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Tereza Mátlová
Nejkrásnější odměnou
od Ústečanů je potlesk vestoje
STRANY 8–9

REALITNÍ POHOTOVOST

Chcete zjistit cenu
Vaší nemovitosti?

tel.: 605 254 384
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

Provedeme Vám nezávazně a zdarma tržní posouzení
a prověření právního stavu Vaší nemovitosti.
Zajistíme rychlý a bezpečný prodej.

www.sarto.cz
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více na www.zitusti.cz

Kam vyrazit na Ústecku
Galerie Oko
do 8/3 Petr Berounský:
Moje divadlo
od 10/3 Miroslav Habr: Západ USA
Galerie Emila Filly
do 4/3 Pavel Mrkus: Radiolária
3/2 1530 Procházka fabrikou
Radiolária
10/2		 Procházka fabr. Radiolária
17/2		 Procházka fabr. Radiolária
24/2		 Procházka fabr. Radiolária
ZOO
7–15/2 Jarní prázdniny v zoo
21/2		 Masopust v zoo
Dům kultury
13/2		Ples SPŠ Resslova
14/2		VIII. Reprezentační ples UJEP
20/2		Ples Gymnázium Jateční
28/2 Gulliverovy cesty
Divadlo Mladá scéna
27/2 Ples Gymnázia Václava
Šmekala – Oktávy
28/2		Ples severočeských patriotů
21/3		Ples sportovců
Národní dům
3/2 1930 Ringova škola života a sexu
5/2 2000 Klavírní mistr Michal Hašek
a herec Jan Přeučil
12/2 2000 Martin Kratochvíl a Jazz Q
50 let skupiny
14/2 2030 Retrodiskotéka s tombolou
20/2 1630 Střekovská kamera,
48. Ročník

Skanzen Zubrnice
22/2		 Masopust
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 2/2
Jak voní Afrika
Velká Hradební 49
do 10/2 Jak vystavují spisovatelé
W. Churchilla 3
do 28/2 Zpátky do minulosti
W. Churchilla 3
do 3/3
V Zaujetí / Velká hrad. 49
11/2–10/3 Bibliofilie a faksimile
do 31/3 Nepál, země šerpů
W. Churchilla 3
Akce
4/2 1700 Litva
W. Churchilla 3
17/2 1100 Seminář trénování paměti
Velká hradební 49
17/2 1700 Cestopisná mozaika
k sedmdesátce knihovny
W. Churchilla 3
18/2 1630 Hory jsou boží
W. Churchilla 3
18/2 1700 Indickým Himálajem
po tibetských stopách
W. Churchilla 3
00
19/2 18 Čteme? Čteme! / W. Chur. 3
24/2 1300 How to really use roll –
play, improvisation and
plays / W. Churchilla 3
24/2 1700 Barma / W. Churchilla 3
25/2 1700 Kostarika / W. Churchilla 3
Galerie Hraničář
17/2–17/3 Veronika Šrek Bromová
and family: Úlomky
planety Chaos

Činoherák Ústí
Hraničář
3/2 1900 Fair Play / kino
4/2 1000 Divadlo různých jmen:
Hácha 1939 / zadáno pro školy
4/2 1930 Jan Balabán: Zeptej se táty
10/2 1900 Sama nocí tmou / kino
14/2 1900 F. Marek: Hlas srdce
15/2 1500 Cesta do pravěku, aneb
Vyrob si svého trilobita
pro děti
00
17/2 17 Vernisáž výstavy v Galerii
Hraničář, Veronika Šrek Bromová:
Úlomky planety Chaos
17/2 1900 Dva dny, jedna noc / kino
20/2 1930 Franz Kafka: Zámek
21/2 1930 Franz Kafka: Zámek
22/2 1400 Dívka roku 2015
24/2 1000 Dámský krejčí / představení
studentského divadla pro školy
24/2 1930 Leviatan / kino
25/2 1930 Jan Balabán: Zeptej se táty
26/2 1700 Setkání s velvyslancem
USA: Demokracie a občanská spol.
26/2 1000 Dámský krejčí / představení
studentského divadla pro školy
27/2 1300 Animáčky / kino pro děti
Varšavská, Střekov
3/2 1900 J. W. Goethe: Utrpení
mladého Werthera
5/2 1900 L. Fuchs: Pan Theodor
Mundstock
6/2 1900 P. Kolečko: Pocker face
9/2 1900 A. Veiel, G. Schmidt: Kopanec
premiéra
10/2 1900 Ch. Palahniuk: Klub Rváčů
11/2 1900 M. McDonagh:
Kráska z Leenane
12/2 1900 D. Dittrich: Marlene
Dietrich
13/2 1900 Nuckolls/Čepek:
Konference ve Wannsee

k u lt u r o u

Únor bude v Hraničáři hodně našlapaný. Moc se
těším na filmy Prvního kina – startujeme už 3.
února snímkem Fairplay, který odhaluje krutou
pravdu o dopingu v socialistickém sportu a patří mezi největší
favority letošních Českých lvů. Silný zážitek nabídne noirovka Sama nocí tmou, což je vizuálně uhrančivý debut íránské
režisérky Any Amirpour. Myslím si, že má velkou šanci stát se
kultovním snímkem dnešní generace. Určitě si ale nenechte
ujít projekce filmů Dva dny, jedna noc a ruský Leviatan – oba
patřily mezi nejopěvovanější počiny loňského roku, mají na
kontě celou řadu ocenění a už za pár dní zabojují o Oscara.
Z divadelní nabídky bych doporučil Kafkův Zámek v podání Činoheráku Ústí. Známý příběh se pod taktovkou Filipa Nuckollse
přetavil do podoby grotesky, pokud je mi známo, vůbec poprvé.
Svou premiéru zažije 20. února. Ondřej Klein, programový ředitel Hraničáře
INZERCE

Peníze pro každou příležitost
rychle – do 24 hodin

800 366 000
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Severočeské divadlo
3/2 1900 Tosca
5/2 1900 Příbuzné si nevybíráme
7/2 1700 Tosca
8/2 1700 Příbram N/7
9/2 1900 Kvartet
13/2 1900 Sen noci svatojánské
17/2 1900 Sen noci svatojánské
18/2 1900 Růže z Argentiny
19/2 1900 Někdo to rád…
20/2 1900 koncert Viva Verdi
22/2 1500 Jak Vendelín s čerty vařil
23/2 900 Jak Vendelín s čerty vařil
25/2 1900 Sunny Boys

23/2 1800 Koncert žáků ZUŠ
Evy Randové
24/2 1630 Skočte si v únoru do Labe
26/2 1700 Večer plný kávy a čokolády
Výstavy
do 1/2
Vzpomínka na Jiřího
Salamanczuka
3/2–1/3 Exponát měsíce února
do 8/2
Meopta 80
do 18/2 Zdeněk Urban,
Obrázky ze života
do 28/2 Drážďany, jak je neznáte
do 29/3 Jak se žilo za Husáka
do 1/3
Dary moře
do 1/3
Fotografie z Českého
Středohoří
do 19/4 Labe, Máje, Priory
do 19/4 Růžena Žertová, architekta
od Labe
do 7/6
Fenomén Merkur
do 31/12 Newseum

Mumie
2/2 2000 Lucy
4/2 2000 Chlapectví
Muzeum
6/2 2200 Sound of Indies by DJs
Akce
Messiah & Wurst
3/2 1630 Skočte si v únoru do Labe
9/2 2000 Spring Breakers
00
00
00
00
10/2 10 –12 a 13 –15
10/2 2000 čtení: Jaroslav Rudiš Doprovodný program
Národní třída, hudební
k výstavě Jak se žilo za Husáka
doprovod: Jirka Imlauf
00
00
00
00
11/2 9 –10 a 13 –14
00
13/2 22 Duck the Mainstream
Doprovodný program
k výstavě Fenomén Merkur
16/2–20/2 festival skandinávského
filmu Severská filmová
12/2 1000–1200 a 1300–1500
zima
Doprovodný program
k výstavě Jak se žilo za Husáka
18/2 2100 Po klauzurách by DJs
00
Murder Bear Doug & Aid Kid
14/2 15 Komentovaná prohlídka Jak
se žilo za Husáka
20/2 2200 Max v Mumii, Mumie v Maxu
30
by DJs Funkenstein & Jan B.
17/2 19 Wodny Muž/Vodník
23/2 2000 Bílý bůh
18/2 1600 Muzeum čte dětem
27/2 2100 Nauzea Orchestra
19/2 1700 Za poklady Českého
Středohoří
& Kill The Dandies

Předprodej lístků na
Ples sportovců startuje

Tip Ondřeje Kleina

Volejte zdarma

15/2 1900 I. Lausund: Benefice aneb
Zachraň svého Afričana
16/2 1900 Činoherní improvizace
22/2 1900 A. Lindgren: Ronja, dcera
loupežníka
23/2 1900 A. Veiel, G. Schmidt: Kopanec
27/2 1900 J. Jedlička: Kde život náš je
v půli se svou poutí

Plesová sezona je v plném
proudu. Jedním z vrcholů té
ústecké je tradiční Ples sportovců. Pořadatelé chystají již
21. ročník, který se uskuteční
21. března v Kulturním domě
v Ústí nad Labem.
Program plesu bude také
letos všehochutí. Publikum
roztančí hlavní host večera
Xindl X, Roxel Music K.L.M.
i diskotéka Libora Zajíčka,
který večerem bude také provázet. Exhibiční show předvedou mistryně republiky Basta Cheerleaders a Poledance
Amazonky.
Organizátor Roman Eckert
slibuje i půlnoční show s překvapením a bohatou tombolu.
„Ples táhne, protože se na něm
scházejí známí lidé z Ústí, kteří sport provozovali profesionálně či rekreačně. Zveme boxera Lukáše Konečného, hráče
Slovanu, fotbalisty, plavce, košíkáře, volejbalisty, karatisty,
atlety…“ říká Roman Eckert.
Vstupenky můžete od 2. února koupit v předprodeji v Mexické restauraci na Klíši, Hospůdce Eden v Doběticích nebo
na e-mailu: mpku@seznam.cz
či telefonu 602 450 366. zu

S O UT Ě Ž
Odpovězte na soutěžní otázku
a 5 výherců získá po dvou lístcích na
ples. Odpovědi posílejte do 20. února
na e-mail: redakce@zitusti.cz.
Kdy se konal první ples sportovců?
a) 1993
b) 1994
c) 1995
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Kam nejraději
jezdíte lyžovat?

Prvním letošním novorozencem
ústecké ZOO je mládě guerézy
První ústecké miminko roku
2015 známe už pěkně dlouho, první mládě ústecké
ZOO na sebe nechalo čekat
až do 25. ledna. Právě tehdy se narodilo mládě opice
guerézy pláštíkové. Pracovníci ZOO zatím nevědí, jestli
je to holka, nebo kluk. Jeho
matka je čtrnáctiletá samice Sára původem z ústecké
zoo a otcem patnáctiletý
samec Kasalo, který přišel
v březnu roku 2011 ze Zoo
Bojnice. Mláďata se rodí
sněhově bílá, takže tvoří
ostrý kontrast proti černé
srsti matky, která je nosí
na břiše. Během několika
měsíců se začíná barva
měnit z bílé přes šedivou na
černou a zhruba v půl roce
jsou již plně vybarvená jako
dospělá zvířata – černou
srst mají na zádech lemovanou pláštěnkou dlouhých
bílých chlupů, stejně jako
dlouhý bíle ochlupený ocas.

Petra Červenková
19 let, studentka

Moc v okolí
nelyžuji, ale ráda
si na hory zajedu jen tak
se projít, třeba na Komáří
vížku, tam je to krásné.
Jana Drozdová
29 let, mateřská dov.

Rádi si zajdeme
na procházku na
Komáří vížku či na Telnici,
tam je krásně. Jinak nelyžuji. Přítel lyžuje každý rok ve
Francii, je to nádherné, zcela jiná kvalita služeb. Později začnu jezdit s dcerou, aby
ji přítel lyžovat naučil.
Filip Vlček
29 let, strážný

Já lyžovat neumím,
ale přátelé si hodně chválí telnický areál na
Ústecku. O to víc se věnuju
turistice. Rád mám údolí
řeky Labe nebo třeba pěší
náročnější výlet na Komáří
vížku.
Iva Majeríková
28 let, konzultantka

Určitě nezanevřu
na české sjezdovky, nejčastěji jezdíme na
Klínovec a na Telnici, kde
jsou poblíž i super běžkařské stezky.

vv | foto: věra vrabcová

www.facebook.com/zitusti.cz
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SL O U P E K

Zlom vaz, Ústí
Ústí zažívá turbulentní start
roku. Když to
shrneme: na
sociálních sítích se radikalizují skupiny, které milují
anebo nenávidí vládnoucí
koalici. Činoherák je zpět
na Střekově, ale bez peněz.
Zrušený „náhubkový zákon“
se asi znovu zavede. A do
toho všeho ještě ta Tesla…
První náměstek se asi
chtěl médiím pochlubit luxusním elektromobilem
a asi i tím, že je správnej
chlap, když tedy zachraňuje
planetu. V garážích radnice
se udělala zásuvka a opozičního politika málem trefil
šlak. Na Facebooku vypuklo
šílenství… A taková s prominutím blbost hýbala několik dní veřejným míněním v našem městě.
Ale všimli jste si, že
o tom, zda si letos bude Ústí
vyskakovat, anebo utahovat
opasek, se nikdo ani nezmínil? Už došlo ke zdražení
tepla, dojde asi na růst daně
z nemovitosti. A především
by se měl připravit rozpočet tak, aby město nežilo
v nejistotě a nebylo ochromeno v parametrech, podle
kterých se hodnotí kvalita
života.
Tak napříč stranami:
Nezačnete makat?
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Nová Kia Sportage
s programem 777
se zvýhodněním
až 165 000 Kč

3

Z P R Á VY

Ústecký kraj slaví
patnáctiny
Ústecko – Letos uplyne 15 let
od vzniku samosprávných
krajů. Ústecký kraj chce 15.
výročí připomínat během
celého roku. Rada kraje proto
na svém posledním zasedání
schválila logo, které bude
umístěné akcích, na jejichž
pořádání se kraj podílí. vv

Restaurace v lázních
je k pronájmu
Ústí nad Labem – Městské služby
města Ústí nad Labem se snaží
najít nájemce prostor restaurace v budově Městských lázní.
Součástí restaurace je také kuchyně, sociální zařízení pro zákazníky i personál a kancelář se
šatnou. Objekt má i zabezpečení
a je napojen na pult centrální
ochrany. Více zjistíte přímo na
Městských službách. vv

Protipovodňová
stěna se může zvýšit
Střekov – Střekovská radnice se
chce zabývat případným zvýšením protipovodňové mobilní
stěny podél Labe. Předloni při
povodni se totiž řeka přes zábranu převalila. Město ale na zvýšení zábran nemá peníze. Svůj
záměr proto střekovský starosta
Miroslav Štráchal (ANO) sdělil
ministru životního prostředí
Richardu Brabcovi (ANO). Podle
něj ale zřejmě nebude možné
na tahle opatření využít dotace
z evropských programů z jeho
resortu. Navrhuje jít cestou
menších opatření. vv

více na www.zitusti.cz

V Ústí budou moderní
inteligentní zastávky
Ústí nad Labem – Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem
se v brzké době dočká dalšího
pokroku. V místech, kde přestupuje nejvíce cestujících, by
v budoucnu měly vyrůst inteligentní zastávky. Dosavadní plechové označníky s papírovými
jízdními řády nahradí elektronická zařízení, kde cestující najdou nejen jízdní řády, ale také
zjistí, za kolik minut skutečně
přijede jejich spoj. Zařízení
bude elektronicky spojeno jak
s dopravním dispečinkem, tak
s vozy MHD. Moderní zastávky
budou pořízeny s pomocí evropských dotací. Rada města už
schválila vyhlášení výběrového
řízení na tyto zastávky. vv

Nemocnice zakázala
návštěvy na ARO a JIP
Severní Terasa – Kvůli nárůstu
chřipkových onemocnění
zakázala Krajská zdravotní
návštěvy na anesteziologicko–
resuscitačním oddělení (ARO)
a na jednotce intenzivní péče
(JIP) dospělých i dětí. Zákaz
platí do odvolání. vv

Průmyslovka má nově
vybavené učebny

Takto vypadají inteligentní zastávky
v Olomouci. foto: město olomouc

LDN v Ryjicích se sloučí s Krajskou zdravotní
Ryjice – Ani odpor zdravotníků, ani petice nezabránila sloučení
nemocnice následné péče v Ryjicích se společností Krajská zdravotní, která zastřešuje všechny nemocnice v majetku Ústeckého
kraje. Sloučení nemocnic plánuje kraj už několik let. Smyslem
sloučení je především úspora a zjednodušení hospodaření. vv

Rekonstrukce Gymnázia Jateční je hotová
Klíše – Na celkem 250 milionů
korun přišla rozsáhlá jedenáct let trvající rekonstrukce
ústeckého gymnázia v Jateční
ulici. Právě v letos v lednu byly
ukončeny poslední dvě etapy
přestavby školy.
Investorem rekonstrukce je
zřizovatel gymnázia, tedy Ústecký kraj. Část peněz na přestavby gymnázia pochází z evropských dotací. vv

Ústí nad Labem – Učebny automatizace a hydrauliky a pneuservis
Střední průmyslové školy v Resslově ulici má nové vybavení.
Škola si nové zařízení mohla
pořídit díky dotaci z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurence schopnost.
Modernizace výuky ve všech
školách zapojených ve zmíněném projektu přijde na více
než 146 milionů korun. vv

Chtějí více lidí
na veřejné práce
Neštěmice – Více takzvaných
„vépépáků“, tedy lidí, kteří radnicím na potřebné práce posílá
úřad práce, by chtěli v Neštěmicích. Pracovníci veřejně prospěšných prací jsou využívání
především na úklid veřejných
prostor, údržbu zeleně a někdy
i na kancelářské práce. Původně
měla takových pracovníků
neštěmická radnice k dispozici
35, postupně se jí podařilo jejich
počet zvýšit na současných 52,
za optimální ale považuje 70
pracovníků VPP. Požádala proto
úřad práce o další posily. vv

Čelišová: Je to chaos, ne demokracie. Chybí informace a komunikace
Ústecké opozici
se nelíbí přístup
vedení města
k obsazování
výborů a komisí.
Od roku 1990 je to
prý poprvé v historii, kdy strany
a hnutí, které
jsou v zastupitelstvu, nemají
v těchto orgánech své zastoupení. „Nemá to koncepci,
každý radní říká něco jiného,“
uvedla zastupitelka Květoslava
Čelišová (KSČM).
Opoziční strany napříč zastupitelstvem kritizují sestavení
komisí rady města. Proč?
Protože vůbec nevíme, jak se
komise sestavují. Nikdo neobjasnil mechanismus výběru
lidí do komisí, přitom se současné strany v městské vládě
4

holedbaly, jak budou
transparentní. A to nejde
jen o nějaké formality,
ale komise a výbory jsou
poradní orgány města.
Spolupodílejí se na tom,
kam bude směřovat školství v Ústí, kultura, sport,
ale i hospodaření města.
Máte svého zástupce v kontrolním výboru.
Ano. K tomu nás vyzvalo vedení města krátce po volbách. Od
té doby přestalo o obsazování
orgánů nejenže jednat, ale
vůbec o něm informovat.
V minulých volebních obdobích mohly strany a hnutí
ovlivňovat sestavování komisí?
Rozhodně jsme věděli, jakým
způsobem jsou tyto orgány se-

stavovány. Pokaždé jsme v nich
měli zástupce. Protože si tehdejší vedení města uvědomovalo,
že komise jsou důležité. Pokud
v školské komisi nebudou odborníci, může to mít neblahý dopad
na základní školy a školky, kterých je město zřizovatelem.
Tentokrát je to poprvé, co
vedení města o obsazování komisí mlčí, a v případě sportovní, kulturní a školské prostě
jen oznámilo, kdo je členem.
Vedení města tvrdí, že na jednání komisí bude mít kdokoli
přístup.
To ano, ale komise musí odhlasovat, že na jednání může
takový člověk být. A co když
se členům komise, o kterých
nikdo neví, jak byli vybíráni,
zachce, aby tam takový člověk
nebyl? Tak má smůlu.

Na jednání zastupitelstva
18. února byste měli jednat
o klíčovém rozpočtu města.
Podpoříte ho?
Nevíme. Dosud zastupitelé
návrh rozpočtu nedostali.
Je pravděpodobné, že v rozpočtu
bude dotace 12 milionů pro Činoherák. Zastupitelé už minule
tuto dotaci zpochybňovali…
To se nedivte, protože jde
v tuto chvíli o velmi neprůhledné financování. Dotace
12 milionů by byla nejvyšší
za poslední léta ne-li nejvyšší
v celé historii divadla. Navíc
už v prosinci si koalice prohlasovala milionovou dotaci
pro Činoherák. Budeme žádat
důkladné vyúčtování těchto
peněz. Protože prostě v minulosti nebylo hospodaření tohoto divadla úplně v pořádku. zu
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Dálnice D8 bude prý hotová do dvou let
Ústecko – Jet z Prahy do Drážďan
a neopustit přitom dálnici. Tak
to prý má být možné do dvou
let. Tenhle slib už sice slýcháme spoustu let, ale tentokrát
to prý už určitě vyjde. Alespoň
to slíbil ministr dopravy Dan
Ťok (ANO) hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi (KSČM). Ministr dopravy

spolu se svým vládním kolegou
ministrem životního prostředí
Richardem Brabencem (ANO)

se dnes přijeli na sever Čech
podívat, jak pokračují práce
na odklízení zeminy, která se
na rozestavěnou dálnici D8
u Litochovic na Litoměřicku
sesunula v červnu 2013. Masivní sesuv byl posledním v celé
řadě příčin, které už mnoho let
odsouvají dokončení důležité
dopravní tepny. vv

Inspekce zavřela výrobnu jídel, fungovala v garsonce
Ústí nad Labem – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI) po kontrole uzavřela
výrobnu rozvážených obědů
fungující přes internet. Jídla se
vařila v malé kuchyni v jednom
z ústeckých bytů, která rozhodně nesplňovala hygienické
podmínky. Informoval o tom
mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Při kontrole inspektoři zjistili
hygienicky nepřijatelnou situaci v provozovně – výrobně ba-

lených hotových jídel – Vladimír Piskáček v Ústí nad Labem.
Ta fungovala přes internet na
webu www.dobre-jidlo-na-rozvoz.cz. „Kontrolovaná osoba
vyráběla balená právě hotová
jídla – obědové menu cca 50
kusů denně – v kuchyňském
koutě neodděleném od soukromých obytných prostor v bytě
1+1, a to za všeobecně nepřijatelných provozních podmínek,“
uvedl Kopřiva. zu

Nominujte osobnosti
na Cenu hejtmana

U primátora je otevřeno. První pondělí v měsíci

Ústecko – Také letos bude hejtman kraje vyhlašovat nejvýraznější osobnosti Ústeckého kraje
za rok 2014 v pěti oblastech
veřejného života. A sice regionálního rozvoje, sociální a zdravotní, vědy a výzkumu, kultury
a sportu. Nominovat osobnosti
na Cenu hejtmana může kterýkoli občan kraje. Návrh na ocenění společně s odůvodněním,
proč si nominovaný cenu zaslouží, je třeba poslat do konce
února na adresu zastupitelstva
kraje a připojit také prohlášení
o bezúhonnosti nominovaného a jeho souhlas s nominací.
Laureáty ceny vyberou krajští
zastupitelé. Ocenění obdrží
odměnu 50 tisíc korun. vv

O odstranění reklam rozhodla
rada města?
Ne, toto nespadá do kompetencí rady města ani zastupitelstva. Budovy, ze kterých
byly odstraněny reklamy, jsou
ve správě společnosti Městské
služby. Omezení reklam na
veřejných budovách provedl

Ústí nad Labem – Letos si lidé
na Ústecku připlatí za teplo
a vodu, na plynu se dá ušetřit.
Severočeská vodárenská
společnost (SVS) zvedla v roce
2015 cenu jednoho kubíku
vody na 96,03 koruny. Z toho
vodné činí 49,20 a stočné
46,83. Důvodem jsou podle
SVS nutné investice do opravy
vodovodů a zároveň stále
klesající spotřeba vody. V Ústí
také stoupla cena tepla. Tepelné hospodářství města zvýšilo
cenu o 1,74 procenta. vv

Parkovné podraží

Padesát balených jídel vyráběl majitel
v Ústí nad Labem v tomto kuchyňském
koutě. FOTO: SZPI

Ústí nad Labem – Znovu zavřené dveře chodby, kde má svou kancelář
primátor Ústí nad Labem a jeho náměstci, vyvolaly pochybnosti
o úmyslech nového vedení být otevřené a transparentní.
Primátor Josef Zikmund ale ústy magistrátní mluvčí oznámil,
že zavřené dveře prý neznamenají zavřenou radnici. Každé první
pracovní pondělí v měsíci budou dveře dokořán a každý občan
města může za primátorem přijít bez objednání. vv

Ústí nad Labem – Vedení města
hodlá zdražit parkovné. V parkovacích automatech rozmístěných na území města se
totiž vybírá rok od roku méně.
Ještě před pár lety to bylo
deset milionů ročně, vloni už
pouhých 4,5 milionu. Problém
prý není v tom, že některá
parkovací místa ubyla. Mnozí
řidiči zkrátka za parkování
nezaplatí. Město chce proto
zintenzivnit kontroly zaparkovaných aut. Zároveň se má
zvednout parkovné a ceny
chce město nastavit tak, aby
podražilo především dlouhodobé stání. vv

Z Neštěmic do Svádova bude jezdit přívoz Firmy mohou žádat
Neštěmice – Radní Neštěmic
schválila zprovoznění přívozu z Neštěmic do Svádova.
Stanoviště přívozu bude na
neštěmické straně ve Veslařské ulici, na svádovské v ulici
Labská. Přepravu přes Labe
bude provozovat pan Josef
Třešňák, který má zkušenosti
s vnitrozemskou lodní dopravou. Na svádovském břehu už

je připraveno zázemí i parkoviště, na neštěmickém břehu
se teprve vše potřebné bude
budovat, a to včetně úpravy
břehu. Na trase dlouhé 126 metrů bude cestující převážet tzv.
kanadský katamarán, který už
jezdí mezi Církvicemi a Dolními Zálezly. Počítá se s tím,
že poprvé vyjede nový přívoz
v květnu. vv

Z městských budov zmizí reklamní panely
Ústí nad Labem – Vedení
města se rozhodlo
odstranit z městských
budou reklamní panely. Podle náměstka
primátora Martina
Hausenblase (Pro!Ústí)
tak začíná očista města od reklamy.

Teplo a voda
jsou letos dražší

Miroslav Harciník,
ředitel Městských
služeb, na základě
dohody se mnou.
Kolika budov se to
týká celkem?
Jedná se o budovy stadionu a parkovacího domu na
předmostí. Také dojde postupně k očistě Lidického náměstí.
Další smlouvy na billboardové
plochy na veřejných pozemcích budou omezeny.
Proč tento krok město dělá?
Důvod odstranění reklam
v centru města je nastoupení trendu očištění města od

reklamy a snaha o kultivaci
veřejného prostoru za účelem
jeho zatraktivnění. Jde spíše
o dlouhodobý trend zkrášlení
města pro občany.
Jde například také o zimní stadion, kde jsou reklamy
partnerů. Bude město kompenzovat partnerům klubu,
že se jejich cedule sundají?
Většinou jde o smluvně vázanou reklamu. Uvolnění ploch
proběhne tak, aby nevznikla
škoda. Vždy postupujeme
v souladu se smlouvami. Ty,
které jsou na dobu neurčitou,
byly vypovězeny a ty na dobu
určitou doběhnou. zu

o inovační vouchery
Ústecko – Ústecký kraj vyhlásil
dotační program Inovační
vouchery. Dotace z něj které
mohou dosáhnout až 120 tisíc
korun. Firmy je mohou využít
na testování svých výrobků,
provádění měření, navržení
nových materiálů nebo dokonce celých systémů a provozů. Žádosti o dotace mohou
zájemci posílat na Krajský
úřad Ústeckého kraje až do
20. února. Další informace
najdete na www.icuk.cz. vv

Obětí dopravních
nehod je více
Ústecko – Méně dopravních
nehod, ale více obětí. Taková je podle dopravní policie
bilance na silnicích Ústeckého
kraje za loňský rok. Vloni při
dopravních nehodách v kraji
zemřelo 57 lidí, což je o devět
více než v roce 2013. Podle vedoucího krajské dopravní policie Jiřího Ušáka jsou častými
účastníky dopravních nehod
mladí lidé do 30 let nebo řidiči,
kteří vlastní řidičský průkaz
méně než tři roky. vv
5
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Chemička je
Exportérem roku
Ústí nad Labem – Cenu pro nejlepšího exportéra Ústeckého kraje získal Spolek pro chemickou
a hutní výrobu. Slavnostního
vyhlášení soutěže, kterou organizují Střední podnikatelský
stav a Asociace na podporu
podnikání České republiky, se
zúčastnil i prezident Miloš Zeman a řada osobností politického a ekonomického života.
Na první příčku v kraji ústeckou chemičku poslala částka
4,781 miliardy korun exportních tržeb. Spolu s oceněním
získala firma znovu také
umístění mezi první dvacítkou
společností v kategorii objem
exportu 2013 a také v kategorii
objem exportu 1993–2013. zu

Vodárny plánují
opravy v centru Ústí
Ústí nad Labem – Severočeská
vodárenská společnost chce
v letošním roce do obnovy svého majetku investovat 1,25 miliardy korun. „Celková částka
bude rozdělena v poměru 80 %
na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, což je
zhruba 1 miliarda Kč, a 20 %
půjde na strategické investice vyvolané legislativou, což
představuje 250 milionů Kč,“
řekl předseda představenstva
Bronislav Špičák. Z toho bude
přímo v Ústí proinvestováno
77,4 milionů na rekonstrukci
vodovodu na železničním
mostě, rekonstrukci vodovodu
v ulici Podhoří a rekonstrukci
kanalizace a vodovodního
potrubí v Moskevské ulici a na
Špitálském náměstí. zu

více na www.zitusti.cz

Všebořické Tesco končí

Všebořice – Nevýhodná poloha na
kraji města a silné konkurenční
prostředí pravděpodobně přinutily společnost Tesco Stores
ČR k rozhodnutí uzavřít od dubna svůj hypermarket ve Všebořicích. O práci by tak mělo přijít
120 lidí. Celorepublikové odbory obchodního řetězce nejdříve
vyhlásily na podporu ústeckých
kolegů stávkovou pohotovost a požadovaly pro ně sociální program, zvýšení odstupné pro zaměstnance, kteří jsou
postiženi nebo mají malé děti,
a také roční proplácení nákladů na dojíždění za novou prací.
Nakonec ale odboráři s vede-

ním společnosti zasedli k jednacímu stolu a vydali společné
prohlášení. Vedení řetězce se
v něm zavazuje ke vstřícnosti.
„Všem dotčeným ústeckým zaměstnancům s mobilitou nabízíme pracovní uplatnění v našich dalších velkých obchodech
v okolních městech. Pro ostatní, kteří nabídku nevyužijí,
máme připravené zákonné odstupné a plánovaný bonus navíc. O detailech jsme připraveni
dále jednat,“ říká Jiří Mareček,
manažer vnějších vztahů Tesco
Stores ČR. Odbory a vedení řetězce se k věci zatím více vyjadřovat nechtějí. zu

Hypermarketům se nejvíce daří v chudších krajích
Ústí nad Labem – Super- nebo hypermarket jako chrám konzumu, ale
i jako symbol velké kupní síly obyvatel. Tak tohle prý podle odborníků vůbec nefunguje. Velkým obchodním domům se nejvíce daří
tam, kde lidé tak bohatí nejsou. „Typickými zákazníky super- a hypermarketů jsou lidí s nižšími nebo středními příjmy,“ řekl pro
Český rozhlas Jiří Uhman z katedry financí a účetnictví Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně. Politikou velkých obchodů jsou totiž
nízké ceny. Kvalita je až na druhém místě. A právě ceny jsou to, co
zajímá především ty, kteří mají hlouběji do kapsy. Movití lidé zase
sázejí spíš na vysokou kvalitu a tu najdou spíše ve specializovaných malých obchodech než v hypermarketu. V této souvislosti
asi nepřekvapí, že mezi regiony, kde je na obyvatele více hypermarketů než v bohatších krajích, patří i Ústecký kraj. zu

Mamocentrum
vyšetřilo 33 tisíc žen
Ústí nad Labem – Mamocentrum
v Ústecké poliklinice vloni
vyšetřilo 33 tisíc žen. Poliklinika je největším akreditovaným screeningovým centrem
v České republice. Díky
novému unikátnímu mamografu, který získala na podzim,
se řadí mezi evropské špičky.
„ Přístroj s touto výbavou je
jediný v republice, zejména
se jedná o možnost měření
hustoty prsů – denzity. Pro
ženy může být často vyšetření
nepříjemné a stresující, proto
výrobci mysleli také na komfort pacientek,“ řekl primář
radiodiagnostického oddělení
a mamocentra Petr Váša. zu

Nominujte osobnosti
na Cenu hejtmana
Ústí nad Labem – Také letos bude
hejtman kraje vyhlašovat nejvýraznější osobnosti Ústeckého kraje za rok 2014 v pěti oblastech veřejného života. A sice
regionálního rozvoje, sociální
a zdravotní, vědy a výzkumu,
kultury a sportu. Nominovat
osobnosti na Cenu hejtmana
Ústeckého kraje 2014 může
kterýkoli občan kraje. Návrh
na ocenění společně s odůvodněním, proč si nominovaný
cenu zaslouží, je třeba poslat
do konce února na adresu
zastupitelstva kraje a připojit
také prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a s jeho
souhlasem s nominací. Laureáty ceny z navržených osobností
vyberou krajští zastupitelé.
Ocenění obdrží od kraje odměnu 50 tisíc korun. zu
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Na domácí zdravotní péči má každý právo
Zajištění odborné ošetřovatelské péče v domácím prostředí
klientů všech věkových kategorií je cílem agentury ACME
Domácí péče. „Provádíme až
160 návštěv denně, pracujeme
24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ říká jednatelka agentury
Štěpánka Tomsová.
Co obnáší domácí péče?
Domácí péče umožňuje nemocným lidem, léčit se v pohodlí
domácího prostředí a nemuset
trávit dlouhé dny hospitalizací
na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné.
Jak to přesně funguje?
Domů za pacienty dochází zku6

šená a registrovaná zdravotní
sestra a provádí zdravotní
úkony určené praktickým lékařem nebo lékařem specialistou.
Máme v našem týmu zkušené
a registrované zdravotní sestry,
které prošly několika medicínskými obory – internou, chirurgií, ortopedií a dalšími. Naše
zdravotní sestřičky svému
poslání věří, pracují srdíčkem.
Poskytujete i hospicovou péči…
Domácí hospicová péče nabízí
podporu rodinám, které se
rozhodly umožnit svému
blízkému zemřít v domácím
prostředí. Kombinuje péči
ošetřovatelskou, lékařskou,
psychologickou a duchovní.
Nemocný nezůstane sám se

svými obavami a nebude trpět
nesnesitelnými bolestmi.
Důležitá je i péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny
a týdny života jejich blízkého
jsou náročné a vyčerpávající.
Domácí hospicovou péči zajišťujeme dobu 24 hodin.
Jsme také schopni zajistit
svým klientům s onkologickým onemocněním, návštěvu
a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí.
Hradí tyto služby zdravotní
pojišťovny?
Ano, všechny, které v okrese
Ústí nad Labem fungují. Na
domácí zdravotní péči, kterou
hradí pojišťovny, má každý

právo, a současně má i volbu
výběru určité agentury, která
ji poskytuje. pr
ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24, Ústí nad Labem
tel.: 475 216 331, 475 216 582
mobil: po 15:00, v So + Ne + svátky
775 261 110, 774 410 717
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Do Německa na zkušenou
Solidní znalost němčiny je velkou výhodou pro kariéru vedoucích a odborných pracovníků v České republice. Zjistil to
průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Přesto
žáků a studentů, kteří si ve škole jako cizí jazyk vyberou právě
němčinu, stále ubývá. Zejména u nás na severu Čech je přitom
němčina opravdu značnou výhodou. Vždyť naši němečtí sousedé za hranicemi nám nabízejí stovky pracovních míst. Ovšem
jen těm, kteří se dorozumí německy. Motivovat žáky k učení
se německému jazyku a zprostředkovávat výměnné pobyty se
dlouhodobě snaží společnost Tandem. Ta nyní přichází s nabídkou prezentací pro školy, v rámci které chce žákům ukázat, proč
je dobré vydat se do Německa na zkušenou. Ať už jako student,
dobrovolník v dobročinné organizaci, stážista v nějaké firmě
nebo třeba účastník konference či mezinárodního setkání.
Více na www.tandem.adam.cz/nazkusenou. zu

Práci v kraji hledá přes 60 tisíc lidí

Ukončení sezonních prací ve
stavebnictví a zemědělství
zvedlo na konci roku počty lidí
bez práce. Jde o trend, který
se opakuje pravidelně každý
rok. V Ústeckém kraji tak bylo
v prosinci na úřadech práce
zaevidováno o bezmála dvě
procenta lidí více než v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti tak stoupla na 10,67 %,
což znamená, že práci v kraji
hledá 60 824 lidí. Volných míst
je v celém kraji necelých 3 a půl
tisíce. Okresem s druhou nejvyšší nezaměstnaností v kraji
je Ústí nad Labem. Tady neza-

městnanost od listopadu stoupla o sedm desetin procenta na
12,5 procenta. To znamená, že
práci tu hledá přes 10 tisíc lidí.
Volných míst je na Ústecku
podle úřadu práce pouhých 377.
To je nejméně v celém Ústeckém kraji jak v absolutní hodnotě, tak v přepočtu na jednoho
uchazeče. Bez zajímavosti také
není, že Ústecko je jediným
okresem, kde je míra nezaměstnanosti vyšší u mužů než u žen.
Obvykle to bývá naopak. Okresem s nejnižší nezaměstnaností
v rámci Ústeckého kraje je
s 9 procenty Teplicko. zu

Mezi finalisty Vinařství roku mají poprvé
želízko v ohni i severní Čechy
Z dvaatřiceti vinařů a vinařských společností vybíral letos Svaz
vinařů devítku finalistů soutěže Vinařství roku. „Poprvé v historii
soutěže se do finále probojovalo vinařství, které má výrobu i své
vinice v Čechách,“ řekl prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.
Do finále kategorie Střední vinařství se probojovalo Žernosecké
vinařství, s.r.o. Vítěze jednotlivých kategorií pomůže vybrat i veřejnost hlasováním v soutěži Mediatel Vindemia publica 2014.
Výsledky budou vyhlášeny 26. března. zu

Do nemocnic Krajské zdravotní by v budoucnu opět měli na
praxi chodit medici z pražských lékařských fakult, Krajská zdravotní by také ráda,
aby pražské lékařské fakulty
vytvořily v ústecké Masarykově nemocnici své detašované
pracoviště. Zároveň má společnost zájem také na vybudování
doškolovacího centra Univerzity Karlovy pro zdravotnické

pracovníky. O těchto i dalších
krocích, jejichž smyslem je
především řešení nedostatku
zdravotníků a také vytvoření
možnosti jejich celoživotního
vzdělávání, se píše v memorandu, které podepsali
zástupci Ústeckého kraje,
Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně a Krajské zdravotní,
společnosti, která spravuje pět
nemocnic v kraji. zu

MC2015013/2

Nedostatek zdravotnického
personálu řeší memorandum
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více na www.zitusti.cz

Tereza Mátlová: Nejkrásnější odměnou
Žena krásná tak, že
byste si řekli, že by jí
jen její vzhled mohl
na úspěšný život
stačit. Jenže kdepak.
Příroda nebo Všemohoucí jí ke vzhledu
přidali ještě krásný
hlas a píli ho rozvíjet
a pracovat s ním. Kdo
to je? Tereza Mátlová. Pěvkyně, která
v současnosti hostuje
v Severočeském divadle opery a baletu
v titulní roli operety
Hraběnka Marica.

a vždy se k ní s radostí vracím.
Po operních rolích, které mám
v repertoáru a ztvárnila jsem
je i na prknech zahraničních
divadel a festivalů, jsem svoji
první operetní roli dostala
právě v Severočeském divadle
v Ústí nad Labem. Překrásnou
úlohu hraběnky Marici. Nabídka pana ředitele Formáčka mě
nadchla a já ji s radostí přijala
a byla pro mě radost režijně
pracovat se Zbyňkem Brabcem
a hudebně s panem dirigentem
Kaňákem. Opereta je dle mého
soudu sestrou opery a velice
těžké je na ní skloubit zpěv
s mluveným slovem a tancem.
Ale co mám vlastně nejraději... Jsem nesmírně šťastná za
roli Traviaty a troufám si říci,
že je to jedna z mých životních
rolí, na druhou stranu se těším
do divadla na představení Fantoma opery nebo na roli Elišky
v Noci na Karlštejně... Nenudím se, role, které mám v repertoáru z divadel, jsou rozdílné a já se díky tomu mohu
proměnit v různé osobnosti.

nika vindlová

Jaká byla vaše cesta k hudbě?
Vyrostla jsem v hudební
rodině a celé dětství mě
obklopovala hudba a aktivity
s ní spojené. Nebylo to tak,
že mě k hudbě někdo nutil.
Naopak, vzpomínám na krásné
koncerty v pražském Rudolfinu, kam jsme s rodiči často
a rádi chodili. Můj tatínek byl
dlouhá léta sbormistrem Pražského filharmonického sboru
a i maminka se celý život
věnovala hudbě. U nás doma
byl pořád slyšet zpěv, klavír
nebo jiné nástroje, na které
hrály mé sestry. Jistě, ne vždy
se mi chtělo cvičit na klavír
a příčnou flétnu, kterým jsem
se věnovala, stejně jako baletu
a zpěvu. Cvičení je zkrátka
součástí toho, aby člověk pak
na daný nástroj uměl. Základem pro mě byl Kühnův dětský
sbor a pan profesor Chvála,
který tento sbor výborně vede.
Díky tomuto sboru jsem měla
možnost procestovat skoro
celý svět a moc ráda na tuto
životní etapu vzpomínám.
Nikdy jste nepřemýšlela
o tom, že byste se věnovala
něčemu jinému? Že byste se
prostě rodinné hudební tradici vzbouřila?
Mě provázela hudba celý život,
ale velice mě bavilo také učit
se cizí jazyky nebo sportovat.
Jste především zpěvačka oper
a operet. Proč jste si vybrala
8
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právě to? Se svým atraktivním zjevem byste určitě mohla udělat velkou kariéru jako
popová zpěvačka a asi by to
nebyla taková dřina jako se
zpěvem klasiky?
Víte, že mi tuto otázku položilo už hodně lidí? Ano, pop
a muzikál jsou dnes moderní.
Já mám oba žánry velice ráda
a také je i ráda zazpívám, ale
mojí velkou láskou je opera
a klasická hudba. Když slyším
první tóny hudby představení,
kde účinkuji, vždy děkuji Pánu
Bohu, že mi dal takový velký
dar mít možnost se tomuto
zvláštnímu povolání věnovat...
Říkám zvláštnímu, protože
to je pro mnohé lidi koníček,
a já jsem šťastná, že je to mé
povolání. Ovšem, ono to není
jen to pozlátko stát na jevišti,
předchází tomu dost času
studia, hlasového tréninku
a hodin zpěvu u mojí paní
profesorky Vlasty Hudecové,
za kterou jezdím až do Bratislavy. V neposlední řadě skoro
denně korepetuji a učím se
s mojí paní prof. klavíristkou
Jelenou Noskovou v Praze.
Je to prostě neustálý kolotoč

a stále dokola se člověk musí
učit a zlepšovat. Je to neustálá
dřina a sebeovládání, které je
bohužel potřeba, pokud chci
být stále v hlasové kondici.
A k otázce pop zpěvu?
Jsem nesmírně šťastná, že jsem
mohla účinkovat v muzikálech
světového formátu, v rolích,
jako je Cosette v Bídnících,
v Miss Saigon jako Ellen, a teď
v naprosto úžasném a velkovýpravném muzikálu Fantom opery, kde ztvárňuji roli
primadony Carlotty. Tak to jsou
mé splněné muzikálové sny. Je
to to nejkrásnější, co mě jako
operní zpěvačku mohlo potkat.
Váš záběr je docela široký.
Od Dona Giovanniho a Telemannovy kantáty s Jiřím Stivínem přes Hraběnku Maricu
až k Fantomovi opery. Co je
ale hudbou vašeho srdce? Co
vy sama máte nejraději?
Mám ráda kvalitní hudbu
a může být i žánrově odlišná.
S hlasovou vyzrálostí přicházejí role, které jsem si vždy
přála. Mám moc ráda barokní
hudbu, na které jsem vyrostla

číslo: jsem ráda 1,
ale mam ráda i číslo
3... jako v italštině
„Non c‘e due senza
tre“ (bez dvojek
nejsou trojky)
politik:
není to sice politik:
papež František
jídlo:
těstoviny, saláty
hudba: J. S. Bach,
Tony Bennett
záliba: cestování
a učení cizích jazyků
citát: „Já myslím,
že civilizace není
dobrá, když je bez
kultury. Člověk
potřebuje ke štěstí
a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné,
ale i duševní. Kultura a civilizace musí
jít ruku v ruce.“
Jan Werich

únor 2015
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od Ústečanů je potlesk vestoje
radostí pro mne byl zdejší
operní kolektiv a vřelé přijetí
a i to, že jsem se zde po letech
opět sešla se svými spolužáky
z HAMU, kteří jsou členy divadla. Na naše inscenace do divadla se vždy těším a to je pro
mě nejdůležitější inspirace.

Kromě České republiky trávíte část roku v Dominikánské republice a také v Americe. Nepřemýšlela jste někdy
o tom, že byste zkusila štěstí
právě za oceánem?
Štěstí přeje připraveným. Tak
uvidíme. (smích)

Máte za sebou vystupování
ve velkých operních domech,
na českých i zahraničních hudebních festivalech. Ústecké divadlo je sice krásné, ale
není z největších. Stejně jako
Ústí nad Labem není z největších měst. Navíc náš region
patří k těm, kde to se životní
úrovní, zaměstnaností a kupní silou není valné, a tak kultura pochopitelně nepatří
mezi priority jeho obyvatel.
Cítíte jako zpěvačka nějaké
rozdíly třeba při reakcích publika?
V rolích a v představeních, ve
kterých účinkuji v ústeckém
divadle, sklízíme i s kolegy
vždy krásný potlesk a publikum je vždy velmi vřelé. Já si
toho nesmírně vážím, cítím,
že vynaložená energie, kterou
do role dávám, se dostane až
do srdcí diváků, a nejkrásnější
odměnou je pro mě potlesk
a standing ovation.

Už nějaký čas hostujete v ústeckém divadle. Máte k Ústí
nějaký vztah?
Do divadla v Ústí jsem se dostala poprvé až při mém hostování. K ústeckému divadlu
i k městu mám respekt a velice
si vážím krásných rolí, které tu
mám příležitost zpívat. Velikou

A co dojíždění z Prahy do
Ústí?
Jsem zvyklá za prací dojíždět
dál než do Ústí, třeba i létat letadlem. Zrovna v Ústí
účinkuje dost dalších kolegů
z Prahy, takže máme veselo
a opakujeme si text společně
už na cestě.

S hudebníkem Františkem Janečkem mají dceru Emilly Ann, která se narodila
před sedmi lety na Floridě. foto: archiv tm

A co byste nejraději zpívala,
kdyby to bylo jenom na vás?
Přesně to co teď a velice se těším na připravovanou Verdiho
operu Rigoletto, kde ztvárním
roli Gildy. Samozřejmě mám
ještě vysněné role, které bych
chtěla zpívat a které mě, doufám, v budoucnu čekají.
Skoro by se mohlo zdát, že
když je vaším partnerem hudební producent (František
Janeček, pozn. red.), neměl by
být problém zazpívat si vysněnou roli. Je to vážně tak?
Můžete si vyprosit „protekci“?
Tak to jsem si taky myslela.
(smích) Slovo protekce u Františka neexistuje. Jistě, rád mi
dá prostor, ale jen v rolích, kde
si je stoprocentně jist, že budu
nejlepší.
Je to po technické stránce náročné zpívat jednou v opeře, jindy v muzikálu a pak
třeba na koncertě s Karlem
Gottem?
Jistě. Způsob zpěvu na
mikrofon je odlišný od zpěvu
bez nazvučení. Je rozdíl, jestli
zpívám muzikál, nebo operu,
píseň. Mohu ale říct, že jsem
už pěvecky, technicky a hlasově připravená na tyto žánry
a nevadí mi je střídat. Důležité
je stále udržovat techniku
zpěvu, dobře se před každým
vystoupením rozezpívat, dobře
dýchat a nezpívat a nepřijímat
role, které nejsou pro mne.
Vždy mne mrzí, když dostanu
nějakou krásnou pěveckou
nabídku, kterou ovšem musím
odmítnout. Jsou to třeba role,
na které mám ještě čas nebo
které nejsou pro můj typ hlasu. No a zpívat po boku pana

Božského Karla Gotta... To je
nepopsatelně krásné a zážitek
na celý život...

V ústeckém divadle Tereza Mátlová hraje v Hraběnce Marice. foto: archiv tm

P R O F IL

Tereza Mátlová
Tereza Mátlová (38) se narodila
do hudební rodiny. Na pražské
HAMU vystudovala zpěv. Na
svém uměleckém kontě prestižní
role na zahraničních i domácích
podiích. Zpívala na bachovském
festivalu v Lipsku, na Pražském
jaru, na Wexfordském operním
festivalu získala za své výkony
cenu Talent roku. Slyšet ji mohlo
také publikum v Itálii, Izraeli, Japonsku, Egyptě, jižní Koreji a dalších zemích. Její záběr je opravdu
široký. Můžete ji vidět v operách,
muzikálech, díky ústeckému
divadlu také v operetách.

Zatím se bavíme jenom o vaší
profesi. Co ale váš volný čas?
Čemu ho věnujete?
Ono toho volného času moc
není. Já bych potřebovala, aby
měl den nejméně 50 hodin,
abych stihla vždy vše, co
musím. Každou volnou chvilku
věnuji své dceři Emilly Ann,
protože už také navštěvuje
balet ve Státní Opeře Praha,
Kühnův dětský sbor, klavír
a plavání, a tak ji stále doprovázím na kroužky. A Emilka
zase mě ráda doprovází na
zkoušky v divadle, pokud jí to
čas dovolí, a zná všechny moje
role zpaměti... Rády společně
chodíme i na koncerty a výstavy. Moc si to užíváme. A až
bude víc volna, určitě vyrazíme na lyže.
A ještě na závěr: čím byste
chtěla být, kdybyste nebyla
zpěvačkou?
Jako dítě jsem chtěla být kosmonautkou, miluji kosmonautiku, hvězdy. Co se ale reálnějšího pohledu týče, tak jsem jednu
dobu přemýšlela i o studiu
práv a kombinaci umění, zpěvu
a vytvoření agentury. A co bych
ještě chtěla studovat? Ráda
bych si ke svému magisterskému titulu MgA. přidala ještě
doktorát. Tak uvidíme, jak se
mi podaří vše stihnout.
9
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Jazz Q zahraje
v Národním domě

Opravdovou lahůdkou bude
12. února od 20 hodin koncert v ústeckém Národním
domě. Přijede Martin Kratochvíl se svou legendární
skupinou Jazz Q. Jedná se
o koncert k 50. výročí kapely. Vstupné je 100 korun. zu

Valentýnská
retrodiskotéka
Nevíte, co dělat na Valentýna? Zajděte si 14. února do
Národního domu na retrodiskotéku. Nebudou chybět
ploužáky pro zamilované.
Začátek je ve 20:30 hodin
a vstupné je 60 korun. zu

Balet podle
Shakespeara
Ústecké divadlo připravilo
na 13. února premiéru baletu
Sen noci svatojánské. Propojením hudby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a námětu Williama Shakespeara
vzniklo zajímavé představení.
Hraje se od 19 hodin a vstupné je od 100 do 400 korun. zu

Střekovská kamera
To, že je někdo amatér,
neznamená, že nemůže mít
profesionální schopnosti.
Přesvědčit se o tom můžete
20. a 21. února v Národním
domě. Koná se tam už 48.
ročník mezinárodní soutěže
amatérských filmů Střekovská kamera. vv

více na www.zitusti.cz

Muzeum ovládla legendární stavebnice Merkur
V ústeckém muzeu můžete až
do 7. června obdivovat výtvory
ze stavebnice Merkur. Všechny
modely patří osmašedesátiletému sběrateli Jiřímu Mládkovi.
Ten za svůj život nasbíral přes
2 tisíce kovových hraček nejen
pro děti. Mezi zajímavé exponáty patří nejstarší stavebnice Builder boys z roku 1913.
Expozice návštěvníky seznamuje s řadou dalších prvorepublikových výrobců kovových
stavebnic, jako je roudnický

Edison, pražský Vašek a volarský Trix. Zejména Jaroslav

Petr Berounský
v Galerii Oko

S O UT Ě Ž
Chcete se jít 23. února podívat do
Činoheráku Ústí na hru Kopanec?
Stačí odpovědět na soutěžní otázku
a 2 lístky jsou vaše!
Otázka: Ve kterém městě
došlo k tragické události,
o které hra vypovídá?
Své odpovědi spolu se jménem
a telefonním číslem zasílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz. Jména výherců
budou zveřejněna na našem webu
20. února. Lístky budou k vyzvednutí před
představením na pokladně.

Činoherák bude
hrát Kafkův Zámek
Scéna ústeckého Činoheráku
je dějištěm projektu Tři podoby svobody. Trilogii inscenací
otevřela v lednu předpremiéra a současně první české uvedení dramatu Kopanec. Projekt
pokračuje novou dramatizací jednoho z nejvýznamnějších románů 20. století, Zámku Franze Kafky, premiéra je
naplánovaná na 20. února od
19:30 hodin v bývalém kině
Hraničář. zu

Vancl, otec Merkuru, byl pro
dětské konstruktéry osobnost,
jakou byli pro dospělé třeba
Křižík, Kolben či Ressel. „Největší škody vznikly na jejich
geniální tvorbě po únoru 1948
a nástupu totality. Vítězný
únor nepřál výjimečným lidem
a jejich tvůrčí myšlenky byly
odsouzeny ke zmaru,“ popisuje
Mládek a dodává, že Merkur
měl štěstí, neboť se mu podařilo přežít válečná a zejména
poválečná léta. dam

Drama Kopanec poodhaluje okolnosti brutální vraždy teprve šestnáctiletého
kluka ve východoněmeckém městě. Hraje
se od 19:00 v budově Činoherního studia
ve Varšavské ulici na Střekově.

Únor v bílé stopě

Až do 8. března můžete v Galerii
Oko obdivovat výstavu dvorního
fotografa Severočeského divadla Petra Berounského. „Jediné,
co tvořím pravidelně od roku
1987, je divadlo a práce s herci,
umělci, zpěváky a podobně.
Divadlo, ke kterému mě přivedl
úžasný človíček Petr Jonáš.
Bývalý ředitel divadla, který nás
navždy opustil v závěru minulého roku. Věnuji celou výstavu
jeho památce a jako poděkování,“ řekl Petr Berounský. zu

Únor je na Ústecku už
tradičně obdobím závodů
v běžeckém lyžování. Široké
veřejnosti je určena Telnická patnáctka v lyžařském
středisku Zadní Telnice. Koná
se 7. a 8. února a vedle 54.
ročníku veřejného závodu se
poběží také 3. a 4. závod poháru Krajského svazu lyžařů.
Přihlášky jsou už uzavřené,
ale můžete jít alespoň fandit
a po závodě se vrhnout do
pěkně projetých stop. vv
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Křídýlko, nebo stehýnko?
Až do konce února máte
jedinečnou možnost být
gurmánem, který hodnotí
jídlo v restauracích podobně
jako Louis de Funès v komedii
Křidýlko nebo stehýnko. Právě
v těchto dnech totiž probíhá
Grand Restaurant Festival
2015. Akci pořádá asi nejvlivnější český gurmán Pavel
Mauer. Představí se na ní 85
nejlepších restaurací z Mauerova průvodce pro gurmány
Grand Restaurant 2015. Tři
z těchto restaurací jsou z Ústeckého kraje. Jsou to: Větruše

v Ústí nad Labem, restaurace
hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé
a restaurace Kristin Hrádek,
kterou najdete na silnici z Děčínského Sněžníku do Děčína.
A jak se festivalu zúčastnit?
Na festivalovém webu si
předplaťte degustaci ve vámi
vybrané restauraci, a zarezervujte si místo a čas, kdy
přijdete degustovat. Hodnocení restaurace pak napište opět
na festivalový web. Podrobnosti zjistíte na www.grandrestaurantfestival.cz anebo na
webech restaurací. zu

Masopusty jsou v plném proudu

mánskou akci s téměř ilegálním názvem Vesnická zabijačka v sobotu 21. února.
Dobroty jsou k mání i na masopustních průvodech. Mnohé vesnice na Ústecku jako
Zubrnice, Brná, Řehlovice je
už mají za sebou. V sobotu 14.
února se rozejde masopustní
průvod v Merbolticích. Ty sice
spadají už na Děčínsko, ale
z Ústí tam není daleko. Pořadatelé slibují výbornou polévku
a další pohoštění. O týden později, v sobotu 21. února, projdou masopustní masky také
obcí Homole u Panny. zu
R e CE P T
Vegetariánský pokrm,
bez kterého to na zabijačce nejde
Když ovar, tak s křenem. To je jasné.
Nebo ještě lépe s pochoutkou s malebným českým názvem vejmrda. Nejlépe
chutná ta domácí. Jak na ni?
• 20 deka jemně strouhaného křenu
• 30 deka jemně strouhaných jablek
• trochu vývaru z masa
• ocet, sůl a cukr
• Dobře promícháme křen s jablkem,
zalijeme asi pěti lžícemi vývaru a dvěma octa. Trochu posolíme a podle
chuti přidáme cukr. Než se uvaří ovar,
guláš nebo jiná zabijačková dobrota,
dáme vejmrdu uležet do lednice.

MC2014119/5

Masopust, fašank, šibřinky, tak
se v lidové křesťanské tradici říká období, které právě
prožíváme. Začíná svátkem Tří
králů a končí 46. dnem před
Velikonočním pondělím, kterému se říká Popeleční středa.
Letos připadá na 18. února.
V tento den začíná pro křesťany velký půst, který skončí
v pátek týden před Velikonocemi. Masopust je v lidové tradici časem veselí a také dobrého
jídla. Tedy i zabijaček, gastronomicko-společenských akcí,
jejichž středobodem je pašík
pověšený na rozporce a hlavní
náplní jeho zpracování.
Podle veterinárního zákona
se nesmějí provozovat veřejné
zabijačky. To znamená takové, které veřejně pořádá třeba
obec nebo nějaká organizace.
Soukromé, domácí zabijačky povolené jsou. Kdo si tedy
chce vyzkoušet, jaké to je rukama míchat krev nebo ládovat do střívek prejt, ten prostě
musí mít nějakého chovatele vepříka v přízni. Ti ostatní se musejí spokojit s „pouhou“ konzumací zabijačkových
produktů například v nějaké
restauraci, kde dobroty ze zabijačky nabízejí. V únoru je to
třeba hostinec Na kopečku ve
Valtířově. Tam pořádají gur-
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Z Á B AVA

Navštivte pohodové fitko jen pro ženy.
Navíc Valentýnská soutěž
Stejně jako loni, předloni
a roky předtím máte předsevzetí jasné: zhubnout, rozhýbat se, začít znovu…
A nemůžete se rozhodnout,
jak na to? Vyvarujte se chyb,
které jste dělali doposud, zapomeňte na drastické diety a zkuste změnit pár svých návyků.
„Rychlým hubnutím ztrácí
tělo svaly, které pomáhají při
spalování kalorií, a tím se vám
nedaří shodit kila správně a trvale. Ideální je dojít ke snížení
váhy pomalu, zdravou stravou
a pohybem,“ vysvětluje trenérka a výživová poradkyně Contours fitness Petra Švarcová.

Při výběru správného pohybu je pro každou ženu nejdůležitější, aby ji to bavilo, aby
se nemusela do ničeho nutit,
ale měla z toho radost, důležitá je i motivace a výdrž. Pak
se výsledky zaručeně dostaví.
„Je však třeba si uvědomit,
že první měsíce nelze brát
jako finále. Jsou pouze slibným začátkem, který nastartuje proces hubnutí a zpevňování těla,“ říká trenérka
Zuzka Fílová, která v současné době absolvuje velmi náročnou přípravu na soutěž
v BIKINYfitness a může svoje
zkušenosti předat i vám. Od-

vážní si totiž mohou spolu s ní
alespoň částečně vyzkoušet,
co taková příprava obnáší.
Na únor máme připravené Valentýnské překvapení,
skvělý systém posilovacích
cvičení na Bosu ballu, FITbox
a další. Cvičení v Contours je
vhodné pro ženy všech věkových kategorií i se zdravotním
omezením.
Kontakt:
Contours fitness pro ženy
Palác Zdar, Dlouhá 1, Ústí nad Labem
tel.: 702 072 120
www.contours.cz/usti
www.facebook.com/contoursustinadlabem

V Í TE , Ž E . . .
Víte, že ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie, který
byl postaven kolem roku 1318, vděčí své dnešní podobě až
19. století? Autorem přestavby je architekt Josef Mocker,
který nevkusně přestavěl i hrad Karlštejn.

Obrovský rozmach zasáhl Ústí
v druhé polovině 19. století.
V roce 1910 tu žilo téměř 40 tisíc
obyvatel, čímž se po Praze, Plzni,
Českých Budějovicích a Liberci
přidalo k největším českým městům.

KŘÍŽOVKA
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Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)

Ústecký ceněný
Beatles revival
The Boom byl založen
již roku 1991?
V repertoáru skupiny
je 150 písní a skupina
se zúčastnila
i liverpoolského
festivalu International
Beatles Week.
Oblíbené jsou i její
tradiční vánoční
koncerty.

S O UT Ě Ž
Máme pro vás tip, jak získat členství
na zkoušku: Valentýnskou soutěž.
Odpovězte na e-mail: redakce@zitusti.cz
na otázku: Co je BIKINYfitness?
Můžete vyhrát měsíční, 14 denní
a 10 denní členství v Contours Ústí.

K O MUNITY

únor 2015

Ústečané vybojovali medaile v karate
do finále zahradila liberecká
Dostálová. Z pohledu trenérů
Nechyby a Rajcherta největšího úspěchu dosáhl v prosinci
čerstvý senior Petr Marschall.
V kategorii seniorů do 78
kilogramů prošel eliminacemi, poradil si s obávanými
závodníky z Českých Budějovic a zaslouženě vybojoval
svůj zlatý vstup do nové
věkové kategorie. Soutěž byl
doplněna i startem ústeckých
dorostenců. Josef Rajchert

Pastva pro oči na
trmickém zámku

Na trmickém zámku se konalo
vyhodnocení a vernisáž fotografií z 6. ročníku fotosoutěže
pro mládež a seniory, kterou
organizuje Ústecký fotoklub
UFO. Tentokrát soutěžilo 26
autorů ve 4 kategoriích s 68
fotografiemi na volné téma.
Největší zastoupení měli
aktivní trmičtí senioři, kterých
se zúčastnilo 11. U mládeže
se zúčastnilo 13 autorů ze 4
ústeckých škol. Jiří Svoboda
naděloval svou knihu Tajemství Českého středohoří, za jím
vybrané nejlepší fotografie na
téma Trmické okolí. Získaly
je 2 dívky a také nejstarší
účastník trmické fotosoutěže,
trmický rodák Karel Frank,
kterému je letos neuvěřitelných 94 roků. To kontrastuje
s nejmladším autorem Toníkem Gabrielem, kterému je 10
roků. Jaroslav Puchta, Fotoklub UFO

Žáci byli pozváni do školy v Německu
Vybrané žákyně a žáci z 8.
a 9. ročníků přijali pozvání
partnerské školy Oberschule
Am Flughaffen na dvoudenní
pobyt v Chemnitz. Připravený
program byl velmi bohatý na
spoustu společných aktivit
a umožnil všem zúčastněným
využít své jazykové i nejazykové komunikativní dovednosti
v praxi, procvičit němčinu
a angličtinu a nasát předvánoční atmosféru. Žáci a žákyně si vyzkoušeli používat cizí
jazyk v běžné komunikaci,
prohloubili svá kamarádství
a seznámili se se zvyky němec-

ky mluvících zemí. Všichni byli
s projektem velmi spokojeni
a těší se na březnovou návštěvu německé partnerské školy
v Ústí. ZŠ Stříbrnická

potěšením oznámit, že tým od
Nového roku posílí zkušený
trenér s dlouholetou působností v nižších německých
ligách Remo Wolf. Blades již
nějakou dobu hledali posily
do coaching staffu, jak jistě
víte z informačního letáku.
Koncem roku se vedení klubu
dohodlo s coachem Remo Wolfem, který na pozici trenéra
působí přes 20 let a je držitelem druhé nejvyšší trenérské
licence v Německu. Matěj Sahula

Ústečtí plavci si dovezli 19 mistrovských medailí
Poslední vrchol zimní sezony měli naši nejstarší
plavci v Plzni v podobě zimního mistrovství
České republiky dorostu a dospělých. Největším
překvapením bylo vystoupení našeho šestnáctiletého českého juniorského reprezentanta
Dominika Šmejkala, který i přes velký tréninkový výpadek získal mistrovský titul mladšího
dorostu a v další kategorii vybojoval bronzovou
příčku. Dalším naším medailistou se stal též
šestnáctiletý český juniorský reprezentant Tomáš Loněk, který získal
vynikající stříbrnou medaili za
vítězným talentem českého plavání
Tomášem Frantou z Chomutova.
Třetím medailistou se stal služebně
nejstarší, tedy i nejzkušenější devatenáctiletý Josef Nehněvajsa.

Děkujeme! Máte-li fotografii z cest,
ideálně s naším magazínem, pošlete
nám ji na e-mail: redakce@zitusti.cz.

Shánějí peníze na
obnovu kapličky

Nový rok a nový Head Coach
S rozhodnutím účastnit se
11. soutěže přichází potřeba
rozšířit trenérské řady. Je nám

Zasílám fotku vašeho časopisu z hotelu
Paradisus, Esmeralda v Mexiku v Playa
di Carmen kousek pod Cancúnem. Časopis jsem si vzal do letadla na čtení. Pak
jsem ho odvezl ještě do San Franciska
k dceři a tam zůstal. Václav Kulič

Své účinkování měla i naše děvčata Tereza
Kořánová, Marie Kučerová a Karolína Špičková,
která si vybojovala finálové účasti ve svých věkových kategoriích. Tímto českým šampionátem
skončilo účinkování plavců Městského klubu
Ústí nad Labem na vrcholných zimních akcích
českého plavání. Naši borci ze zimních šampionátů přivezli celkem devatenáct mistrovských
medailí, z toho bylo devět titulů mistra České
republiky, šest stříbrných a čtyři
bronzové medaile. V součtu s letními šampionáty jsme letos získali
celkem 35 mistrovských medailí,
z toho bylo devatenáct titulů mistra České republiky, devět stříbrných a sedm bronzových kovů.
Roman Eckert, Městský plavecký klub Ústí n. Labem

Nadšenci ze sdružení Středohoří sobě obnovují kapli
svatého Jakuba v Lahovicích
u Libčevsi. Již několik let
obývá tuto barokní kapličku
poustevník Pavel. Střechu
kaple sice někdy v 90. letech
opravilo sdružení Kampanila, ale nové tašky byly záhy
opět zčásti rozkradeny. Proto
jsme se rozhodli, že střechu
kapličky opravíme. Dali jsme
dohromady materiál a pustili se do práce. Chcete nám
trochu pomoct? Podívejte se
na naše facebookové stránky
Středohoří sobě a kupte si od
nás aspoň hřebenáč za 159
korun na střechu! Jan Kvapil
INZERCE

HLEDÁ A ME
PRACOVNIÍ K Y
NA ROZNOS
LETÁ A KUŮ
A INZERTNIÍ C H
NOVIN!
Volejte 733 215 723

MC201510

Poslední kolo Národního
poháru seniorů v karate potvrdilo ústeckým závodníkům
Sportu Union jejich nominace na mistrovství České
republiky. Seniorka Simona
Kaliničenková vybojovala
stříbro v kategorii žen do
68 kilogramů, kdy podlehla
závodnici Jandové z Jiskry
Litomyšl. Vzápětí jí porážku
oplatila a vybojovala zlato.
Bronzovou medaili si odnesla
Šárka Burýšková, které cestu

NA CEST Á C H
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SERVIS

D Ů LE Ž IT É K O NTA K TY
Tísňové volání: 156
e-mail: operacni.stredisko@mag-ul.cz
Linka pro neslyšící: 608 249 747
e-mail: mp@mag-ul.cz
fax: 475 211 946
Městská policie Ústí nad Labem
Ing. Pavel Bakule
ředitel městské policie
tel.: 475 272 648
e-mail: pavel.bakule@mag-ul.cz
Bc. Jan Novotný
zástupce ředitele MP
tel.: 475 272 647
e-mail: jan.novotny@mag-ul.cz

Na Klíši si ještě
dlouho nezaplavete
Plavecký areál na Klíši stále
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. První plavci se sem
vrátí na podzim roku 2015. zu

Lávka pro pěší
je uzavřena
Až do května roku 2015
je, z důvodu rekonstrukce,
uzavřená lávka pro pěší na
železničním mostě přes řeku
Labe. zu

Město navyšuje počet
kontejnerů na textil
Na území města je rozmístěno
24 stacionárních kontejnerů
zelené barvy k odkládání textilu, obuvi a hraček. Pro zkvalitnění této služby a zvýšení
dostupnosti co nejširšímu kruhu obyvatel město podepsalo
dodatek ke smlouvě, kterým
bude navýšen počet kontejnerů o dalších 20 kusů. zu

Ústečané byli 18
hodin bez internetu

Nemilé překvapení uživatelům sítě TETAnet způsobil
neznámý pachatel 17. 1. po
20. hodině tím, že vykopal
a přerušil svazek páteřních
optických kabelů. Několik tisíc
uživatelů TV a internetu bylo
v průběhu následujících 18
hodin postupně připojováno
díky velkému úsilí pohotovostní skupiny firmy TETA s.r.o.
Případ vyšetřuje PČR. zu
14
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Jaké jsou ceny skipasů v regionu?
Ski areál Telnice
1 den / dospělý
1 den / junior, senior
1 den / dítě

Ski Bouřňák
400 Kč 1 den / dospělý
380 Kč
350 Kč 1 den / dítě
250 Kč
300 Kč Sportovní centrum v prostoru obcí
Mikulov a Moldava v Krušných horách.
Nejvýchodněji položené lyžařské
Z vrcholu Bouřňáku vede 6 sjezdovek.
středisko v Krušných horách
V Mikulově se nachází dětský svah
vzdálené 18 km od krajského
Údolíčko, kde působí lyžařské
města Ústí nad Labem.
školy. Provoz vleků a sjezdovek
je celotýdenní.
Komáří vížka (Krupka)
1 den / dospělý
1 den / dítě

Ski areál Český Jiřetín
250 Kč 1 den / dospělý
170 Kč 1 den / dítě

Nachází se při obci Krupka. Tento
rodinný skiarál nabízí 3 sjezdovky
modré obtížnosti.

300 Kč
300 Kč

Nachází se v Krušných horách
nedaleko města Litvínov. Areál tvoří
čtyři sjezdovky a v blízkosti jsou
k dispozici dvě parkoviště.

Cestování vlakem z Ústí
do Prahy se zkomplikuje
Na cestující, kteří jezdí z Ústí
do Prahy vlakem, čekají komplikace. Od 2. února se bude
rekonstruovat pražské hlavní
nádraží. Jedna z nejdelších
a nejrozsáhlejších výluk zasáhne, vzhledem k výjimečnosti.
tohoto nádraží, také nejvíce
cestujících.
Správa železniční dopravní
cesty bude rekonstruovat zastřešení haly nad nástupišti. Práce
se uskuteční po etapách, první
se týká nástupišť 1 až 4. České
dráhy proto od pondělí 2. února
musí přistoupit k úpravám v dálkové i regionální dopravě.
Rychlíky Praha – Děčín (přes Ústí)
Všechny rychlíky v relaci
Praha – Děčín a zpět pojedou
ze zastávky Praha-Podbaba na

Masarykovo nádraží a nebudou zajíždět do holešovického
ani hlavního pražského nádraží. Výjimkou je poslední večerní rychlík v obou směrech,
který nadále pojede na hlavní
nádraží z důvodu zajištění
přestupů z jiných dálkových
vlaků. Příjezdy na Masarykovo nádraží budou vždy dvě
minuty po celé hodině a odjezd
bude naopak osm minut před
celou, cesta z Prahy se tak o 7
minut zkrátí v obou směrech.
Současně se rozšíří počet
víkendových vlaků vedených
jednotkou CityElefant. Ranní
chomutovský rychlík R 601
pojede naopak ze stanice
Praha-Holešovice atypicky
odklonem do stanice Praha
Masarykovo nádraží. zu

Kontejnerů na
baterie bude víc

Ve městě přibudou kontejnery
na použitá drobná elektrozařízení a baterie. Dosud bylo ve
městě takových kontejnerů 16,
v budoucnu jich díky smlouvě
městské samosprávy s firmou
Asekol přibude dalších deset.
Schválila to na svém posledním jednání rada města. Ta
také rozhodla, že se navýší
i počet kontejnerů, kam lidé
odkládají použité oblečení,
obuv a hračky. Vedle čtyřiadvaceti stávajících bude ve městě
rozmístěno dalších dvacet. zu

Některá ustanovení ze zákoníku zmizí
Tento rok přinese několik změn, které by měly
upravit teprve rok platící občanský zákoník.
Takzvaná malá novela by mohla celá začít platit
na podzim roku 2015. Některé paragrafy se ale
mohou změnit mnohem dřív. Rozsáhlá novelizace soukromého práva s sebou přinesla řadu
nedostatků, které se zákonodárci budou alespoň
zčásti snažit napravit už v průběhu roku. Podle
odborníků se však novelizace podobného rozsahu, která nastala začátkem loňského roku, v několika příštích letech nechystá. Přesto drobné
změny české občany čekají už v tomto roce.
„K nejdiskutovanějším změnám patří ty oblasti zaměstnávání mladistvých, zásahů do integrity člověka a změn v oblasti svěřenských
fondů. Nový občanský zákoník například uložil soudům povinnost přezkoumat přes 35 tisíc
případů lidí s omezenou svéprávností do tří let,
tedy do roku 2017. Hrozí ale, že soudy takové
množství případů ve stanoveném termínu pro-

věřit nestihnou. Novela by měla lhůtu prodloužit až na pět let,“ uvedl advokát Jiří Hartmann.
Navržené změny míří do vlády a parlamentu,
všechny by mohly začít platit letos na podzim.
Některé už dokonce v červnu tohoto roku. Například o větší pravomoci, které získali v oblasti
zaměstnávání dětí jejich zákonní zástupci, s největší pravděpodobností opět letos v červnu přijdou. Rok po přijetí zákona, který upravil právo
zákonného zástupce zaměstnance mladšího 16 let
rozvázat jeho pracovní poměr v zájmu nezletilého, se hovoří o jeho zrušení. Školáci by také podle
návrhu znovu mohli uzavírat pracovní smlouvy
před ukončením školní docházky. Úprava zřejmě
čeká i svěřenské fondy.
Ty měly původně sloužit jako „úschovna“
například pro rodiče, kteří chtějí zaopatřit
svého potomka. Do fondu mohou přesunout
majetek, o který se stará správce, než dítě
dosáhne plnoletosti. zu
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Knihovna má maskota
pak různé pohledy.
Malí čtenáři se
pak chodí koukat,
odkud jim napsal
a odpovídají mu.
Takže možná, že
i ten náš knihovník
se pro děti stane
takovým velkým
přítelem a začnou
s ním komunikovat,“ říká ředitel
ústecké knihovny
Aleš Brožek. zu

V únorovém zastavení
v knihovně se již dostáváme
k patě sedmdesátého výročí
knihovny, které se oslaví v listopadu. Bude se týkat regionální literatury, kterou najdete
v malé studovně ve vědecké
části v ulici Velká hradební 49.
Knihovníci pro tuto literaturu užívají pojem „rodinné
stříbro“. Nazývají se tak
předměty, jichž se rodina nezbavuje ani ve
chvíli, kdy tře bídu
s nouzí.
Ústečtí knihovníci
uvedené sousloví používají ve spojení s publikacemi vydanými na
území Ústeckého kraje, především ale v Ústí nad Labem
a jeho blízkém okolí. Mnohé z takových publikací vyšly
v malém nákladu a leckdy se
najdou pouze v naší knihovně.
Ústecké Severočeské vědecké
knihovně totiž ze zákona vyplývá nárok na povinný výtisk
regionální literatury. Znamená to, že regionální publikace
nemusíme kupovat. Jejich vydavatelé jsou povinni doručit
je do naší knihovny do třiceti
dnů od vydání dokumentu.
Zákon je bohužel jedna věc,
ale skutečnost je jiná. Ne každý vydavatel zákon dodržuje,
a tak se o některé regionální
literatuře nemusíme ani dozvědět, abychom ji mohli urgovat. O mnohých regionálních
knihách se dozvíme jen náhodou. Díky hejtmanovi Ústeckého kraje jsme v roce 2006
dostali soubor 73 knih, které
obdržel darem od různých nakladatelů. Jaké bylo naše překvapení, když mezi nimi bylo
pět regionálních publikací,
o nichž jsme neměli ani tušení. Řada regionálních publikací se do fondu knihovny dostane až po mnoha urgencích.
Je zajímavé, že někteří nakladatelé se chovají tak, jako

by jim nevadilo, že jim při neodevzdání povinného výtisku hrozí dost velká finanční
pokuta. Například při získání
publikace s názvem Dopravní podnik města Děčína jsme
knihu do fondu dostali až pod
pohrůžkou udělení pokuty. To
by se ale nemělo stávat. Každý
nakladatel, který vydává regionální dokument, by si
měl uvědomit, že právě
knihovna by tento dokument měla ve svém
fondu mít. Shromažďuje je pro další lidské generace. Někteří
z nich pak zpětně mohou nahlédnout v dokumentech do doby, kdy ještě
nebyli na světě. Naopak potíže
nemáme s členy Severočeského klubu spisovatelů. Jejich
publikace knihovna vydává
společně s nimi a přiděluje jim
mezinárodní číslo ISBN, aby se
kniha dostala do distribučního systému. Proto vás všechny, kteří tento díl seriálu budete číst, ústecká knihovna
prosí: pokud jste sami vydali
nějakou regionální publikaci
či jste se s ní setkali, nezapomeňte připomenout si sobě,
ale i jiným autorům či vydavatelům, aby nezapomněli na zákonnou povinnost odevzdat do
knihovny jeden výtisk.
V současné době poskytuje
ke studiu regionální studovna
téměř sedmnáct tisíc svazků
a kartografických dokumentů
vztahujících se k Ústeckému
kraji. zu
S O UT Ě Ž
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Ve kterém poschodí ústecké
knihovny najdete studovnu s regionální
literaturou?
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 20. 2.
Výherce z minulého čísla: Filip Huml
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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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Seriál: ústecká Severočeská
vědecká knihovna slaví kulatiny
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C e n t r u m p r o z v íř a t a v n o u z i př i Zoo Ú s t í n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Deryl
Pes, kříženec rezavé barvy s bílou bradou a náprsenkou.
Deryl je 2 roky starý kříženec. Dlouho s nikým nekomunikoval,
nyní se jeho stav mírně zlepšil, ale stále je velmi nedůvěřivý.
Z tohoto důvodu nabízíme tohoto pejska zatím pouze
k virtuální adopci.

Dejl
Pes, 40 cm vysoký, kříženec jezevčíka černé barvy, asi 5–6
let starý. Má nekonfliktní povahu, s ostatními psy se nepere.
Zpočátku pobyt v našem centru snášel špatně, ale nyní se
otrkal a je z něj milý a přátelský pejsek. Je čistotný, vhodný
do bytu.

Kevin
Pes, 70 cm vysoký, kříženec černé barvy, černobílá maska na
hlavě, náprsenka a ponožky. Kevin je 1 rok starý, v útulku
je již podruhé. Když byl štěně, adoptovala ho nová panička,
která ho nyní v 1 roce opustila a nejeví o něj zájem. Je velmi
živý a potřebuje vštípit od nového majitele základní výcvik,
aby z něj byl poslušný a pohodový pes. Vzhledem k jeho
velikosti se hodí spíše na zahradu.
Chuck
Pes, 40 cm vysoký, kříženec schi-tzu krémové barvy, černá
morda s bílou bradkou, asi 3 roky starý. Tento pejsek je
typický představitel svého plemene, ze začátku je nedůvěřivý,
ale pokud si nový páníček jeho důvěru získá, bude v něm mít
kamaráda do nepohody. Chuck není vhodný k dětem, je spíše
zvyklý na zahrádce u domu.

INZERCE

Již 18 let
s vámi!
Podlahové studio
moderních trendů
a tradiční kvality
PACINA - PODLAHY s.r.o., Bozděchova 97/2, Ústí. n. L.
mobil: +420 603 232 972, e-mail: obchod@pacina.cz
Otevírací doba: Po–Pá 900–1700
www.pacina.cz

Rekonstruujete
byt, stavíte dům
a potřebujete
novou podlahu
nebo dveře?
Navštivte naše
podlahové
studio, kde Vám
nabídneme široký
výběr všech druhů
podlahových
materiálů
a interierových
dveří.

&
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Ústecká knihovna letos slaví 70.
let své existence.
A jako dárek si dala
maskota, dřevěnou
loutku knihovníka.
„V knihovně jednoho
dánského městečka
mají velkou figurínu
medvěda, který je
tam celý rok, kromě
léta, kdy se dětem
řekne, že odjel,
cestuje. Posílá jim
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jarní akce pro živnostníky
1+2 zdarma

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

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

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

3 prezentace za cenu jedné

mediální partner

Ceny pro oblast Ústecka od 3500 a pro oblast
Ústecka a Teplicka od 4600 Kč dle četnosti
Informace: tel. 602 464 749, 734 580 069

SC-350086/01

SP2015/3

MC20150120

info@mediaconcept.cz, obchod@zitusti.cz
www.zitusti.cz
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