí 
nad Labem do konce letošního 
roku uvede ještě několik velmi 
zajímavých kulturních pořadů. 
Jednou z akcí, kterou chystá, je 
Ústecký folkový podzim.

„Jedním ze zajímavých vy-
stoupení bude určitě duo Dáši 
Vokaté a Oldřicha Kaisera,“ 
uvedl ředitel střediska Ivan 
Dostál. V něm herec písnič-
kářku doprovází na housle. 
Do Ústí má také přijet známá 
brněnská skupina Kamelot.

Mezi dalšími připravo-
vanými programy je napří-

klad vystoupení Vládi Mišíka 
& ETC, které je naplánované 
na 14. prosince do Národního 
domu. O tři dny později se tu 
pak divákům představí skupi-
na Zrní. Jedenapadesáté naro-
zeniny poslední listopadovou 

sobotu oslaví známá ústecká 
skupina Bonifanti.

Kulturní středisko se podle 
Ivana Dostála bude významně 
podílet i na programu letoš-
ních vánočních oslav. K vrcho-
lům bude patřit vystoupení ji-
hoafrické černošské zpěvačky 
Melanie Scholtz. V Kostele Na-
nebevzetí Panny Marie je při-
pravena akce Rock v kostele.

Kromě toho také v prosinci 
začíná plesová sezona. Milov-
níci tance a dobré společnos-
ti se v kulturním domě mohou 
těšit na několik plesů.  zu

Portě bude padesát. Pořadatelé chtěli Karla Gotta
Ústecká kultura si v v příštím roce připo-
mene tři významná výročí, která se pojí se 
známými akcemi nebo soubory.

Nejvýznamnější bude bezesporu pade-
sáté výročí Porty. „To si začneme připomí-
nat již v lednu pod hlavičkou Porta Ústí 
2016. Vše vyvrcholí v červnu závěrečným 
koncertem v Letním kině,“ prozradil ředi-
tel Kulturního střediska města Ústí nad 
Labem Ivan Dostál.

V prvním pololetí se tak Ústečané mo-
hou těšit na řadu koncertů folku a count-
ry. V červnu se pak uskuteční vlastní Porta. 

Nejdříve bude v parku na Severní Terase, 
kam se před několika lety přesunula. Ale 
hlavní koncert bude na tradičním místě, 
v Letním kině. Sjede se na něj celá špička 
country a folku. Čáru přes rozpočet pořa-
datelům bohužel udělalo nedávné vážné 
onemocnění Karla Gotta, o jehož vystoupe-
ní jednali. Nejpopulárnější český zpěvák se 
totiž tomuto žánru také věnoval. Doufají, 
že se uzdraví a bude přeci jen moci přijet.

O třicet let méně pak bude v příštím roce 
oslavovat Mezinárodní Jazz & Blues festi-
val. Kulturní středisko chce, aby se více při-

blížil veřejnosti. Proto se kromě koncertů 
v Národním domě uskuteční i vystoupení 
v různých klubech. Připravují se i koncerty 
v OC Forum nebo přímo v ústeckých ulicích.

Důležité, tentokrát šedesáté jubileum 
v příštím roce oslaví i ústecký Bendův ko-
morní orchestr. I na jeho narozeniny se 
chystají zajímavá vystoupení.

Kromě oslav bude Kulturní středisko 
města Ústí nad Labem pořádat akce jako 
Mezinárodní festival sborového zpěvu, 
Mezinárodní taneční festival či Virtuosi 
per musica dipianoforte.  zu
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Činoherák uvedl 
Hrůzu v Brně
Ústecké Činoherní studio na-
studovalo světovou premiéru 
hry Hrůza v Brně od Arnošta 
Goldfama. Popisuje příběh 
dvou brněnských policistů 
Jari a Rudy, kteří už jsou notně 
omlácení léty služby. Jedné 
noci konečně dostanou svou 
šanci. Řeší rušení nočního 
klidu a v domě najdou mrtvolu. 
Šéf mordparty kapitán Hrůza 
rozjíždí vyšetřování. A tím od-
pálí ohňostroj stále absurdněj-
ších situací. Začne cesta z Brna 
do Spojených států a pak až na 
samou hranici reality.  lu

k u l t u r a
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Knihovna v listopadu oslavila sedmdesátiny
Rozhovorem s ředite-
lem ústecké knihovny 
Alešem Brožkem kon-
čí seriál o Severočes-
ké vědecké knihovně 
v Ústí nad Labem, 
která 16. listopadu 
oslavila sedmdesátiny.

Který rok ze sedm-
desátileté historie 
knihovny považujete za zlo-
mový?
Těch roků by asi mohlo být 
více, ale pokud jsem omezen 
jen na jeden, asi bych uvedl 
rok 1948. 

Je paradoxem, že v roce, kte-
rý neblaze ovlivnil život mno-
ha obyvatel v našem státě, 
ústečtí knihovníci získali vilu 
v ulici Velká Hradební 49 pro 
poskytování služeb. Na jednu 
stranu si tak prostorově vel-
mi pomohli, na druhou stranu 
vznikl pro některé politiky ar-
gument, že není nutné stavět 
v Ústí nad Labem speciální bu-
dovu pro knihovnu.

Myslíte, že by se mohl opa-
kovat rok 1981, kdy došlo ke 
zrušení vybírání základních 
čtenářských poplatků?

Zrušení poplatků by 
bylo politické roz-
hodnutí a nic nelze 
vyloučit. Zřizovatel 
by však musel kom-
penzovat knihovně 
ušlé příjmy navýše-
ním rozpočtu, pro-
tože jinak bychom 
nemohli poskytovat 
služby v dosavadním 

rozsahu. Otázkou je, zda by půj-
čování knih a jiných dokumen-
tů zdarma přivedlo do knihov-
ny další čtenáře. Když hovořím 
s těmi, kteří do knihovny 
nechodí, většinou neuvádí jako 
důvod výši poplatků, ale spíše 
nedostatek času.

Myslíte si, že čtenářům roz-
šíření služeb do budovy 
W. Churchilla pomohlo?
Rozhodně. V té době byl mimo-
řádně velký zájem veřejnosti 
o půjčování beletrie i odborné 
literatury a nebylo už mož-
né poskytovat obě služby ve 
Velké Hradební 49. Kdo si 
pamatuje na tu dobu, ví, že 
tam byl omezený volný výběr 
krásné literatury a prakticky 
veškerá naučná literatura se 
musela objednávat ze skladů. 

Do skladů se pak často vracela 
hned poté, co si ji zájemce 
u výdejního pultu prolistoval 
a usoudil, že neobsahuje to, co 
by potřeboval. Po odstěhování 
beletrie do budovy W. Chur-
chilla jsme mohli přesunout 
do uvolněných regálů aspoň ty 
nejžádanější odborné knihy.

Jaký přínos pro čtenáře mělo 
rozšíření vědecké části?
Přístavba k budově v ul. Velká 
Hradební z větší části zohled-
nila požadavky na moderní 
knihovní budovu, ke které 
nelze dospět rekonstrukcí vil. 
Konečně umožnila zvětšit volný 
výběr naučné literatury v pří-
zemí a vybudovat všeobecnou 
studovnu v 1. patře. Za bonbo-
nek navíc se dala označit  malá 
přednášková místnost ve 2. pat-
ře. Zároveň jsme ve vile využili 
volných prostor na vybudování 
studovny časopisů a zpřístup-
nění řady titulů, které jsme sice 
dostávali jako povinný výtisk, 
ale pro nedostatek místa je 
hned dávali do depozitářů.

Co očekáváte od rekonstruk-
ce bývalé budovy učiliště 
v ulici Na Schodech, pokud 

k ní dojde?
Její hlavní přínos pro Ústečany 
spočívá v tom, že se opraví 
původně krásná vila z konce 19. 
století. Knihovníci se spíše těší 
na to, že se zbourají dílny, které 
si vedle vily učiliště postavilo, 
a na jejich místě vznikne depo-
zitář s kapacitou půl milionu 
svazků knih. Nevýhodou ale 
bude, že někteří čtenáři budou 
muset chodit už do třetího 
knihovního objektu.

Jaké další akce plánuje 
knihovna do budoucna?
Ukazuje se, že knihovníci 
budou muset více chodit za per-
spektivními čtenáři a nečekat, 
až oni přijdou do knihovny. Le-
tos se nám osvědčilo půjčování 
knih na koupališti v Brné a čte-
ní na střekovském nábřeží. 

Jeden výherce může využívat služeb 
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
otázka: Napište jméno prvního ředitele 
ústecké knihovny a místo jeho působení 
před příchodem do Ústí nad Labem.
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 27. 11.
Výherce z minulého čísla: J. raulinová
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

PODZIMNÍ 
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.
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středa 18. 11.: Dobětice Krajní, 
Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková 
čtvrtek 19. 11.: Dobětice Kmochova, 
Nad Březnem, Rabasova, Výstupní
Pondělí 23. 11.: J. Plachty 
Úterý 24. 11.: Hlavní, Horní, K Haldě, 
Strážná, Vodařská, Žitná 
středa 25. 11.: Na Skalce, Peškova, 
Picassova 
čtvrtek 26. 11.: Ryjická, Sibiřská 
Pondělí 30. 11.: Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, 
Sportovní, Zelená, Tři Kříže
Úterý 1. 12.: Jánského, Májová, 
Milešovská, Opletalova, Studentská, 
Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústra-
ní, Železná II. etapa, Krásné Březno 
středa 2. 12.: sídliště Pod Vyhlídkou, 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
čtvrtek 3. 12.: Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou Neštěmická 

(sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady 
Pondělí 7. 12.: Krásné Březno l. máje, 
Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny 
Světlé Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, 
V Doubravě
Úterý 8. 12.: Krásné Březno okolo ul. 
Nový svět Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, 
Plavecká 
středa 9. 12.: Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou Anežky České, 
Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova 
čtvtrtek 10. 12.: Krásné Březno, 
ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická 
Pondělí 14. 12.: Krásné Březno, 
oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, 
Přístavní, V Háji, Výstupní

s v o z  o D P a D u  v   Ú s t Í

Ústecké Vánoce 
budou s kluzištěm
Čas adventu v Ústí nad Labem 
bude v letošním roce výjimeč-
ně bohatý na kulturní, spole-
čenské, zábavné a sportovní 
akce. Po deseti letech se do 
centra vrací ledové kluziště. 
Ústečané ho najdou na Kos-
telním náměstí a bruslení zde 
začíná 28. listopadu. O den 
později odstartuje Ústecké 
Vánoce 2015 od 13.00 hodin 
slavnostní zahájení na Lidic-
kém náměstí, jehož vrcholem 
bude v 17.00 hodin rozsvícení 
městského vánočního stromu.

Program Ústeckých Vánoc 
2015 bude oproti předcho-
zím letům mnohem pestřej-
ší a obsadí hned dvě náměstí 
– Lidické a Kostelní. Nechtěli 
jsme, aby předvánočnímu ob-
dobí v centru města domino-
vali jen stánkaři a nějaký for-
mální jednodenní program. 
A tak jsme Kostelní a Lidické 
náměstí propojili pravidelnými 
pořady, zábavou a bruslením, 
aby Ústečané strávili v centru 
více času, setkávali se a město 
mělo tu pravou adventní atmo-
sféru,“ uvedl náměstek primá-
torky Jiří Madar.

Ústečané od 29. listopadu do 
24. prosince mohou přijít na vy-
stoupení Daniela Hůlky, Kamily 
Nývltové, Lenky Filipové, Yve-
ty Blanarovičové, Heidi Janků, 
Jaroslava Uhlíře, Markéty Mát-
lové, Jaroslava Svěceného, Bo-
huše Matuše, Divadla Krabice 
nebo Sváťova dividla.  zu

V Neštěmicích se rozzáří jedle
Hlavním symbolem Vánoc se v Neštěmicích stane jedle. Tu 
nechal obvod na jaře vysadit před radnicí a strom jen nyní čeká 
na ozdoby a světla. „Slavnostní rozsvícení stromu je plánováno 
na akci v parku před radnicí na 28. listopadu ve 14:00 hodin,“ 
uvedla neštěmická starostka Yveta Tomková.

Nazdobený bude i altán v parku, který je pro napadení dře-
vomorkou nově opravený. Bude ozdoben dekorací v zelenobílé 
kombinaci a světelnou girlandou.

Slavnostní rozsvícení stromu je spojeno s bohatým kulturním 
programem. Vystoupí zde dětský pěvecký sbor, kouzelník či mu-
zikáloví zpěváci P. Pudová a J. Šimek. Těšit se můžete i na vánoč-
ní písně M.I. Wolfa, mechanický betlém, živá zvířata v ohradě, 
stánky s občerstvením a vánočním zbožím. Na závěr je připrave-
ný ohňostroj a ohňová show.  zu
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Kostelní náměstí
 Sobota 28. 11. Ledové kluziště
 14:00 Zahájení provozu kluziště

 Sobota 5. 12. 
  14:15 Dětská Superstar s Yvettou Blanarovičovou

 Neděle 6. 12.  
 15:30 Vánoční dětský koncert s Heidi Janků

 Neděle 13. 12. 
 16:00 Vánoční koncert 

Daniel Hůlka a Kamila Nývltová

 Neděle 20. 12. 
 16:00 Vánoční koncert – Jaroslav Uhlíř 

Ledové kluziště
  Bruslení každý den 10:00–18:00 
  28. 11. – 31. 12.
  Během prosince program se sportovními kluby 

z Ústí nad Labem.
Dopolední bruslení pro děti a školy.

 Sobota 28. 11. 
 14:00 Slavnostní otevření ledového kluziště

s moderátory Fajn North Music

 Čtvrtek 24. 12. 
  Vánoční bruslení

 Čtvrtek 31. 12. 
   Silvestrovské bruslení
  Aktuální informace na www.usteckevanoce.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Adventní neděle s    

 Neděle 6. 12. 
 19:00 Markéta Mátlová, vstupné 200 Kč

 Neděle 13. 12. 
 19:00 Jaroslav Svěcený, Ústecký dětský pěvecký 

sbor UJEP, vstupné 200 Kč

 Neděle 20. 12. 
 19:00 Lenka Filipová, vstupné 200 Kč
  Předprodej vstupenek v Kulturním domě, OC 

Forum a na Vánočních trzích

  13. 12.–3. 1.
  Výstava betlémů

OC FORUM
 Pondělí 30. 11. 
  Ježíškova pošta (do 24. 12.)
  Vánoční sbírka nadace Centropol pomáhá 

(do 24. 12.)

 Sobota 5. 12., 12. 12., 19. 12. 
 Neděle 6. 12., 13. 12., 20. 12. 
  Vánoční workshopy pro děti, vánoční řemesla 

a další překvapení

Lidické náměstí
 Neděle  29. 11.   I. Adventní neděle
 13:00 Vyhlášení cen „Soutěž s vílou Miladou“
 13:30 Vánoce s ALBERTÍKEM
 16:00 Bohuš Matuš a Tereza Mátlová
 17:00 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

Zpěv vánočních koled
  Vánoční facepaiting
  Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí  30. 11.   Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 1. 12.   Divadélka pro děti
 15:00–17:00 Odpoledne se Sváťovo dividlem 

a Divadlem Krabice Teplice

 Středa  2. 12.  Divadelní středa
 16:00–18:00 Den se Severočeským divadlem opery 

a baletu
Ústečtí trubači

 Čtvrtek 3. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Jitka Dolejšová a její Band

 Pátek  4. 12.   Historický pátek
 16:00–18:00 Jelen přiváží historický pátek aneb jak se 

slaví Vánoce v historickém stylu s Festive

 Sobota  5. 12.   Mikuláš
 15:00–18:00 Slavíme Čerta a Mikuláše 

s Muzeem Čertů z Úštěka
Čertovský kankán, ohnivá show, soutěže 
a další pekelný program, Zoo vláček, zvířecí 
farmička

 Neděle  6. 12.   II. Adventní neděle
 15:00–17:00 Živý Betlém s agenturou Modua

Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 7. 12.   Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 8. 12.  Divadélka pro děti
 15:00–17:00 Odpoledne se Štěpánčiným divadélkem 

O Koblížkovi na cestách a O strašidle 
a vodníkovi

 18:00–18:30 Ústečtí trubači

 Středa 9. 12.  Den s muzeem
  15:00–18:00 Den s ústeckým muzeem

 Čtvrtek 10. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Dechovka s Josefem Zochem

 Pátek 11. 12.  Historický pátek
 16:00–18:00 Jelen přiváží historický pátek aneb jak se 

slaví Vánoce v historickém stylu s Festive

 Sobota 12. 12.  Den s Kulturním střediskem
 15:00–18:00 Ústecká hudební scéna 

 Neděle 13. 12.  III. Adventní neděle
 15:00–18:00 Vánoce trochu jinak se Zdendou Lukeslem

Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 14. 12.  Den pro školy
 15:00–17:00 Hudební program škol, dětských domovů 

a regionálních hudebních souborů

 Úterý 15. 12.  Divadélka pro děti
 16:00–18:00 Divadlo Uličník
 18:00–18:30 Ústečtí trubači

 Středa 16. 12.  Den s univerzitou
  16:00–18:00 Sbory KHV UJEP

 Čtvrtek 17. 12.  Energie pomáhá
 15:00–19:00 Charitativní akce s  

  Vánoce s Jaroslavem Sapíkem 
aneb kulinářská show
Soutěž o Ústeckou vánočku (pletení 
vánoček, ochutnávka nejlepších salátů 
a domácích vánoček)

  info o soutěži na www.usteckevanoce.cz

 Pátek 18. 12.  Den pro seniory
 16:00–18:00 Dechovka s Vinšovankou

 Sobota 19. 12.  Vánoční divadélka
 16:00–18:00 Divadlo Uličník

 Neděle 20. 12.  IV. Adventní neděle
 15:00–18:00 Pohádkové odpoledne - Ježíšek žije

České vánoční tradice
Zoo vláček, zvířecí farmička

 Pondělí 21. 12.  Divadelní odpoledne
 15:00–18:00 Sváťovo dividlo a Divadlo Krabice Teplice

 Úterý 22. 12.  Rozsviťme Ústí nad Labem
 16:00–18:00 7. ročník charitativní akce společnosti 

Attigente. Hostem večera Josef Vágner 

 Středa 23. 12.  Hudební odpoledne
 16:00–18:00 koncert Brass Bombers 

Ústečtí trubači

Doprovodný program
  Ve vybraných dnech na Lidickém náměstí
  dětský vláček, historický kolotoč, ZOO 

vláček, betlém, zvířátka ze ZOO, rozlévání 
rybí polévky, ochutnávky domácích salátů 
a soutěž o nejlepší Ústeckou vánočku

Ježíškova pošta
  30. 11.–24. 12.
 10:00–18:00 Ježíškova pošta v OC Forum

Přijďte s vánočním přáníčkem a nechte si ho potvrdit andělským razítkem v naší Vánoční poště.
 o Zaregistrujte se do adventního kalendáře.
 o Každý den na Lidickém náměstí otvíráme jedno okénko adventního kalendáře. 

I Vy můžete získat dárek od Ježíška!

íí
Lidické náměstíáměsstístLidické náLid

NeděleNeděleNN 29. 11.  29. 1122 I. Adventní neděleeI. Advent
13:00 Vyhlášení cen „Soutěž s vílou Miladou“13:00 Vy cen „Soutěž  vílo
13:30 Vánoce s ALBERTÍKEM0 Vánoce 13:30 RTÍTÍKE
16:00 Bohuš Matuš a Tereza MátlováBohuš Mušohu atuš a TeTereza Mátlováá

SobotaSobota 12. 12.  112. Den s Kulturním střediskememskememDen s Kulturním středissk
15:00–18:00 Ústecká hudební scéna15:00–188 00 Ústecká udební scén

NeděleNed le 1 . 12.   13. 12 III. Adventní neděleII. AdIII. ní neděle
15:00–18:00 Vánoce trochu jinak se Zdendou Lukeslemdendou L15:00–18 00 Vánoce tce trochu jinak emdou

Více informací, další akce a podrobný program na www.usteckevanoce.cz

Ústecké VánoceceonánonáVesÚÚ Vákékececctest
Generální partneři

Slavnostní zahájení 
v neděli 29. 11. od 13:30 na Lidickém náměstí

facebook.com/usteckevanoceZměna programu vyhrazena.

Lidické náměstí / Kostelní náměstí
Vánoční trhy 29. 11. – 23. 12. 10:00–19:00
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