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Petr Tenkrát
V Ústí je 
vynikající parta 
a hrajeme 
výborný hokej
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Děkujeme všem našim 
klientům za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a těšíme se 
na spolupráci v roce 2016.

Třeba i s Vámi. www.sarto.cz

tel.: 605 254 384
člen Asociace 
realitních kanceláří ČR

S   N Á M I   J S T E   V   B E Z P E Č Í

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř
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Tip Pavla Doulíka
Máme zde předvánoční čas, 
takže mé pozvánky budou při-
rozeně cílit zejména do této 
oblasti. Na prvním místě bych 
vás chtěl pozvat na tradiční 
vánoční akce své pedagogic-
ké fakulty – Rybov-
ka na schodech. 
Katedra hudební 
výchovy a sbor 
Chorea Academica 
ji pořádá před dě-
kanátem PF (České 
mládeže 8) v úterý 
15. 12. od 11 hodin. 
Kromě klasické 
Rybovy Mše vánoč-
ní se můžete také 
těšit na svařáček 
a cukroví. Násled-
ně tuto mši tento 
náš sbor spolu se Severočes-
kou filharmonií představí 17. 
12. v koncertním sále Domu 
kultury Teplice. A kdo by 
chtěl tyto dva dny ve zname-
ní „rybovky“ vyplnit, pak ho 
zvu na 16. 12. od 16 hodin na 
Lidické náměstí v Ústí nad 
Labem, kde proběhne akce 
Vánoce s univerzitou a vy-
stoupí zde další sbory, např. 

Kuželky či NONA. A pokud 
nejste zrovna na klasiku 
a máte rádi něco ostřejšího, 
pak dorazte do ústeckého 
clubu Doma, kde Studentská 
unie UJEP představí každo-

roční hudební 
akce Ježuch – le-
tos zde vystoupí 
Robin Zoot + Nik 
Tendo & Dj Dggr. 
A ještě datum – 
9. 12. A když bys-
te chtěli dát před 
hudbou přednost 
četbě, pak dopo-
ručuji Vědeckou 
knihovnu UJEP, 
kde až do 23. 12. 
probíhá výstava 
knih s vánoční 

tematikou. A když byste chtě-
li zabavit i své děti, dorazte 
v pátek 11. 12. na Erbenovu 
vyhlídku, kde bude fakulta 
životního prostředí zdobit 
vánoční stromek pro zvířátka. 
A hlavně nezapomeňte, že 
24. 12. je Štědrý den, a sejdě-
te se se svými rodinami pod 
vánočním stromečkem. 

 Pavel Doulík, děkan Pedagogické fakulty UJEP

Lidické a kosteLní náměstí
do 23/12 Ústecké Vánoce 2015 – 

Vánoční trhy

kosteLní náměstí
do 31/12 LedoVé kLuziště

Větruše 
hudební setkání
15/12 1900 Večer amerického kVartetu 

a beatLes 

Vědecká knihoVna uJeP
do 18/12 Lucemburské dny
do 22/12 sametdat
do 23/12 VýstaVa knih

chrám aPoštoLa PaVLa 
čerVený kosteL
16/12 1800 Vánoční benefiční koncert 

uJeP na PodPoru dětí 
s metaboLickými a daLšími 
dědičnými Poruchami

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
5/1  Vernisáž fotostudio h

GaLerie emiLa fiLLy Ústí nad Labem
od 9/12 sk Lator

zoo Ústí nad Labem
24/12  štědrý den V zoo 

dům kuLtury Ústí nad Labem
16/12 1200 Partička
19/12 1900 Vánoční koncert the boom 

beatLes reViVaL band and 
orchestra

21/12 1900 inffLaGranti a Josef VoJtek
30/3 2000 kryštof 

národní dům Ústí nad Labem
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
16/12 2000 meLanie schoLtz
17/12 2000 zrní
19/12 2000 Vánoční/rozLučkoVá 

retrodiskotéka

skanzen zubrnice
12/12 a 13/12  Vánoce Ve skanzenu 

seVeročeská Vědecká knihoVna
VýstaVy 
do 31/12 o Vánocích koLem sVěta 

W. Churchilla 3
do 5/1  akVareLy / Velká Hradební 49
do 12/1 kouzLo Vánoc / W. Churchilla 3
akce 
9/12 1700 ListoVání: Prázdniny bLbce 

W. Churchilla 3
9/12 1900 ListoVání: LeGenda z+h / W. Ch. 3
10/12 1800 adVentní koncert, VLadimír 

GončaroV, inna daViděnko 
W. Churchilla 3

12/12 1000 Vánoční VýtVarná díLna 
se sašou / W. Churchilla 3  

15/12 1700 Vánoce V arménii a Ve 
šPaněLsku / W. Churchilla

15/12 a 17/12  seminář trénoVání Paměti 
Velká Hradební 49

16/12 1500 herní odPoLedne / W. Church. 3
17/12 1400–1800  anGLické Vánoce s Linkem 

V knihoVně / W. Churchilla 3 

činoherní studio (VaršaVská, střekoV)
9/12 1900 utrPení mLadého Werthera
11/12 1900 my děti ze stanice zoo
13/12 1500 deset-dVacet-soVa!
14/12 1900 sirotci
16/12 1700 maGor čte dětem
19/12 1600 maLý Princ
20/12 1000 maLý Princ
21/12 1900 misantroP
22/12 1030+1500  maLý Princ
28/12 1030+1500  sněhurka 

a sedm trPasLíků 
29/12 1900 kráska z Leenane

hraničář
9/12 2000 hLas kontrabas
10/12 1930 kino: inteLsteLLar
11/12 2000 cctV aLLstars
12/12 1900 dámský kreJčí
14/12 2000 mutanti hLedaJ Východisko, 

dirty dishes
15/12 1930 kino: ztraceni V mnichoVě
16/12 1930 činoherák Ústí: 

hLas srdce, derniéra
17/12 1000 sedmero krkaVců
17/12 1930 činoherák Ústí: zePteJ se táty
20/12 1400 oVečka shaun Ve fiLmu
20/12 1930 daVid
22/12 1000 na VLásku
22/12 1930 kino: eJzenšteJn V GuanaJuatu
25/12 1930 christmas friday Jazz niGht

seVeročeské diVadLo 
10/12 1930 Vánoční GaLakoncert 

eVy urbanoVé
11/12 1800 Vánoční koncert Ústeckého 

dětského sboru uJeP
13/12 1500 Louskáček
15/12 1900 GiseLLe
16/12 1700 Vánoční koncert zuš eVy 

randoVé
17/12 1900 sen noci sVatoJánské
18/12 1900 božská sarah
19/12 1000 PutoVání za Vánoční hVězdou
19/12 1700 česká mše Vánoční J. J. ryby
20/12 1700 krásná heLena
21/12 1700 Louskáček
23/12 1700 česká mše Vánoční J. J. ryby
26/12 1800 koncert bendoVa komorního 

orchestru a Jeho hostů
29/12 1700 tosca
31/12 1500 noc na karLšteJně

muzeum 
akce
9/12 1700 Jan hus a martin Luther Viii.
10/12 1600 muzeum čte dětem 
12/12 1000–1600  tVořiVé Ústí
6/1 1700 tříkráLoVý koncert
VýstaVy
do 31/12 neWseum
do 3/1  nebe, PekLo, ráJ
do 3/1  daVid surý – Vánoční Londýn
do 17/1 PauLe saViano – shůry
do 31/1 staré PoVěsti české
do 14/2 thonet a Jeho seV-čes. ozVěny 
do 3/4  české šVýcarsko očima 

VácLaVa soJky
do 3/4  stromy Jako domy
do 17/4 rok 1945 V tisku
do 17/4 tenkrát na seVerozáPadě

K a m  v y r a z i t  n a  Ú s t E c K U

K U l t U r o U

I N Z E R C E

EsteticUsti.EU 
klinika s tradicí  
od roku 1993 
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I N Z E R C E

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
Překvapivě strhující
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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.

Pokud by vám pošťák nedoručil Žít Ústí, volné výtisky jsou k dostání v Informačním centru města, ve vestibulu 
Ústecké polikliniky, v Domě dětí a mládeže a ve vybraných tafikách a provozovnách služeb.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
tiskne Europrint a. s.
redakce: 
Martina Seewaldová 
tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitusti.cz
obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitusti.cz

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

 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 15. 1. 2016

www.facebook.com/zitusti.cz

Už jste nakoupili 
dárky na Vánoce? 

lucie chabadová 
23 let, veterinární asist. 
Ústí nad labem
 
Z poloviny už 

mám všechny dárky na-
koupené. Teď už mě čeká 
dokupování maličkostí. 
Jinak se na Vánoce snažím 
opravdu koupit každému 
to, co si přeje. Ale v průmě-
ru za všechny členy rodiny 
utratím od 3 do 5 tisíc. 
Opravdu záleží na tom, 
co kdo chce.

veronika Prieložná 
22 let, nezaměstnaná 
Ústí nad labem
 
Většinu už mám 

nakoupenou, ale také ještě 
něco dokupovat budu. Utra-
tím za ně většinou kolem 
5 tisíc korun. 

michaela Šmidtová 
29 let, kosmetička 
Ústí nad labem
 
Ještě jsem nic 

nenakoupila. Rod od roku je 
to jiné, ale tak kolem 5 tisíc 
korun.

martin Štorek 
28 let, voják z povolání 
Ústí nad labem
 
Za dárky utratím 

kolem 4 tisíc korun. Většinu 
už jich mám nakoupených 
a schovaných doma.

a n K E t a

Děti dostaly i pyramidu

severní terasa – Několik nových 
lákadel letos dostaly děti ze Se-
verní Terasy. V Centrálním par-
ku na dětském hřišti se již v létě 
objevila pět a půl metru vysoká 
lanová pyramida. Adrenalino-
vou atrakci si děti oblíbily, fun-
guje již od Dnů Severní Terasy. 
„Máme na ni pozitivní reakce, 
často ji vidím plnou dětí,“ uvedla 
starostka Renata Zrníková.

Ačkoli je pyramida vysoká, 
je zcela bezpečná. Lana děti 
dokáží zachytit a jejich pád 
ztlumit. Za vybudování dala 

radnice 144 tisíc korun.
Poblíž pošty na Stříbrníkách 

pak vyrostlo další hřiště tvoře-
ní sedmi figurkami – prolézač-
kami. „Ještě ho doplníme o ko-
lotoč, houpačku a bude zde 
i pískoviště,“ slíbila starostka. 
Hřiště stálo půl milionu korun.

V příštím roce chce Severní 
Terasa především obnovovat 
a doplňovat již existující hřiš-
tě a zaměřit se na hřiště v ulici 
V Klidu. V plánu je vybudování 
velkého workoutového hřiště 
a dětského lanového centra.  lu

S jistotou…
 
Není nad jisto-
ty… Asi proto, 
že jich v životě 
člověk až tak 
moc nemá. 
Vlastně si může 

být jistý jen sám sebou 
a také pravidelně se opa-
kujícími jevy. Třeba tím, že 
před Vánoci jistě vypukne 
nákupní šílenství. A pokud 
nepatří k té zodpovědnější 
části populace, která má 
balíčky poschovávané po 
skříních už od léta, s jisto-
tou ho ten mumraj zasáhne. 
A stejně jako vloni a před-
loni a… vysype úspory 
z prasátka a začne shánět. 
Nakonec rozhodně něco 
uloví, zabalí a je šťastný, že 
to má za sebou. 

S jistotou také ví, že při-
jdou i prosincové jobovky. 
Třeba že na přecpaném par-
kovišti u marketu utrpí ple-
chový miláček další šrám. 
Nebo že šéf opět neocení 
celoroční pracovní výkon 
tučnou odměnou. Anebo že 
si v roce následujícím zase 
musí sáhnout hlouběji do 
kapsy, protože SVS znovu 
zdraží cenu vody a bude to 
s jistotou zdůvodňovat nut-
nými investicemi a oprava-
mi. Prostě není nad jistoty.

Veselé Vánoce a jistý krok 
v roce 2016 :) 
 
martina seewaldová
šéfredaktorka
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I N Z E R C E

Krásné Vánoce a dobrý rok 2016 

Váš senátor 
Jaroslav Doubrava 

Přeji všem Ústečanům příjemné prožití 
vánočních svátků a v příštím roce 

hodně štěstí, zdraví a bezpečí. 
 

Hájím a budu dál hájit Vaše zájmy       
a suverenitu naší země. 

Rozpočet prošel až napodruhé
Ústí nad labem – Město Ústí nad 
Labem bude mít rozpočet, 
který počítá s příjmy 1,497 
miliardy korun a výdaji 1,359 
miliardy. Schválit ho ale 
zastupitelům trvalo dlouho. 
Napoprvé k přijetí předlože-
ného návrhu, který počítal 
s o něco nižšími výdaji a pří-
jmy, chyběl jeden hlas. Po 
několika hodinách se i přes 
protesty opozice zastupitel-
stvo k rozpočtu vrátilo a za-
stupitelé ho těsnou většinou 

schválili. Opozice na protest 
opustila sál.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
půjde hlavně na splátky úvěrů. 
Kromě provozních výdajů nebo 
peněz pro dopravní podnik na 
zvýšení platů řidičů počítá roz-
počet s investicí do elektronické-
ho odbavovacího systému, který 
musí město koupit, a s kruhovou 
křižovatkou v Předlicích. „Chce-
me vypracovat i studii na opravu 
letního areálu Klíše,“ slíbil
náměstek Jiří Madar.

Rozpočet je jedním z nej-
důležitějších dokumentů 
města, na kterém je závislý 
nejen jeho běžný chod, ale 
i příjemci příspěvků a dotací. 
„Pokud bychom rozpočet ne-
schválili, ohrožovali bychom 
příjemce dotací, kteří na pe-
níze čekají a každoročně bo-
jují o přežití. Město by navíc 
v době rozpočtového provizo-
ria nemohlo žádat o dotace,“ 
uvedla primátorka Věra Ne-
chybová.  luNeštěmice přeberou 

správu bytů
neštěmice – O obecní byty v měst-
ském obvodě Neštěmice se od 
příštího roku bude starat sama 
radnice. Do této doby vše pro ni 
vykonávala firma Tommi Sever. 
„Převzetí správy přímo radnicí 
podle našeho přesvědčení 
správu zefektivní. Vše vyjde 
levněji a peníze tak budeme 
moci vrátit zpět do domovního 
fondu,“ uvedla starostka Yveta 
Tomková. Neštěmická radnice 
vlastní téměř 400 bytů, nejvíce 
z obvodních radnic v Ústí.  lu

Doprava na Ústecku 
se zlepšila
Ústecko – Ústeckému kraji se 
v průzkumu podařilo vylepšit 
příměstskou dopravu na Ústecku.

Týkal se prakticky všech pří-
městských linek MHD Ústí nad 
Labem, částečně hrazených 
Ústeckým krajem. Výsledky 
podle kraje potvrdily trend 
snižování počtu přetížených 
a málo využívaných spojů 
a naopak zvyšování spojů, kte-
ré jsou vytížené optimálně.  lu

Ústí chce miliony 
na Miladu
chabařovice – Město se pokusí 
získat miliony korun z takzva-
né ekomiliardy na zlepšení 
technického zázemí u jezera 
Milada. Cílem je vybudování 
plovoucích zařízení, přístaviš-
tě a přípojky elektro. Plovoucí 
mola jsou navržena po celém 
obvodu jezera. Celkové nákla-
dy jsou odhadnuty na 15,2 mi-
lionu korun.  lu

Madar: Bobek zneužívá naši zoo
Ústí nad labem – Během půl-
roční vlády nové koalice 
na ústeckém magistrátu 
se podle náměstka pri-
mátorky Jiřího Madara 
(UFO) podařilo začít tvořit 
finanční rezervy v rozpoč-
tu zadluženého Ústí.

Co ještě považujete za 
dobré kroky stávající 
koalice?
Stabilizovali jsme Činoherní 
studio, p. o., máme připravený 
materiál Koncepce sportu, na-
výšili jsme finance na výkon-
nostní i vrcholovou sportovní 
činnost mládeže, kde takzvané 
šeky dostávají i děti sportující 
za ústecký klub, ale bydlící 
mimo Ústí. Připravujeme 
seniorskou koncepci a chce-
me opětovně zřídit poradní 
orgán Radu seniorů města. 
Pracujeme na efektivnějším 
a levnějším zajištění provozu 
sportovním areálů a mnoho 
dalších dílčích aktivit.

Máte v kom-
petenci soci-
ální věci, tak-
že i seniory. 
Co koncep-
ce, jež se jich 
týká, obnáší?
V rozpočtu je 
částka 300 
tisíc korun 
určená dříve 
na provoz 

jen jednoho klubu Elixír. 
Chceme ji ale nyní použít na 
provoz seniorských aktivit 
v městském zařízení, které 
budou moci využívat všechny 
skupiny seniorů. Elixíru jsme 
radili, ať neukončuje činnost 
spolku, že bude moci provo-
zovat svoji činnost v jiném 
prostoru. V našem městě 
žije okolo 19 000 seniorů 
a zaslouží si prostor, kde se 
mohou scházet ve velkém po-
čtu, organizovat si dle svého 
různé aktivity. To jsme slíbili, 
a to chceme splnit.

Co bude se zoo, která má nyní 
prozatímního ředitele?
Probíhá výběrové řízení na 
nového ředitele. Komise 
zasedne dne 10. prosince. Je 
v ní oproti komisi ustanovené 
bývalým vedení města, kde 
byla nadpoloviční většina 
politiků a úředníků, převa-
ha odborníků. Pobavila mě 
proto informace o netrans-
parentnosti a podjatosti této 
komise. Bohužel, navíc ředitel 
Zoo Praha a prezident Unie 
zoologických zahrad, Miro-
slav Bobek, zneužívá ústecké 
zoo ke svému vlastnímu boji 
o pozici prezidenta Unie. Jeho 
argumenty jsou zcela nepat-
řičné a nepravdivé a poškozují 
ústeckou zoo. Město, jež je 
majitelem a zřizovatelem zoo, 
nemá žádnou povinnost zvát 
do komise zástupce Unie, 
a v mnoha městech to neudě-
lali. My jsme zástupce Unie 
pozvali a vidíte kolik je kolem 
toho humbuku a nepravd.  zu
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Město vypracuje nový územní plán
Ústí nad labem – Za několik let 
bude mít Ústí nad Labem  zce-
la nový územní plán. Rozhodli 
o tom zastupitelé města. Opřeli 
se o závěry takzvané zprávy 
o uplatňování Územního plánu 
Ústí nad Labem. „Potřebujeme 
pořídit zcela nový územní plán 
především kvůli nutnosti zpra-
covat novou dopravní koncep-
ci. Město také potřebuje novou 

urbanistickou koncepci, která 
zahrne rozsah zastavitelných 
ploch s ohledem na aktuální 
demografický vývoj. Pořizování 
dílčích změn územního plánu 
by bylo časově a ekonomicky 
neúnosné,“ vysvětlila primá-
torka Věra Nechybová.

Podle náměstka primátora 
Pavla Dufka nebude vypraco-
vání územního plánu jedno-

duchou záležitostí, ale prací 
na více než tři roky. Odhado-
vaná cena je kolem 16 milionů 
korun.

Současný územní plán není 
dobrý a je často kritizovaný. 
Některé jeho části dokonce 
soud zrušil. Na městě v sou-
časnosti leží asi stovka žádostí 
o změnu územního plánu od 
majitelů pozemků.  lu

Počet HIV stoupá
Ústecký kraj – Počet lidí nakaže-
ných virem HIV v Ústeckém 
kraji stoupá. Podle údaj VZP 
jich v regionu v roce 2013 žilo 
75, o rok později již 88. Z toho 
73 mužů. Jejich léčba stála zhru-
ba 12,5 milionu korun ročně.

Nejvíce pacientů nakažených 
virem HIV je v České republice 
dlouhodobě v Praze, ve střed-
ních Čechách a v Jihomorav-
ském kraji. Mezi infikovanými 
je výrazně více mužů než žen. 
Infekce HIV a nemoc AIDS se 
neustále šíří i přesto, že riziko 
lze snížit na naprosté minimum 
nerizikovým chováním. Nemoc 
odhalí testy u lékaře.  lu

Nemocnice dostala 
nový defibrilátor 
Bukov – Dětská klinika Masary-
kovy nemocnice obdržela od 
Nadačního fondu Kapka nadě-
je defibrilátor, který je určen 
k monitorování srdce a léčbě 
srdeční arytmie u dětských 
pacientů.

Přístroj v hodnotě 300 tisíc 
korun do Ústí přivezla  zakla-
datelka a prezidentka fondu 
Vendula Pizingerová. Defib-
rilátor je určený jak pro děti, 
tak pro dospělé pacienty. „Je 
to přístroj, který řeší poruchy 
srdečního rytmu a je specific-
ký tím, že je určen i pro ty nej-
nižší věkové kategorie dětí. 
Nový defibrilátor bude umístě-
ný na jednotce intenzivní péče 
a bude jezdit s dětmi na různá 
vyšetření. Přístroj slouží záro-
veň jako monitor, který hlídá 
srdeční arytmii,“ řekl lékař dět-
ské kliniky Antonín Gabera.  lu

Plavecká hala na Klíši má nový bazén i sauny
Klíše – Po roční rekonstrukci se 
otevřela plavecká hala na Klí-
ši. „Dispozice je velmi podob-
ná, ale technologicky a staveb-
ně se prakticky vše obnovilo,“ 
řekl Miroslav Harciník, ředitel 
Městských služeb, které halu 
spravují. 

Změny oproti staré hale ve-
řejnost pozná již na první po-
hled. Místo pokladen je u vstu-
pu recepce, kde každý dostane 
čip na šatnu. Ta je společná 
pro muže i ženy; na převléká-
ní však slouží oddělené ka-
binky. Šaty uložíte do skříňky 
na elektronický čip, který je 
v náramku. Ten vám odemkne 
nejen skříňku, ale i další pro-
story. „Připravujeme také, aby 
díky čipu bylo možné například 
přerušit dobu plavání, kterou 
strávíte v bufetu, abyste o čas 

v bazénu nepřišli,“ poznamenal 
Harciník. Prozatím návštěvníci, 
kteří navštíví bufet, dostávají k 
dobru 20 minut plavání navíc. 
Kromě sprch, toalet a bazénů je 
v nové hale i parní solná nebo 
aroma lázeň, sauna, posilovna 
a právě bufet. Zatím je v jeho 
sortimentu párek v rohlíku, říz-
ky, bagety, bramboráky nebo 
smažený sýr a z nápojů točená 
limonáda a pivo, balené neal-
ko, káva a čaj. Do budoucna by 
v bufetu chtěli nabízet napří-
klad i vafle. „Bufet by měl slou-
žit i rodičům, kteří čekají na 

děti při plaveckých trénincích. 
Instalujeme do bufetu i obra-
zovku, aby viděli, v jaké fázi 
trénink je,“ vysvětluje Harciník. 

Veškerý povrch přístupný ná-
vštěvníkům je vyhřívaný. Všude 
jsou nové obklady, bazény jsou 
z nerezu. Největší hloubka v pa-
desátimetrovém bazénu je 1,8 
metru, dříve zde byly dva met-
ry. Nejmenší se z 90 zvýšila na 
130 centimetrů. Bazén svými 
rozměry na rozdíl od toho sta-
rého splňuje parametry pro zá-
vodní plavání. Zcela nové jsou 
i technologie. Hala je vytápěna 
tepelnými čerpadly, a ne párou 
jako dříve. „Jaké budou náklady 
na provoz, se dozvíme po roce, 
ale papírově mají být nižší,“ 
řekl ředitel Městských služeb.

Ve zmodernizované  plavec-
ké hale se zvyšuje vstupné. To 

základní do bazénu na hodinu 
bude 75 korun a na dvě hodiny 
stokorunu pro dospělého. V mi-
nulosti to bylo 45, respektive 
60 korun. Otevřeno je denně 
od 10 do 21 hodin, v pondělí je 
bazén přístupný od 13 hodin.  
„Vstupné je podobné jako v ji-
ných zařízeních v okolí. Navíc 
padesátimetrový bazén nikdo 
široko daleko nenabízí,“ uve-
dl Miroslav Harciník. Zároveň 
žádá veřejnost, aby jim dala 
tři měsíce času na vychytání 
případných nedostatků. Měst-
ské služby budou sbírat také 
podněty k vylepšení služeb, 
a to jak na webu www.msul.cz 
nebo na dotaznících, které jsou 
k dispozici v plavecké hale.

Oprava haly přišla na 255,66 
milionu korun, dotace pokryla 
153,7 milionu.  zu

Terasa opravila téměř kilometr chodníků
severní terasa – Jednou z hlavních 
priorit letošního roku bylo 
pro radnice na Severní Terase 
oprava rozbitých chodníků. 
Během roku dělníci v tomto 
městském obvodě položili té-
měř kilometr nových povrchů. 
Vše stálo 1,4 milionu korun.

„Uvědomujeme si, že stav 
chodníků obyvatele velmi trá-
pí. Snažíme se proto z rozpoč-
tu uvolnit co nejvíce prostřed-
ků a budeme v tom pokračovat 

i příští rok,“ slíbila starostka 
Renata Zrníková. Nové chodní-
ky mohou lidé najít třeba v uli-
cích Zvonková, Stříbrnická 
nebo Brandtova.

Kromě nich se lidé pracují-
cí pro obvod na VPP věnova-
li natírání různých zábradlí 
podél chodníků. Během roku 
na to spotřebovali zhruba dva-
cet kilogramů barev. Natřeli 
také svodidla v ulici Sociální 
péče.  zu

Bývalý hejtman stanul před soudem
Ústí nad labem – Před soudem začalo jednání, 
ve kterém je obžalovaný i bývalý hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Případ nepřímo 
souvisí s kauzami kolem evropských dotací. 
Šulc v něm figuruje jako někdejší předseda 
výboru regionální rady, což je nejvyšší or-
gán úřadu starajícího se o evropské dotace 
v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Mezi obžalovanými jsou i bývalí ředite-
lé úřadu Pavel Markvart a Petr Červinka, 
současná ředitelka Jana Havlicová a bývalý 
právník Jan Martinovský. Podle obžaloby se 
v rozporu s platnými zákony podíleli buď na vypracování konku-
renční doložky nebo jejím proplacení pro bývalé ředitele.  lu

Ústí chce 
dotaci pro školy
Ústí nad labem – Magistrát se 
se bude ucházet o dotaci na 
projekt Podpora inkluzivního 
vzdělávání.

Cílem projektu je podpora 
rovného přístupu ke kvalitní-
mu vzdělávání pro děti a žáky 
ze socioekonomicky znevýhod-
něného a kulturně odlišného 
prostředí. Z operačního pro-
gramu by město chtělo získat 
30 milionů korun, spolupodíle-
lo by se pěti procenty.  lu
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Pozor u Vaňovských 
vodopádů

vaňov – Strážníci městské 
policie museli ohradit část 
cesty k oblíbeným Vaňovským 
vodopádům. Lidé jim zavolali, 
že na ni spadlo větší množství 
kamení. Když na místo dora-
zila vyslaná hlídka, zjistila, 
že kameny dopadly na tamní 
turistickou stezku. Protože 
hrozilo nebezpečí úrazu, stráž-
níci místo uzavřeli výstražnou 
páskou. O celé situaci byly 
informovány příslušné orgány, 
které budou muset místo 
zajistit. Vaňovské vodopády 
jsou oblíbeným místem výletů 
i v zimě, pokud mrzne, vytváří 
nádherný ledopád.  lu

ODS v Ústeckém kraji povede Karel Krejza
Ústecký kraj – Regionální sněm ODS zvolil novým 
krajským předsedou litoměřického místosta-
rostu Karla Krejzu. Post prvního místopředse-
dy obsadil Hynek Hanza, náměstek primátora 
města Teplice, a dalším místopředsedou je 

Marcel Kollmann z Loun. Krejza uvedl, že chce 
být hlavně manažerem a soustředit se na 
krajské volby. Lídrem kandidátky bude Jiří Kul-
hánek, kterému bude sekundovat Drahomíra 
Miklošová.  lu

I N Z E R C E

Starostka si posvítí na Máj
severní terasa – Poprvé 
v historii Severní 
Terasy stojí v jejím 
čele žena. Jaké jsou 
priority nové starost-
ky Renaty Zrníkové 
a změní se nějak styl 
vedení obvodu?

„Úspěšnost neur-
čuje pohlaví, nýbrž 
osobnostní a indi-
viduální vlastnos-
ti a postoje.  Obec-
ně mohu jako žena 
vnést do politiky a ří-
zení více obětavosti, 
pracovitosti, empatie, zapojení 
intuice do rozhodování, celist-
vost pohledu na věc a nezišt-
nost,“ říká Zrníková.

Co chcete na Terase prosadit, 
vylepšit, změnit? 
Aby se Severní Terasa stala 
moderním a příjemným 
místem pro bydlení, je třeba 
souběžně udělat řadu věcí. Re-
vitalizovat sídliště, postupně 
likvidovat zastaralé nefunkční 
prvky, které hyzdí veřejný 
prostor a v dnešní době jsou 
již pozůstatkem socialistické 
výstavby, jako například kovo-
vá klepadla a sušáky, zarostlá 
pískoviště a podobně. Investo-
vat do oprav silnic, chodníků 
a schodišť, zateplení budov. 
Zajistit mnohem více parko-
vacích míst. Vyřešit problémy 
s ruinou bývalého hotelu Máj. 
Zlepšit údržbu a úpravu zeleně 
veřejného prostoru a čistotu. 
Severní Terasa má pěkný 
Centrální park s vodními 
prvky, příjemné místo. Bylo by 

užitečné propojit 
park přemostě-
ním přes něko-
likaproudovou 
silnici s areálem 
sportovišť na 
místě bývalého 
sektorového 
centra. Na Stříbr-
níkách bych ráda 
vytvořila pěší 
odpočinkovou 
zónu s venkov-
ním posezením.

Kde přesně by ta 
pěší zóna měla vzniknout?
Centrální park, do kterého 
chodí lidé na procházky a za 
odpočinkem, byl vybudován 
před 40 lety  a  je architekto-
nicky umístěn velkoryse upro-
střed sídliště Severní Terasa. 
Teprve poté byly vystavěny 
části Stříbrníky a Dobětice.

Na Stříbrníkách mezi ulicí 
Stříbrnická a Jizerská je dlou-
hý pojezdový chodník, na kte-
rém by bylo pěkné vytvořit 
tuto pěší odpočinkovou zónu 
s lavičkami, zahradními kout-
ky, vodním prvkem, posezením, 
případně kavárničkami. Jde 
o frekventované místo, u kte-
rého se nachází pošta, lékárna, 
dětské hřiště, mateřská škol-
ka, základní škola, domov pro 
seniory a další. Vytvořila by se 
tak pomyslná spojnice pro pěší 
procházky z Dobětic až do Cen-
trálního parku s lagunou.

Vyjma parkování je pro oby-
vatele Terasy problémem 
i ruina hotelu Máj. Jenže žád-

né vedení radnice si s ní 
neumělo poradit.
Bývalý hotel Máj je již dlouho 
pořádný strašák. Je to zdevasto-
vaný soukromý objekt, o který 
se jeho majitel léta nestará. Na 
Severní Terase žiji přes třicet 
let a pamatuji si, kdy Máj ještě 
sloužil svému účelu a byl plný 
hostů a turistů. Podle jeho 
dalšího osudu se mohu jen do-
mnívat, že díky nepovedené pri-
vatizaci, spekulativním zájmům 
a nezodpovědnosti majitele 
došlo vše do stavu, ve kterém je 
objekt nyní. Zničená, vybydlená 
a několikrát vyhořelá budova, 
ve které přebývají bezdomovci 
a která je plná odpadků. Každé-
mu, kdo by do ní chtěl vstoupit, 
hrozí nebezpečí úrazu.

Co konkrétně chcete 
s Májem dělat?
Od začátku mého zvolení se 
snažím znovu otevřít případ 
Máje a s právním zástupcem 
naší radnice hledáme cestu 
k vyřešení této situace. Vyzvali 
jsme jeho majitele pana Hou-
žvičku k okamžitému zabezpe-
čení objektu a ke společnému 
jednání. Pokud tak neučiní, 
rozhodně nebudu k jeho 
nečinnosti lhostejná. Tím, že 
se jedná o soukromý objekt, je 
řešení komplikované. Přesto 
náš právní řád nabízí možnos-
ti, které v konečném důsledku 
mohou vést k vyřešení celého 
problému. I když to nebude 
jednoduchá cesta, je z mého 
pohledu nezbytná.

Je na čase začít důsledně 
konat.  zu

Rektor UJEP 
žádá o pomoc
Ústí nad labem – Rektor UJEP 
Martin Balej se obrátil na 
poslance se žádostí o pomoc 
s financováním provozu vyso-
kých škol. Dosavadní průběh 
přípravy státního rozpočtu na 
rok 2016 podle něho naznačuje 
dosud nejrazantnější snížení 
rozpočtu vysokých škol. Požá-
dal je, aby nedopustili pokles 
rozpočtu, nýbrž naopak, aby 
interpelovali pro navýšení 
této kapitoly. Podle něho je 
vzdělanost jedinou cestou, 
jak řešit problémy, se kterými 
se Ústecký kraj dlouhodobě 
potýká. „Jakýkoliv pokles 
financování ze strany MŠMT 
je pro nás jako univerzitu, ale 
zejména pro samotné fakulty, 
v současné době již na hranici 
existenčních limitů,“ uvedl.  zu

MC
20

15
33

6

Vážení a milí,
v tento vánoční čas vám přeji, aby 
se skutečně povedlo, že se zastavíte, 
a vychutnáte si dárečky.... Dárek pod 
stromečkem není hodnocený podle 
ceny, ale podle srdce, které mu dárce 
věnoval pro Vás, když ho připravoval. 
To je ta pravá hodnota dárku, byť malého 
a skromného. Polevte po tom celoročním 
shonu, nalijte si sklenku dobrého 
vína, kávu či čaj, nebo toho, co máte 
rádi, uvelebte se v pohodlném křesle 
a odpočívejte, dívejte se na pohádky, jsou 
tak krásné, pravdivé, ale ne ze života. 
Přeji vám krásný vánoční čas v kruhu 
nejbližších, přátel a známých, které máte 
rádi a oni mají rádi vás, a to bez výhrad. 

A do roku 2016, co si přát? 
Nastávající rok ať je alespoň trochu dle Vašich přání, která 
nosíte v sobě. Nezapomínejte  hlavně také na sebe, ono 
je moc hezké věnovat se druhým, dávat jim svou lásku 
a pozornost, ale nechte si ji také trochu pro sebe, kdyby 
se náhodou nenašel nikdo, kdo by ji chtěl věnovat Vám. 
Přeji Vám hlavně zdraví. To zdraví se totiž nedá koupit, 
nedá se někde „vylobovat“, nedá se ani půjčit či darovat, 
to si musíme zkrátka hýčkat sami. Tak na to myslete po 
celý příští rok, ať vydržíte další nasazení. 

A ještě jedno malé přání, i když je moc důležité, abyste 
měli vždy po ruce přítele, který Vás respektuje takového, 
jaký jste, protože je to Váš přítel, takový má cenu zlata, 
tak ať je alespoň ve Vaší blízkosti jeden, když ne více. 

 Gabriela Hubáčková, poslankyně Parlamentu ČR
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O komunální služby se postará AVE
Ústí nad labem – Úklid v Ústí nad 
Labem, letní a zimní údržbu 
ulic a odvoz odpadu budou mít 
v příštích osmi letech na starost 
sdružení, ve kterých figuruje 
ústecké AVE. Zakázku město 
rozdělilo na čtyři subdodávky. 
Ve všech uspěla sdružení, kde 
figuruje firma, která se dosud 
o podobné činnosti starala. 

„Smlouvy byly podepsané. 
Jsou na dobu osmi let,“ infor-
movala mluvčí města Jitka 
Stuchlíková. Pracovat na za-
kázce začalo vedené města již 
na začátku roku, soutěž pak 

zastupitelé schválili v červnu. 
Byla rozdělena do oblastí zim-
ní a letní údržba komunikací, 
úklidové služby, odvoz třídě-
ného odpadu s provozem sběr-
ných dvorů a odvážení komu-
nálního odpadu.

O jednotlivé zakázky se 
ucházely dvě, respektive tři 
společnosti. První tři zakáz-
ky získalo sdružení Komunál-
ní služby AVE Ústí, jehož členy 
jsou firmy AVE Ústí nad La-
bem  a AVE CZ. Za ty má měs-
to zaplatit dohromady téměř 
438 milionů korun bez DPH. 
V odvozu odpadků z ústeckých 
popelnic pak uspělo sdružení 
SKO Ústí nad Labem, jehož čle-
ny jsou AVE Ústí nad Labem, 
AVE CZ a SITA CZ. Tato zakáz-
ka má hodnotu 315,8 milionu 
korun.  lu

Cena vody stoupne na 98 korun za kubík
Ústí nad labem – Severočeská vodárenská společ-
nost zvedne v příštím roce cenu vodného a stoč-
ného o 2,1 procenta. Cena vody pro domácnosti 
včetně DPH tak bude 98 korun za metr krych-
lový. Nárůst podle SVS v absolutním vyjádření 
znamená navýšení ceny vody o 1,97 koruny 
za 1000 litrů vody ve srovnání s rokem 2015. 
Běžnou vanu si pak lidé v regionu v příštím 
roce napustí za zhruba 5,40 korun a spláchnutí 
toalety je vyjde na 0,30 až 0,60 korun.

„V konsensu s akcionáři zvolili variantu navý-
šení ceny vody o 2,1 procenta. Je na spodní hra-
nici možného cenového rozpětí, abychom neo-

hrozili fungování 
vodohospodář-
ského majetku, 
a přesto zachova-
li sociální únosnost 
ceny vody,“ uvedl ge-
nerální ředitel SVS Bro-
nislav Špičák. Společnost 
tvrdí, že zdražovat musí kvů-
li tomu, že lidé se stěhují do méně osídlených 
míst, a tím rostou náklady. Také musí inves-
tovat do obnovy majetku, 65 procent rozvodů 
a kanalizace je za svou životností.  lu

V Doběticích plánují postavit parkoviště
Dobětice – Obyvatelům Dobětic 
by se v příštím roce mohlo 
ulevit od nutnosti neustále hle-
dat parkovací místa. Radnice 
Severní Terasy zde plánuje 
vybudovat nová. „Chceme 
postavit parkoviště v ulici 
Šrámkova. Místní řidiče jistě 
potěší, že půjde o parkoviště, 
které nebude opatřené závo-

rou,“ uvedla starostka Renata 
Zrníková. Dodala, že v dlou-
hodobém horizontu radnice 
plánuje i další rozšíření míst 
v ulicích Šrámkova a Ježkova.

O něco jiná je situace v uli-
cích Poláčkova a Brandtova, 
kde je parkování velmi obtížné. 
Zde si rozšíření vyžádá mno-
hamiliónové náklady, které ob-

vodní radnice nemá. Je tu totiž 
potřeba postavit masivní opěr-
nou zeď. „Situací se ve spolu-
práci s námi zabývá magistrát 
a hledáme co nejlepší řešení,“ 
dodala starosta Zrníková.

Parkovacím místům se Sever-
ní Terasa věnuje i letos. Nové 
parkoviště začala budovat na-
příklad v ulici Stavbařů.  lu

Činoherák dotaci 
nedostane
Ústí nad labem – Spolek Činoherák 
Ústí nedostane půlmiliono-
vou dotaci, o kterou požá-
dal město. Chtěl z ní hradit 
kulturní pořady, které dělá 
v kině Hraničář. Zastupitelé 
se ale rozhodli, že mu peníze 
nedají, neprošel ani návrh na 
nižší částku. Podle některých 
komunálních politiků již spo-
lek letos dostal šest milionů 
korun. Naopak představitelé 
spolku argumentují, že to bylo 
za divadelní činnost.  lu

I N Z E R C E

Vznikl nový klub
Ústí nad labem – Ústečtí zastupi-
telé bez politické příslušnosti, 
kteří dříve tvořili část lidí 
zvolených za ANO 2011, se 
rozhodli spojit síly s TOP 09. 
Jde o opoziční klub, který chce 
prosazovat zájmy společně. Se 
zastupiteli z TOP 09 Radimem 
Bzurou a Ilonou Tajchnerovou 
ho vytvořili bývalý primátor 
Josef Zikmund, exnáměstek 
Martin Mata, Pavel Štěpař, 
Milan Krejčí, Václav Pěkný 
a Jiří Mach.  lu

Hasiči dostali 
nové centrum
Ústí nad labem – Veškerá činnost 
hasičů v Ústeckém kraji je 
nyní koordinovaná z nového 
operačního a informačního 
střediska. Díky koordinaci 
nyní mohou hasiči i další 
složky IZS včas a lépe zasaho-
vat při různých mimořádných 
událostech. Na centrum jsou 
přepojena všechna tísňová 
volání.  lu

Vánoce a nový rok bez karambolů přeje Ústečanům AUTOŠKOLA DISK 
Tým kvalifikovaných 
učitelů a lektorů 
Výuka s moderní  
audio-video technikou 
Špičkový trenažér               
s virtuální realitou 
Nadstandardní druhy 
kurzů, přiměřené ceny 
Výcvik řidičů na skupiny 
AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E  

Kondiční jízdy 

tradice s kreditem úspěšnosti 

www.asdisk.cz  
Tel:  603 267 228,  as.disk@seznam.cz 
Kancelář:  Větrná 8, Severní Terasa 
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barva: modrá a černá

jídlo: nejsem 
vybíravý

hudba: české skupiny

číslo: 62

politik: nemám

m o J E  n E J

V Ústí je vynikající parta a hraje me výborný hokej
Novou posilou 
týmu HC Slovan 
se na podzim stal 
zkušený hokejový 
útočník a několikaná-
sobný účastník mis-
trovství světa a hráč 
NHL Petr Tenkrát. 
Osmatřicetiletý hoke-
jista původem z Dě-
čína, kterému spolu-
hráči neřeknou jinak 
než Tenky, má smlou-
vu na letošní sezonu. 
Věří, že se HC Slovan 
dostane na nejlepší 
místa v tabulce první 
ligy.

Jste tu teprve krátkou dobu. 
Ale jak se vám v Ústí hraje?
Jsem velmi spokojený. Je tu 
vynikající parta i organizace 
a hrajeme výborný hokej. Nyní 
se s několika týmy taháme 
o body, abychom byli do šesté-
ho místa, takže je to náročné. 
Do Vánoc se to nějakým způso-
bem zlomí, a je proto potřeba 
získat co nejvíce bodů. Proto 
se snažíme se na každý zápas 
připravit co nejlépe a získat 
maximum bodů. Pak bychom 
mohli být do play-off v pohodě.

Podle vašich zkušeností. 
V čem je Ústí silné a v čem 
pokulhává?

Jsou tu určitě velmi kvalitní 
brankáři a jsme velmi dobrý 
tým do ofenzivy. Jsou nějaké 
chyby dozadu, ale ty se dělají 
všude, v každém týmu. Není 
to nic zvláštního, na jejich 
odstranění intenzivně s tre-
néry pracujeme. Rozhodně 
tedy nemohu říci, že dozadu 
hrajeme špatně. Je to o tom si 
to uvědomit a chyby minima-
lizovat.

Pocházíte z Děčína. Je ná-
vrat do Ústí vlastně návratem 
domů, na sever Čech?
Kdybych to bral jako návrat 
domů, tak bych asi hrál v Dě-
číně. Naskytla se mi možnost 
hrát za Ústí a to byla výborná 
zpráva. To, že je to kousek od 
mého rodiště, je další velké 
plus. Je to srdcová záležitost, 
pro mne již od malička byl 
západ Děčína s Ústím obrov-

ské derby. Kdybychom mluvili 
o návratu domů na konec ka-
riéry, tak bych poslední zápas 
odehrál za Děčín.

Jak se vlastně kluk z Děčí-
na dostal až do reprezentace 
a NHL?
Hokej jsem začal hrát jako 
žáček v Děčíně, chodil jsem od 
třetí třídy na sportovní třídu. 
Dostal jsem se do krajského vý-
běru Severočeského kraje a na-
konec i nabídku jít do mladšího 
dorostu na Kladno a do tamní 
sportovní třídy. Nebylo to lehké 
se ve čtrnácti přesunout na in-
ternát, ale nelituji toho. Byl to 
krok dopředu a mohl jsem hrát 
nejvyšší dorosteneckou soutěž. 
Pak to bylo i o štěstí. V dorostu 
bylo spousta kvalitních hoke-
jistů a do A týmu se mohou 
probojovat jen někteří.

Kdy padlo to rozhodnutí, 
že hokej bude vaše práce?
To bylo ještě mnohem dále. 
Když hrajete dorost, tak to 
ještě není jasné. Ten krok 
byl, když jsem se dostal do 
kladenského áčka. Ale to 
nebyl konec. Musíte na sobě 
neustále pracovat.

text: vít lukáš / foto: sporty ústí

I N Z E R C E
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Vaše kariéra je bohatá, kromě 
české extraligy jste hrál třeba 
ve Finsku, v Rusku, v NHL. 
Co byl vrchol profesionální 
kariéry?
Asi největší zážitek byl první 
zápas v NHL, na ten nikdy 
nezapomenete. Neznám hoke-
jistu, který by nesnil o tom, že 
bude hrát NHL. Pak vstřelení 
prvního gólu  a hattricku 
v NHL. Ale co řadím asi úplně 
nejvýše, jsou dva mistrovské 
tituly ve Finsku. Strávil jsem 
tam krásných šest let a ten 
hokej jsem si tam užíval. Byl to 
hokej na vysoké úrovni, kvalit-
ní liga a opravdu skvělý tým.

Český hokej je na špičce. 
Dají se ale srovnávat podmín-
ky tady a venku?
Rozdíly mezi Českem a NHL sa-
mozřejmě jsou. Ale nechci ha-
nit českou ligu a zázemí. I u nás 
jsou kluby na vysoké úrovni, 
jsou finančně zajištěné a hráči 
v nich mají kvalitní zázemí. 
NHL je samozřejmě o stupínek 
výše. I Finsko a Švédsko jsou 
trochu jinde. Třeba ve Finsku 
se více trénuje. Práce s dětmi je 
ve Finsku a Švédsku více pro-
pracovaná než u nás. Ale i čeští 
trenéři se nyní  snaží do svých 
postupů tyto nejnovější trendy 
zapracovat.

Startoval jste na čtyřech mis-
trovství světa, máte dvě me-
daile – stříbrnou a bronzovou. 
Co považujete za to top 
z reprezentační kariéry?
Každá medaile je krásná, jaké-
koli medaile z mistrovství je 
nezapomenutelný zážitek. Při 
mém prvním mistrovství v Rize 
tým mnoho lidé podceňovalo, 
ale nakonec jsme skončili 
druzí. I s velkým štěstím jsme 
postupovali až do finále. Pa-

matuji si, že jsme byli nadšení, 
ale pak jsme vystřízlivěli, když 
jsme narazili ve finále na Švé-
dy. Ti nám pořádně nepůjčili 
puk. U druhé medaile jsme 
hráli o finále se Slovákama, 
ale ten zápas jsme nezvládli.  
Pak bylo těžké se připravit 

na zápas o třetí místo, ale 
zvládli jsme to lépe než Fini. 
On je to takový paradox. Když 
získáte bronz, odjíždíte domů 
z mistrovství po vítězném 
zápase. Pokud stříbro, které je 
samozřejmě cennější, tak jste 
skončili prohrou. A mně se po 
vítězství vždy odjíždí lépe.

O českém týmu se vždy říká, 
že je bezvadná parta. Platilo 
to i o těch vašich?
Vždy se sešla parta výborných 
hokejistů. Každé mistrovství, 
pokud se daří, probíhá v poho-
dě a člověk si to užívá. Samo-
zřejmě pokud turnaj nejde, tak 
ta nálada tak výborná není.

Váš tip do budoucna. 
Udrží se český hokej na 
světové špičce?
Já si to přeji. Český hokej má 
stále výborný zvuk a vychová-
váme řadu výborných hráčů. 
Myslím, že v té nejvyšší konku-
renci obstojíme i v budoucnu.

Hokej je o intenzivním trénin-
ku, ale jak Petr Tenkrát rela-
xuje?
S tím přibývajícím věkem je 
odpočinek důležitější. Již ho 
potřebuji více něž v nějakých 
dvaceti, třiadvaceti letech. 
Mám velkou rodinu, tři dcery, 
kterým se snažím v maximální 
míře věnovat. Starší holky, 
dvojčata, sportují, a tak se je 
snažím podporovat a jezdit 
s nimi na turnaje. Třetí je ještě 
malá, u té uvidíme. Být s dětmi 
je pro mne největší relaxace.

A nějaké koníčky?
Rád jezdím na hory a zalyžuji 
si. Času moc není, ale vždy se 

snažím najít nějakou chvilku, 
abych se dostal na svah. Velmi 
mě zajímají auta, ale také pra-
cuji na baráku a zahradě.

Život hokejisty je kočovný. 
Už jste se natrvalo usadili?
Už asi natrvalo. Bydlíme kou-
sek od Kladna a tam nejspíše 
zůstaneme. Do Ústí to není da-
leko, mohu odtamtud snadno 
dojíždět.

V osmatřiceti letech se karié-
ra hokejisty blíží ke konci. 
Už jste přemýšlel, co dál?
Přemýšlel. Věk člověk neza-
staví a konec se blíží. Určitě 
se budu věnovat dětem, 
které chci vidět růst. Uvidíme, 
kam mě život zavane. Mám 
i myšlenky na trenérství, ale 
uvidíme, jak to dopadne. Ne-
rad bych zatím předbíhal. Teď 
jsem v Ústí a hlavním cílem je 
uspět s týmem co nejlépe. 

V Ústí je vynikající parta a hraje me výborný hokej

narozen 30. 5. 1977 v Děčíně. 
Profesionální hokejista hrající 
v 1. české hokejové lize za tým 
Hc slovan Ústí nad labem. nastupuje 
na pozici útočníka. Je vysoký 182 
centimetrů, váží 94 kilogramů. Petr 
tenkrát hrál v letech 1994 až 1999 
českou extraligu za Hc rabat Kladno. 
v následující části kariéry vystřídal 
řadu týmů finské a ruské ligy, hrál 
v nHl, Švédsku a pak opět v Kladně. 
zúčastnil se čtyř mistrovství světa, kde 
získal stříbrnou a bronzovou medaili.

Petr Tenkrát

P r o F i l

přeje všem Ústečanům 
veselé Vánoce 
a šťastný rok 

baví nás plnit sliby 

I N Z E R C E
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První česká nemocnice využívá 
nanotechnologie od AGC
V prostějovské nemocnici byl 
po rekonstrukci slavnostně uve-
den do provozu operační sál, ve 
kterém je vůbec poprvé v České 
republice použito unikátní 
AntiBakteriální sklo od AGC.

Nový kabát získal v podo-
bě obkladu stěn a skleněných 
výplní dělicích příček. Toto 
speciální sklo využívá antimi-
krobiální působení iontů stří-
bra, které ničí 99,9 % bakterií 
na jeho povrchu. Navíc také 
brání šíření plísní. Ionty stříb-
ra s bakteriemi reagují, brání 
jejich metabolismu a narušu-
jí dělení buněk, čímž bakte-
rie ničí. Díky této vlastnosti je 
AntiBakteriální sklo výrobkem 
vhodným do provozů s přísný-
mi hygienickými nároky, jako 
jsou nemocnice, soukromé kli-
niky nebo například lázeňská 
a restaurační zařízení. Cen-
trální operační sál v Nemoc-
nici Prostějov tak díky této 
technologii poskytne lékařům 
i pacientům hygienicky čisté 
a vizuálně velmi příjemné pro-
středí. Antibakteriální sklo, na 
nějž má AGC světový patent, 
je dostupné v podobě čirých 
skel, zrcadel a lakovaných skel 
v mnoha barevných variacích.

„Bakterií se nikdy úplně ne-
zbavíme a ani by to nebylo 
dobré, koneckonců nám po-
máhají například s trávením. 
Ale v nemocnicích nám výraz-

ně komplikují život a každé 
nové řešení, jak s nimi bojo-
vat, vítáme,“ říká o problema-
tice MUDr. Jiří Šťastný, primář 
centrálních operačních sálů 
a centrální sterilizace Nemoc-
nice Prostějov, a dodává: „Jsem 
opravdu rád, že právě naše 
nemocnice je první, která se 
může pochlubit, že využívá 
v boji s bakteriemi nanotech-
nologie. Navíc sál se skleněný-
mi obklady vypadá skvěle.“ 

V prostějovském operač-
ním sále bylo instalováno přes 
90 m2 čirých a lakovaných 
skel s antibakteriální úpravou. 
Většina těchto skel je opatře-
na i bezpečnostní fólií, která 
chrání proti vlhkosti a zároveň 
zajišťuje větší bezpečnost skla 
v případě rozbití. 

„Antibakteriální sklo je 
zatím ještě relativní novin-
kou, ale po zkušenostech se 
zahraničními aplikacemi už 
teď můžeme říci, že se jedná 
o produkt budoucnosti. Ne-
jen, že chrání před bakteriemi 
a plísněmi, ale navíc se jedná 
o produkt s vysokou estetikou 
a díky široké nabídce barev 
může doplnit nebo oživit jaký-
koliv interiér,“ shrnuje výhody 
Ivan Zaykov, odborný poradce 
společnosti AGC právě v oblas-
ti antibakteriálních skel. 

Prostějovská nemocnice, kte-

rá je součástí skupiny Agel, je 
první v Česku, která Antibakte-
riální sklo instalovala. Podobné 
aplikace jsou ale běžné napří-
klad ve Francii, Belgii, Polsku 
nebo v Bulharsku. „Na začátku 
naší cesty byl seminář, který 
jsem náhodou navštívil. Zde 
jsem se dozvěděl první, velmi 
zajímavé informace o tomto 
skle. Po jednání s vedením ne-
mocnice jsme dostali zelenou 
pro instalaci tohoto speciální-
ho skla,“ říká Jiří Šťastný.

Antibakteriální sklo je nená-
ročné na údržbu a velmi snadno 
se čistí, takže může nemocnicím 
a dalším provozům s přísnými 
hygienickými nároky výrazně 
pomoci v boji s nozokomiálními 
infekcemi a stále odolnějšími 
bakteriemi. Ty jsou zodpovědné 
za to, že se např. pobyt pacientů 
v nemocnicích často prodlužuje, 
a tím se léčba prodražuje. 

Celková investice včetně 
výroby skel a jejich instalace 
dosáhla výše cca 300.000 Kč. 
Realizaci v Prostějově zajisti-
la královéhradecká společnost 
AGC Fenestra, která je jedním 
ze zpracovatelských závodů 
společnosti AGC Flat Glass 
Czech. AGC je v současné době 
jedinou firmou, která tuto no-
vinku využívající nanotechno-
logii vyrábí a v České republi-
ce  instaluje.  pr

Pavel vodseďálek, Jaroslava Šamsová, Petr Brázda, Květoslava Čelišová, František minárik

Všem Ústečanům přejeme
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Ústečtí 
zastupitelé 
KSČM

Inovační centrum 
začalo fungovat
Inovační centrum Ústecké-
ho kraje jako platforma pro 
podporu inovací a spolupráce 
mezi výzkumnou sférou a pod-
nikateli zahájilo svou činnost.  
Jeho hlavním úkolem pro 
rok 2016 je příprava nabídky 
služeb, které bude inovační 
centrum poskytovat, a zahá-
jení realizace projektu Smart 
akcelerátor. Projekt by měl vý-
razně napomoct nastartování 
činnosti centra, jeho etablová-
ní v regionu, ale také přinést 
nové poznatky a inovativní 
metody práce prostřednictvím 
aktivit vzdělávání. Zároveň by 
měl oživit marketingové akti-
vity kraje s důrazem na oblast 
výzkumu, vývoje a inovací. 
Jedním z prvních a klíčových 
výstupů inovačního centra 
bude administrace a realizace 
inovačních voucherů.  lu

Na zastávky půjde 
o půl milionu více

Rekonstrukce zastávek MHD 
vyjde o půl milionu korun dráž, 
než se původně předpokládalo. 
Město zjistilo, že v zadávací 
dokumentaci nebyly zahrnu-
té dokončovací práce, které 
je nutné udělat. Radní proto 
schválili dodatek, který počítá 
s uvolněním 511 tisíc korun.

„Částka nezatíží rozpočet 
města, bude čerpána z nevyu-
žitých finančních prostředků 
z akce Strážky kanalizace a pře-
pojení ČOV Habrovice na kana-
lizační síť města Ústí nad La-
bem,“ uvedla mluvčí města Jitka 
Stuchlíková. Všech 50 zastávek, 
které město nechalo opravit, je 
již v provozu. Celá akce patří do 
programu IPRM Mobilita.  lu
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Adventní běh zakončí sezonu
Ústečtí běžci zakončí 12. pro-
since svoji letošní sezonu 
pětikilometrovým Advent-
ním během, jehož jedním ze 
spolupořadatelů je i Pivovar 
Hotel Na Rychtě. Závodit se 
bude bez rozdílu věku. Závod 
je navíc noční, poběží se za 
tmy. Výtěžek půjde na dobro-
činné účely.

Registrace bude probíhat na 
startu závodu na střekovské 
straně Mariánského mostu od 

17:00 hodin. Start je o hodi-
nu později, trasa povede ke 
zdymadlům a zpět. Každý zá-
vodník v cíli dostane buď čaj, 
vodu Mattoni nebo svařené 
víno. Přichystaná bude i boha-
tá tombola.

Startovné je dobrovolné, veš-
kerý výtěžek půjde do kasičky 
Plamínku naděje pro handica-
povanou patnáctiletou Adélku 
upoutanou díky vrozené vadě 
na invalidní vozík.  zu

Zajděte si na skvělou 
domácí klobásku

Příjemný gurmánský zážitek 
připravil pro hosty Pivovar 
Hotel Na Rychtě od 11. do 20. 
prosince, kdy se budou moci 
těšit na speciální Gastro týden 
s domácím uzeným a klobás-
kami z komína. Ve všední 
dny budou v nabídce vždy od 
13:30 hodin, během víkendu 
pak po celý den.

Klobásky jsou ryze domácí 
od místního uzenáře s devade-
sátišestiprocentním podílem 
masa. Podávat se bude i vep-
řový bok s ramínkem a chlu-
patým knedlíkem nebo hovězí 
klobása se slaninou na červe-
ných fazolích. Vše lze samo-
zřejmě spláchnout jedním 
z piv, která pivovar nabízí.  zu

S šéfkuchařem upečte vánočku
Poslední adventní neděli 20. 
prosince chystá Pivovar Hotel 
Na Rychtě speciální vánoční 
akci. Od 16:30 do 19:00 hodin 
bude na zahrádce pivovaru 
připraven podvečerní vánoční 
program pro děti a dospělé.

Dětem se bude věnovat šéfku-
chař Honza Heřmánek a čeká 

je úžasné kuchařské dobrodruž-
ství. Budou moci pod jeho od-
borným vedením uplést a upéct 
svoji vlastní vánočku či ozdobit 
domácí perníčky. Naučí se, jak 
vyrobit ozdobu ze sušeného ovo-
ce nebo připravit jablečný svící-
nek či pustit ořechovou lodičku.

Pro všechny bude přichys-
táno i vánoční občerstvení – 
teplý džus se skořicí pro děti, 
svařené víno nebo horká griot-
ka pro dospělé a k zakousnutí 
bude domácí vánočka.

Vstupné je dobrovolné. Z dů-
vodu omezených kapacit za-
hrádky je třeba si účast do-
předu zarezervovat na e-mailu 
info@pivovarnarychte.cz.  zu

Na rychtě točí vánoční speciál
Milovníci zlatavého moku si 
budou moci během adventu 
vychutnat speciální pivo. Točit 
se začalo 29. listopadu a jeho 
název je Adventní Ústečan – 
světlá 14° s minimálními 5,8 
procenty obsahu alkoholu. Jde 
o pivo českého typu, podávané 
na vánoční stůl jako nefiltro-
vaný, spodně kvašený speciál 
s lehkým zákalem, vyšším 
prokvašením a dobrou pitelnos-
tí. Charakterizuje ho výrazně 
nahořklá chuť s postupným do-
zníváním. Je připravené ze čtyř 
druhů sladu – ječného světlého 
plzeňského typu, pšeničného, 
karamelového a mnichovského 
sladu a tří druhů žateckého 
chmele a čisté kvasničné kultu-
ry. To dodává pivu nezapome-
nutelný zážitek.

Na speciál si pivaři nemusí 
přijít jenom posedět do restau-
race. „Stejně jako ostatní piva, 
která máme v nabídce, si ho 

host může nechat natočit do 
vlastního džbánku případně 
PET lahve,“ uvedl majitel pivo-
varu Martin Prachař.

Adventní Ústečan se navíc 
může stát vítaným vánočním 
dárkem pro milovníky piva. 
Pivovar Na Rychtě totiž bude 
před Vánocemi nabízet speci-
ální dárkové balení piv Mazel 
a Vojtěch nebo Mazel a Ad-
ventní Ústečan – vždy dvě půl-
litrové lahve. Vaše blízké nebo 
přátele můžete potěšit i dár-
kovým kuponem v minimální 
hodnotě 500 korun, který za-
koupíte v restauraci. Dárko-
vý šek je možné použít jak na 
stravování, tak k úhradě uby-
tování v hotelu.  zu

Pokud ještě váháte s místem, kde oslavit 
konec roku, a rádi byste ho prožili v pří-
jemném prostředí, pak můžete využít na-
bídku Pivovar Hotelu Na Rychtě. Silvestr 
zde pořádají pravidelně od zahájení pro-
vozu. Volná místa jsou stále k dispozici.
Vstupenka pro osobu stojí 300 korun. 
Zahrnuje nejen vstupné, ale obsahuje 
variaci kanapek, novoroční přípitek, 

půlnoční česnečku, tombolu a hudební 
program. K tanci a poslechu vám zahrají 
DJ Kopy a na klávesy Zdeněk Krejčí. Od 
půlnoci budete navíc moci jako první 
ochutnat Novoroční 13° – polotmavý 
spodně kvašený speciál bavorského typu 
s 4,8 procenty obsahu alkoholu. 
Vstupenky jsou v prodeji u obsluhy na 
baru v restauraci.
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Kulturní středisko obnovilo tradiční akce
Hlavním cílem Kulturního střediska měs-
ta Ústí nad Labem v letošním roce bylo 
obnovit některé dříve pravidelné akce 
a nalákat na kulturní pořady více diváků 
než v uplynulých letech. „Šlo například 
o Ústecké folkové jaro a Ústecký folkový 
podzim,“ uvedl ředitel Ivan Dostál. Ukáza-
lo se, že to byl správný krok, protože divá-
ky si akce našly. První jmenovaná spolu 
s Mezinárodním jazz&blues festivalem 
patřily k těm nejlepším akcím.

Důležité bylo i co nejlépe využít prostor, 
o který se středisko stará. Tedy kulturní 
dům, Národní dům a letní kino. „Do Národ-
ního domu se vrátily komornější akce, zvý-

šil se i počet akcí v kulturním 
domě. Třeba Forbína Zdeňka 
Kymličky zde bývá zcela vypro-
daná,“ řekl Dostál. Letní kino 
se pak stalo místem několika 
masových akcí, jako bylo Lab-
ské léto, Majáles, Pivovarské 
slavnosti nebo Dny dřeva.

Kulturní středisko navíc organizuje řadu 
akcí, o kterých se veřejnost z programů 
příliš nedoví. Jsou určené pro děti a školy 
a konají se většinou dopoledne. Jde o různá 
kulturní představení a besedy. Nejúspěš-
nější byl letos komponovaný pořad o ho-
locaustu, který navštívilo na šest stovek 

ústeckých středoškoláků. 
V kulturním domě má také 
domovskou scénu a zázemí 
i úspěšný divadelní soubor 
Mladá scéna. Národní dům 
zase poskytuje střechu nad 
hlavou seniorům.

Úspěšně si vede kulturní 
středisko i v komerční činnosti. Jeho pro-
story si mnohé organizace pronajímají na 
pořádání kulturních pořadů, ale konají se 
zde i semináře. Kulturní dům má nezastu-
pitelné místo v pořádání plesů. „Tyto čin-
nosti vydělávají peníze, které pak vracíme 
do kultury,“ dodal Dostál.  pr

Boomáci oslaví pětadvacáté narozeniny
Vánočním koncertem v Domě 
kultury oslaví 19. prosince 
ústecké skupina The Boom 
se svým orchestrem 25 let od 
svého založení. Na narozeniny 
si jako hosta pozvala legendu 
českého rocku Luboše pospíši-
la se skupinou 5P.

Skupina fanouškům slibu-
je více než dvouhodinový pro-
gram. „Zazní skladby z pozděj-
šího období tvorby The Beatles. 
V originálních aranžích diváci 
uslyší známé hity jako Yester-
day, Strawberry Fields Fore-
ver, All you need is Love, Penny 
Lane, I´m the Walrus, Let it be, 
The Long And Winding Road, 
nebo trojice Golden Slumbers 
- Carry That Weight - The End 
a další,“ uvedl člen skupiny Pa-
vel Nepivoda. V programu za-
hrají The Boom s orchestrem 
i skladby jednotlivých čle-
nů z éry po Beatles, například 
Imagine, Live and let die nebo 

All things must pass. Na zá-
věr koncertu zahrají The Boom 
Beatles Revival Band sérii skla-
deb z počátků Beatlemánie.

Skupina The Boom byla za-
ložena v roce 1990 studenty 
ústeckého Gymnázia Jateční. 
Již od svých počátků se zabývá 
reprodukcí písní The Beatles. 
O rok později již odehrála prv-
ní vánoční koncert, který se 
stal jejím tradičním vystoupe-
ním. V roce 1997 se The Boom 
rozhodli sestavit symfonický 
orchestr, díky kterému by bylo 
možné hrát i náročné studio-

vé skladby s orchestrálními 
aranžmá, které byly natočeny 
po roce 1965 a samotní Beatles 
je živě nikdy nehráli. V letech 
2004 a 2005 skupina hrála na 
prestižním festivalu Trutnov 
Open Air. Absolutním vrcholem 
byla účast na festivalu Inter-
national Beatleweek v anglic-
kém Liverpoolu v letech 2006 
a 2008 s orchestrem a v roce 
2007 v pětičlenné sestavě.

V přísálí kulturního domu 
bude současně s koncertem 
probíhat výstava fotografií The 
Boom zachycující atmosféru 
tří návštěv Liverpoolu a nejza-
jímavější okamžiky z historie 
skupiny a orchestru. Výtěžek 
koncertu bude věnovaný onko-
logickému centru Masarykovy 
nemocnice. Vstupenky na kon-
cert jsou za 180 korun v prode-
ji například na pokladně Domu 
kultury za 180 korun, v den kon-
certu budou stát 250 korun.  zu

Užijte si Louskáčka v divadle
Užijte si 21. prosince od 17:00 hodin představení Louskáček v Se-
veročeském divadle opery a baletu. Vstupné je od 100 do 400 ko-
run. Dílo patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto na repertoáru 
baletu Severočeského divadla nadále zůstává. Přispěla k tomu 
také překrásná Čajkovského hudba, však také taneční suity 
z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální 
literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele 
E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král.  zu

Školáci měli strašidelnou párty
Dlouho avizovaná a pečlivě 
připravovaná Strašidelná pár-
ty, která se konala v předvečer 
prvního adventního víkendu 
na Základní škole Neštěmická  

Na Vyhlídce v Ústí nad Labem, 
měla velký ohlas a pořadatelé 
ocenili především návštěvnost 
nejen samotných školáků, ale 
také jejich kamarádů a přede-
vším rodičů. Příjmené bylo, že 
všichni dodrželi danou pod-
mínku – přijít v maskách.

Pořádající škola si může za 
svůj další počin napsat jednič-
ku, protože takový „nával“  ve-
řejnosti  snad ani nečekala.  zu

Pepa Vojtek vystoupí 
se smyčcovým triem

Frontman kapely Kabát – Pepa 
Vojtek, vystoupí 21. prosince 
v ústeckém Domě kultury 
s dívčím elektrickým smyč-
covým triem Infflagranti. 
Trio tvoří tři krásné a křehké 
muzikantky, které se rozhodly 
přibrat na turné pravého roc-
kera. Začátek je naplánovaný 
na 19:00 hodin.  zu

Českou mši budou 
hrát dvakrát
Hned dvakrát si v Seve-
ročeském divadle opery 
a baletu můžete vychutnat 
Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby. Nezapomenutel-
né melodie uslyšíte 19. a 23. 
prosince od 17:00 hodin. 
Vstupné je od 100 do 400 
korun.  zu

Melanie Scholtz 
zazpívá i koledy

V rámci svého vánočního 
turné přijede 16. prosince 
do ústeckého Národního 
domu Melanie Scholtz. Na 
její koncert se můžete těšit 
od 20:00 hodin a vstupné 
je 120 korun. Zpěvačku 
z Kapského města doprovo-
dí čeští hudebníci. Těšit se 
můžete i na koledy v jazzo-
vém hávu.  zu

Zatancujte si na 
Retrodiskotéce
Další Retrodiskotéka vás 
čeká v ústeckém Národním 
domě 19. prosince. O zába-
vu bude i tentokrát postará-
no. Zatancujte si na nespo-
čet hitů, které nestárnou. 
Hraje se od 20:00 hodin 
a vstupné je 60 korun.  zu

P o z v Á n K y
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Porota ochutnávala v Hraničáři džemy
Milovníci marmelád a dobrého 
jazzu se opět sešli v Ústí nad 
Labem. Zjistit, kdo z nich letos 
uvařil tu nejlepší. Účastníci 
představili své marmelády, 
džemy a povidla. V rámci 
Středhořského 2015 jamová-
ní se v ústeckém Hraničáři 
soutěžilo v těchto kategoriích: 
1. Hrušková – na počest, slávu 
hruškové velmoci Českého 
středohoří a současně i za 
záchranu trati 097 (Lovosi-
ce – Teplice), která projíždí 
kolem vísky Hrušovka. 2. 
Švestková – na počest, slávu 
a záchranu Švestkové dráhy 
(Lovosice – Most). 3. Všeovoc-
ná – kategorie, v níž se vždy 
utkaly všechny ostatní druhy 
marmelád a džemů. Odborná 
komise všechny vzorky během 
odpoledne zhodnotila. Pro 
účastníky soutěže a diváky 

po celou dobu hrála jazzová 
kapela a připraven byl bohatý 
kulturní program. Závěrem 
proběhla veřejná ochutnávka 
a hlasování o nejlepší sladký 

produkt napříč kategoriemi. 
Pro vítěze gurmánského klání 
byly připraveny věcné i natu-
rální ceny, vrcholem dne byla 
dražba.  středohoří sobě

Festival představil lokální kapely
Oblíbená a zavedená přehlídka 
lokálních hudebních talentů 
Ústí Beats se letos uskutečnila 
13. listopadu. Akce vznikla 
v lednu 2013 a o dva roky poz-
ději se v Čajovně U Vysmáté 
žáby dočkala svého jedenác-
tého pokračování. Na stejném 
místě a ve stejném čase se před 
dvěma lety ocitla akce poprvé. 
Důvodem bylo její přestěhová-
ní z původního Café Alibi. Nyní 
vandrujeme znova, neboť dříve 
zavedená pivnice „U Vlka“ je 

právě rekonstruována. Těšte se 
na několik písničkářů (Johnny 
Kokos & jeho Bohemix; Petr 
Filípek), z nichž největším ta-
hákem byl  Pokáč – tzv. „Babica 
českého folku aneb 10% Xindl 
X“. Textař a občasný spoluhráč 
hvězdy české pop-music, Vác-
lava „Voxela“ Lebedy, vystoupil 
(3x!) na Útulek Festu 2015 
a tak bylo jeho další angažmá 
v Ústí nasnadě. Žábu rozezněly 
také dvě „plnotučné“ kapely: 
Hectic – čerstvá ústecká forma-
ce s rap-metalem (nu metalem) 
v jeho nejlepší podobě ovlivně-
ná kapelami jako Limp Bizkit, 
Hed pe, Cocotte Minute, MGK, 
Rage Against The Machine. 
Klasickou nástrojovou sestavu 
(bicí, basa, kytara) „tuní“ i DJ 
s gramofony! A co by to bylo za 
collegiální akci bez německé 
účasti? – Až z „dalekého“ Ber-
lína k nám tedy přijeli Stumb-
ling District.  Ústí Beats

Ranní plavání v Aquacentru zůstává i v prosinci
AQUACENTRUM Teplice vyzkoušelo v mě-
síci listopadu 2015 ranní plavání každou 
středu tohoto měsíce od 6:00 do 8:00. 
V tuto dobu bylo pro ranní plavce zvý-
hodněno vstupné na 50 Kč/hodinu. Podle 
ředitele AQUACENTRA Michaela Parasky 
byly návštěvy dobré, a proto se rozhodl 
prodloužit ranní plavání o další tři středy 
v prosinci. Konkrétně se jedná o první 
tři středy v měsíci: 2. 12.; 9. 12. a 16. 12. 
2015. Vstupné a provozní doba u ranního 
plavání zůstávají stejné. Pokud tyto středy 
budou na tom s návštěvností stejně jako 
v listopadu, mohlo by se ranní plavání 
stát trvalou součástí nabídky služeb 

AQUACENTRA Teplice. Jak 
dodal ředitel AQUACENTRA 
Michael Paraska, návštěv-
níci vždy odchází z ranního 
plavání nabytí energií a po-
zitivně naladění do pracov-
ního dne. Mluví o tom, že jde 
o dobrý nápad, a přejí si, aby 
bylo zavedeno trvale. 

AQUACENTRUM Teplice zavádí vánoč-
ní provozní dobu včetně vánočního vstup-
ného. V době od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016 
bude pro návštěvníky připraveno speciál-
ní vánoční vstupné. Dospělá osoba zaplatí 
za tříhodinový pobyt 90 Kč a děti od 6 do 

15 let mají vstupné na tři hodi-
ny za 70 Kč. V uvedených termí-
nech bude až na tři výjimky ote-
vřeno od 9:00 do 21:30. Výjimka 
bude na Štědrý den a Silvestr, 
kdy bude otevřeno od 9:00 do 
14:00. O vánočních svátcích pla-
tí klasická provozní doba a po-
slední výjimkou je Nový rok, 

kdy bude otevřeno od 13:00 do 21:30. 
Doufám, že lidé svou účastí na ranním 

plavání rozhodnou o zavedení této služ-
by natrvalo a také využijí zvýhodněné-
ho vánočního vstupného, přeje si ředitel 
AQUCENTRA Michael Paraska.  pr

Studenti si užívali 
Ježuch párty
Studentská unie ústecké 
univerzity i letos v Music Pubu 
Doma uspořádala 9. prosince 
tradiční Ježuch párty. Bavit jste 
se mohli v rytmech drum’n’bass, 
dubstepu, liquid funku 
a neurofunku. Představila se 
jména jako Robin Zoot, Nik 
Tendo, Dj Dggr, Outsight crew 
a Dj Travis. Kromě bohatého 
hudebního programu vystou-
pila i ústecká taneční skupina 
Freedom, která nám ukázala, 
jak se má na takových akcích 
vlastně tancovat. Jak je už 
naší tradicí, měli jsme pro vás 
připravenou širokou škálu  
soutěží o skvělé ceny a spous-
tu zajímavých her. 

 studentská unie UJEP

Školáci se vydali 
z Ústí do Šestajovic
Třídy 1.C a 2.C  z ústecké ZŠ 
Stříbrnická jely v úterý 10. lis-
topadu na výlet do čokoládov-
ny v Šestajovicích. Vyzkoušeli 
jsme si odlévání tabulky čoko-
lády, kterou jsme pak zdobili 
podle vlastní fantazie různými 
dobrotami, jako byly oříšky, 
mandle, sušené ovoce atd. 
Také jsme malovali barevnou 
čokoládou čokoládová srdíčka 
a čokoládové bonbóny. Ne-
chyběla ani ochutnávka pravé 
belgické čokolády. Nezapo-
mněli jsme si nakoupit sladké 
a krásné dárečky. Počasí nám 
přálo, tak jsme se také byli po-
dívat na zvířátka v malé farmě. 
Výlet se nám všem moc líbil.

 zŠ stříbrnická

Mikulášská besídka 
s Plamínkem naděje

Mikulášskou besídku pro děti 
z dětských domovů připravil již 
podruhé Nadační fond Plamí-
nek naděje spolu s RunCze-
chem a hotelem Vladimír. Větší 
děti si nejdříve vyzkoušely na 
HUDY horolezecké stěně ve 
Vaňově své lezecké dovednosti. 
Menší děti zhlédly představení 
„Veselých šášulek Pimpuly 
a Bimbuly“ agentury Jasnet. 

Poté na děti čekalo překva-
pení – představení beetboxo-
vého umělce En.dru a na závěr 
děti dostaly od čerta a Mikulá-
še dárky.  Jana Procházková, 
Plamínek naděje
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Ústecké Vánoce
generální partneři

Lidické a Kostelní náměstí
Ledové kluziště  Ježíškova pošta

program na www.usteckevanoce.cz
www.facebook.com/usteckevanoce

29. 11. – 31. 12.
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

ZIMNÍ 
SLEVY

33%

Ke každé 

objednávce 

čistič žaluzií 

zdarma.

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

SLAVÍME

LET21

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.

I N Z E R C E

sVoz nebezPečných sLožek 
komunáLního odPadu
ii. etapa, krásné březno 
středa 9. 12.: 
Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou 
a Neštěmickou Anežky České, 
Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova 
čtvrtek 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

seznam míst sběru 
odPadního textiLu a obuVi
Londýnská ulice 2114/9 1 ks 
Tolstého ulice  1217/30 1 ks 
Dukelských hrdinů    14/16 1 ks 
Klíšská ulice    962 1 ks 
ulice Štefánkova x Spálená 1 ks 
ulice Sociální péče (Ladova) 1 ks 
ulice Sociální péče (Ladova) 1 ks 
Jizerská ulice  2948 1 ks 
Keplerova ulice  716/40 1 ks 
Žukovova ulice 776/6 1 ks 
ulice Tolstého x Novoveská 1 ks 
Šrámkova ulice 3400 1 ks 
Spartakiádní ulice 257/2 1 ks 

ulice SNP  2356/26 1 ks 
Mlýnská ulice 365 1 ks 
Neštěmická ulice (Jysk) 1 ks 
Neštěmická ulice (sídliště) 688/1 1 ks 
Peškova ulice 505 1 ks 
ulice V Oblouku   575/4 1 ks 
Nová ulice  1392/8 1 ks 
ulice Malířský koutek 1 ks 
Meruňková ulice 2849/7 1 ks 
Stará ulice (Hornická) 1 ks 
Herbenova ulice 
(Pod Holoměří) 950/2 1 ks
V Třešňové aleji x Švabinského 1 ks 
Vaňovská ulice 32 1 ks 
Sokratovská ulice 10 1 ks 
ulice Truhlářova x Jeseninova 1 ks 
ulice Žukovova 71 1 ks 
ulice Rabasova 3196/2 1 ks 
ulice Hoření 2387/6 1 ks 
ulice Hoření THMÚ (Malátova 11) 1 ks 
ulice Studentská 345 1 ks 
ulice K Vavřinečku (točna bus) 1 ks 
Školní ulice 15 1 ks 
Masarykova ulice (Union) 1 ks 
Na Kohoutě 792/11 1 ks 
ulice Bukovská x U Pošty 1 ks 
ulice Hornické domy 157/14 1 ks 
Baráčnická ulice 808/1 1 ks 
Žežická ulice 658/45 1 ks 
U městských domů (Mezidomí) 1 ks 
Habrovice 21 (šenk u Švejka) 1 ks 
Strážky (Petrovická 15) 1 ks

o D P a D  v   Ú s t Í  n a D  l a B E m

Dům dětí má v letošním 
roce rekordní počet klientů
Ústeckému Domu dětí 
a mládeže se letos podařilo 
dosáhnout rekordního počtu 
zapsaných klientů, kteří ho 
navštěvují. Je jich téměř 3,5 
tisíce. Nestará se ale jen 
o školní děti, ale i ty nejmenší 
a poskytuje zázemí i seniorům.

„Máme bohatou předškol-
ní aktivitu pro děti. Navštěvují 
nás i maminky, jejichž dětem 
je pouhý měsíc a půl,“ vysvět-
lil ředitel Jan Eichler. Pro ně 
je v DDM připravený program 
a s těmi staršími dětmi jezdí 
dokonce na vlastní tábory. Pro-
to často platí, že malí Ústečané 
prožijí v domě dětí celé dětství 
až po dospělost.

Jedním z nejpopulárnějších 
kroužků, které DDM pořádá, 
jsou ty hudební. Ať již na kyta-
ru, klavír nebo flétnu. Děti zde 
hrají ve skupině, kurzy jsou 
v podstatě pro každého. A do-
plňují je se základními škola-
mi umění.

Ale nejnavštěvovanějšími 
kurzy jsou ty taneční a pohy-
bové. Od aerobiku před Dance 
Centrum Marverci až po skupi-
nu Avalanche. Ta se dokonce 
před nedávnem vrátila s titu-
lem světového šampiona. Velmi 
populární mezi chlapci je na-
opak hokejbal či bojová umění.

Pyšní jsou v DDM i na zdej-
ší kurzy keramiky, které patří 

k české špičce. V domě mají tři 
pece, na kterých pracuje mno-
ho dětí. Nyní třeba mají výsta-
vu prací v ústeckém muzeu. 
Další raritou je fungující dět-
ský parlament. „Je nejstarším 
dětským parlamentem v Čes-
ku, mnozí se od nás učí. Fungu-
je zcela nezávisle na pedago-
zích, my mu poskytujeme jen 
zázemí,“ vysvětlil Jan Eichler.

To vše se daří DDM dělat 
s pouhými třinácti stálými pe-
dagogickými zaměstnanci, což 
je v přepočtu na jedno zare-
gistrované dítě velká rarita. 
„Velký dík samozřejmě patří 
dalším 150 externím pracovní-
kům, dobrovolníkům a dalším 
nadšencům, bez nichž by dáš 
dům dětí nemohl fungovat. Dík 
patří i městu a rodičům, kte-
ří umožňují dětem volný čas 
u nás trávit,“ dodal Eichler.  zu

Změna otevírací doby 
knihovny přes svátky
Hlavní budovy Severočeské vědecké knihovny knihovny v ulicích 
W. Churchilla a ve Velké hradební budou ve dnech 24. až 26. 12. 
a 31. 1. až 2. 1. zavřené. 23. 12. a 30. 12. bude otevřeno od 9:00 do 
15:00 hodin. Pobočky budou mít zavřeno od 21.12. 2015 do 3. 1. 
Od 4. ledna už vás čeká normální provoz. Přesnější informace 
naleznete na www.svkul.cz/pro-ctenare/oteviraci-doba/.  zu

Ušetřete na 
pravidelném 
dojíždění

Ústí n/L      Praha
jen 2 032 Kč / měsíc

Volejte  775 791 361 

Spočítejte si úsporu na 
pendlo.cz

Nabídka platí při uzavření smlouvy na 1 rok. Další podmínky viz pendlo.cz

levnatramvajenka.cz pendlo.cz
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