zdarma
zář í 2015
www.zitusti.cz

Petr Štěrba
a Martin Bauer
Výrobci lyží
si ťukali na čelo
STRANY 8–9

REALITNÍ POHOTOVOST

S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

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.
www.sarto.cz
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Chcete zjistit cenu
Vaší nemovitosti
a bezpečně prodat?

KULTURA

více na www.zitusti.cz
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Tip Jiřího
Imlaufa
Nechci rovnou
říkat, že se
blýská na časy,
ale Ústí se
tohle léto trochu probudilo,
oproti minulým neutěšeným létům,
aspoň na svoje
poměry. Už na jeho začátku se
otevřela ulice a piazzeta před
kinem Hraničář, pokračovalo
to otevřením Boxu na nábřeží,
hned vedle cyklostezky pod
Benešovým mostem. V mušli
v Městských sadech se během
prázdnin hrálo blues. Ale ty
tipy. V plné síle se rozjíždí
Činoherní studio a chystá
premiéry, tou první budou
14. září My děti ze stanice
Zoo. Kdo ještě neviděl skvělé
Zkrocení zlé ženy, má možnost
19. a 21. září. Na začátku září
už to začalo žít před Hraničářem (Babí léto na ulici končí
12. září, potom se v Hraničáři
rozjede program s koncerty
a filmy, třeba 14. září tady budou hrát Kalle, štika mladého
českého indie písničkářství,
10. září promítají hořkosladký
Felliniho Amarcord a 29. září
premiérový film o Filipu Topolovi Takovej barevnej vocas
letící komety. Ve zmíněném
Boxu na nábřeží se 9. září bude
promítat další slavná klasika,
horor Shining a pod stejným
mostem zahrají 12. září WWW,
kteří před pár týdny vystupovali v New Yorku. Není to zlý.
Vypadá to na blýskání, mohla
by přijít bouřka.
Jiří Imlauf, Houpací koně

Kam vyrazit na Ústecku
Motoareál Chabařovice
19/9		 Autocross
19/9		 Hudební večer v Pivnici 13
26/9		 Nedělní všeobecná burza
26/9		 Jawa sraz
3/10		 Speedway Mini Cup
10/10 Flat Track a MČR 125 ccm
17/10 Autocross finále
Autopoint Cup 2015
24/10 Hudební večer v Pivnici 13
25/10 Nedělní všeobecná burza
31/10 Chabařovická Struna 2015
KD Zátiší
7/11		 Ukončení Motosezóny 2015
14/11 Hudební večer v Pivnici 13
12/12 Vánoční Mozaika 2015
KD Zátiší
19/12 Hudební večer v Pivnici 13
Galerie OKO
od 8/9 Výstava fotografií
Miroslava Habra: Nepál
Zámek Velké Březno
12–13/9 Dny evropského dědictví
12/9 2100 Noční prohlídka
23/9 1900 Michal Hašek hraje
Beethovena
26–27/9 Zámek v květech
26/9 2000 Noční prohlídka
Rozhledna na Malém Sedle
3/10 1400 1. Střekovská drakiáda
Připraveny jsou soutěže pro děti
a drobné odměny. Hlavní soutěží bude
soutěž o nejhezčího draka.
Zoo
13/9		 Cesta kolem světa / Jižní Amerika
26–28/9 Václavský kvíz
28/9		 Cesta kolem světa / Evropa
Dům kultury
11/9 1745 Zahájení tanečních kurzů
pro mládež
19/9 2000 Rybičky 48, UDG
15/10 1900 Monology Vagíny / divadelní hra
Národní dům
11/9 2000 Marilyn Oliver Band
19/9 2030 Retrodiskotéka s tombolou
22/9 2000 Jazz Vitamin Trio
23/9 2000 Pavel Větrovec Company

Skanzen Zubrnice
17–18/10 Podzim na vesnici
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 30/9 Když Vánoce, tak Rybovka
W. Churchilla 3
20/9–6/10 Seňor Niagára –
Eduard Ingriš / W. Churchilla 3
do 24/11 Sedmdesát let
ústecké knihovny
W. Churchilla 3, Velká Hradební 49
Akce
Dny evropského kulturního dědictví
W. Churchilla 3
9/9 1700 Záchrana Benešova mostu
v květnu 1945
15/9 1700 Zajímavosti z historie
ústecké knihovny
11/9 1700 Listování.cz: Včelí medvídci
11/9 1900 Zpátky ve hře
16/9 1700 Seňor Niagára
22/9 1700 Island
23/9 1700 Radioamatér na cestách
29/9 1700 Kapverdské ostrovy Boa Vista
30/9 1700 Mozaika k sedmdesátce
knihovny: Vesmírná odhalení
Činoherní studio
16/9 1100 My děti ze stanice ZOO
veřejná generálka
18/9 1900 My děti ze stanice ZOO / premiéra
19/9 1500 Býk Ferdinand / Zažít město jinak
19/9 1900 Zkrocení zlé ženy
21/9 1000 Zkrocení zlé ženy
22/9 1900 My děti ze stanice ZOO
28/9 1900 Don Quijote
29/9 1900 Marlene Dietrich
Severočeské divadlo
10/9 1900 Nabucco
11/9 1900 Rodina je základ státu
13/9 1700 Hvězdné manýry
15/9 1000 Prodaná nevěsta
17/9 1900 Labutí jezero
19/9 1900 Blaník / Divadlo Járy Cimrmana
20/9 1500 Láry, fáry
21/9 900 Indiáni ze šuplíku
21/9 1900 Cigáni jdou do nebe
22/9 1900 Slavné filmové melodie
23/9 1500 Někdo to rád…
29/9 1900 Prodaná nevěsta
30/9 1900 Krásná Helena

Muzeum
Akce
17/9 1600 Muzeum čte dětem
17/9 1900 Od klasiky k jazzu
23/9 1700 Jan Hus a Martin Luther 5. Díl
30/9 1800 Vernisáž výstavy
Tenkrát na severozápadě
1/10 900–1700 Mezinárodní den seniorů
4/10 900–1600 Světový den zvířat
4/10 1000–1600 Mykologický den
Výstavy
do 4/10 Nezranitelná armáda
značky Baťa
23/9–1/11 Výstava soutěže
architektonických návrhů
nové budovy CPTO UJEP
do 30/9 Bombardování 1945
do 30/9 Jiří Svoboda, tužkou,
pastelkou, štětcem
do 30/9 Hořcovité na Ústecku,
minulost a současnost
do 15/11 Fotograf Adolf Čejchan
do 29/11 Made in Lego
do 31/1 Staré pověsti české
do 17/1 Shůry
do 31/12 Newseum
od 1/10–17/4 Tenkrát na severozápadě
Týdny pro duševní zdraví 2015
10/9–10/10
10/9		 1000–1700 Lidické náměstí
Veletrh sociálních služeb
10/9		 1900 Fokus kafe
Směj se Workshop
14/9		 1700 Galerie Deska
Kakalík
15/9		 1900
Severočeské divadlo opery a baletu
Studio dva
16/9		 1700 Fokus kafe
Mojka Dejmková
a Jana Boučková – Dvě ženy
18/9		 1600 Fokus Labe
Zahradní slavnost
21–26/9 Fokus kafe
Filmový týden
28/9		 1930 Hraničář
Rádio Ivo – Život nedoceníš
29/9		 1800 Fokus kafe
Richard Loskot –
Nějaké překvapení
30/9		 1000–1600 Muzeum města
Ústí nad Labem, Císařský sál
Nechceme se bát psychiatrie

Úderem poledne se 19. září
otevřou brány velkobřezenského pivovaru. Veřejnost si může prohlédnout
zákulisí výroby piva při
Dni otevřených dveří.
„Zároveň jsme připravili
bohatý kulturní program
a na své si přijdou i děti,“
říká Lubomír Machoň z pořadatelské agentury DreamPro.
V hlavní roli ale bude pivo.
Na co se mohou těšit
návštěvníci Dne otevřených
dveří ve velkobřezenském
pivovaru?
2

Hlavně se mohou těšit milovníci piva na
svého Březňáka, pro
všechny je připraven
i bohatý program.
Návštěvníci se mohou
těšit na ústeckou kapelu Stará škola nebo
Petra Luftnera s kapelou, Wanastowi vjecy revival,
Kabát revival nebo Walda Gang.
Den otevřených dveří pak zahájí Těžkej pokondr. Během dne si
návštěvníci mohou prohlédnout
samotný Pivovar Velké Březno
a pro jednoho vyvoleného také
čeká roční renta 2 piv denně.

Do Velkého Března bude prý
jezdit kyvadlová doprava?
Pro lepší dostupnost do
Velkého Března je i letos
připravena kyvadlová doprava, a to z Ústí nad Labem od
divadla a z Děčína od hlavního nádraží. Autobusy jezdí od
11:45 až do konce – pozdních
nočních hodin. Návštěvníci se
tak dostanou na akci samotnou i zpět.
Jaké akce chytáte do
konce roku?
I když to tak nevypadá a léto
ještě neskončilo, již nyní se

připravujeme na zimní akce,
a to speciálně na vánoční
večírky a silvestrovské party
pro firmy a hotely, což je
naše primární zaměření.
Navrhnout téma, zajistit
umělce a techniku, vše toto
poskládat dohromady, aby
si hosté mohli již jen užívat
ten svůj večer.
Pro veřejnost připravujeme
ve spolupráci s městem Ústí
nad Labem program na Vánoční trhy, kde jsme již třetím rokem členi realizačním týmu.
Aktuální akce a projekty jsou
na www.dreampro.cz. lm
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Velkobřezenský pivovar odhalí zákulisí výroby piva
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Líbila se vám
sezona na Miladě?

Půlmaraton omezí dopravu

Pavel Kuchyňka
41 let, manažer
Ústí nad Labem

Na Miladě jsem
s rodinou byl. Až
tam bude pořádné zázemí,
bude to ideální koupání v přírodě. Ale příjemná je Brná.
Martina Pavlová
22 let, operátorka
Ústí nad Labem

Na Miladě jsem
letos byla několikrát. Vadí mi tam ale nedostačující zázemí. Člověk
si tam nemůže koupit nic
pořádného k jídlu a prostě
do příštího roku to chce
hodně vylepšit, aby tam lidé
začali jezdit ve velkém.
Klára Krpatová
20 let, studentka
Ústí nad Labem

Až bude zase opravená plavecká
hala, budu chodit tam. Jinak
na Miladu nejezdím. Do rybníku vlezu jen v Pardubicích,
kam často jezdím. O Miladě
se říká, že je to tam hezké,
ale že to tam není pro lidi
moc upravené, chybí třeba
stánky s občerstvením.
Alena Krůtová
50 let, administrativní
pracovnice
Ústí nad Labem

Na žádná koupaliště nejezdím, máme bazén
u domu.

Ústeckého půlmaratonu se letos má zúčastnit na 5 700 běžců. foto: zu

Ústí nad Labem - Na výrazné omezení se musí 12. září připravit
obyvatelé Ústí nad Labem
i řidiči, kteří chtějí městem
projet. Kvůli pátému ročníku
Ústeckého půlmaratonu bude
uzavřena velká část ústeckého
centra, most Edvarda Beneše
a přiléhající části Střekova.
Omezené bude i fungování
městské hromadné dopravy.
„Prosíme, aby tato omezení lidé pochopili,“ uvedl Carlo
Capalbo, předseda organizačního výboru závodu. Letos se
ho aktivně zúčastní 5 700 běžců z celého světa, z toho 2 100
účastníků v rodinném běhu.

Do centra města tradičně dorazí i tisíce běžeckých fanoušků.
Většina centra města bude pro
automobily nepřístupná již od
šesti hodin ráno. Bude zde i zákaz parkování. Ulice se plně
otevřou kolem 19:00.
Centrem města nebudou
moci projíždět autobusy a trolejbusy. Dopravní podnik připraví náhradní řešení.
Ústecký půlmaraton se poprvé konal 18. září 2011. I přes
to, že je mu teprve pět let, je za
svou kvalitu držitelem prestižní zlaté známky Mezinárodní
asociace atletických federací.
Více na www.zitusti.cz

www.facebook.com/zitusti.cz
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 30. 9. 2015
Žít Ústí, zpravodajský
a servisní magazín pro oblast Ústecka.
V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek
domácností prostřednictvím České pošty s. p.
Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru
města Ústí nad Labem, v předprodeji Severočeského
divadla opery a baletu, v Pivovarské šenkovně
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod číslem MKČRE21614.
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SLOU P EK

Pozor na myslivce,
mají motivaci
Možná to znáte
ze svého zaměstnání. Když
šéf potřebuje
s něčím rychle
pohnout, často
motivuje zaměstnance cílovou odměnou. Tu
práci byste stejně museli
udělat, ale jsou-li na obzoru
peníze navíc, jde to lépe.
Podobnou motivaci teď
mají myslivci. Radní jim za
každého zastřeleného divočáka dají 300 korun až do
výše 10 000 korun na myslivecké sdružení. Těch je
na Ústecku šest, a tak může
být za odměnu složeno až
198 prasat. Tleskám, protože znám spoustu domkařů
a zahrádkářů, kterým divočáci rok co rok devastují zahrádky, přemnožená zvířata
dokonce pronikají do parků
a na dětská hřiště.
Ale pozor. Myslivecká
kanonáda proběhne na nehonebních pozemcích, čili
mimo hluboký les. A tak
doporučuji zvýšenou opatrnost mileneckým párům,
trávícím večery na loukách
pod lesy, nepodnikat hry na
schovávanou v remízkách
a už vůbec ne hravé chrochtání pro pobavení dětí
v tmavých koutech parků.
Hezké září a... lovu zdar!
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

Kia Sportage Active 1,6 GDI 4 x 2. Kombinovaná spotřeba 6,8 l/100 km. Emise CO2 158 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.
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realcentrum cars s.r.o.

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.cz
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více na www.zitusti.cz

Onkologie se
dočkala oprav

Úvěr bude jen na vracení eurodotací

Bukov – Péči Komplexního onkologického centra Masarykovy
nemocnice sice ročně vyhledá
kolem 30 tisíc lidí, ale její
budova byla ještě nedávno taková, jako když ji v 70. letech
minulého století dokončili.
Nemocnice před rokem zahájila rozsáhlou rekonstrukci, jejíž
první etapa právě skončila.
Nejdůležitější byla stavba
stínící kobky pro v pořadí
druhý lineární urychlovač na
ozařování zhoubných nemocí.
Ten musela Krajská zdravotní koupit, aby si pracoviště
zachovalo statut Komplexního onkologického centra.
Nové vybavení za 42 milionů
korun získalo díky evropským
dotacím i oddělení nukleární
medicíny. ČRo Sever

Ústí nad Labem – Na
podzim bude v Ústí
finišovat řada projektů
týkajících se zejména
dopravy. Podle primátorky Věry Nechybové
se nakoupí nové trolejbusy a budou rekonstruovat zastávky.

Páni kluci se
vrací do Zubrnic
Zubrnice – Krajští radní přiklepli
Zubrnické museální železnici
200 000 Kč na provoz jejích
historických vlaků. Nejbližší
jízdy, a to dokonce parního
vlaku, se uskuteční 19. a 20.
září. V sobotu 19. září se tu
bude vzpomínat na natáčení
filmu Páni kluci, který se před
40 lety točil mimo jiné i na
zubrnickém nádraží. Na akci
přijedou i někteří herci z filmu,
budou se přehrávat některé
oblíbené scény. Parní vlak
bude jezdit po oba víkendové
dny mezi Střekovským nádražím a Zubrnicemi. vv

Proč si chce město formou takzvaného kontokorentu vypůjčit dalších
200 milionů korun?
Kontokorent bude připraven
výhradně ke krytí neočekávaných výdajů v podobě takzvaných korekcí, tedy nařízení odvodů z neoprávněně čerpaných
evropských dotací v minulých
letech. V minulosti docházelo
k řadě řekněme přehmatů
a hrozí, že za některé projekty
bude Ústí muset vracet peníze.
I když já se snažím s dotačním

úřadem jednat,
aby ty sankce
byly co nejnižší,
ideálně žádné.
Podle opozice jde
spíš o další úvěr,
přičemž Ústí je
už dost zadlužené.
To je nesmysl.
O využití kontokorentu na provozní výdaje
města či organizací jím vlastněných a řízených se neuvažovalo, a ani neuvažuje! Pouze
hledáme řešení, aby nebylo
ohroženo cash flow města.
Kontokorent by ale mohl být
použit až v tom případě, když by
město nejprve využilo své stávající rezervy. Částky z kontokorentu čerpané podléhají schválení – do výše 5 milionů korun
o nich rozhoduje rada města,

Dikobrazi se po dvaceti letech
vrací do ústecké zoo
Krásné Březno – Ústecká zoo
otevřela nový výběh v horní
části zahrady. Jeho obyvateli se
stali dikobrazi, kteří se představili návštěvníkům zoo opět
po 20 letech. „Samici jsme
získali ze Zoo Olomouc, kde se
letos v květnu narodila jako
jedináček. Do naší zoo dorazila
v úterý 1. září. Půlroční samec
dorazil ze Zoo Praha,“ uvedla
vedoucí zoologického útvaru
Petra Padalíková. tz

sumy nad 5 milionů schvaluje
zastupitelstvo.
Chystá město na podzim nějaký investiční projekt?
Finišují investice projektů
IPRM Mobilita. V říjnu bude
dokončena obnova vozového
parku Dopravního podniku, a to
celkem o 26 nízkopodlažních
trolejbusů. V listopadu 2015
skončí rekonstrukce 51 trolejbusových zastávek a k tomu
bude dobudováno obratiště trolejbusů v centru města a také
dokončena modernizace točny
na Severní Terase. Na všechny
tyto projekty byly využity dotace ROP Severozápad – například v případě obnovy vozového
parku trolejbusů šlo o částku
117 335 510 Kč. Na rekonstrukci
a modernizaci zastávek MHD
přispěl ROP Severozápad sumou 27 775 219 Kč. zu

Milada může získat
peníze z ekomiliard
Chabařovice – Obce sdružené ve
Svazku obcí Milada, tedy včetně
Ústí, by chtěly na další úpravy
kolem jezera Milada získat peníze z takzvaných ekomiliard, které jsou určené na rekultivace.
Obce se se svým požadavkem
chtějí obrátit přímo na vládu. Ta
bude mít totiž na podzim výjezdní zasedání v Ústeckém kraji.
Jezero už veřejnost od začátku
léta využívá, stále tu ale není
elektřina nebo kanalizace. Také
je nutné dobudovat cesty. zu

P ORA D NA

Rehabilitace doma zkracuje dobu rekonvalescence

Do portfolia činností vaší
agentury patří nově i rehabilitace v domácím prostředí. Jak
přesně tato služba probíhá?
4

Za klientem domů dochází
kvalifikovaný fyzioterapeut.
Cvičení probíhá podle stanoveného plánu, který se řídí
podle doporučení ošetřujícího
lékaře. Veškerá péče je zcela
individuální, s ohledem na
konkrétní požadavky každého
klienta.
V čem je „domácí rehabilitace“ výhodnější?
Hlavním přínosem rehabilitace v domácím prostředí je
zpomalení ztráty funkčních
schopností klienta, udržení
jeho soběstačnosti a prevence
imobilizačního syndromu,
který vzniká při dlouhodobém
omezení pohybu. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého
je pečováno v jeho domácím
prostředí, se doba zotavení
výrazně zkracuje a chronicky

nemocní se lépe vyrovnávají
se svým handicapem a lépe
přijímají svoji životní situaci.
Postaráte se o pacienta,
i když potřebuje odvézt
k lékaři?
Rozhodně. Přepravu nemocných z domova k lékaři jsme
zavedli právě na základě
požadavků našich klientů.

Jak to probíhá a kdo si vás
může objednat?
Našimi speciálními vozy
přepravujeme nemocné
všech věkových skupin
a nejrůznějších typů onemocnění. Náš řidič pacienta
vyzvedne doma, odveze
k lékaři a doprovodí ho do
čekárny. Po vyšetření ho zase
odveze zpět domů. Cestou
také může vyzvednout léky
v lékárně. Dopravu k lékaři
si pacient musí zaplatit.
Podle toho, kde na Ústecku
bydlí, se cena pohybuje od
60 do 80 korun. pr
KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz
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Ústecká agentura domácí
péče ACME neustále obnovuje paletu svých činností.
Vedle domácí zdravotní péče,
hospicové péče a neveřejné
dopravy nabízí nejnověji také
rehabilitační péči v domácím
prostředí. Ve vyspělých zemích je domácí rehabilitační
péče považována za nedílnou
součást zdravotního systému.
Podle jednatelky agentury
ACME Štěpánky Tomsové je
tato služba vhodná pro pacienty všech věkových kategorií, kteří vyžadují krátkodobou
pomoc v době rekonvalescence po akutních operačních
výkonech nebo úrazech.
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Labe je plné nebezpečného PCB

Terasa má starostku
Severní Terasa – V čele Severní
Terasy od září stojí Renata
Zrníková, která před tím
byla místostarostkou tohoto
městského obvodu. Funkci si
prohodila s exstarostou Pavlem Dufkem, který obsadil post
neuvolněného místostarosty.
Oba patří k části zastupitelů
zvolených za ANO, kteří v červnu stáli za změnou ve vedení
Ústí. Dufek se stal náměstkem
primátorky a seděl tak na dvou
židlích. „Je to časově náročná
funkce,“ vysvětlil svoji rezignaci i fakt, proč je nyní neuvolněným místostarostou. lu

Ťok: Dálnice D8
bude v roce 2016
Ústí nad Labem – Dálnice D8 do
Německa bude zprovozněná
před koncem příštího roku.
Alespoň to na setkání s německým ministrem dopravy
Alexandrem Dobrindtem řekl
jeho český protějšek Dan Ťok.
„Vláda udělala všechny kroky
k tomu, aby odstranila všechny administrativní překážky,
odsouhlasila řízení bez uveřejnění na odstraňování sesutého
svahu,“ řekl Ťok. ČRo Sever

Odebírání vzorků vody a sedimentu z Labe. foto: lucie valášková/čro sever

Ústí nad Labem – Do labské vody
se někde u Ústí uvolňuje velké
množství jedovatých polychlorovaných bifenylů. Kde se
přesně vzaly, se nyní snaží zjistit jak Česká inspekce životního prostředí, tak ekologové.
Hygienici nedoporučují lidem
se v řece koupat ani konzumovat odtud ryby.
Na jed v řece upozornil měřicí
přístroj instalovaný v Děčíně.
Zatímco v únoru zaznamenával
koncentrace kolem 100 mikrogramů na kilogram, v květnu to
bylo již téměř 4 tisíce mikrogramů. „Zvýšené jsou obsahy polychlorovaných bifenylů v labské
vodě od Ústí nad Labem po státní hranici,“ uvedla mluvčí Povodí
Labe Jana Burianová. Po zdroji
pátrají i ekologové. „Vzorky po-

šleme do laboratoří. Konkrétně na Vysokou školu chemicko-technologickou, kde proběhne
většina analýz,“ uvedl Jindřich
Petrlík z Arniky. Ekologové se zaměřili na okolí Spolchemie a na
ústeckou čističku. lu
INFO
Co jsou polychlorované bifenyly
• PCB jsou nebezpečné pro lidský
organismus, pokud je dlouhodobě
vystavený i nízkým dávkám, protože
mají tendenci se v těle hromadit.
• Způsobují zejména rakovinu slinivky
břišní a jater. Do těla se dostávají
především konzumací potravin,
jako je mléko a ryby.
• Výroba PCB je v České republice
přes 30 let zakázaná.
• Celosvětový zákaz jejich používání
platí od roku 2001.

Kraj vypisuje stipendia
pro vysokoškoláky
Ústí nad Labem – Celkem dva miliony korun uvolní Ústecký kraj
na dvanáctý ročník stipendijního programu pro studenty
vysokých škol. Peníze budou
rozděleny mezi stovku vysokoškoláků, kteří se zavážou, že po
skončení studia budou tolik let,
kolik pobírali stipendium, pracovat v Ústeckém kraji. Přijímání
žádostí do programu začíná
15. září a končí 13. října. vv

Ústí koupí akcie fotbalu

Ústí nad Labem – Jediným vlastníkem FK Ústí nad Labem má
být město Ústí nad Labem.
Radnice, která je většinovým
majitelem klubu, se dohodla
s vedením FK Teplice, že koupí
zbývajících 98 akcií. Radní již
souhlasili, nyní vše musí schválit zastupitelé. Krok má pomoci
ústecké fotbalisty dostat ze
špatné finanční situace. Podle
dohody by město za akcie mělo
zaplatit 850 tisíc korun. lu

INZERCE

přímý zásah

78 000
domácností

Redakční příspěvky

redakce@zitusti.cz/zitteplice.cz
Příjem inzerce

obchod@zitusti.cz/zitteplice.cz

info@mediaconcept.cz
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Doručování, poptávky, nabídky

Volejte 733 215 723

MC2015127

HLEDÁ A ME
PRACOVNIÍ K Y
NA ROZNOS
LETÁ A KUŮ
A INZERTNIÍ C H
NOVIN!

STD Donivo a.s. nabízí práci řidičům MKD
Dopravní společnost s více než
500 kamiony rozšiřuje vozový park

MC2015119

Senec: telepun@std.sk•www.std.sk•+421 908 672 303

MC2015123

• platové podmínky 45 - 55 € (1215 - 1485 CZK) / DEN
včetně víkendů + základní plat
• dodržení výplatních termínů - pravidelně 25. den v měsíci
• adekvátní finanční ohodnocení (základní mzda + diety + odměny)
• jízda podle předpisů nařízení 561/2006
• 4 týdenní pracovní turnus + týden volno
• plně vybaven tankovacími
a platebními kartami
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z radnice

Stadion projde
úpravami
Bukov – Šatny pro mládež
včetně sociálního zařízení
a prostory pro rozcvičení
by měly být vybudované
v bočních tribunách A2
a A3 městského stadionu. Umožnit by to měla
částka 11 900 000 Kč,
kterou chtějí ústečtí radní
uvolnit z městské pokladny.
Úpravami těchto tribun
bude definitivně dokončen projekt úprav tribun
stadionu, ke kterému bylo
stavební povolení vydáno
už v roce 2011. Zatím se
podařilo zrealizovat jen
první etapu toho projektu,
která spočívala ve vybudování sociálního zázemí pro
diváky a občerstvení. zu

Rozšířený provoz
sběrného dvora
Všebořice – Během zkušebního prodlouženého sobotního a zavedení nedělního
provozu ve sběrném dvoře
ve Všebořicích od ledna
využilo kolem sedmi set
lidí, kteří tu odevzdali více
než 200 000 kil odpadu.
Město se proto po dohodě
se společností AVE, která
má odpadové hospodářství
na starost, rozhodlo prodloužit až do konce října.
Město bude společnosti
AVE za prodloužený víkendový provoz měsíčně platit
asi 31 tisíc korun. vv

více na www.zitusti.cz

Sportovní šeky budou na tisíc korun
Ústí nad Labem – Sportovní kluby
by mohly v příštím roce dostat více peněz na celoroční
činnost mládeže. Radní totiž
zastupitelům navrhují, aby
věnovali na sportovní šeky
plných tisíc korun na jedno
dítě. Dosud je částka o dvě stě
korun nižší. O tom, kterému
klubu peníze půjdou, rozhodují
rodiče dětí.
Každé dítě by podle návrhu
mělo dostat dva pětisetkorunové šeky. I s příslušnými identi-

fikačními údaji by je daly klubu či klubům registrovaným
ve sportovních svazech, které
navštěvují. Ty by za ně od města dostaly peníze. „Novinkou
je, že tuto dotaci mohou získat
i děti ze spádových oblastí Ústecka, pokud jsou zaregistrovány ve sportovních svazech
a dochází pravidelně na tréninky klubů na území města,
či zde chodí do školy,“ uvedla
mluvčí města Romana Macová. Kluby by za peníze také

Masarykova nemocnice
školí na nejnovějším robotovi
Severní Terasa – Ústecká Masarykova nemocnice opět začne
školit lékaře v tom, jak provádět robotické operace. Nové
školicí středisko navazuje na
tradici původního, které skončilo kvůli starým přístrojům. Nyní
je Ústí zase na světové špičce.

„Na jaře se nám podařilo získat nejnovější typ robota se dvěma konzolemi. Na jedné může
být operatér a na druhé ten,
který se školí. Jsme zatím jediní,
kdo podobný přístroj v Česku
má,“ řekl primář Centra robotické chirurgie Jan Schraml.
Učit se v ústeckém středisku
mají lékaři jak z Čech, tak
z celého světa. lu
INFO
Ústecké robotické centrum
• existuje od roku 2008
• lékaři na něm provedli přes 1800
operací

Po pianu a šachách přichází stolní tenis
Ústí nad Labem – Piana a šachové stolky k volnému využití, které se
nedávno objevily v centru Ústí nad Labem, brzy doplní ještě stoly
na ping-pong. Jde o další projekt občanského aktivisty Václava
Pištory s názvem Pinčes ve městě. Stoly by chtěl Pištora umístit
především na sídliště. Mohly by být už na jaře. zu

nově mohly pořídit dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tisíc
korun. lu
D OTACE
Radní také zastupitelům rozhodují rozdělit přímé dotace pro preferované
sporty. Nejvíce, 7,3 milionu korun, půjde
do hokeje, fotbalisté mají dostat o milion méně. Basketbalisté a volejbalisté
dostanou 4,5 milionu korun. Rada nově
navrhla zařadit do preferovaných sportů florbal a dát mu 1,5 milionu korun.

Myslivci dostanou
peníze na divočáky
Ústí nad Labem – Podpořit snížení
výskytu černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí se
rozhodli radní města finančním darem. Jeho příjemci mohou být myslivecká sdružení
Labské stráně-Malečov, Nový
Dvůr Spomyšl, Němčí-Malečov,
Chvalov-Přemyslovka, Diana,
Jedlová hora. Rada schválila
za každý složený kus dar ve
výši 300 Kč, nejvýše však
10 000 Kč na jedno myslivecké
sdružení v roce 2015. zu

Zahrádky budou
i na splátky
Habrovice – Zahrádkáři z osady
u Habrovického rybníka si budou moci pozemky pod svými
chatkami koupit i na splátky.
Město je prodává za cenu stanovenou soudním znalcem na
800 Kč za metr čtvereční s tím,
že respektuje předkupní právo
vlastníka stavby. zu

Školy už nebudou muset bojovat o žáky a bát se slučování

Jaké jsou největší problémy
školství v Ústí?
Do prvních tříd v Ústí nastoupilo cca 1200 prvňáčků, kteří
dostali od města příspěvek ve
výši 2000 Kč na školní pomůcky. Největší problémy vidím
v nedostatku financí na rekon6

strukce škol výměny oken,
zateplování,
rekonstrukce
sportovišť
a další. Chybí
peníze na
asistenty, je
nedostatek
asistentů na
2. stupni základních škol.
Navýšení rozpočtu ministerstva školství je nutné. Školství
je od roku 1990 nedostatečně
financované. Doufám, že se
vláda podle toho bude chovat.
Peníze do školství, jsou peníze do budoucnosti národa.
Připravovaná změna systému
financování je na místě. Školy,
aby byla zachována jejich

provozní existence, nebudou
muset svádět boj o žáka slučováním, snižováním nároků
a kvality.

poskytnout i odpovídající
společenskou prestiž.

Není v novele navrhovaný povinný rok ve školce jen zbavením odpovědnosti rodičů za
Samostatnou kapitolou jsou
výchovu?
mzdy učitelů. O kolik by se
měly zvýšit, když se odrazíme Poslední rok před zahájením
školní docházky by všechny
třeba od minimální mzdy?
Platové podmínky učitelů jsou děti měly mít co nejkvalitnější
přípravu na úspěšný začátek
opravdu nedostatečné, ukav 1. třídě. Zkušenosti, které
zují to i srovnání s ostatními
evropskými zeměmi. Měl by to s tímto máme, stejně, jako
zkušenosti z ostatních evropbýt troj až čtyřnásobek minimální mzdy. Navýšení o 3% od ských zemí ukazují, že kvalitní
předškolní vzdělání bývá
ledna 2016 je spíše vyrovnání
zárukou úspěšného zapojení se
propadů z minulosti. Společenská odpovědnost pedagogů dítěte do školního vzdělávání.
K diskuzi ještě bude otázka donení úměrná podmínkám,
statečné kapacity mateřských
kterých se jim dostává. Chceškol, stejně jako platové ohodme-li kvalitní učitele udržet
nocení učitelek ve školkách. r
a nové získávat, musí jim stát
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Ústí nad Labem – Školní
rok v Ústí odstartoval
úspěšně. Celý resort
školství čekají v příštím
roce velké změny. Právě
totiž finišuje novela
školského zákona. Podle
poslankyně a členky
školského výboru poslanecké sněmovny Gabriely Hubáčkové (KSČM) je
změna systému financování školství na místě.
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Inovační líheň Nupharo jde pomalu do finiše
Areál technologického parku
Nupharo u Žďárku u Ústí nad
Labem se blíží svému dokončení. Má jít o areál jedinečný
nejen v rámci Ústeckého kraje,
ale i celé republiky. Investoři,
mezi které patří i stát, si od
něj slibují podporu podnikání
v regionu a především nové
nápady v oblasti chytrých
a zelených technologií a jejich
komercializace. V červenci si

Kde hledat
řemeslníka?
Najít řemeslníka, zejména
takového, který se zabývá
něčím nezvyklým, jako je třeba
umělecké řemeslo, je někdy
pěkný oříšek. V hledání může
pomoci Katalog řemeslné výroby, který vloni vydal Ústecký
kraj. Řemeslníci jsou zde seřazeni podle okresů a najdete
tu především drobné výrobce
kožedělných, dřevěných nebo
kamenických předmětů nebo
drobné zpracovatele zemědělských produktů. Katalog najdete na webu Ústeckého kraje
nebo na webu Brána do Čech.
Letos chystá kraj katalog nový,
snad i obsáhlejší. zu

Park se orientuje také na
spolupráci s univerzitami,
Dopravní fakulta ČVUT v Děčíně už chystá pro Nupharo tři
projekty. V srpnu zase v areálu
dva týdny pobývali studenti pražské Anglo-americké
univerzity a americké Virginia
Commonwealth University
Richmond, kteří tu spolupracovali na jednom z projektů
Nuphara. vv

přijel park prohlédnout také
premiér Bohuslav Sobotka.

Mezi finalisty Firmy roku
je i zástupce z Ústecka
září. Firma a Živnostník roku
Ústeckého roku pak budou
region reprezentovat na celorepublikovém finále na konci
roku. vv

Pořadatel odborné ankety
Firma roku a Živnostník roku
Ústeckého kraje už vyhlásil
v obou kategoriích desítku
finalistů. Do kategorie Firma
roku se probojovala také jedna
společnost z okresu Ústí nad
Labem. Jde o společnost LacoPlast, s. r. o. z Trmic, která se
zabývá jednak výrobou plastových výlisků, soustruhováním
kovových součástek a práškovým lakováním. Před pěti lety
se LacoPlastu podařilo krajské
kolo Firmy roku vyhrát. Jak
si bude stát letos, se dozvíme
na oficiálním vyhlášení 24.

Finalisté
A D H, s. r. o.
ARMEX ENERGY, a. s.
HIT OFFICE, s. r. o.
Good Sailors, s. r. o.
JB Group, s. r. o.
JVB Engineering, s. r. o.
LakoPlast, s. r. o.
R A C, s. r. o.
TFP Interiér, s. r. o.
UNIFRAX, s. r. o.

Využijte stipendia
Krajské zdravotní
Celkem 7 tisíc korun na
jeden akademický rok nabízí
studentům medicínských
oborů Krajská zdravotní, a. s.,
která sdružuje pětici krajských nemocnic. Stipendijní
program pro akademický rok
2015/2016 je pro studenty pátých a vyšších ročníků studia
v oborech lékař a farmaceut.
Pro studenty 3. ročníků studia
také v oborech radiologický
asistent a všeobecná sestra.
Podmínkou pro stipendium
je mimo jiné závazek k práci
v Krajské zdravotní. Přihlásit
se ke stipendiu je možné do
9. října. zu

Chemička je v komoře
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu byl přijat za člena
Česko-německé hospodářské
komory. „Členstvím v komoře získá ústecká chemička
podrobnější a operativnější
informace o obchodních partnerech a také nový komunikační kanál v rámci kontaktů
s potenciálními klienty na trhu
našich západních sousedů,“
uvedla mluvčí společnosti
Marie Logrová. zu

INZERCE

Získejte špičkové vzdělání v oboru:

Ekonomika a management podniku
VYSOKÁ
UPLATNITELNOST
NA TRHU PRÁCE

BEZ STRESU
A PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK

PŘIHLÁŠKY
KE STUDIU
DO 30. 9. 2015

Studujte po maturitě
na nejstarší soukromé
vysoké škole, nyní i v Teplicích.
Více o nás na:
www.vysoka-uspesnych.cz

I

Přijďte na Den otevřených dveří dne 24. září 2015, od 15 hod.
nebo zavolejte: Bankovní institut vysoká škola,
Teplice , ul. 28. října 26/851, Helena Kozlová, mobil: 731 425 279

MC2015113
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MONEY
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více na www.zitusti.cz

Petr Štěrba a Martin Bauer: Výrobci
Existují sportovci,
kteří jsou známí
i přes to, že na svém
kontě žádné zvláštní úspěchy nemají.
A pak jsou takoví,
kteří nás pravidelně reprezentují na
mistrovstvích světa,
nebo jsou dokonce
světovými rekordmany, a přitom je široká
veřejnost nezná. Dva
takoví žijí v Tisé na
Ústecku. Rychlostní
lyžaři Petr Štěrba
a Martin Bauer. Petr
Štěrba pravidelně reprezentuje naši zemi
na světových šampionátech v kategorii S-1.
Martin Bauer je sedminásobným mistrem
světa v dnes již zakázané disciplíně skitandemu. Právě Martina
Bauera jsme zpovídali
jako prvního:
veronika vorlíčková

Co to vlastně tandemové
lyžování je?
Ono vlastně původně neexistovalo. Přišli jsme z vojny
a byli jsme natěšení se bavit.
Náš kamarád, Zdeněk Švejda, se asi nudil a vzal dvoje
staré lyže, udělal z nich jedny
pro dva lidi a na Silvestra to
přivezl na chalupu. My jsme si
dali pár panáků, vlezli jsme na
to a zjistili, že se na tom dá jezdit. Tak jsme se druhý den převlékli za selky a šli na Špičák
v Jizerských horách bavit lyžaře. Postupně jsme si na tom
s kamarádem Janem Lesákem
začali víc a víc dovolovat, začali jsme i skákat, dělat otočky.
Pak si nás začali všímat lidi
a zvali nás na různé show.
Nakonec nás pozvala banda
novinářů s sebou do Francie,
kam jeli pro jednu cestovku
8

MO J E NE J
Martin Bauer

barva: černá
jídlo: svíčková
hudba: mám rád
hudbu, co se může
hrát v hospodě,
třeba country
číslo: nemám
politik: starosta Tisé
Jiří Jandásek

dělat reklamu před sezónou.
Každý den jsme tam jezdili na
jiné sjezdovce. Všiml si nás
jeden místní a pozval nás na
rychlostní závody. Tam nás
nejdřív nechtěli na sjezdovku
pustit, že nemáme standardní
vybavení, ale když jsme je po
dvou dnech přesvědčili, že na
tom opravdu umíme, nechali
nás závodit, a dokonce nás
ocenili titulem mistra světa
v lyžování na skitandemu. Pak
nás zvali každý rok, protože
pro ně to byla reklama.
Měli jste nějaké konkurenty?
Asi po třech letech se přidali
dva Francouzi. Ale hrozně se
vymlátili, tak to vzdali.
A to jste pořád jezdili na těch
lyžích od kamaráda?
Nejdřív jsme jezdili na dlouhých lyžích dva dvacet, na kterých jsme měli přidělané dvoje
vázání. Pak jsme si nechali
vyrobit speciální lyže. Oslovili
jsme několik výrobců lyží, ale
všichni si ťukali na čelo, že si
nabijeme a že to bude negativní reklama. Nakonec česká
firma Sporten řekla: „Jasně!
Jdeme do toho!“ a vyrobila je.
Jak dlouho už na skitandemu
nezávodíte?
Od již zmiňovaného roku 2003,
kdy padl nejenom poslední
náš rekord, ale i naše dvě
maličkosti. Hned za měřeným
úsekem se nám hryzla lyže
a vyrvali jsme vázání. Nezbývalo než se ve 195 uložit na

sjezdovku a čekat jak to dopadne. Tehdy jsme byli čerství
tatínci a velmi jsme zvažovali
další start, v rozhodování
pomohli samotní vypisovatelé a shodou náhod všechny
anomálie v rámci rychlostního
lyžování, jako je snowboard,
kolo, monoski, zastavili. Závod
už mohl jet jenom klasický
jednolyžař.
Zajezdíte si ještě někdy na
skitandemu?
Občas to Honzou Lesákem
vytáhneme a jedeme si jednou
dvakrát za rok zalyžovat.
Jezdíváme třeba do Rakouska.
Hrozně nás baví ty užaslé obličeje ostatních lyžařů.
Takže jezdíte na sjezdovkách
za plného provozu?
Normálně mezi lidmi. Umíme
i krásně slalom. Dokonce jsme
si několikrát skočili liberecký
můstek K 120.
Jak se vlastně jezdí ve dvou?
To se nějak domlouváte, aby
každý nejel jinam?
Tak verbálně to úplně nejde,
protože se v té přilbě skoro
neslyšíte. Člověk to musí
cítit, musí to prostě být hodně
sehraná dvojice, aby jim to šlo.
Musíte chytit společný rytmus.
Martin Bauer tedy na závody v rychlostním lyžování na
skitandemu už nejezdí. To
Petr Štěrba ano. Jeho disciplínou je speed-one. Tedy jakási
královská disciplína rych-

lostního lyžování, na kterou
si závodníci oblékají speciální hladké kombinézy a přilby,
aby kladli co nejmenší odpor
vzduchu a jeli co nejrychleji. Jak rychle? Aktuální český
rekord, který drží Radek
Čermák, je 242,751 km/h...
Kolik lidí se u nás rychlostnímu lyžování věnuje? A jak
jsou úspěšní?
Z Čech nás to jezdí asi šest lidí.
Účastníme se mistrovství světa
a do té desítky patnáctky se
motáme pořád. Letos v únoru
jsme byli třeba na mistrovství
světa v Andoře.
Čím to, že se o vás tak málo
mluví?
Pro sponzory je to asi nezajímavý sport. Na start se
postaví blázen v přilbě a šup,
do deseti do patnácti vteřin je
dole. Takže pokud sebou lyžař
neflákne, je to možná trochu
nezajímavé. Navíc je rychlostní lyžování hodně ovlivněné
počasím a podmínkami. Když
P RO F I L

Martin Bauer *1969
Narodil se a žije v Tisé
s výjimkou několika málo let
strávených v Děčíně. Průkopník
skitandemového lyžování
a společně se svým kamarádem
a spolujezdcem Honzou Lesákem
sedminásobný mistr světa
v této disciplíně. Nejrychleji na
skintandemu zajel na mistrovství
světa v roce 2003, kdy dosáhl
195,65 km/h. Je aktivním
a zakládajícím členem Spolku
amatérských sportovců Tisá,
který pořádá v Tisé řadu akcí.
Pracuje jako provozní Aquaparku
v Děčíně.
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lyží si ťukali na čelo
Petr Štěrba

barva: modrá
jídlo: těstoviny

dva věnujete?
MB: V podstatě děláme asi
všechno.
PŠ: Co nám Tisá dovolí. Lezení, kola, volejbal...

hudba: všechno
kromě metalu
číslo: 7, protože ve
Sportce to bylo číslo
horolezectví

je velký vítr, tak se lyžovat
nemůže, když špatná viditelnost, tak taky ne. Někdy se
tomu také říká „čekací sport“
protože nás vyvezou na kopec
a pak se čeká, jestli přijde
mrak, nebo ne.
Rychlostní sjezdy se jezdí
na běžných sjezdovkách?
Kdepak. Jsou pro to speciálně
upravené tratě s parametry danými FIS (mezinárodní lyžařská
federace, pozn. red.) a zkont-

Petr Štěrba *1969
Narodil se a žije v Tisé. Aktivně
se věnuje rychlostnímu lyžování.
Jeho osobní rekord je 219,78
km/h. Stejně jako Martin Bauer
patří k zakládajícím členům
Spolku amatérských sportovců
Tisá. Je živnostník a jeho oborem
jsou výškové práce.

MO J E NE J

politik: starosta Tisé
Jiří Jandásek

P RO F I L

rolované komisaři. Ve Francii
jsou takové asi dvě, ve Švédsku
taky, ve Švýcarsku asi jedna...
A v Čechách?
Tady není žádná.
A jak jste se k tomuhle sportu
tedy dostal?
My jsme s Martinem oba
v mládí lyžovali za juniory. Pak
jsme se několik let neviděli,
Martin se odstěhoval do Děčína, no a pak se do Tisé zase
vrátil a jednou přišel s tím, že
na Bouřňáku na černé sjezdov-

ce se jede veřejný rychlostní
závod Best sjezd. Martin tam
tehdy měl exhibici na tandemových lyžích, já jsem si vzal
dlouhé lyže a hned jsem ten
závod vyhrál. Martin mě pak
vzal s sebou na závody do Rakouska a tak to nějak vzniklo.
Takže tady v Čechách musíte
trénovat na normálních sjezdovkách?
Přesně tak. Jezdíváme do Harrachova za nejlepším českým
rychlostním lyžařem Radkem
Čermákem, který je domluvený s vlekaři a ti nás pouštějí na
sjezdovky ještě před otevřením.
Existuje v Čechách třeba nějaký oddíl, kde by se vychovávali další závodníci?
Zatím ne, ale snažíme se
přitáhnout další lidi. Rádi
bychom hlavně ženský. Protože na mistrovstvích existují
i týmové závody. Zatím ale
ženy ani juniory nemáme,
takže jezdíme jen dvě mužské
kategorie. Příští rok se snad
povede udělat závody českého
poháru. Tak tři čtyři za sezónu.
Tam by se snad už mohlo z něčeho vybrat.
Asi je i problém, že je to poměrně málo známý sport.
Přitom v Evropě je rychlostní
lyžování populární, jezdí se
tam hrozně dlouho. Ale vloni
Radek Čermák zajel po 23
letech nový český rekord a teď
v Andoře zajel nový světový
rychlostní rekord dokonce na
běžkách, takže sponzoři na
rychlostní lyžování už začínají
slyšet a trošičku se dostává
i do povědomí lidí.
Lyžování není ale asi zdaleka
jediný sport, kterému se vy

Patříte také mezi zakladatele Létoher Tisá. Letos se
chystá už jejich osmý ročník..
(Jde o soutěž, ve které smíšená družstva zápolí v různých
sportovních disciplínách, jako
je nohejbal, volejbal, orientační běh, cyklistika a další.
pozn. red.)
MB: Před nějakými jedenácti
lety v Doksech začaly Eurohry, kde se za dva dny musí
zvládnout asi 16 disciplín.
A hned po prvním roce, co
jsme se jich zúčastnili, jsme si
řekli, že něco podobného musíme udělat i tady v Tisé a po
dalších dvou letech se narodily
Létohry Tisá.
Na Létohrách je zajímavé, že
některá družstva tvoří sportovci samý sval a šlacha, v jiných jsou lidé, kteří sportují
jen rekreačně.
PŠ: Proto jsme to udělali,
abychom přitáhli rodiny tady
z vesnice. Má to být hlavně
zábava, a proto jsme to nazvali
„hry“. Některé disciplíny jsou
proto dovednostní. Aby si
každý, i ten, kdo není veliký
sportovec, našel něco, co dobře zvládne.
Váš Spolek amatérských
sportovců kromě Létoher organizujete také čertí show na
Mikuláše, volejbal, turnaj dolňáků proti horňákům... Proč
to vlastně všechno děláte?
MB: Hlavně kvůli výchově
dětí. Samozřejmě i pro to, aby
byla legrace. Kvůli lásce k vesnici, jednoznačně. Ale hlavně
proto, aby až přijdou telecí
léta, kdy se v každém člověku
určuje nějaký směr, děti věděly, z čeho si můžou vybrat.
PŠ: Aby prostě nemuseli stát
na zastávce a hulit.
A funguje to?
MB: Asi ano. Protože i ti kluci,
co se tady poflakujou po vesnici, sami chodí, dávají mi tel.
čísla a říkají, že chtějí pomoci.
A to je hezký.
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Zajeďte si do
Zubrnic vlakem

Ještě v září máte možnost
se do Zubrnic svézt vlakem.
Jízdy jsou naplánované na
19. a 20. září. Jízdní řád
a další informace najdete
na webové stránce www.
zubrnickazeleznice.cz.
Cestou do skanzenu vlak
projíždí zastávky Malé
Březno a Leština. Po zhruba
čtyřiceti minutách a překonání výškového rozdílu
150 metrů je náš vlak v cíli
uprostřed Železničního
musea Zubrnice. zu

více na www.zitusti.cz

V muzeu uvidíte modely z Lega
Až do 29. listopadu můžete
v ústeckém muzeu obdivovat
ucelené série stavebnic Lego.
Expozice s názvem Made in
Lego se věnuje modelům této
značky v rozpětí let 1982–2015.
Vystavená část obsahuje 292
modelů ze soukromé sbírky
mladého Ústečana Václava
Diuse. Jedná se především
o modely s tematikou sci-fi
vesmíru, podmořského světa
a některých témat minulosti,
jako jsou plachetnice, hrady či

Origami v matematice
Přírodovědecká fakulta
ústecké univerzity připravila
zajímavou výstavu s názvem
Origami v matematice aneb
matematika v origami. Navštívit ji až do 31. prosince můžete
v budově Českého hydrometeorologického ústavu v ústecké
Kočkovské ulici. zu

P OZV Á NKY

Retrodiskotéka
s tombolou
Už 19. září je pro zájemce
připravena v Národním
domě další Retrodiskotéka
s tombolou. I tentokrát se
můžete těšit na nejrůznější
hity a hezké ceny. Program
začíná ve 20:30 hodin
a vstupné je 60 korun. zu

Galerie připravila
novou výstavu
Novou výstavní sezonu
zahájí Galerie Emila Filly
expozicí finalistů soutěže
studentů českých a slovenských vysokých uměleckých škol Cena Exit 2015.
Zájemci ji mohou navštívit
od 9. září v areálu v Jateční
ulici. zu

foto: muzeum města ústí nad labem

Zajděte si do divadla na komedii
Zajděte si 11. září v 19:00 hodin do Severočeského divadla
opery a baletu na komedii Rodina je základ státu. Odehrává
se v londýnské nemocnici
svatého Ondřeje pár dnů před
Štědrým dnem. Přináší nepřeberné množství komických
situací a gejzír humoru, jak
jsme si již zvykli u Cooneyho
komedií. Těsně před důležitou

přednáškou oznámí doktoru
Davidu Mortimorovi jeho bývalá milenka Jane, že s ním má
(nyní již dospělého) syna Leslieho. Davidova snaha vyhnout
se přiznání k otcovství vede
k improvizovaným výmluvám
a výmyslům vytvářející stále
nové a komplikovanější zápletky. Vstupné je od 100 do 400
korun. zu

Těšte se na UDG i Rybičky 48
V Domě kultury se 19.
září uskuteční dvojkoncert skupin Rybičky
48 a UDG, Jaksi Taksi,
X Left To Die a speciálního hosta ze Slovenska – Massriot. Hraje se
od 20:00 hodin. zu

pevnosti. Mezi nejzajímavější
objekty bychom mohli zařadit
tyto sety: Sandcrawler, Sarumanova věž, Monorail Transport Base a Imperial Flagship.
Sandcrawler ze Starwars je
model s největším počtem kostek. Obsahuje 3255 dílků a je to
současně i nejdražší set sbírky.
Nejvyšším objektem je Sarumanova věž Železného pasu
s názvem Orthanc Tower, která
měří 73 centimetrů na výšku
a je složena z 2359 dílků. zu

V Ústí vystoupí
newyorský pianista

foto: www.walterfischbacher.com

V Národním domě na vás 17.
září čeká koncert známého
newyorského jazzrockového
pianisty Waltera Phishbachera
společně s chorvatským baskytaristou Goranem Vujičem
a německým bubeníkem Ulfem
Stickerem. Hraje se od 20:00
hodin a vstupné je 90 korun.
Trio klavíristy u nás známého
z vystupování se souborem
Celula New York Laca Decziho
je založeno na originálních
kompozicích s důrazem na
klavírní improvizace. Jejich
hudba je plná úžasných „grooves“ a nespoutané energie.
Díky zkušenostem tohoto tria
Newyorčanů z jiných hudebních projektů a prostředí se
v jejich tvorbě odráží další multikulturní a žánrové vlivy. zu

INZERCE

Čtvrtý ročník největší profesionální dřevorubecké show
v severních Čechách, Festival
dřeva hostí v sobotu 26. září
Ústí nad Labem. V areálu letního kina se návštěvníkům,
kteří mají vstup zdarma,
představí od 13.00 hodin
při oficiálním kvalifikačním
klání sportovních dřevorubců Czech Series 2015 pro
Mistrovství České Republiky
nejlepší profesionální závodníci ČR za účasti úřadujícího
vícemistra světa Martina
Komárka.
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Hlavním tahákem programu bude kvalifikační závod
sportovních dřevorubců STIHL TIMBERSPORTS SERIES.
„Velmi atraktivní disciplínou je
Standing Block Chop. Jde v ní
o přesekávání stojícího kmene
o průměru 30 cm. Simuluje kácení stromů. Sekery jsou velmi
ostré a jejich srovnání s žiletkami není vůbec od věci. Závodník naseká blok nejdříve do
poloviny z jedné strany, poté jej
oběhne a doseká ze strany druhé. Jde o disciplínu, při které divákům, a přiznám se, že i mně,

běhá mráz po zádech,“ uvedla Halka Žáčková z produkční
agentury Crazy Produktion.
Pro nejmenší bude v horní části areálu připraven lunapark a od
14.00 hodin mohou děti sledovat
dvě pohádky oblíbeného Sváťova
Dividla z Litoměřic. Na hlavním
pódiu pak vystoupí od 17.00
hodin kapela O5 & Radeček.
Akci stylově doplní jarmark
řemesel. Řezbáři zde představí
umělecké a řemeslné zpracování dřeva, košíkářka výrobu
košíků, děti si mohou zkusit
práci s hrnčířským kruhem.

Součástí festivalu je prezentace zahradní a lesní techniky, lanového centra a dalších atrakcí.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
jízdu na špičkových terénních
čtyřkolkách John Deer.
Děti i dospělé potěší naučná expozice Lesů ČR nazvaná Lesní pedagogika. Představí všechny činnosti člověka
v lese a ukáže les jako životní
prostor. Pro děti jsou připraveny dílničky, soutěže, atrakce,
dřevěné kostkoviště a v kreativní dílně vlastnoruční výroba
dřevěných medailí. pr

MC2015120

V ústeckém letním kině se představí nejlepší dřevorubci
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Z D RAVÍ

Ústecká poliklinika posiluje lékařský tým
nemocnice. Oba poskytují
komplexní služby v oboru, provádějí drobné operace, které
má poliklinika nasmlouvány
se zdravotními pojišťovnami,
a postupně poliklinika chce
v tomto oboru rozšířit spektrum operačních výkonů v režimu jednodenní chirurgie.
Ortopedickou ambulanci se
specializací revmatochirurgie,
hlavně drobných kloubů rukou

MU D r . D a n i e l a H u m h e j o v á
1. Po atestaci z dermatovenerologie jsem se rozhodla věnovat dětské dermatovenerologii. Pokud je mi známo,
v Ústeckém kraji dosud nikdy
nebyl specialista na dětskou
dermatovenerologii, ačkoliv je
tato odbornost velmi potřebná. Běžné dětské kožní nemoci
obvykle řeší obvodní pediatr či
spádový dermatovenerolog, složitější případy jsou odesílány do pražských fakultních nemocnic, zejména na Dermatologické
oddělení v Dětské poliklinice FN Motol, kde
jsou pro nové pacienty objednací doby až
1 rok. Chtěla bych rozvíjet dětskou dermatologii v ústeckém kraji a tím umožnit vyšetření a další sledování dětských pacientů
v místě jejich bydliště. Mimořádný význam
má možnost léčby dětí s kožními nemocemi
za hospitalizace na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Krajské zdravotní, a. s., za spolupráce
s odborníky dalších specializací (např. dětské alergologie a dětské revmatologie).

okolí,“ říká ředitel polikliniky
MUDr. Jiří Madar. up
OT Á ZKY
Všem lékařským posilám jsme
položili tři otázky:
1. Na co jste specialistou/kou?
2. Proč jste se rozhodl/a pracovat
v Ústecké poliklinice?
3. Jaké jsou moderní trendy
ve vašem oboru?

MU D r . V í t ě z s l a v V e s e l ý
a dorost, ve středu odpoledne bude akné poradna, v pátek všeobecná dermatologická ambulance.

3. Nejčastějšími pacienty ambulancí dětské dermatologie
jsou nemocní s atopickým ekzémem. Během stáží ve FN
Motol u primářky MUDr. Š.
Čapkové, aktuálně nejuznávanější odbornice na atopický ekzém v České republice, autorky mnoha přednášek, odborných
článků, knih a informačních letáků pro pacienty, jsem se naučila principům léčby nejen atopického ekzému, ale i dalších dětských kožních nemocí. Ačkoliv se to může
zdát jako krok do minulosti, používám čím
dál více individuálně vyráběné masti doslova šité na míru každého pacienta s ohledem na jeho věk, rozsah a závažnost kožního nálezu. Kombinuji různé typy přísad
a masťového základu k dosažení maximální účinnosti a bezpečnosti zevní terapie.
Naše ambulance nabízí dále možnost vyšetření, léčby a dalšího sledování široké2. Společnost EUROCLINICUM, a. s. je dy- ho spektra kožních chorob novorozeneckénamicky rozvíjející se společnost podporu- ho a dětského věku, včetně hemangiomů
jící nové lékařské odbornosti a další vzdě- a kongenitálních névů. Akné poradna využívá moderních léků k místnímu použití s důlávání lékařů. V ústecké poliklinice mohu
razem na správné mytí a ošetření pleti, dále
optimálně kombinovat práci v poliklinice,
na lůžkové části Dětské kliniky Masaryko- soft laser a díky pronájmu firmy Derma Mevy nemocnice a další vzdělávání ve FN Mo- dical Clinic, s. r. o., i excimerový laser, který
tol. V pondělí se budu v poliklinice věnovat se nově uplatňuje v léčbě lupénky, atopického ekzému, alopecia areata a vitiliga.
specializované kožní ambulanci pro děti
MU D r . D a n i e l a P o t m ě š i l o v á
1. Na ORL ambulanci se zabýváme diagnostikou a léčbou onemocnění uší, nosu,
krku u dospělých i dětských pacientů včetně otorinolaryngologických chirurgických
výkonů v lokální anestesii.
V případě potřeby je zajištěna návaznost
na péči nemocniční.
Před nástupem do polikliniky jsem pracovala na lůžkovém ORL pracovišti v děčínské nemocnici, kde jsem se seznámila a podílela se na komplexní péči v celé
šíři ORL oboru. Zabývala jsem se zejména
endoskopickými operacemi (tj. operacemi prováděné s využitím endoskopických
optik v oblasti nosu, nosohltanu, vedlejších dutin nosních, hrtanu), dále dispenzární péčí o pacienty s nádorovým onemocněním, a screeningovým vyšetřením sluchu
u novorozenců.

a nohou, provozuje v poliklinice MUDr. Jiří Jurča. Od září
posílila řady lékařského týmu
v poliklinice MUDr. Daniela
Humhejová. Jedná se o lékařku,
která se chce specializovat na
péči v oboru dětského kožního lékařství. „Tato specializace
je velmi vzácná, a proto jsme
rádi, že jsme se dohodli na spolupráci a budeme tuto péči poskytovat jako jediní v širokém

Dá se zde dobře využívat spolupráce se specialisty jiných odborností, je zde dostupnost
pomocných vyšetřovacích metod – např. laboratorních, zobrazovacích a také lékárny
a infuzního stacionáře v jedné budově.
Pracováním v ambulantní sféře budu mít
více času věnovat se svému synovi.

3. Šetrné a miniinvazivní postupy.
Snaha o zachování co nejlepší funkce
nemocného orgánu.
Využívání moderních technologií
a technického vybavení v diagnostice,
2. Ústí nad Labem je město, kde žiji od
dětství. V ústecké poliklinice mám možnost léčbě i rehabilitaci onemocnění a poruch
v ORL oboru.
práce s dřívějšími i novými kolegy v příInformovanost pacienta a jeho podílejemném a stále se zlepšujícím prostředí
zdravotnického zařízení, které má dlouho- ní se na léčebném procesu. Individuální
a „lidský“ přístup.
letou tradici.

1. Kromě operací, které jsem prováděl
25 let, se zabývám 13 let oborem foniatrie. Tento obor se věnuje vadám řeči, hlasu
a sluchu. V mé práci dominuje kompenzace
ztráty sluchu pomocí nejmodernějších digitálních sluchadel, a protože mám velmi rád
kvalitní poslech muziky, filmů atd., a sluchadla budu brzy určitě potřebovat, dokážu pacienty celkem pochopit a ze sluchadel
„vymáčknout“ maximum možného k oboustranné spokojenosti.
2. V ústecké poliklinice pracuje řada vynikajících odborníků, komunikace a konzultace s nimi je příjemná a bezproblémová, vedení polikliniky je progresivní a férové. Toto
všechno jsou důvody mého přestupu do ústecké polikliniky, kde vidím velkou perspektivu ve sledování a aplikaci všech moderních trendů v medicíně ve srovnání s jinými
„chátrajícími“ zdravotnickými zařízeními.

3. Moderní trendy v oboru otorinolaryngologie jsou velmi podobné jako v ostatních
operačních oborech, tzn. provádět pacientům co nejméně invazivní výkony s co největším efektem, a umožnit tak rychlý návrat
do běžného života. Za tento pokrok všichni
vděčíme rozvoji moderních technologií.

MU D r . J i ř í J u r č a
1. Má specializace je ortopedie, chirurgický lékařský obor
zabývající se prevencí a léčbou
onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, tedy kostí,
kloubů, šlach a svalů.
V rámci oboru se vedle obecné ortopedické problematiky
a operativy velkých kloubů specializuji na dětskou ortopedii
a chirurgii ruky a nohy. Zejména chirurgie drobných kostí rukou a nohou je mou doménou,
řekněme laicky srdeční záležitostí, mým hobby.
Samostatnou podkapitolou je chirurgická léčba revmatiků, která je komplikovaná
pro podstatu tohoto progresivního a nevyléčitelného onemocnění. Vyžaduje spolupráci s revmatologem, rehabilitací a samotným pacientem.
2. Mým takzvaně kmenovým pracovištěm,
kde i provádím většinu operací, je ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice. Ústecká poliklinika mi před řadou let nabídla možnost vyřešit problém s narůstajícím
počtem ambulantních pacientů, které jsem
nebyl schopen z časových a kapacitních důvodů řešit cestou Masarykovy nemocnice.
Ústecká poliklinika mi tak zajistila práci v příjemném prostředí a dobře fungujícím
zázemí, kdy zde ke své profesi mohu plně
využívat spolupráci s dalšími pracovišti,
ať už je to rentgenologické či rehabilitační
pracoviště. Navíc, díky mému zaměření na
chirurgii ruky a nohy, jsem zde navázal výše
zmíněnou, myslím, plodnou spolupráci s kolegy – revmatology, sídlícími v Masarykově
nemocnici či právě v Ústecké poliklinice.

3. Vývoj v medicíně, tak
jako v jiných oborech lidské činnosti, je neúprosný,
zejména díky novým technologiím a postupům ve
výrobě nových implantátů a operačních nástrojů.
S tím souvisí i rozvoj operativy v ortopedii.
V rámci mého zaměření na chirurgii ruky a nohy
je zde jasný příklon k operačnímu řešení řady poúrazových či degenerativních
deformit a postižení, právě díky novým operačním postupům a implantátům.
Přes veškerý lidský pokrok zůstávají ruce
stále základním prostředkem obživy člověka, a to doslova i obrazně. Dostávají se ke
mně pacienti s dlouhodobými, bolestivými
deformitami rukou, které je často limitují pracovně či společensky. Na dotaz, proč
problém už neřešili, mi zpravidla odpovídají, že „neví, že se to dá řešit“ nebo jim dokonce bylo řečeno „že se to řešit nedá“.
Náhrady kloubů ale už nejsou doménou
jen velkých kloubů kyčlí, kolen, ramen atd.
Naopak rozvoj endoprotetiky umožnil řešit problematiku řady poúrazových, artrotických či revmatických postižení drobných
kloubů rukou a zápěstí právě pomocí plně
funkčních náhrad těchto kloubů. Na druhou stranu metodika artroplastik, korekčních osteotomií a limitovaných déz kloubů,
je známá a využívaná již mnoho let. Je zde
tedy také důležitá správná indikace vycházející ze zdravotního stavu pacienta, stupně postižení daného kloubu, způsobu práce/zátěže a požadavku pacienta.

MC2015122

Díky vyjednávání, nabídkám
odborného rozvoje a nabídce
práce ve stabilním soukromém
řetězci zdravotnických zařízení EUROCLINICUM se opět
podařilo rozšířit tým lékařů
v ústecké poliklinice.
O prázdninách nastoupili nově dva lékaři ORL, MUDr.
Vítězslav Veselý a MUDr. Daniela Potměšilová. Oba přicházejí z oddělení ORL děčínské
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více na www.zitusti.cz
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KŘÍ Ž OVKA

Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)

Tři stovky Ústečanů využily pomoci pro oběti trestných činů

Má projekt pomoc obětem
trestných činů konkrétní
výsledky?
Projekt pomohl již šesti tisícovkám obětí po celé republice, z toho asi tři sta obětí
vyhledalo pomoc v Poradně
pro oběti trestných činů v Ústí
nad Labem. Vytvořili jsme
také tzv. týmy pro oběti ve
čtyřiceti městech, ve kterých
se scházejí zástupci místní
samosprávy, Policie ČR, obecní
policie, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
a Probační a mediační služby.
V rámci těchto týmů vznikl
hmatatelný výstup ve formě
manuálů pro oběti a rozcestníků služeb. Jsou to pomůcky
nejen pro oběti, ale i pro profesionály, kteří tak mají stále
při ruce práva obětí a kontakty na důležité instituce.
Jak si můžeme představit vašeho nejčastějšího klienta oběť?
12

Každý člověk je jiný, stávají
se různé trestné činy, a proto
i každý případ je jedinečný.
Lidé, přicházející do našich
poraden, mají společné to, že
něco potřebují v souvislosti
s řešením následků trestného činu. Stává se, že klient
nemá jasnou zakázku, vlastně
ani sám neví, co by od naší
poradny mohl žádat. Pak je na
poradci, aby dokázal vytvořit
takové prostředí, v němž by
se klient neostýchal sdělit své
problémy. Ptáte-li se na druh
trestné činnosti, kterou byli
naši klienti zasaženi, často se
jedná o majetkovou trestnou
činnost, dále pak násilnou.
Častým problémem je také
neplacení výživného.
Jaké formy pomoci nabízíte?
Základem konkrétní pomoci
obětem je poradenství, které
je poskytováno zkušenými
poradci pro oběti, pracovníky
Probační a mediační služby.
Ti poskytují také doprovázení
k orgánům činným v trestním řízení. Na doprovod tzv.
důvěrníkem má každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu,
totiž právo. V případě potřeby
a na základě zhodnocení
poradce dokážeme pro klienty

Vyplynuly z projektu podněty
pro nějaké změny legislativy?
Probační a mediační služba
bedlivě sleduje situaci a legislativu okolo obětí trestných
činů, stejně tak sbírá podněty
z praxe. Před pár měsíci došlo
k vyhodnocení zákona o obětech trestných činů a připravovaná novela například
počítá s rozšířením okruhu
zvlášť zranitelných obětí nebo
se zrychlením procesu přiznávání peněžité pomoci obětem.
zdarma zajistit služby psychoterapeuta. Zajímavou službou
jsou jistě také restorativní
skupinové konference. V rámci těch se na neutrální půdě
setkávají obě strany sporu,
jejich blízcí a případně i další
členové komunity s cílem
narovnat či obnovit narušené
sociální vztahy i pocit bezpečí
oběti trestného činu, přinést
pachateli možnost uvědomit
si dopady svého jednání a přivést ho k odpovědnosti.

Naváže na projekt Proč zrovna já nějaká nová aktivita
Probační a mediační služby
a co vy, osobně, si z práce na
projektu odnášíte?
V tuto chvíli pracujeme na
pokračujícím projektu, který
přinese řadu dalších možností, jak pomoci obětem a šířit
osvětu mezi odbornou i laickou
veřejností. Já osobně si z práce
na projektu odnáším řadu zajímavých zkušeností, kontaktů
i dobrý pocit z toho, že jsem
mohla pomoci dobré věci. zt

Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
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Jak zvládnout trestní řízení
či podat trestní oznámení. To
jsou jedny z mnoha rad a úkolů projektu Proč zrovna já?
Probační a mediační služby
ČR, který v Ústí nad Labem
vede Pavla Radová.

září 2015
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Žáci si užívali procházku Paříží i Londýnem
Po třech letech jsme opět pro
naše žáky uspořádali jazykový
a poznávací zájezd do Velké
Británie, konkrétně do Londýna. Již minule jsme tento
zájezd obohatili o Brusel, a tak
i tentokrát jsme se rozhodli
přidat a poznat další evropskou
metropoli – Paříž. Dopoledne
jsme si prošli centrum, podívali
se na známou katedrálu Notre
Dame a v přilehlých uličkách
ochutnali výborné palačinky
ukuchtěné na různé způsoby. Po
té jsme se projeli lodí po Seině
a vystoupili hned u Eiffelovy
věže, na které jsme po vystání

půlhodinové fronty zdolali asi
650 schodů a pak už se kochali
pohledem z druhého patra na
rozlehlou Paříž. Druhý den pak
byl naplánován výlet do královské rezidence ve Versailles.
Třetí den již znamenal přeplutí
kanálu La Manche a po dvouhodinové jízdě jsme již chodili po
anglické půdě v Londýně. Začali jsme jízdou na londýnském
oku a pak již procházka kolem
„Big Benu“, kolem Westminsterského opatství na Trafalgarské
náměstí, kde jsme měli krátký
rozchod. A pak již do metra na
Piccadilly Circus a stařičkým

metrem na zastávku Baker
Street, kde se už všichni těšili
do muzea Madame Tussauds
plného voskových figurín. Večer
jsme již všichni čekali na tzv.
Meeting Pointu na naše rodiny,
které si nás postupně odvezly
do svých domečků. ŽŠ Stříbrnická

Ústečtí karatisté měli letní soustředění
Ústecké karate prověřovalo na
svém prvním letním soustředění
školní mládež. Za 70 cvičenců SKR
Sport Unionu vyjelo, jako již tradičně, na prázdninový Karate kemp
do rekreačního střediska Bajtlich
v Chřibské. „Letošní Karate kemp
byl rozšířen o účastníky z Ukrajiny
a Itálie. Dostali jsme tak možnost nabídnou
systém své práce s mládeží i za hranice naší
republiky“, informoval s úsměvem ústecký
šéftrenér Rajchert. V nabitém programu se
podařilo zajistit i přednášku a praktické zkouš-

ky z poskytování první pomoci.
Vrchní sestra Soňa Brabcová si
tentokráte připravila přímé otázky
na loňské účastníky její přednášky. Ti uspěli v demonstračních
ukázkách na výbornou. Stejně tak
dopadla i přednáška a praxe z masáže, kterou vedla již po několikáté rehabilitační fyzioterapeutka Eva Nováková.
„Po náročném tréninku je třeba také odpočívat
a dát svalům čas a šanci na regeneraci,“ uvedla
Nováková svou přednášku a praktické ukázky
auto masáže. Josef Rajchert

Sinutecké kuropění v barokní kapli
V areálu se zázračnou studánkou a barokní kaplí proběhlo
letos již druhé Sinutecké
kuropění. Kromě ornitologické vigílie (díky, Vašku Berane)
se té noci i kaple rozzářila
novou výzdobou interiéru
(díky, Pavle Matoušku). Na
programu bylo sekání trávy,
terénní úpravy, úklid, pomoc
s instalací výstavy. Večerní

odchyt sinuteckého ptactva
a povídání o něm pod vedením
ornitologa ústeckého muzea
Václava Berana. Nechyběla
ani noční mše – „liturgické
testování“ nově vyzdobeného prostoru kaple s Josefem
Hurtem. Tentokrát byla akce
obohacena o noční vernisáž
neotřelé výstavy v prostorách
barokní kaple. Středohoří sobě

Gulliverovy cesty
na zámku
Státní zámek Velké Březno
se 16. srpna dočkal dalšího
pohádkového odpoledne. Tentokrát to bylo velké pohádkové divadlo Gulliverovy cesty
– Země Liliputů, které připravila ústecká Malá scéna. Před
samotným divadlem však na
děti čekala ještě unikátní, byť
krátká dětská opera Červená
Karkulka, kterou přednesl dětský pěvecký sbor Choera pueri
ustensis. Miloš Musil, kastelán

Navštivte klub
seniorů Elixír
Bukovský klub seniorů nabízí
zajímavé vyžití. Otevřeno je
v úterý, středu a čtvrtek vždy
od 10:00 do 17:00 hodin. Je
tu možné posedět u kávy či
čaje, zahrát si stolní hry, karty.
K dispozici je zdarma 8 počítačů připojených k internetu po
celou otvírací dobu mimo času,
věnovaného tréniku paměti,
přednáškám a zdravotnímu
cvičení. Začátečníkům s prací
na počítači poradíme.
Klub seniorů Elixír

Spotřeba pro život
Spotřeba pro život je název mezinárodní soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského
časopisu pro mládež. Zúčastnilo
se jí naše Gymnázium Jateční.
Hlavním tématem bylo „Proč
potřebujeme a jak využíváme
finanční gramotnost.“ Kolektiv
tvůrců ze třídy V5.A pod vedením Barbory Koudelkové získal
v konkurenci 47 soutěžních
prací skvělé 4. místo! Děkujeme
za reprezentaci školy. Anna Skalská

INZERCE

Co vznikne spojením výhod sanitky a taxíku? Novodobá sanitka

zajede i do lékárny pro léky.
Potřebujete si ještě nakoupit?
Cestou domů vše zvládnete.
„Vozidlo je vybavené a při
delších cestách je k dispozici
i malé občerstvení. Můžete se
tak s námi svézt třeba na vyšetření do Prahy, Litoměřic nebo
Teplic,“ říká provozovatelka
služby Alena Sloupová. „Někteří klienti nás využívají také na
krátké cesty po městě, třeba
když potřebují nakoupit, vyřídit

něco na úřadech, převzít doporučenou zásilku na poště, nebo
k delším cestám na odborná
vyšetření. Vždy jsme k dispozici a společnými silami všechno
zvládneme,“ dodává. Cesta po
Ústí nad Labem vyjde na 80 korun. Pojištěnci, kteří jsou členy
Klubu Pevného zdraví, mají každou šestou jízdu zdarma.
Právě přijíždí spokojený klient Josef Urban, který službu
využívá pravidelně. „To víte, už
je mi 82 let a špatně chodím,
mívám velké bolesti. Na podzim minulého roku jsem si šel
nakoupit a cestou domů jsem
zjistil, že mi chybí taška s penězi. Na policii jsem zablokoval doklady a platební kartu,
ale taška už se mi nikdy nevrátila. Byl jsem z toho hodně

špatný a dlouho jsem pak nevycházel z domu. To ještě nebylo to auto (Novodobá sanitka, pozn. redakce). Dnes jsem
šťastný, protože když pro mě
přijede řidič, zeptá se, jestli
mám klíče, peníze, hůl, pomůže mi dostat se k autu a nastoupit, všude je se mnou jako
osobní asistent.
Mám zase radost ze života,
protože se více dostanu mezi
lidi,“ říká pan Urban a dodává:
„Ten pocit jistoty je k nezaplacení.“ as
Kontakt:
Novodobá sanitka Ústí nad Labem
Po-Pá 6:00–16:00 nebo dle domluvy
tel.: 736 242 471
e-mail: usti@novodobasanitka.cz
web: www.novodobasanitka.cz
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Že jste ještě nic takového neviděli? Je to novinka. I na Ústecko
zavítal projekt Novodobá sanitka, který funguje již v mnoha
okresech České republiky.
O co se jedná, nejlépe vysvětlíme na příkladu. Jste starší muž či žena, trpíte nemocí, která vyžaduje návštěvu
zdravotnického zařízení. Auto
už nemáte nebo neřídíte, vaše
děti sice auto mají, ale čas bohužel ne. Co teď? Zavoláte na
telefon 736 242 471a objednáte
si Novodobou sanitku.
Ta přijede v domluvený termín k vám domů. Její řidič je
zdravotník, dokáže vám pomoci a bezpečně vás odveze na
vyšetření. Také vám pomůže
s vyplněním veškerých formalit u lékaře, případně s vámi

13

SERV I S

více na www.zitusti.cz

Zajeďte si do Drážďan
na jazzový festival

Seriál: knihovna slaví kulatiny

Předprodej vstupenek na 15.
ročník jazzového festivalu
Jazztage Dresden již začal.
Intendant a umělecký vedoucí festivalu Kilian Forster od
6. do 15. listopadu 2015 tu
letos přivítá obzvláště silnou
koncentraci skutečných hvězd
jazzového světa. Poprvé se
v Sasku představí jazzové
špičky mezinárodního formátu
Marcus Miller (USA) a Hiromi
(Japonsko). Vstupenky je možno získat na www.jazztage-dresden.de, kde si je i vytisknete.
Platba kartou je možná. zu

Se začínajícím novým školním
rokem se spolu podíváme do
historie i současnosti dětského
oddělení v ústecké knihovně. Stále pro prvňáčky platí
výhoda. Jaká? První rok školní
docházky mají registraci
v knihovně zdarma.
Po přestěhování knihovny
do bývalé Fouskovy kavárny
v r. 1946 získalo dětské oddělení, tehdy knihovna mládeže, jednu místnost spolu s hudební knihovnou a čítárnou.
V roce 1947 se knihovna mládeže již přejmenovala na oddělení pro mládež. Půjčovalo
se čtyři hodiny od pondělí do
pátku. V roce 1948, v prosinci, se celá knihovna stěhovala
již do vily po K. H. Wolfrumovi ve Velké Hradební a obývá
ji dodnes. V padesátých letech
byl pro děti zakoupen promítací přístroj a v každou sobotu dopoledne se jim v čítárně
promítaly filmy. V rámci práce s mládeží byl v šedesátých
letech při knihovně ustaven
kroužek mladých techniků,
koupil se televizor a na pobočce Červený Vrch se uskutečnilo 132 televizních besídek,
jichž se účastnilo asi 6 000
dětí. Oddělení pro děti a mlá-

Cestování po
magistrále se zrychlí

Od roku 2016 by i cestující
Ústeckého kraje mohli vlaky
Českých drah cestovat rychleji.
Zhruba o 5 minut se zrychlí jízda po Podkrušnohorské magistrále mezi Chebem, Teplicemi
a Ústím nad Labem. Jízdní řády
dálkových vlaků budou i v roce
2016 stabilní. Na většině tratí
zůstává pravidelný hodinový
nebo dvouhodinový interval
mezi spoji. Jednou z výraznějších změn v dálkové mezistátní
dopravě bude rozdělení ramen
vlaků EuroCity, které staví
i v Ústí - Praha – Berlín – Hamburk a Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. Zachován
bude pouze jediný přímý vlak
Hungaria Budapešť – Hamburk. zu

dež se v šedesátých letech přestěhovalo do nově postaveného Domu kultury pracujících
a v září 1964 bylo slavnostně
otevřeno. V nově vybudovaném
oddělení mohly děti besedovat
se spisovateli (L. M. Pařízek, J.
Mareš, Fr. Hrubín). Oddělení
se podílelo na přípravě soutěže
Co víš, povíš pro žáky osmých
tříd ZDŠ. Instalovaly se výstavy dětských knih (např. dětské
knihy přihlášené do Mezinárodní unie pro dětskou knihu).
V prosinci 1994 se oddělení
pro děti a mládež přestěhovalo z Domu kultury pracujících
do budovy W. Churchilla 3, do
suterénu místo čítárny novin
a časopisů a v lednu 1995 bylo
otevřeno. Pracovnice oddělení pro děti a mládež, nyní již
s názvem Dětské oddělení, si
velice dobře uvědomují, že dětským čtenářům je potřeba se
věnovat a starat se o ně, aby do
knihovny chodili rádi. Vytvářejí pro ně spoustu aktivit. Zapomenout nesmíme na literární soutěž Psaníčko, která byla
organizována v letech 2000
až 2010 každý sudý rok, v lichý
rok zase knihovna ve Varnsdorfu organizovala a stále organizuje tzv. Drápandu. Dětské
oddělení pro své čtenáře zve
soubory loutkových divadel,

organizuje Listování s účinkováním pražských herců v čele
s Lukášem Hejlíkem. Pro nejmenší děti připravuje velice
pěknou akci s názvem Pimprle,
kde děti malují i zpívají za doprovodu kytary jedné z pracovnic. Připravují i oblíbený projekt Čte táta netáta, kdy (pra)
otec čte dětem z knížky, kterou
si v mládí oblíbil. Vždy následuje výtvarná dílna, umně připravena pracovnicemi knihovny. Děti se mohou seznámit
i se spoustou spisovatelů dětských knih, které pracovnice
do knihovny zvou na autorská
čtení. V příštích měsících dokonce budou pomáhat dětem
s přípravou do školy. Nelze se
divit, že dětských čtenářů do
knihovny i na akce chodí hodně a hlavně chodí rádi.
Příště se spolu podíváme,
jak vznikal elektronický katalog a co mu předcházelo. opk
SOUTĚ Ž
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Napište, v kterém roce
se poprvé uskutečnila akce
Letem světem s Pimprletem.
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 19. 9.
Výherce z minulého čísla: Jan Herman
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Praha/Ústí nad Labem – Hravost,
ležérnost, jednoduchost, originalita – do takovýchto stylů se
pokusili studenti ateliéru pražské UMPRUM pod vedením
světoznámé návrhářky Liběny
Rochové přetavit metráž a výrobky ústecké firmy ADLER,
předního dodavatele reklamního textilu. Své módní kolekce
představili v červnu na módní
přehlídce v mystickém prostředí Kláštera Anežky České
v Praze. Kolekce jsou k vidění
až do 25. října v Jurkovičově
vile v Brně.
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„Šlo o vyvrcholení letošní
spolupráce mezi naší firmou
a studenty UMPRUM pod vedením Liběny Rochové. Také
letos jsme studentům poskytli
metráže i hotové výrobky pro
jejich volnou tvorbu. Naše produkty pak v rukou studentů
podléhají umělecké ‚recyklaci‘
a mění se ve výtvarné dílo,“
uvedla Martina Weberová z ústecké firmy ADLER, která je
jedním z největších dodavatelů
reklamního textilu v Evropě.
ADLER, který se finančně
podílel i na finální přehlídce,

si pro dlouhodobou spolupráci
vybral Liběnu Rochovou a její
ateliér Design oděvu a obuvi při pražské UMPRUM mimo
jiné proto, že Liběna Rochová
své studenty nepřímo vede ke
spolupráci s komerčními subjekty a oděvními značkami.
„Tématem vzniklých kolekcí
bylo volné pojetí oděvní formy,
kdy měli studenti za úkol vycházet z produktů společnosti
ADLER, recyklovat je a vtipně a kreativně je transformovat do nové oděvní podoby.
Studenti tak dostali možnost

uvolnit se, hrát si s nadsázkou
a vytvořit nápaditou a hravou
fantazijní kolekci,“ vysvětlila Liběna Rochová, která patří
k nejznámějším českým oděvním návrhářkám. Často představuje své výtvory ve Vídni,
Paříži, Lyonu, New Yorku nebo
Los Angeles. pr

MC2015121

Studenti Liběny Rochové umělecky
zpracovali oděvy ústeckého ADLERa

září 2015
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SVOZ O D P A D U V Ú STÍ

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1x
za pololetí na označených zastávkách.
Na vývěsce zastávek budou uvedeny
časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně
zodpovědnému pracovníkovi.
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x za
pololetí. Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřazený nábytek,
matrace, koberce, podlahové krytiny),
které nelze pro jejich rozměry odkládat
do sběrných nádob na komunální odpad.
Odpady odložte ke sběrným nádobám
pouze den před termínem svozu. Svoz
začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
I. etapa: Božtěšice, Strážky,
Skorotice, Bánov, Habrovice,
Bukov, Všebořice
Středa 9. 9.: Klíše Cestička, Gočárova,
Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji,
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce,
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě,
V Zátiší, Wolkerova.
Čtvrtek 10. 9.: Klíše Klíšská (mezi
Hvězdou a Jateční), Střížovická,
Stefánikova, Herbenova, Masarykova
(mezi Stefánikovou a Londýnskou),
Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách,
Pod Holoměří.
Pondělí 14. 9.: Město mezi ul.
Masarykova, Štefánkova a Palachova,
Alešova, Balbínova, Beethovenova,
Bezručova, Berní, Bozděchova,
Brožíkova, Růžový palouček, Sadová,
Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička.

Úterý 15. 9.: Klíše České mládeže,
Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova,
Pasteurova, Resslova, Sládkova,
Thomayerova, U Nemocnice,
U Panského dvora.

Čtvrtek 17. 9.: Předlice Beneše
Lounského, Boženy Němcové, Černá
cesta, Dostojevského, Hrbovická,
Husitská cesta Chabařovická, Jateční,
Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova,
Komenského, Konečná, Mahenova,
Majakovského, Marxova, Na Luhách,
Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní
silnice, Palackého, Prostřední,
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní
náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí,
U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce,
Za Válcovnou.
Pondělí 21. 9.: město ul. Stará a do
ní ústící ulice Emy Destinové, Hornická,
Koněvova, Na Ladech, Na Spádu,
Na Výsluní, Stará
Úterý 22. 9.: Skřivánek Červený
vrch, Králova výšina, Presslova,
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti,
V Lukách, V Pískovně, Ve Strži,
Bělehradská (mezi Hilarovou
a Malátovou), SNP, Veleslavínova.
Středa 23. 9.: Skřivánek Elišky
Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova,
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta,
Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců
míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické
nivy, Ve Smyčce, Zeníškova.
Čtvrtek 24. 9.: město mezi ul. Důlce,
Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou
Hradební), Bratislavská, Brněnská,
Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky
Krásnohorské (mezi Bělehradskou
a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické
náměstí, Londýnská, Masarykova
(mezi Londýnskou a Revoluční),
Mírové náměstí, Na Schodech.
Úterý 29. 9.: město-centrum – Hostovice
Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště,
Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská,
Předmostí, Rooseveltova, Solní stezka,
Stroupežnického, Střelecká, Špitálské
náměstí, U České besedy, U Chemičky,
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební,
Winstona Churchilla, Zámečnická a celé
Hostovice včetně ulic Hostovické a ulic
okolních.
Středa 30. 9.: město od železničního
mostu směrem na Vaňov a Vaňov Město,
ulice od železničního mostu směrem
na Vaňov a celý Vaňov.
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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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Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro podzimní svoz se budou
vydávat od 12. do 16. října 2015 od
8 do 17:30 hodin. Ve sběrném dvoře
v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova).
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně
bude proveden v jednotlivých městských
obvodech v dále uvedených termínech.
Vaky připravené k odvozu musí být
přistaveny na místě přístupném svozové
technice (u vozovky).

Středa 16. 9.: Klíše Klíšská (mezi Jateční
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce,
U Městských domů.

C e n t r u m p r o z v í ř ata v n o u z i p ř i Z o o Ú s t í n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Samuel
Pes, kříženec asi 60 cm vysoký. Má delší srst, hnědé barvy, na
hlavě a hřbetě černě prokvetlou a menší bílou náprsenkou. Jsou
mu asi 3 až 4 roky. Samuel je příjemný pes, který se už do útulku
po třetí vrátil. Důvodem jsou jeho útěky zpět do útulku. Potřebuje
k sobě člověka, který by dodržoval základní pravidla. Samuela by
vodil pouze na vodítku, a pokud by musel odejít pryč, umístil by ho
do kotce. Tyto podmínky zná a po čase by si zvykl, jako si musel zvyknout u nás. Tato
důslednost se vyplatí, protože v něm nový majitel získá věrného přítele a společníka.
Čenda
Pes, kříženec asi
35 cm vysoký. Má
lehce zkadeřenou
srst, střední délky
a vlkošedé barvy. Věk
asi 12 let. Čendík byl
nalezen bezradně pobíhající v Chlumci.
Vzhledem k jeho věku se hodí k virtuální
adopci anebo k domku na dožití.

Bohoušek
Pes, kříženec asi
45 cm vysoký.
Má silnou kostru
a mohutnou postavu.
Je hladkosrstý, hnědé
barvy, na hlavě
a nohou černě prokvetlý. Věk asi 4 roky.
Povahou je kamarádský pes. Bohoušek je
zvyklý u domku se zahrádkou.

Edík

Buddy
Pes, kříženec asi 45 cm
Pes, kříženec asi 40
vysoký. Má mohutnou
cm vysoký. Má drsnější
a zavalitou postavu.
srst, šedé barvy, černě
Je krátkosrstý, rezavo
prokvetlou a větší,
-bílé barvy. Věk asi
bílou náprsenkou. Je
5 let. Buddy je klidný
mu asi 6–7 let. Edík je kamarádský pejsek. a pohodový pes, zvyklý v bytě. Do útulku
Hodí se k domku, ale nehodí se do bytu,
se dostal po vážném onemocnění majitele.
neumí se v něm chovat.
Hodí se jako společník.

MC2015126

INZERCE

15

SC351010/14

MC2015124

