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Tom Jasper
Jeden pohyb 
cvičím třeba 
tři měsíce
STRANY 14–15

Odstartoval boj 
o levnější vodu
STRANA 4

Zprávy



MC
20

16
27

9

I N Z E R C E

Tip Hany Machové
S podzimními dny 
bych vám ráda 
doporučila návštěvu 
Krušnohorského diva-
dla. Já jsem si z bo-
haté nabídky vybrala 
Carmen Slovenského 
divadla tanca, Čtyři 
dohody Jaroslava Duška a Expres na 
západ s Radkem Holubem a Fran-
tiškem Němcem. Bohužel nestihnu 
operu Dido a Aeneas, kde vystupují 
studenti Konzervatoře Teplice za 
doprovodu orchestru Severočes-
kého divadla Ústí nad Labem, 
koncert Hradišťanu nebo pořad 
Michala Horáčka o Petru Hapkovi. 
Děti se mohou těšit na Pohádky do 
kapsy, pohádku O neposlušných 
kůzlátkách v podání Maňásko-
vého divadla Teplice nebo Tajný 
život mazlíčků a Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti v kině 
Květen. V pátek 28. října vystoupí 
v Jazzclubu Milan Svoboda Quartet, 
ten si ale nechám ujít, protože budu 
slavit významný svátek – zlatou 
svatbu rodičů. V listopadu se těším 
na dvě one (wo)man show: Blázinec 
Miroslava Táborského a Shirley 
Valentine Simony Stašové. A také 
začíná plesová sezona 10. Farním 
plesem (19. 11.), kde budou ta-
nečníci, kteří mě zaujali na Letní 
tančírně pořádané na kolonádě. 
A jestli nemáte program na svátek 
sv. Václava 28. září, zastavte se po 
14. hodině v Trnovanech na Luně na 
Dnu otevřených dveří Salesiánské-
ho střediska Štěpána Trochty – dům 
dětí a mládeže, ze kterého vás sr-
dečně zdravím.  Hana Machová, Salesiánské 
středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

k u l T u r o u k a M  v y r a z i T  n a  T e p l i c k u

Božák
21. 9. 20:00 Sniper 66
23. 9. 20:00 The AuTumn DeSTrucTion czech
24. 9. 21:00 heky hek_živě
29. 9. 19:00 ceSTovATelSký večer
1. 10. 21:00 BluThuf A DorT BirDS 
7. 10. 21:00 poron SlAn A zero zero
8. 10. 22:00 BASSTArDS!
14. 10. 20:00 noT – 20 leT exiSTence kApely

JAzz kluB
24. 9. 20:00 kvArTeT AnTonínA GonDolánA
30. 9. 20:00 večer pro opušTěná zvířáTkA
7. 10. 20:00 JAn SmiGmATor A SwinGinG G
8. 10. 20:00 lAco Deczi A ceculA new york
15. 10. 20:00 ADriAno TrinDADe A loS QuemADoS
21. 10. 20:00 ShAnnon – irSká huDBA
28. 10. 20:00 milAn SvoBoDA QuArTeT

kino kvěTen
1. 10. 13:30 TAJný živoT mAzlíčků 3D

1. 10. 15:30 lovecká SezónA: STrAšpyTel
1. 10. 18:00 lA TrAviATA, GiuSeppe verDi
2. 10. 13:30 TAJný živoT mAzlíčků 3D
2. 10. 15:30 lovecká SezónA: STrAšpyTel
2. 10. 20:00 DeepwATer horizon: 
  moře v plAmenech
3. 10. 17:30 prázDniny v provence
3. 10. 20:00 SiroTčinec Slečny pereGrinové 
  pro poDivné DěTi

krušnohorSké DivADlo
26. 9. 19:00 BožSká SArAh
3. 10. 19:00 cArmen
4. 10. 10:00 cArmen
6. 10. 19:00 čTyři DohoDy – knihA mouDroSTi 
  STArých TolTéků
7. 10. 19:00 michAl šepS
10. 10. 19:00 leni

Dům kulTury
22. 9. 19:00 JožkA černý – 70. leT nA JevišTi
27. 9. 19:00 zDeněk TroškA

28. 9. 19:00 DAviD Deyl A SeveročeSká 
  filhArmonie Teplice – muzikál
13. 10. 19:00 Dívčí válkA
25. 10. 16:00 a 17:00  o nepoSlušných kůzláTkách
26. 10. 16:00 TAnčíme Se STArou SešloSTí
31. 10. 19:00 mArcel zmožek A márA

reGionální muzeum Teplice
do 30. 10. SeverozápADní čechy 
  zA vláDy lucemBurků
do 30. 10. pyTlák A Jeho zBrAň
do 30. 9. výSTAvA pAnorAmATických 
  foToGrAfií zAnoSem.cz
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I N Z E R C E

V centru Teplic budou nové koše

Teplice – Obyvatelé Teplic a lá-
zeňští hostí se v průběhu letoš-
ního podzimu a jara příštího 
roku dočkají v centru města 
nových ozdobných odpadko-
vých košů. Město jich sem ne-
chá nainstalovat celkem 170. 
„Jde o částečnou výměnu košů. 
Ve městě jich máme zhruba 
tisíc,“ uvedla vedoucí odboru 
dopravy a životního prostředí 
Ivana Müllerová.

Nejvíce nových košů se 
objeví v zámecké zahradě. 
Osazené budou třeba i na 
Benešově nebo Zámeckém ná-
městí, v parku Milady Horáko-
vé a mnoha dalších místech. 

Město jen nyní hledá firmu, 
která je nainstaluje.

Nové koše jsou vyrobené 
z ozdobné litiny a mají zapadat 
do lázeňského charakteru měs-
ta. Zároveň jsou bytelné, aby 
je nemohli poničit vandalové. 
„Po firmě, která bude koše po 
městě umisťovat, požadujeme, 
aby byly usazeny velmi pevně. 
Chceme tak předejít špatným 
zkušenostem, které máme z mi-
nulosti,“ dodala  Müllerová.

Odpadkové koše městu do-
dává vybraná firma. Součás-
tí každého je masivní litinový 
sloupek. Za jeden Teplice za-
platí zhruba 7900 korun.  lu

žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 21. 9. 2016 
 Příští vydání: 5. 10. 2016  uzávěrka inzerce a příspěvků: 26. 9. 2016  V nákladu 29.000 

výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky 
jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem 
kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, 
s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, 
e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení 
vozu v rámci programu TEST2DRIVE navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO 2016/TOP. Nabídka platí do 30. 9. 2016.

Získejte nyní zvýhodnění  
až 63 000 Kč a užijte si  
2 dny testovací jízdy

Co říkáte na cenu vody (vodné 
a stočné), stále se zvyšuje…

Barbora Geciová 
32 let, inv. důchodce 
Děčín
 
Všechno je dnes-

ka drahé. Ti blázni pořád 
něco zdražují.  

Marek Moudrý 
29 let, učitel na SŠ 
Ústí nad labem
 
Zatím nevím, jak 

to pociťuji, protože jsme se 
před čtvrt rokem stěhovali 
do nového a ještě nemáme 
žádné vyúčtování. Každo-
pádně stoupání ceny bude 
logické, protože je sucho, 
pitné vody na celém světě 
ubývá. Jednou to podle mne 
bude nejvzácnější komodi-
ta, jak napovídají i některé 
(nejen sci-fi) filmy.

Jana Wertheimová 
25 let, zaměstnaná 
Teplice
 
No, moje odpověď 

zrovna do novin nebude. Ale 
dle mého je její cena tak vyso-
ká, jako kdyby nám z kohout-
ku tekla křišťálová voda. 

lenka Haviarová 
27 let, učitelka 
Teplice
 
Samozřejmě se 

mi nelíbí zvyšující se ceny. 
Máme malé dítě, takže spo-
třeba vody na praní či mytí 
se nám zvýšila.

a n k e T a

Boj o vodu 
teprve přijde

Lidé v Ústeckém 
kraji platí za vodu 
jednu z nejvyš-
ších cen v České 
republice. To je již 

dlouhou dobu skutečnost, se 
kterou asi nikdo nemůže být 
spokojený. Je jasné, že voda 
zadarmo být nemůže, ona 
výstavba vodovodů a kanali-
zací, jejich údržba a opravy, 
ale i čištění vody – jak té 
k pití, tak té odpadní, prostě 
něco stojí. O co se tu hraje, 
je přiměřenost ceny.

Protože vše toto musí sa-
mozřejmě platit i v ostat-
ních regionech, ale tam to 
mají většinou o něco lev-
nější. Co si možná mno-
zí neuvědomují, že vodní 
byznys je v rukách politi-
ků, protože rozvody a akcie 
SVS vlastní města a obce. 
Tato společnost ale rozvo-
dy neprovozuje, na základě 
dlouhodobé smlouvy to dělá 
SČVK ovládaný francouz-
skou Veolií. Dlouho zazní-
vají hlasy, že smlouva je ne-
výhodná, protože firmě z ní 
tečou tučné zisky. Smlouva 
bude za pár let končit. Bude 
tedy na politicích – staros-
tech a primátorech, jakou 
uzavřou novou. Bylo by asi 
naivní si myslet, že voda 
zlevní. Ovšem aby cena ne-
rostla a aby se zvýšily in-
vestice do oprav starých 
vodovodů a kanalizací, by 
nám zajistit měli.

 za redakci vít lukáš
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Teplice i Ústí už nechtějí drahou vodu
Teplice – Nepřipustit další velké 
zdražování vody se budou 
v příštích letech snažit pri-
mátoři  a starostové ze severu 
Čech. Jak v Ústí nad Labem, 
tak Teplicích se shodují, 
že smlouva o provozování 
vodovodů a kanalizací se 
společností Veolia není pro 
obyvatele, ale ani obce vý-
hodná. Radnice jsou vlastníky 
rozvodů vody a kanalizací 
na většině území Ústeckého 
a Libereckého kraje.

„Jsme nejchudším regionem 
v České republice a voda je 
zde téměř nejdražší. To není 

dobrý stav,“ upozorňuje na-
příklad ústecká primátorka 
Věra Nechybová. Na vysokou 
cenu vody před několika dny 
poukázal i ministr životního 
prostředí Richard Brabec. Po-
dle něho je v Česku vyšší než 
v suchém Izraeli.

Teplický primátor Jaroslav 
Kubera uvedl, že vedení SVS, 
kterou vlastní radnice, nyní 
připravuje návrhy, jak postu-
povat, až smlouva s Veolií 
skončí. Existuje prý řada vari-
ant, které mají své pro a proti. 
„Potřebujeme najít co nejlep-
ší řešení, které bude cenově 

výhodnější a zároveň zajistí 
údržbu sítě,“ vysvětlil. Jednou 
z variant je i možnost, že by 
obce, respektive SVS, provozo-
valy síť ve vlastní režii. To by 
ale musely získat potřebnou 
techniku a zaměstnance, což 
není levné.

„Hlavní je, aby vysoké zisky 
neodtékaly do zahraničí, ale 
peníze se zpět investovaly do 
vodovodní soustavy,“ řekla pri-
mátorka Nechybová. V tomto 
případě by podle ní bylo mož-
né neustálý růst cen vody za-
stavit. Nyní stojí metr krychlo-
vý vody 98 korun.  lu

Centrum navštívilo 10 tisíc lidí
osek – Za třináct měsíců pro- 
vozu lanového parku a 3D 
bludiště v korunách stromů 
u oseckého rybníka tuto atrak-
ci navštívilo přes deset tisíc 
lidí. Láká je sem výlet do výšek 
s krásným výhledem. Bludiště 
má dvě trasy, přičemž pro zdat-
nější je určeno druhé patro ve 

výšce až 7,5 metru nad zemí.
Petr Šíla, vedoucí Správy 

městských sportovišť v Oseku, 
uvedl, že novinkou pro ná-
vštěvníky v tomto roce je be-
zesporu nabídka základního 
občerstvení v novém, pro-
stornějším prodejním stánku. 
V areálu funguje bezplatná 
wi-fi síť a lze tu  platit plateb-
ními kartami.

V září zde bude otevřeno ve 
všedních dnech od 14 do 18 
hodin, o víkendech pak od 10 
do 18 hodin. Milovníci bikrosu 
najdou v lesíku muldy tvořící 
překážky. Podél in-line dráhy, 
která ohraničuje lesík, jsou 
cvičební prvky, kde si může za-
sportovat celá rodina.  zt

V teplickém muzeu 
vystavovali korunu

Teplice – Návštěvníci Teplic-
kého muzea mohli několik 
dní spatřit unikátní kopii 
císařské koruny Svaté říše 
římské. Nosilo ji 66 říšských 
císařů, jako první známý 
český král Karel IV. Origi-
nál byl 60 let na Karlštejně, 
v současnosti je uložený ve 
Vídni. Existují jenom čtyři 
kopie koruny, tři v Německu 
a poslední, česká, byla v Tep-
licích. Odborníci tvrdí, že je 
ze všech nejhezčí.  lu

Hledá se firma 
na údržbu silnic
Teplice – Od příštího roku bude 
komunikace v Teplicích možná 
udržovat nová firma. Město 
vypsalo veřejnou soutěž, pro-
tože na konci roku současná 
smlouva končí. „Soutěž je na 
běžnou údržbu komunikací,“ 
uvedla vedoucí odboru dopra-
vy a životního prostředí Ivana 
Müllerová. Nový firma bude 
zajišťovat kontrolu komuni-
kací a jejich opravy. Smlouvu 
s vítězem město uzavře na 
tři roky. Předpokládaná cena 
zakázky na celé období je 
42 milionů korun.  lu

I N Z E R C E

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.

podzimní 
slevy 
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Za výhružnou SMS 
mu hrozí trest
Teplicko – I ve vězení může 
skončit devatenáctiletý mla-
dík z Teplicka, který spolu-
žačce ze střední školy poslal 
zprávu, že se chystá postřílet 
lidi ve škole. Policistí ho zadr-
želi již několik desítek minut 
poté, co zprávu napsal. Zjstili, 
že není držitelem zbrojního 
průkazu a nevlastní žádnou 
střelnou zbraň. Podle mluv-
čího policie Daniela Vítka si 
mladík zřejmě neuvědomil, co 
může zprávou způsobit.  lu

Na sídlišti chtějí 
jiné značky
košťany – Město Košťany při-
pravilo úpravu dopravního 
značení v místní části Staré 
Střelné na sídlišti. Změna 
dopravního značení vyšla 
z podnětu občanů a má zvýšit 
zejména bezpečnost na po-
zemní komunikaci. Dále tato 
úprava umožní vytvořit desít-
ky parkových stání a zlepší 
i zimní údržbu při odklízení 
sněhu. Následovat by měla 
rekonstrukce celé komunika-
ce v levé části sídliště.  zt

Ministryně slíbila více peněz
Dubí – Během návštěvy domů se seniory na Teplicku ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová slíbila dříve naro-
zeným lidem více peněz na jejich stáří. „Důstojný život českých 
seniorů je naší prioritou a zvýšení důchodů je jednou z cest, jak 
spokojené stáří zajistit,“ uvedla. V současné době vláda diskutu-
je o částce, o kterou budou důchody navýšeny. Minimálně však 
o 200 korun měsíčně. Vyvrátila i spekulace seniorů, že by lidé, 
kteří nepracovali, dostávali důchod z průměrné mzdy. Ministry-
ně navštívila například Dubí nebo Krupku.  lu
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Záchranáři cvičili: U Modlan spadlo dopravní letadlo
Modlany – U vodní nádrže Kateři-
na v obci Modlany na Teplicku 
proběhlo taktické cvičení slo-
žek Integrovaného záchranné-
ho sytému zaměřené na práce 
během pádu letadla s větším 
počtem cestujících.

Podle mluvčího hasičů Lu-
káše Marvana byla námětem 
cvičení nehoda dopravního 
turbovrtulového letadla. „Při 
letu cestujících směr Drážďa-
ny nahlásil pilot explozi a náh-
lý pokles tlaku v prostoru pro 
cestující a výpadek jednoho 
z motorů. Letadlo ztratilo tah. 
Jednou z možných variant po-
ruchy letadla byl i teroristic-
ký čin. Pilot se pokusil letadlo 
nasměrovat na pole v katast-
ru obce Modlany, poblíž vodní 
nádrže Kateřina, kde se však 
stalo neovladatelným a zříti-
lo se. Po dopadu se rozpadlo 
na části, z nichž některé zača-

ly hořet. Stroj přepravoval cca 
70 cestujících. Někteří zemřeli, 
jiní měli různé stupně zraně-
ní,“ uvedl Marvan.

Cílem cvičení bylo prově-
řit všechny záchranné složky, 

které by při takové nehodě za-
sahovaly. Cvičení se zúčastni-
lo patnáct hasičských jedno-
tek, z toho čtyři profesionální 
a jedenáct dobrovolných. Ha-
siči dovezli 27 kusů techni-

ky. Nasazeni zde byli lékaři 
záchranné služby, policisté, 
strážníci a několik dalších or-
ganizací. „Místo letecké neho-
dy bylo v bezprostřední blíz-
kosti vodní nádrže Kateřina, 
proto byli povoláni i policejní 
potápěči, kteří se podíleli na 
vyhledávání osob, věcí a tro-
sek na vodní hladině a pod 
hladinou,“ uvedla mluvčí poli-
cie Jana Slámová.  lu

Lidé chtějí vyšetřit znaménka
Teplice – V Ústeckém kraji roste zájem lidí o vy-
šetření mateřských znamének na možný výskyt 

zhoubného melanomu. Přes to jich ale na 
Teplicku není tolik, kolik by bylo třeba. Napří-
klad VZP registruje v prvním pololetí letošního 
roku pouhých 29 pacientů, kteří se nechali 
odborně vyšetřit. Denně na melanom zemře 
v Česku v průměru jeden člověk. Sice se objevi-
ly nové léky, ale  ani ty však bohužel nedokážou 
rozvinutý melanom zcela vyléčit a nezaručí, že 
onemocnění neskončí fatálně. O to důležitější 
je prevence. Kromě zodpovědného přístupu 
k pobytu na slunci a používání opalovacích 
krémů  mohou lidem zachránit život pravidelné 
preventivní prohlídky mateřských znamének. 
Právě z nich se totiž může melanom vyvinout. 
Na vyšetření mnohé pojišťovny přispívají.  lu

Dálnice D8 bude hotová v prosinci
Ústecko – Dálnice D8 mezi Ústím 
nad Labem a Lovosicemi bude 
otevřená 17. prosince letoš-
ního roku. Slíbil to ministr 
dopravy Dan Ťok. Zájemci si 
mohli v září stavbu prohléd-
nout, aby sami viděli, jak práce 
postupují.

Nedostavěný úsek kompli-
kuje situaci na objízdných ko-
munikacích – na silnici podél 
Labe mezi Ústím nad Labem 
a Lovosicemi a mezi Bílinkou 
a Bystřanami. Po obou jezdí 
velký počet kamionů a jsou 
zde kolony. Situaci nyní ješ-
tě více komplikuje rekon-
strukce povrchu komunika-
ce podél Labe. Silnice nejsou 
na tak velkou zátěž stavěné, 
a vyžadují proto časté opravy. 
Na mnohých místech si lidé 
z domů okolo nich stěžují na 
velký hluk a znečištění.

Stavbu dálnice zkompli-
koval sesuv, který část trasy 
před více než třemi lety zava-
lil. Jeho odstranění si vyžá-
dalo čas. Podle expertů je na 

vině kamenolom v Dobkovič-
kách, který se nachází nad 
dálnicí. Po něm chce minis-
terstvo dopravy miliardové 
odškodnění.  lu

Duchcov čeká 
výměna vodovodu
Duchcov – Severočeská vodá-
renská společnost začala 
s rekonstrukcí nevyhovujících 
úseků vodovodu v Duchco-
vě, v Husově a Masarykově 
ulici a na náměstí Republi-
ky. Bude kvůli tomu třeba 
rozkopat komunikace, pod 
kterými vodovodní trubky 
leží.  „Rekonstrukcí vodovodu 
v uvedené lokalitě přispějeme 
k bezproblémovému zásobo-
vání pitnou vodou pro cca 200 
připojených obyvatel,“ uvedl 
ředitel SVS Bronislav Špičák. 
Stávající vodovod je z roku 
1965, a je ve špatném technic-
kém stavu. Vše má být hotové 
do 15. prosince.  lu

Policisté zkontrolovali 
přes sto vozidel 
Teplice – Policisté na Teplicku 
uspořádali dopravně bezpeč-
nostní akce zaměřené na pou-
tání řidičů a alkohol. „Zkon-
trolovali 116 vozidel a zjistili 
27 případů porušení platných 
předpisů. Devět osob nebylo za 
jízdy připoutáno bezpečnost-
ními pásy a v jednom případě 
nebyl v rozporu se zákonem 
použit zádržný systém,“ řekl 
mluvčí policie Daniel Vítek.  
Ve dvou případech policisté 
zjistili nevyhovující technický 
stav kontrolovaných vozi-
del, jeden řidič u sebe neměl 
potřebné doklady a jednoho 
přestupku se dopustil cyklista. 
Nikdo neřídil pod vlivem alko-
holu nebo drog.  lu

Stavbu dálnice D8 si v září přišly prohlédnout stovky lidí, mnozí na kole. 
Čekali tu na ně nejen průvodci, ale i zábava a atrakce pro děti.

z p r Á v y

5

z á ř í / ř í j e n  2 0 1 6



Policisté rozdávali dárky dětem
Teplice – Policisté na Teplicku 
uspořádali v prvním týdnu no-
vého školního roku akci Zebra 
se za tebe nerozhlédne. Při ní 
upozorňují  na pře-
chodech pro chodce 
na dodržování 
pravidel bezpečného 
přecházení. „Svou 
pozornost jsme 
zaměřili zejména do 
lokalit v blízkosti 

základních škol, kde dětem 
i jejich rodičům připomínáme, 
jak správně přecházet vozov-
ku. I skutečnost, že chodci 

mají nejen práva, 
ale také povinnos-
ti,“ uvedl mluvčí 
police Daniel Vítek. 
Děti v průběhu akce 
dostaly od policistů 
i malé dárky a re-
flexní materiály.  lu

Lázeňským hostům propadají víza
Teplice – Největší problém sou-
visející s nelegálním pobytem 
cizinců v Ústeckém kraji ne-
představují uprchlíci, kteří do 
Evropy prchají z Blízkého vý-
chodu či Afriky. Podle policej-
ních statistik se největší mírou 
na nelegální migraci a pobytu 
v regionu podílejí lidé, kteří 
do Teplic a Dubí jezdí do lázní. 
Nejvíce zadržených cizinců 
bez povolení pobytu také neby-
lo z klasických uprchlických 
destinací, ale z Kuvajtu.

Podle šéfa cizinecké poli-
cie Pavla Češky bylo na území 
Ústeckého kraje v prvním po-
loletí zadrženo 404 nelegálně 

pobývajících cizinců. „Z uvede-
ného počtu bylo řešeno celkem 
248 lázeňských hostů,“ uvedl 

Češka. Z Kuvajtu jich pocháze-
lo celkem 177. 

Problémem podle policistů 
je, že lázeňští hosté přijíždí do 
ČR za účelem léčby na krátko-
dobá víza. Setrvávají zde i po 
uplynutí stanovené doby. Po 
rozhodnutí o udělení správní-
ho  vyhoštění se odvolají, a tím 
jsou prakticky na území ČR tr-
pěni v rámci jejich řízení.

Nelegální pobyt cizinců je 
na severu Čech problém, počet 
404 je druhý nejvyšší v Česku 
hned po Praze. K tomu ještě ci-
zinecká policie v Ústeckém kra-
ji zadržela  53 uprchlíků, kteří 
přes Česko jen projížděli.  lu

Těhotné mají zájem 
o testování
Teplice – V České republice roste 
zájem těhotných žen podstou-
pit  screening Downova syn-
dromu. Ten umožňuje budou-
cím matkám ujistit se už ve 
3. měsíci těhotenství, že dítě 
nebude trpět vrozenou vadou. 
V Teplicích takové vyšetření 
v prvním pololetí letošního 
roku absolvovalo 91 žen. To 
je oproti jiným okresům spíše 
nižší číslo. Screening Downova 
syndromu je kombinací vyšet-
ření krve matky a podrobného 
ultrazvukového vyšetření plo-
du. Započítává se i věk matky. 
Výsledky jsou spolehlivější než 
u jiných metod.  zt

I N Z E R C E

Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

  Nucený výkon exekučních titulů
  Poskytování právní pomoci
  Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
  Provádění dobrovolné dražby 
  Sepisování exekutorských 
zápisů 
  Individuální přístup 
k pohledávkám
  Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

  Pravidelné informování 
věřitele
  Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
  Možnost zpracování exekučních 
návrhů
  Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
  V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz

Bílina otevřela právní poradnu
Bílina – Lidé v Bílině mají od září možnost využít služeb bezplatné 
právní poradny. Ta je otevřená vždy jedenkrát v měsíci. Konkrét-
ní termín bude město zveřejňovat v Bílinském zpravodaji. „Jedná 
se o krátké informativní poradny v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých 
právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu,“ uvedl 
advokát Josef Karnoub.

Bezplatné právní poradny nenahradí advokáta, ale lidé se 
zde seznámí s případnými možnostmi, které mu právo nabízí 
k řešení jeho postavení. Bezplatné právní poradny tedy nemohou 
zahrnovat podrobné studování a podobně.  zt
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AGC ocenili za společenskou odpovědnost
Teplice – Teplická AGC Flat Glass 
Czech získal Cenu Ústecké-
ho kraje za společenskou 
odpovědnost mezi firmami 
s více než 1000 zaměstnanci. 
Firma o svém vítězství roz-
hodla především dlouhodobě 
nadstandardní péčí o zaměst-
nance a podporou potřebných 
v rámci regionu Ústeckého 
kraje. Cenu vyhlašuje Ústecký 
kraj společně s Radou kvality 
ČR a Hospodářskou a sociální 
radou Ústeckého kraje. Letos 
byla vyhlášena podruhé. 

 „Naše společnost patří 
dlouhodobě v rámci celé Čes-
ké republiky ke špičce firem 
v oblasti společenské odpo-
vědnosti. Svědčí o tom nejen 
mnoho cen, které jsme v po-

sledních letech získali, ale 
především skutečná čísla. 
Opětovně získaná cena za spo-
lečenskou odpovědnost nyní 
v rámci kraje potvrzuje, že 
tyto věci děláme dlouhodobě 
a dobře. Vážíme si toho a ur-
čitě v nich budeme pokračo-
vat,“ reagoval na ocenění Pavel 
Šedlbauer, předseda předsta-

venstva AGC Flat Glass 
Czech a viceprezident 
AGC Flat Glass Europe.

 Kraj společně s Ra-
dou kvality ČR a Hos-
podářskou a sociální 
radou Ústeckého kraje 
při výběru hodnotí pře-
devším péči o zaměst-
nance, rozvoj území, 
transparentní obchod-

ní vztahy a ochranu životní-
ho prostředí. AGC Flat Glass 
Czech si letos odneslo již ně-
kolik ocenění. Firma například 
v červnu získala již počtvrté 
titul nejlepšího zaměstnavate-
le v České republice. AGC také 
dlouhodobě figuruje v žebříč-
ku Czech TOP 100 největších 
firem v zemi.  zt

Společnost SSI 
dá práci 250 lidem
Společnost SSI Technologies 
otevřela v Přestanově mezi 
Ústím a Teplicemi závod zamě-
řený na výrobu magnetických 
snímačů a dalších přístrojů pro 
automobilový průmysl a stro-
jírenský trh. První mimo USA.  
Hala je velká 3515 metrů čtve-
rečních. Do technologie plánuje 
investovat do roku 2018 přes 24 
milionů dolarů. V průmyslovém 
parku v Přestanově zaměstná 
250 lidí. Lokalitu si vybrala 
kvůli její strategické poloze. 
Je blízko Německa a hlavních 
dopravních tahů.  lu

Nezaměstnanost 
poklesla
Za poslední rok klesl počet 
nezaměstnaných na Teplicku 
zhruba o šest stovek. Aktuálně 
zde práci hledá 6404 lidí, míra 
nezaměstnanosti dosahuje 
6,9 procenta. To Teplicko 
v míře nezaměstnanosti řadí 
na 13. místo. Před rokem byla 
nezaměstnanost o osm desetin 
procentního bodu vyšší, Tep-
lice byly na místě čtrnáctém. 
Úřad práce nyní eviduje 1513 
volných pracovních míst.  lu

Čtvrtina oceněných je z Teplicka
Velkého úspěchu dosáhli podnikatelé z Teplicka při 
letošním udílení cen Spokojený zákazník v Ústeckém 
kraji.  Sdružení českých spotřebitelů spolu s Ústeckým 
krajem, kteří cenu vypisují, udělili dvanáct ocenění. 
Z Teplicka jich je plná čtvrtina.

Přímo do Teplic si cenu odváží krejčovství a rychlo-
opravna obuvi. Do Žalan pak cena míří do hostince. 
Spotřebitelé oceňovali hlavně vstřícnost a příjemné 
jednání majitelů podniků i nabídku jejich prodejen 
či provozoven.  lu
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Jarmila Sedláčková, Cukrárna Bárny v Mostě
Dana Mullerová, Knihařství v Mostě
Lagarto Group, s.r.o., kavárny v Ústeckém kraji
Wanda Kaslová, Stříhání a úprava psů v Mostě
Helena Waicová, Zakázkové krejčovství v Teplicích
Jiří Trégr, Rychloopravna obuvi v Teplicích
Jaroslav Doležal, Hodinářství a zlatnictví v Úštěku
Petra Zahradníčková, Kosmetické studio Bioline Louny 
Miroslava Formánková, Oční optika v Ústí nad Labem
Josef Hrdlička, Hospoda u Fesy v Žalanech
Petr Hladík, Prodej a servis jízdních kol v Děčíně
Jiří Fíla, Drogerie v Úštěku

S e z n a M  o c e n ě n ý c H

Připravte se na podzim s Klinikou CLT 
Podzimní období se po-
malu blíží a s ním i obdo-
bí chřipek a nachlazení. 
Jak se na něj co nejlépe 
připravit, Vám poradí lé-
kařka Kliniky CLT MUDr. 
Olga Raskina, specia-
listka v oblasti vnitřního 
lékařství (interny).

MUDr. Olga Raskina
Specialistka v oboru interny půso-
bí na Klinice CLT již od roku 2014. 
Provádí komplexní vyšetření 
a diagnostiku, EKG, spirometrii, 
veloergometrii, obstřiky kolage-
nem při bolestech a onemocnění 
páteře a také infuzní regenerační 
terapie. V minulosti působila 
jako lékařka ve stacionáři na 
terapeutickém oddělení, na odd.  
JIP a delší dobu byla primářkou 
gastroenterologického oddělení. 

Paní doktorko, co byste 
doporučila našim čtenářům 
jako prevenci před začátkem 
chřipkového období?
Člověk by měl konzumovat více 
ovoce, zeleniny a potravin s vyšším 
obsahem vlákniny a vitamínů, 
zejména B, C. Rozhodně by se měl 
stravovat zdravě, vyvarovat se 

tučných jídel a měl 
by dodržovat pitný 
režim. My jsme to, 
co jíme! Jedním ze 
základů fungujícího 
imunitního systému 
jsou zdravá střeva. 
Doporučuji elimi-
novat stres a zvýšit 
fyzickou aktivitu. 
Tím můžeme 

překonat únavu, přibírání na váze 
a snížit riziko nejen virových, ale 
i kardiovaskulárních onemocnění. 
Existuje řada dalších škodlivin (UV 
záření, chemoterapie, cigarety, al-
kohol, znečištěné životní prostře-
dí…), které vytváří v těle zvýšené 
množství volných radikálů. Tento 
stav je nazýván jako nežádoucí 
oxidativní stres, který může vést 
až k poškození buňky.

Zmínila jste se o vitamínu C 
a o vláknině. Co si myslíte 
o užívání doplňků stravy ve 
formě vitamínů a jak ovlivňují 
náš organismus?
Vitamín C a jeho pozitivní účinky 
jsou známé již desítky let. V po-
slední době se přišlo na to, že 
udávaná doporučená denní dávka 
neodpovídá účinnosti, kterou 

potřebujeme. Většinou se udává 
cca 100 mg vitamínu C na den 
pro zdravého jedince, což je málo. 
Nové studie ukazují, že optimální 
denní dávka je 500–1000 mg, 
výjimečně i více. Každé tělo je 
jiné, a proto vyžaduje jinou péči. 
Záleží na věku pacienta, na váze 
a na povaze toho, s čím bojuje. 
Tím mám na mysli, zda se jedná 
o prevenci, detoxikaci organismu 
nebo o řešení pooperační péče, 
podporu léčby virové či bakteriál-
ní infekce, chronického či onkolo-
gického onemocnění. Na základě 
tohoto se bude dávkování lišit.  
Vitamín C můžeme do těla dostat 
konzumací potravin, perorálním 
podáním (ústy) či parentálně 
(infuzní terapií). 

V čem je metoda infuzní terapie 
odlišná od perorálního užívání 
vitamínu C?
V případě perorálního podání tělo 
dokáže plně vstřebat jen 200 mg 
vitamínu C denně, což je méně 
než doporučená denní dávka. Vý-
hodou infuzního podání je přesné 
stanovení dávky na základě pro-
hlídky lékařem. Tímto způsobem 
je dodáváno vysoké množství 
látky a účinek je téměř 100%.  

Kolik infuzí je optimální 
absolvovat?
Orientačně to bývá 4–8 infuzí. 

Co si myslíte o tzv. lidových 
či „babských“ radách jako 
o prevenci? Fungují?
Určitě. V případě nachlazení je 
důležité ležet v klidu, hodně pít 
a potit se. Jednak je to dobře pro 
organismus a navíc tím elimi-
nujeme šíření nákazy v okolí. 
Nezapomeňte na užívání bylinek, 
odvaru z cibule a medu apod. 
Pokud se stav pacienta ani po 
4 dnech nezlepší, je nejvyšší čas 
navštívit lékaře.

KONTAKT:

Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz
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Divadlo ABC se 
vyřádí v Teplicích

Proč ženy neposlouchají 
a muži neumí číst v mapách, 
se dozvíte v Krušnohorském 
divadle. Stejnojmenná hu-
dební komedie také poradí, 
jak předcházet partnerským 
krizím. Do melodií se můžete 
zaposlouchat 19. října od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
260 do 340 korun. Světový 
knižní bestseller manželů 
Peaseových převedl na je-
vištní prkna a „ušil“ souboru 
Divadla ABC na tělo režisér 
Miroslav Hanuš. O tom, že 
si divák milující inteligentní 
humor opravdu přijde na své, 
vypovídají už samotné názvy 
jednotlivých postav.  zt

Teplice se ponoří 
do Dívčí války

Dívčí válka – nejúspěšnější 
a nejhranější veselohra se 
vrací do Teplic. Zajít si na 
ni můžete 13. října od 19:00 
hodin do Domu kultury. 
Vstupné je od 369 do 399 
korun. Její atraktivnost se 
skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých 
tématech a také v hereckém 
obsazení.  zt

Zatancujte si se 
Starou sešlostí
Známá country a trampská 
skupina z Mostu potěší uši 
posluchačů notoricky zná-
mými písničkami, které se 
léta zpívají na soukromých 
oslavách i u táborových 
ohňů, zahraje k tanci i po-
slechu. Hraje se 26. řijna od 
16:00 hodin v Domě kultury. 
Vstupné je 100 korun.  zt

Legendární trumpetista se vrací do Teplic
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský 
malíř Laco Deczi vystoup v teplickém Jazz Clu-
bu. Na koncert se můžete těšit 8. října od 20:00 
hodin. Vstupné je 250 korun. Deczi se narodil 
v roce 1938 na Slovensku. V roce 1962 odešel 
z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své 
emigrace v r. 1985. Po několika měsících stráve-
ných v Západním Německu nakonec definitivně 
zakotvil ve Spojených státech, kde založil a je 
dodnes frontmanem kapely Celula New York. 
V USA vystupoval s velkou řadou skvělých 
jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, 
Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny 
Costanzo. Kromě pravidelných koncertů ve 
státech New York a Connecticut, od roku 1990 
jezdí dvakrát do roka tour po České republice 
a Slovensku. Výjimkou nejsou ani zastávky 
v Polsku, Rakousku, Německu. Dohromady má 
Laco Deczi na kontě již před dvacet alb a video 
nosičů. V roce 2005 vyšlo živé album „Jazz na 
Hradě“. V letech 2009 a 2010 vystupoval na 
festivalech Rock for People, Colours of Ostrava 
a Sázavafest.  zt

p o z v Á n k y

Seznamte se v muzeu s osudy teplických malířů
Tři malíři na cestách – to 
je název nové výstavy v Re-
gionálním muzeu Teplice. 
Ta představuje díla a osudy 
teplických malířů V. Blahoše 
(1906–1985)., H. Fischera –
Geisinga (1896–1984) a Waltra 
Kietze (1866–1941) ze sbírek 
teplického muzea, soukro-

mých sběratelů a Vojenského 
historického ústavu v Praze. 
Výstavu můžete navštívit 
v teplickém zámku od 30. září 
do 20. listopadu. Vernisáž se 
koná 29. září v 17:00 hodin. 
Expozice odráží historické 
události 20. století. Její název 
symbolizuje cestu malířského 

hledání i cesty, kterými museli 
jít, aniž sami mohli jejich směr 
ovlivnit. Tvorbu tří malířů 
spojuje především zachycení 
krajiny. Václav Blahoš v Tep-
licích působil od 50. let do 
70. let 20. století. Dodnes je 
v povědomí teplické veřejnosti, 
byl malíř francouzské a české 
krajiny, ale také malíř 1. Čs. 
brigády v Anglii během 2. svě-
tové války. Heribert Fischer-
-Geising, uznávaný saský malíř 
a grafik, malíř Krušných hor, 
teplický rodák, se do povědomí 
širší veřejnosti teprve dostává 
a Walter Kietz je pro Teplice 
velkou neznámou. Působil zde 
v letech 1919–1941 a výstava jej 
představí jako malíře Českého 
středohoří, severu Itálie a Af-
riky a připomene rovněž spo-
jitost jeho jména se slavným 
návštěvníkem teplických lázní 
Richardem Wagnerem.  zt

Jaroslav Dušek v Krušnohorském divadle
Užijte si herce Jaroslava Duška 
v představení Čtyři dohody 
– Kniha moudrosti starých Tol-
téků. Hraje se 6. října od 19:00 
hodin. Vstupné je od 350 do 
410 korun. Výtěžek ze vstup-
ného bude věnován Arkadii 
– Spolku pro komplexní péči 
o zdravotně postižené. Úspěš-
né divadelní představení Čtyři 
dohody Jaroslava Duška inspi-
rované nadčasovou toltéckou 
moudrostí stejnojmenné knihy 
Dona Miguela Ruize provedla 
za devět let více než 150.000 
diváků v cestě za osobní svo-
bodou a štěstím.  zt
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Originální Vlasta Redl si v Teplicích 
zahraje s Jiřím Pavlicou

Jedinečný koncert dvou skvě-
lých těles zažijete v Kruš-
nohorském divadle. Spojení 
těchto dvou předních umělec-
kých těles několik let vyprodá-
valo sály a oslovilo tisíce lidí 
jedinečným spojením folku, 
bigbítu a lidové hudby. Skvělý 
koncert si užijete 12. října od 
19:00 hodin. Vstupné je od 390 
do 590 korun. Byla to jedna 
z prvních vlaštovek hudby, 
které se později začalo říkat 
„world music“. Vlasta Redl 
a Jiří Pavlica se nyní rozhodli 
společná vystoupení obnovit. 

Navázali na staré hity, ale při-
pravili i písně nové. Vzhledem 
k diváckému úspěchu obě 
kapely pokračují ve společ-
ných koncertech i nadále. Na 
podzim 2016 je připraveno 
další koncertní turné, jehož 
součástí je i vystoupení v Tep-
licích. Na pódiu se nejprve 
představí každá kapela sama. 
Poté se začnou muzikanti pro-
línat a vše vyvrcholí skvělým 
vystoupením 13 muzikantů ve 
společném programu, jenž je 
zásadní součástí koncertu, kte-
rý trvá přes 2,5 hodiny.  zt

Šanov byl povýšen na město roku 1884 a připojen 
administrativně k Teplicím v roce 1895.

Císařské lázně jsou jednou z nejstarších lázeňských budov v Teplicích. 
Budova v původní podobě byla postavena v roce 1845. V letech 1870 až 1872 byla 
podle plánu stavitele Ing. Adolfa Siegmunda budova zcela přestavěna v novorene-
sančním slohu. Další důležitou přestavbu prodělala v letech 1912 až 1914.

Dominantou části 
Teplic Nová Ves je 
vrch Ve chvojkách 
(382 m n. m.), 
na němž byla 
postavena velká 
vodárenská věž 
zásobovaná vodou 
z Flájské přehrady.

v Í T e ,  Ž e …
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Chcete samostatné dítě? 
Najděte mu skautský oddíl! 
Chcete, aby se vaše dítě o sebe 
umělo postarat, naučilo se vy-
cházet a spolupracovat s ostat-
ními dětmi a trávilo svůj volný 
čas v bezpečném prostředí? 
Najděte mu skautský oddíl! 
Skauti a skautky z teplického 
střediska Doubravka pořádají 
nábor pro chlapce a děvčata, 
žáky druhé a vyšší třídy. Září 
je pro skauty – stejně jako pro 
školy – začátkem nového roku.  
„Pro start dítěte ve skautském 
oddíle je září ideální, protože 
spolu s ním přichází i další no-
váčci, a společně tak objevují 
kamarádské prostředí svého 
nového oddílu a skautská 
dobrodružství,“ uvádí Jiří Rich-
ter ze střediska Doubravka.  
Děti se každý týden scházejí 
na pravidelných schůzkách, 
o víkendu vyráží na výpravy 

a skautské akce, vyvrchole-
ním celoroční činnosti je letní 
stanový tábor. Ten prověří 
nejen samostatnost mladých 
táborníků, ale i to, co se za 
uplynulých 10 měsíců nau-
čili. Výsledky celostátního 
průzkumu veřejného mínění 
agentury IPSOS dokládají 
stále větší zájem o skauting. 
Junák – český skaut je nejzná-
mější organizací pro volnoča-
sové aktivity dětí a mládeže 
v České republice a více než 
80 procent rodičů by své děti 
podpořilo v zájmu o vstup do 
skautského oddílu. Také v Tep-
licích se skauting těší dlouho-
době popularitě, obě místní 
střediska Doubravka a Dvoj-
ka zde působí již přes čtvrt 
století. Skautů a skautek u nás 
stále přibývá, a to především 

ve věkové skupině mladších 
školních dětí. Posledních 10 
let skautská základna neu-
stále roste a letos počet členů 
skautského hnutí v Česku pře-
kročil 55 tisíc. Pokud hledáte 
pro své dítě zájmovou činnost, 
která jej bude nejen bavit, 
ale také jej pomůže připravit 
na dospělý život, středisko 
Doubravka přijme do svých 
chlapeckých i dívčích oddílů 
chlapce a děvčata, které na-
stupují do druhé a vyšší třídy. 
Kontaktní údaje lze nalézt 
na www.doubravkateplice.cz 
nebo na e-mailu stredisko@
doubravkateplice.cz. 

 Jiří richter, Skautské středisko Doubravka

Imatrikulace na 
Gymnáziu Teplice

Noví studenti teplického 
gymnázia skládali na začátku 
letošního školního roku tento 
slib: „Po celou dobu studia na 
Gymnáziu Teplice budu co 
nejlépe využívat svých schop-
ností a možností, abych dosáhl 
úplného středoškolského vzdě-
lání a co nejlépe se připravil 
na studium vysoké školy či 
k výkonu povolání. Budu se 
řídit zásadami humanistické 
morálky, dodržovat platné 
zákony i pravidla občanského 
soužití ve škole i mimo ni tak, 
abych dělal čest sobě i škole. 
To slibuji.“  Gymnázium Teplice

Srbové a srbští 
Češi v Teplicích

Na teplickém gymnáziu 
v září pokračoval hostitelský 
program pro srbskou návštěvu 
z Bele Crkve a Vršce. Ukázali 
jsme jim krásy našeho kra-
je, projeli jsme Krušné hory 
a historická místa v pánvi. Po 
obědě pokračovala prohlídka 
samotného města Teplice, za-
končená v teplickém pivovaru 
ve večerním čase. Část skupiny 
mezitím uvařila své tradiční 
pokrmy, které nabízeli na fes-
tivalu Barevná planeta  v Ústí 
nad Labem.  Gymnázium Teplice

Další kapitola spolupráce Arkadie a Lebenshilfe
Uprostřed léta dostala Arkadie 
milou návštěvu. Přijel Hans-Peter 
Haase, ředitel partnerské organiza-
ce Lebenshilfe „Altmark-West“ z ně-
meckého Gardelegenu, a jak už je 
u našich přátel zvykem, přivezl dá-
rek. A dárek to nebyl ledajaký. Tato, 
státem podstatně lépe podporovaná 
organizace se snaží pomáhat Arkadii, jak to jen 
jde. „Již několikrát nám poskytli přátelé z Le-
benshilfe při obnově vozového parku starší vo-
zidla,“ říká Karel Klášterka, projektový manažér 
Arkadie, „ta dílem posílila vozový park Arkadie, 
dílem jejich prodejem Arkadie získala finanční 
prostředky na program pravidelné mikrobu-
sové dopravy osob se zdravotním postižením. 
Ten nespadá do státem podporovaných služeb 
a prostředky na něj jsou získávány jen od spon-
zorů nebo prostřednictvím projektů. Za zmínku 
stojí například každoroční podpora této služby 
ve výši 70 tisíc korun městem Bílina. Dopravu 
podpoří i prodej tohoto daru, velmi zachova-
lé dodávky zn. Citroen používané v prádelně 
pobočky Lebenshilfe ve městě Mieste.“ Materi-
ální pomoc, byť významná (vedle automobilů to 

bylo např. i zařízení prádelny), není 
ale jediným předmětem spoluprá-
ce. Vedle vzájemných návštěv či 
společných dovolených klientů je 
významná také vzájemná výměna 
zkušeností. Ta bude také před-
mětem projektu, o jehož hrubém 
obrysu se při pracovní večeři také 

jednalo. Ředitelka Arkadie Lenka Machaloušo-
vá a projektový manažér Karel Klášterka se 
s ředitelem Lebenshilfe  dohodli na zářijovém 
setkání, při kterém spatří světlo světa projekt 
„Výměna zkušeností v odborném vzdělávání 
nejen osob se zdravotním postižením“. Ten 
budou obě organizace za pomoci prostředků 
EU v rámci programu Erasmus+, ve spolupráci 
s partnery z polské Zlotoryje, realizovat v příš-
tích dvou letech.  Na závěr Hans-Peter okázal, 
že není žádný „suchar“, z darované dodávky se 
svým synem vytlačili dvě motorky a vydali se 
po okresních silnicích přes Míšeň, Wittenberg, 
Burg až do Gardelegenu. Touto návštěvou byla 
napsána další kapitolka do kroniky spolupráce 
obou organizací, která trvá už od roku 2002.

 Josef Hon, arkadie Teplice

Lepená keramika v regionálním muzeu
Velmi aktuální otázkou při sestavová-
ní keramiky je lepení keramiky. S tím 
souvisí otázka použití vhodných lepidel. 
V minulosti se lepilo všemi možnými pro-
středky, které jsou však podle dnešních 
měřítek naprosto nevhodné. Mezi tyto 
nevhodné prostředky patří i francouzská 
želatina, klih. Nevýhody jsou všeobecně 
známy. Poznáváme je zejména rekonzer-
vací starších sbírkových předmětů. Někdy 
je velmi obtížné zjistit o jaké prostředky 
se jedná. Nejlépe se k lepení keramiky 
osvědčuje dispersní polyvinylacetátové 

lepidlo Dispercoll. Lepí se mírně zředě-
ným lepidlem. Jeho předností je stálá 
připravenost k použití, zdravotně nezá-
vadné ředidlo (voda), možnost odstranění 
zbytků lepidla vlhkou houbičkou, nasá-
kavost do střepu, odolnost vůči působení 
mikroorganismů a vlhkosti, a hlavně to, 
že nezanechává viditelných stop v místě 
lepení. Před vlastním lepením je třeba 
střepy vhodně rozložit, aby byl dobrý 
přehled. Vyhledané dvojice či skupiny 
střepů, které k sobě patří, se lehce označí 
křídou, ihned se slepují a staví se do 

bedniček s jemně prosátým 
pískem (nejlépe kopaným). 
Střepy k sobě přilnou přirozenou vahou, 
není nutné je přichycovat kolíčky apod. 
Můžeme použít podpěr zhotovených 
z plastelíny. K tónování bílých doplňků se 
nejlépe dnes osvědčují akrylátové barvy, 
které přizpůsobujeme barvě originálu 
(je-li to archeologem žádáno) a pigmenty. 
Velmi dobře se jimi dosahuje potřebných 
nuancí. Závěrečná konzervace se provádí 
pouze v případě potřeby opět silně zředě-
ným Dispercollem.  regionální muzeum Teplice
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Dobrý vesnický oběd bez zdržování
Při zvažování, zda si zajít 
na oběd v Olympii, jsem se 
nakonec rozhodl vyzkoušet 
restauraci naproti ní. V Sr-
bicích totiž mají hospodu 
s zajímavým názvem U Babky, 
která u vchodu inzeruje i podá-
vání obědů. Po řadě městských 
restaurací se tedy odhodlávám 
zkusit i vesnickou.

Přiznávám, že jsem sem šel 
trochu obezřetně. Interiér mě 
ničím nezaujal, rozhodně se 
blíží spíše čtvrté cenové, tro-
chu oprýskaný, na stole re-
klamní ubrusy pivovaru, které 
rozhodně nevypadaly nejlé-
pe vyžehlené. Ale abych ne-
křivdil, ani špinavé. Uvnitř se 
kouří, takže opravdu typická 
hospoda. S příbory zarolova-
nými v ubrousku ve sklenici, 
ale i poctivě se solí, pepřem 
a maggi.  A několik minut před 
polednem plná, našel jsem zde 
jediný volný stůl.

Aktuální menu rovnou na 
stole, a tak nemusím čekat, 
až mi ho někdo přinese. Na 
něm dvě polévky a jedenáct 
nabízených hotovek, takže je 
z čeho vybírat. Musím pár mi-
nut počkat, obsluhuje zde jen 
jedna číšnice, která se při plné 

hospodě opravdu nezastaví. 
Jakmile se jí uvolní ruce, při-
jde a vybírám si jednu ze dvou 
točených limonád. Jedno jídlo 
již stačili hosté sníst, tak mám 
nakonec volbu z deseti. Volím 
frankfurtskou polévku a čes-
kou klasiku – výpečky se zelím 
a houskovým knedlíkem.

Ještě než dostanu polévku, 
zjistím, že i zde mají wifi, jen 
je třeba se zeptat na heslo. Po-
lévka je velmi dobrá. Do frank-
furtské většinou dávají párek, 
tady ale kuchař zvolil klobásu, 
podle mého odhadu ostrav-
skou. Rozhodně udělal dobře. 
Mají tu sice mé neoblíbené 
misky, ale neobvyklého tvaru. 
Není třeba ji moc naklánět.

Na hlavní jídlo nečekám vů-
bec. Jakmile položím lžíci, již 
ho číšnice nese. Na talíři je po-
ctivá dřevorubecká porce, už 
na začátku je mi jasné, že to-

hle nesním. Knedlíky jsou dob-
ré, maso opravdu měkké a zelí 
příjemně kyselé. Není to samo-
zřejmě žádný Hilton, ale přes-
ně takhle si představuji typic-
kou restauraci na vesnici, kde 
se najím českého jídla.

Kouknu se nakonec i na zá-
chody. Tady bych dal malé mi-
nus za to, jak jsou zašlé dlaž-
dice a ušmudlané zrcadlo, ale 
v poledne tu mají uklizeno, 
k dispozici je tekuté mýdlo 
a papírové ručníky. Sem se 
nikdo bát nemusí.

Za celý oběd, který jsem ani 
nemohl zdolat, mi naúčtova-
li 103 korun, což na Teplicku 
rozhodně patří do té levnější 
poloviny. Strávil jsem zde jen 
23 minut. Pokud vám nebude 
vadit to vesničtější prostředí 
a máte rádi hospodskou klasi-
ku, určitě neprohloupíte, když 
si sem skočíte na jídlo.  lu

I N Z E R C E

V. FESTIVAL DŘEVA®NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW 
V SEVERNÍCH ČECHÁCHSOUBOJ LEGEND V STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

MARTIN KOMÁREK (CZK) VS DIRK BRAUN (GER)

www.festivaldreva.cz

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2016
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY

 DJ MARTIN HRDINKA
ZÁBAVNÁ ZÓNA PRO DĚTI
14:00 SVÁŤOVO DIVIDLO 
• NAUČNÁ A POZNÁVACÍ EXPOZICE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KŘ TEPLICE • LESNÍ PEDAGOGIKA, 
TVŮRČÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI, SOUTĚŽE, ATRAKCE OD VLS ČR • ZVĚŘINOVÉ HODY
• JARMARK ŘEMESEL • PREZENTACE ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY 

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2016 
OD 13:00 HODIN
ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA 

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
MARIANA JUREČKY

Generální partner: Hlavní partneři: Partneři:

A4.indd   2 19. 8. 2016   13:26:42

Zahřejte se 
cibulačkou

pokud na podzim přijdou chladné 
a deštivé dny, nic nezahřeje lépe 
než horká polévka. Může jít o pokrm 
z obyčejné zeleniny, jakou je cibule. 
Horká a poctivě udělaná cibulačka 
dokáže zlepšit náladu.

Pro 4 porce:
•	 3 velké cibule
•	 800 ml hovězího vývaru
•	 200 ml bílého vína
•	 1 bobkový list
•	 5 kuliček nového koření
•	 olej, máslo
•	 sůl, pepř
•	 hladká mouka

cibuli nakrájejte na kolečka a na oleji 
s máslem osmahněte dohněda. přilijte 
víno, přidejte koření a chvíli povařte. 
poté přilijte vývar a vařte asi 10 minut. 
Dle chuti osolte a opepřete a vyndejte 
koření. polévku zahustěte jíškou.
Hotový pokrm servírujte s baketou 
s tvrdým sýrem zapečenou v troubě.

r e c e p T

Festival dřeva 2016, 
souboj národů
Světové sportovní hvězdy a zábava pro návštěvníky 
každého věku čeká na všechny, kteří si najdou cestu 
v sobotu 24. září ve 13:00 do Letního kina v Ústí nad 
Labem. „Letošní ročník bude zejména sportovním 
zážitkem, který v Ústí již dlouho chyběl,” říká 
Libor Zajíček z agentury Crazy Production, která 
je organizátorem celé akce. 
v. Festival dřeva se za pět let své 
existence zařadil mezi tradiční a hojně 
navštěvované akce v Ústí nad labem. 
letos se příznivci dřevorubeckého 
sportu mohou těšit na něco navíc. kromě 
kvalifikačního závodu sportovních dřevo-
rubců, ve kterém se představí ti nejlepší 
čeští profesionálové, se můžete těšit 
na jedinečný souboj dvou sportovních 
legend. na pódiu se představí největší 
osobnost dřevorubeckého sportu u nás 
Martin komárek a v souboji s ním napro-
ti tomu legenda z německa, držitel svě-
tového rekordu v disciplíně zvané Stock 
Saw. letošní ročník tak bude zejména 
o souboji Martin komárek a Dirk Braun, 
tedy Česko versus německo. každý, 
kdo si chce připomenout atmosféru 
vypjatých sportovních akcí, každý, kdo se 
chce přijít nejen pobavit, ale i zafandit, 
by neměl 24. září v letním kině chybět. 
libor zajíček dodává: „chtěli bychom 

upozornit všechny návštěvníky, že se 
vůbec nemusejí stydět přinést s sebou 
vlajky, trumpety, tleskačky a další fandít-
ka. Doufáme, že diváci vytvoří skutečně 
pekelnou atmosféru.” 
Festival není jenom o sportu. „Snažíme 
se, aby si každý našel to svoje, přestože 
se jedná o sportovní zážitek, připravena 
bude spousta doprovodných atrakcí,” 
upozorňuje zajíček. pro děti je připra-
vené Sváťovo divadlo, naučná expozice 
lesů České republiky, lesní pedagogika 
nebo tvůrčí dílny pro nejmenší. navštívit 
můžete rovněž jarmark řemesel, k vidění 
bude nejrůznější zahradní a lesní tech-
nika. Hladovým divákům jistě přijdou 
vhod zvěřinové hody. celá akce se koná 
pod záštitou ministra zemědělství Ma-
riana Jurečky a vstup je jako již tradičně 
zcela zdarma. více informací o celé akci 
najdete na webu festivaldreva.cz a také 
facebookových stránkách.  pr
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Adecco je hlavním partnerem 
Amazonu pro nábor 
do distribučního centra

Přidej se 
k nám a pracuj 
v Amazonu! 

-  Mzda 125 Kč/hod 
   + příplatky a bonusy

-  Svozová doprava zdarma 

-  Oběd za 25 Kč

-  3 dny volna, 4 dny práce

Volej zdarma  
800 100 500

www.hezkaprace.cz
Příjem, balení, expedice a reklamace

Chcete městu darovat 
vánoční strom?

Teplický magistrát už zahajuje 
přípravy na Vánoce. Pokud 
uvažujete v nejbližší době o po-
kácení vzrostlého jehličnatého 
stromu a mohli byste jej daro-
vat městu, obraťte se prosím 
na paní Dagmar Teuschelovou, 
vedoucí oddělení životního 
prostředí, a to telefonicky na 
č. 417 510 903 nebo elektro-
nicky na adrese teuschelova@
teplice.cz. Město potřebuje pra-
videlně rostlý strom s výškou 
nejméně 12 metrů.  zt

Pozor na uzavírku 
Bílinské ulice

Bílinská ulice v Teplicích bude 
do 30. listopadu uzavřená. 
Bude se zde rekonstruovat 
veřejné osvětlení.  zt

Po třinácté spolu
Šťastná třináctka, to je pořado-
vé číslo společné dovolené uži-
vatelů služeb a zaměstnanců 
chráněných dílen Lebenshilfe 
„Altmark-West“ z německého 
Gardelegenu a Arkadie. Již 
potřinácté se mladí lidé z obou 
partnerských organizací sešli, 
aby strávili společný týden, 
střídavě v některé z němec-
kých či českých rekreačních 
lokalit. Po cyklistickém toulání 
v severoněmeckých rovinách, 
poznávání krás Šumavy nebo 
baltického pobřeží přišly 
letos na řadu Lužické hory. Ze 
základny ve Sloupu v Čechách 
vyráželi účastníci společné 
dovolené za nezapomenutel-
nými zážitky do nádherné 
přírody Lužických hor, ale i do 
vzdálenějšího okolí. „Krásné 
počasí byla polovina úspě-
chu, druhou tvořil bohatý 
program, uskutečněný díky 
podpoře Česko-německého 
fondu budoucnosti v plné míře. 
Poděkování patří také panu 
M. Rojkovi, správci areálu 
RS Doly Bílina, za perfektní 
servis, především za výbornou 
kuchyni a přípravu grilování,“ 
říká vedoucí pobytu a projek-
tový manažér Arkadie Karel 
Klášterka.  Josef Hon

p ř i S T a v o v Á n Í  v e l k o k a p a c i T n Í c H  k o n T e J n e r ů

Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 20.9.–23.9., 
25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 6.10.–
10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská  – parkoviště., 14.10.–18.10., 18.11.–
22.11., 23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
28.9.–1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Unčínská   19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
2.9.–6.9., 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 16.12.–
20.12.2016
Proboštovská x Táborská 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.2016
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 16.9.–
20.9., 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 
– 3.1.2017
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 22.9.–26.9., 
27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 
3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkoviště 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – 
na parkovišti 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–
28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A.Staška 
a Edisonova) 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.2016

Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY  
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK). 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova  17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 13.10.–
17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–
17.12.2016
A.Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2016 – 2.1.2017
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Zemská 1439 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–
19.12.2016 
Hlávkova 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016 
Scheinerova , 21.10.–25.10., 25.11.–29.11., 
30.12.2016 – 3.1.201
Kopřivová x Trnková  20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.2016
Nedbalova x Fibichova 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 
15.12.–19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–
3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–
14.11., 15.12.–19.12.2016
Skupova x Havlíčkova  17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova  14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 
23.12.–27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.2016

Nová pracovní místa 
vzniknou v Přestanově, první 
americké pobočky v Evropě 
Slavnostní otevření závodu proběhlo 
15. září 2016 v duchu prolínání 
česko-amerických kultur za doprovodu 
zkušeného moderátora ondřeje Havlíka 
alias en.dru.

okolo 200 studentů dorazilo se 
svými profesory. Měli zajištěny exkurze 
po závodě, dále si mohli vyzkoušet zna-
losti a zručnosti v expozici TechManie, 
jízdu na čtyřkolkách, na simulátoru 
F1, trénink amerického fotbalu a také 
basketbalu. 

Studenti měli možnost odpovídat na 
kvízové otázky na téma SSi Techno-
logies. odpovědi byly slosovatelné. 
vítězem soutěže se stal ondřej urbanec. 
Jeho zásluhou dostane jeho škola, 
Střední průmyslová škola v Teplicích, od 
SSi Technologies finanční dar v hodnotě 
20.000 kč na projektovou činnost. 

přestřižení pásky a odhalení pamět-
ní desky proběhlo za účasti primátorky 
Ústí nad labem věry nechybové, 
starostky města přestanov Miroslavy 
Bechyňové, primátora města Teplic 
Jaroslava kubery, prezidenta divize 
cTD larryho reimera, ředitele závodu 
SSi Technologies, s.r.o. v přestanově 
Franka Jassnera a mnoho dalších 
významných hostů.

návštěvníci zažili technologii třetího 
tisíciletí. proběhla setkání s originál-
ním a zkušeným průvodcem areálu 
„robotem AdVee“. pro děti a dospělé 
byli nachystány nafukovací atrakce, 
simulátor F1, motorky, čtyřkolky, Happy 
box – zábavné focení, hlavolamy ze 
světa technologie iQ land a tvůrčí dílny. 

americké symboly si návštěvníci 
vyzkoušeli v rámci soutěží a to házením 
na basketbalové koše a do americké 
fotbalové sítě za podpory basketbalo-
vého klubu a amerického fotbalu z Ústí 
nad labem. nechyběl zde ani další spor-
tovní americký symbol – roztleskávačky 
z ústecké skupiny Basta cheerleaders.

závěr celé akce bylo vystoupení 
známé hudební skupiny SLZA, která roz-
hýbala 3 tisícový dav v celém areálu.  pr
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče

✔ Chcete stejně kvalitní 
péči ve špičkových 
zdravotnických zařízeních, 
jakou mají vojáci Armády 
České republiky?

✔ Chcete mít jistotu, že 
se Vám a Vašim blízkým 
v případě potřeby dostane 
nejmodernější léčby 
onkologických onemocnění 
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své 
děti bohatou nabídku 
příspěvků na plavání, 
cvičení, regeneraci, 
očkování, školní pobyty, 
rovnátka, dentální hygienu 
či na různá preventivní 
vyšetření, to vše po celý 
rok a bez nutnosti střádat 
body nebo kredity?

PAk neváhejte 
a přidejte se 
k nám již dnes!

nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:

• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy 
 a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi

• 1 000 kč na očkování
• 500 kč na cvičení s dětmi
• 400 kč na dentální hygienu
• 300 kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska. www.vozp.cz

„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.2016
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti 
přes silnici 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 
– 2.1.2017
Kosmonautů  13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.2016
Kpt. Jaroše  1620 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–
15.12.2016
V Závětří 1676– 23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–
6.12.2016
Doubravická 1683 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 
22.12.–26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 14.10.–18.10., 18.11.–
22.11., 23.12.–27.12.2016
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–
13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 
2.1.2017
J.Hory x U Horského pramene 21.10.–25.10., 25.11.–
29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Hory x Vančurova 14.10.–18.10., 18.11.–22.11., 
23.12.–27.12.2016
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 28.9.–
1.10., 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 7.10.–11.10., 11.11.–
15.11., 16.12.–20.12.2016
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  21.10.–
25.10., 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 30.9.–4.10., 
4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Potěminova x K.Čapka 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016

Zeyerovo nám. 1300 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.2016
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 30.9.–4.10., 4.11.–
8.11., 9.12.–13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 14.10.–18.10., 18.11.–
22.11., 23.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016 
J.Suka 2591  21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–
3.12.2016 
Křížkovského 2508–10  7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 
16.12.–20.12.2016
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–
2.12.2016
P.Holého x Purkyňova 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12.2016
28. října – vedle restaurace „Marica“ 19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
Lípová x Jungmannova 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  
19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Tyršova., 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–
3.12.2016
Dubská x Brožíkova 23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–
6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–
17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 117.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.2016 
Písečná 2990 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–
31.12.2016
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice  
15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
30.9.–4.10., 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016

Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou   
12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku  22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad1 10.10.–
13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova  22.9.–26.9., 27.10.–
31.10., 1.12.–5.12.2016
Novoveská 3090–3 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12.2016
Habrová 3082 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–
9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 18.10.–
21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na upravenou 
plochu 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 30.11.–3.12.2016
Javorová 3025 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230  4.10.–7.10., 
8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–
9.12.2016
Francouzská x Varšavská 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.2016
Ostravská x Bulharská  18.10.–21.10., 22.11.–25.11., 
27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň., 26.9.–29.9., 
31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 7.10.–11.10., 11.11.–15.11., 16.12.–
20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 19.10.–22.10., 23.11.–26.11., 
28.12.–31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709–
2717 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–
24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru  18.10.–21.10., 
22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.2016

U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 19.10.–
22.10., 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova  12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 26.9.–29.9., 31.10.–
3.11., 5.12.–8.12.2016
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 5.10.–
8.10., 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 
2.1.2017
Stará Duchcovská 403   27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 12.10.–15.10., 16.11.–19.11., 
21.12.–24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 28.9.–1.10., 2.11.–5.11., 
7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská  26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice  19.9.–22.9., 
24.10.–27.10., 28.11.–1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi  10.10.–13.10., 
14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  12.9.–15.9., 
17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–
15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 4.10.–7.10., 8.11.–
11.11., 13.12.–16.12.2016
Sokolovská cesta 340 21.9.–24.9., 26.10.–29.10., 
30.11.–3.12.2016
Zrenjaninská 297–8 5.10.–8.10., 9.11.–12.11., 
14.12.–17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 
20.12.–23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
23.9.–27.9., 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
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Při některých tricích 
teplického rodáka 
Toma Jaspera se 
diváci nestačí divit. 
Dokáže nechat mizet 
věci a nacházet je 
na neočekávaných 
místech, poznávat 
vybrané karty a řadu 
dalších iluzí. Jedno-
ho z nejnadanějšich 
českých kouzelníků si 
proto zvou na vystou-
pení do různých koutů 
světa. V budoucnu 
chce předvést divá-
kům ještě mnohem 
složitější a neuvěřitel-
né kousky.

Někdo o lidech vaší profese 
říká, že jsou kouzelníci, jiný, 
že iluzionisté. Tak co jste 
podle vás?
Já se snažím se nijak nespecia-
lizovat a nelpím na nějaké ter-
minologii, jelikož je zavádějící. 
Kouzelník je člověk, který má 
zvláštní schopnosti, a iluzioni-
sta je člověk, který dělá jen ilu-
ze. Tedy to, co se odehrává ve 
vaší hlavě, ale ve skutečnosti 
se to neděje. Já spíše chci, aby 
si lidé sami přebrali, jak mě 
zařadit. Je pro mne prioritou, 
aby to, co předvádím, v lidech 
vyvolalo určité pocity.  Někdo 
si například říká mikromág, 
protože dělá takzvanou mik-
romagii – kouzlení zblízka. I to 
je zavádějící slovo, protože to 
spíše navozuje dojem, že jde 
o kouzla s nějakými opravdu 
drobnými věcmi. Dříve jsem si 
říkal iluzionista, protože to zní 
lépe než kouzelník, ale nako-
nec  je to pořád jen slovo. 

Takže to, co děláte, jsou 
triky, žádná kouzla…
Je to neustálý proces a je to 
individuální. Existuje opravdu 
tenká hranice mezi tím. co je 
skutečné a co není, a každý 
má tu hranici jinou. Je těžké 
říct, že tohle je kouzlo, a tohle 
kouzlo není. Kouzlo není 

jen o efektu samotném, je to 
o tom, co člověk cítí v ten daný 
moment.

Jak jste se vlastně ke kouzle-
ní dostal?
Poprvé jsem se s kouzlením se-
tkal přibližně před 13 lety, když 
mi otec koupil kouzelnickou 
knížku. Vzpomínám na první 
kouzlo, které jsem kdy viděl. 
Jednalo se o krabičku od sirek, 
která byla prázdná, poté se za-
vřela a uvnitř se objevila min-
ce. Absolutně mě to dostalo. 
Když jsem byl na základce, tak 
mě bavilo zkoušet stále nová 
kouzla. Nebyl jsem na sport 
nebo na auta jako jiní kluci, 
ale věnoval jsem se právě 
kouzlům. Poprvé jsem vystupo-
val za peníze na jednom plese 
a od té doby to šlo samo. Nikdy 
jsem ale nebyl kolektivní typ, 
vždy jsem se snažil nacházet 
vlastní cesty a to mi zůstalo 
dodnes. V Česku jsou i kou-
zelnické kluby, ale po pravdě 
bych je začínajícím kouzelní-
kům moc nedoporučoval. Ma-
gie je umělecká forma, která 
si zasluhuje stejný respekt 

jako hudba nebo film. A právě 
díky těmto klubům je to stále 
prezentováno jako laciná zába-
va, kdy je kouzelník v pozici 
baviče namísto umělce a od 
toho se odráží vše. Ale pokud 
si někdo myslí, že je atraktivní 
kouzlit s kruhy v 21. století, ne-
budu mu tu iluzi brát. Světová 
magie je dnes již na úplně jiné 
úrovni, a proto je třeba neustá-
le vymýšlet nové věci. Kluby 
ničí individualitu a kreativitu 
každého mladého kouzelníka, 
který se stále hledá.

Když nejste zastánce klubů, 
jak by měl někdo s kouzlením 
začít?
Je to těžké, jelikož to, co fungo-
valo u mne, nemusí fungovat 
u dalšího. Doporučil bych mu 
nějakou dobrou knihu pro za-
čátečníky. Začít jednoduchými 
věcmi a pak se snažit hledat 
vlastní cesty. Vše trénovat 
do té doby, dokud to nebude 
umět dokonale. Poté rovnou 
vyjít mezi lidi, které nezná, 
jelikož léčba šokem je nejlepší, 
okamžitě se zbaví stresu, který 
může mít. 

Musíte mít talent, hodně 
hbité prsty?
Talent je určitě důležitý, 
nicméně není rozhodujícím 
faktorem. Devětadevadesát 
procent všeho je prostě tvrdá 
dřina a píle. To je jako ve 
sportu. Můžete mít talentova-
ného sportovce, který je líný 
a spokojí se s průměrem, a pak 
dříče, který nakonec bude 
mnohem lepší, protože na sobě 
neustále pracuje a zdokonaluje 
se. Jsem zastáncem toho, že při 
kouzlení musí být každý pohyb 
opravdu perfektní, jelikož i to 
přispívá k celkovému dojmu. 
Pokud je člověk opravdu pra-
covitý a narodil se s talentem, 
je to dokonalá kombinace. Nej-
důležitější je to, jestli se kouzlo 
dobře prodá a jestli diváka 
opravdu vtáhnete do děje. 

Tedy musíte být herec?
Určitě. Kouzelník je také z vel-
ké části člověk, který musí 
vědět, kdy a jak se zatvářit. 
V tom má obrovskou roli to, 
jestli má charisma, anebo ne. 
Musí tedy mnohdy umět i dob-
ře hrát a mít dobrý projev. 

Máte nějaký svůj vzor?
Vždy se mi líbili ti, kteří magii 
podávali s nádechem tajemna. 
Copperfield je jasným úkazem 
toho, jak se dělá skvělá magie. 
Dále mám rád Crisse Angela, 
který je spíše skvělý business-
man, ale i génius v tom, že 
i jednoduchý trik umí před-
vést jako něco neskutečného, 
a hlavně jednou provždy zbořil 
„pravidlo“, že kouzelník musí 
být slušně oblečen. Pak mám 
ještě rád Penna a Tellera nebo 
Derrena Browna.

Mluvil jste o tréninku. Jak 
dlouho trvá se něco naučit?
Opět se jedná o individuální 
případy. Něco se opravdu tré-
novat nemusí, a naopak něco 
vyžaduje pravidelný trénink. 
Ne ke každému kouzlu potře-

Jeden pohyb cvičím třeba  tři měsíce

barva: černá

jídlo: pizza

hudba: W. A. Mozart

číslo: 1

politik: nemám
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Čtyřiadvacetiletý rodák z Teplic. 
navštěvoval obchodní akademii 
v Teplicích, poté ústeckou uJep. 
Již čtrnáct let se věnuje kouzlení, 
7 let vystupuje profesionálně, a to 
jak v České republice, tak i po světě.

bujete hbité prsty. Třeba men-
talismus probíhá pouze v hla-
vě. K tomu je zapotřebí, aby 
kouzelník uměl dobře mluvit 
a věděl, na co klást důraz. Na 
druhou stranu některá kouzla 
například s kartami vyžadují 
dlouhý trénink. Já trénuji šest 
až sedm hodin denně, a když 
je potřeba, jsem schopen jeden 
pohyb cvičit třeba i tři měsíce, 
dokud ho nevypiluji.

Takže většina umění je o tom, 
aby člověk nepoznal, co děláte?
Spíše je to o tom, aby člověk, 
váš divák, přestal na chvíli 
přemýšlet. Dnešní doba je 
velmi hektická. Mnoho lidí 
musí pracovat 12 a více hodin 
denně a právě to jsou ti, co 
potřebují zázraky nejvíce, a je 
pro ně proto velmi důležité 
se čas do času zastavit a zažít 
zase takové to dětské snění, 
kdy jsme každý věřil na to, že 
všechno je možné. 

Balíte na kouzla holky?
Nikdy jsem na kouzla holky 
nějak záměrně nebalil, ale 
samozřejmě pro mnohé dívky 
je atraktivní, když nějaké 
předvedete. 

Co jste studoval, nějakou 
kouzelnickou školu?
Já jsem původem z Teplic a byl 
jsem studentem Obchodní 
akademie, pak jsem šel do Ústí 
nad Labem na UJEP studovat 
výtvarné umění, jelikož kromě 
kouzel rád maluji.

Máte na malování čas?
Já spím jen pět až šest hodin 
denně, takže i na to si někdy 
čas najdu, i když už ne tak 
často jako dřív.

Jak máte sever Čech rád?
Teplice jsou moje rodné město 

a celkově mám rád jeho histo-
rii. Jsou tu moc pěkná místa, 
která rád navštěvuji. Napří-
klad lesopark nad starými 
Řetenicemi. Je to jedno z mých 
nejoblíbenějších míst, kde 
je klid a člověk si tam může 
pročistit hlavu. Třeba v Ústí 
je více průmyslu, ale zase je 
krásné něčím jiným a také 
jsou tam místa, která mají své 
kouzlo. Na všem se dá najít 
něco, co lze mít rád, a i přes 
všechny problémy máme krás-
nou zemi s bohatou historií 
a nádhernou přírodou. 

 Ale v poslední době spíše 
cestujete, váš facebook je 
plný fotografií z cest…
Jsem zastáncem názoru, že člo-
věk by měl cestovat co nejvíce, 
poznávat ostatní kouty světa 
a rozdílné kultury. Jsem vděčný 
za to, že jsem dostal možnost 
cestovat s tím, co mne živí a co 
miluji.

Kde jste byl a pracoval?
Měl jsme několik jednorázo-
vých vystoupení, to bylo třeba 
ve Španělsku nebo v Taipei.  

Poté jsem byl v USA, v Indo-
nésii na ostrově Bali jsem měl 
12denní vystoupení pro dva 
luxusní resorty. Letos v břez-
nu jsem letěl na 3 týdny do 
Austrálie, kde jsem vystupoval 
také ve dvou hotelích a pak na 
jednom velkém soukromém 
eventu v Melbourne Exhibition 
Centre pro společnost svobod-
ných zednářů, to byl zážitek 
na celý život. V říjnu letím 
opět na Bali a možná i na Jávu. 
Další rok bych rád něco blíže 
domovu, třeba napříč Evropou.

Dá se tím uživit?
Samozřejmě dá, ale je to trnitá 
cesta, která vyžaduje a i si již 
vyžádala spoustu trpělivosti 
a vytrvalosti. Ze začátku to ne-
bylo jednoduché, sháněl jsem 
si vystoupení sám a každý 
neúspěch mě o to více posílil 
a motivoval k tomu pokračovat 
dál. Poté se to obrátilo a lidé 
v současnosti kontaktují nás. 
Jsem šťastný, že mohu dělat 
něco, co mne víc než baví, 
a poznávat tak i svět, ale umím 
si představit, že bych i normál-
ně pracoval. Na každé práci si 

člověk může najít něco, proč 
se do ní těšit.

Co považujete za svou 
nejlepší věc?
Mám rád kouzla, kdy vám něco 
ukážu, třeba vám dám podepsat 
kartu a ta se pak objeví napří-
klad za sklem nebo v nějakém 
neporušeném obalu. Taková 
kouzla se skládají z mnoha 
kroků a hraje zde roli i náhoda. 
Když pak divák něco otevře a tu 
věc najednou najde, nemá šanci 
se vrátit zpět a analyzovat, co se 
vlastně stalo. Naopak nemám 
moc rád kouzla typu – vyber si 
kartu, uděláme šest hromádek, 
dvě karty odeberem, byla to 
tahle. Baví mne kouzlení zblíz-
ka, kde jste v těsném kontaktu 
s lidmi, kteří vidí vše na vlastní 
oči. Ale i jevištní vystoupení má 
něco do sebe, protože zde jde 
hlavně o show a je tam úplně 
jiná energie. 

Máte své tajné plány? 
Co třeba něco podobného 
jako David Copperfield, který 
utíká z vězení a udělá tak 
hodinový pořad?
Život je cesta neustálého 
sebezdokolování se a posou-
vání kupředu. Určitě jsou věci, 
o kterých nemluvím, ať už se 
týkají mého vystoupení, místa 
setrvání a mnoho jiného. Mám 
rád moment překvapení a v ži-
votě chci dokázat co nejvíc… 
Takže ano, plány, na kterých 
pracuji, vznikly už dávno. Až 
budu jednou starý a budu 
sedět v křesle u krbu, chci si 
říct, že to za to stálo a dal jsem 
do toho maximum. 

Jeden pohyb cvičím třeba  tři měsíce Tom Jasper
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Ústecko bývalo v posledních dva-
ceti letech – bohužel patrně opráv-
něně – považováno za nejpřednější 
rejdiště českého klientelismu 
a korupce. Místo toho, aby dotace 
sloužily veřejnému zájmu a ko-
rupčíci se jen předháněli, kdo na 
takové – veřejnému zájmu sloužící 
– zakázce vydělá (čemuž se říká korupce 
a klientelismus ve vyspělejších zemích), 
byl v ČR vybudován systém, v němž zákla-
dem byl soukromý prospěch z veřejných 
peněz a veřejný zájem sloužíval jen jako 
zástěrka (v řadě případů značně chatrná). 
Obyvatelstvu ale už dochází trpělivost 
s tímto neřádem a v mnohých volbách se 
v posledních letech začínají prosazovat 
seskupení a strany, které usilují o jeho 
oslabení a vykořenění. Je důležité v tomto 
smýšlení vytrvat a nenechat se odradit 

tím, že se výsledky nedostavují 
hned a že některá seskupení se 
po úspěchu ve volbách všelijak 
rozdrolila a ztratila akceschopnost. 
I politické práci je třeba se učit 
a staří čachráři se v ní pohybují už 
desítky let a proti nováčkům jsou 
ve výhodě. Omezit a minimalizovat 

jejich působení je práce na desetiletí, ne 
na jedno volební období. To nemění nic na 
tom, že to je práce nesmírně potřebná a že 
jsme zavázáni našim předkům i našim 
potomkům se o řádný chod této země 
přičinit. Nemůžeme couvnout jen proto, 
že to není snadné a že to nebude hotové 
hned. „K tomu, aby zvítězila špatnost, po-
stačí, když dobří nebudou nic dělat,“ říkají 
naši přátelé Američané. Pojďme proto 
všichni volit a nedávejme hlasy stranám, 
které jsou s neřádem dřívějších let spjaty 

a které se jej nijak jasně nezřekly (a to 
nejen slovy, ale hlavně činy). Dejme si 
ale také dobrý pozor, co vlastně nabí-
zejí různá nová či staronová seskupení: 
nespokojenosti se stávajícím systémem 
totiž rádi využívají různí příznivci násilí, 
diktatur a potlačování lidských práv. 
Ptejme se tedy kandidátů nejen na jejich 
hesla a vize, ale zkoumejme především, co 
už mají za sebou tam, kde dosud působili, 
a jak dobře jsou způsobilí ke každodenní 
politické práci v případě, že by byli zvo-
leni. Cílem nesmí být zbořit systém, ale 
naopak poprvé – řekněme od konce první 
republiky – jej vystavět rozumně a stan-
dardně: tak, aby sloužil všem spravedlivě, 
a ne krmil jedny a pohrdal druhými. Je 
to hodně práce, ale dlužíme ji těm, které 
máme rádi.  Doc. rnDr. Josef Moural, phD., katedra 
politologie a filosofie FF uJep Ústí nad labem
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Ústecký kraj trápí sociální problémy
Bezesporu největším problé-
mem Ústeckého kraje, od kte-
rého se odvíjejí další potíže, je 
velmi špatná sociální situace. 
I přes výrazné oživení ekonom-
ky zde míra nezaměstnanosti 
dosahuje 8,2 procenta, což 
je nejvíce v České republice. 
Bez práce je v regionu téměř 
47 tisíc lidí a volných míst 
je pro ně nedostatek. Mnozí 
nezaměstnaní mají výrazný 
handicap ve vzdělání, region 
patří k místům s nejnižším 
procentuálním zastoupením 
vysokoškoláků.

Podle průzkumu, který si 
v roce 2015 nechalo dělat mi-
nisterstva práce a sociálních 
věcí, se v Ústeckém kraji na-
chází celkem 63 sociálně vy-

loučených lokalit. V nich žije 
až 22 tisíc lidí. ěekteří staros-
tové měst tvrdí, že počet oby-
vatel zde stále roste, proto-
že v těchto lokalitách a jejich 
okolí jsou nízké ceny nemo-
vitostí. Chudí lidé se sem stě-
hují, nebo bývají vystěhováni 
z jiných míst Česka, kde jsou 
ceny nemovitostí několikaná-
sobně vyšší. 

Průmyslová činnost z minu-
losti měla a dosud má nepříz-
nivý dopad na kvalitu život-
ního prostředí regionu. Silně 
rozvinutá povrchová těžba 
značně poškodila přirozenou 
tvář krajiny, která se postupně 
obnovuje jen velmi nákladnou 
rekultivací. V posledním dese-
tiletí došlo k výraznému zlep-

šení, ale i přesto je kraj vnímán 
jako oblast s nejpoškozenějším 
životním prostředím. Neslavné 
prvenství kraj zaujímá v měr-
ných emisích (t/km2) oxidu siři-
čitého a oxidů dusíku. Naopak 
je tu ale téměř 150 tisíc hekta-
rů chráněných území, včetně 
jednoho národního parku.

Ústecký kraj se řadí na šes-
té nejnižší místo v počtu živě 
narozených na 1 000 obyvatel 

(10,1), ale je zde druhá nejvyš-
ší úmrtnost v republice (10,7 
zemřelých na 1 000 obyvatel). 
Počtem rozvodů na 1 000 oby-
vatel (2,9) řadí na druhé místo 
a počtem potratů na 100 na-
rozených (45,4) na první místo 
v celorepublikovém srovnání. 
Průměrný věk obyvatel podle 
posledních údajů ČSÚ je 41,2 
a stále se zvyšuje.

Kraj se potýká i s relativně 
vysokou kriminalitou, která 
opět souvisí se sociálními pro-
blémy. Počet obyvatel kraje je 
7,8 procenta z celkového počtu 
v České republice. Stane se zde 
ale devět procent z celkového 
počtu trestných činů v ČR. Po-
licisté na severu Čech mají ale 
velmi dobrou objasněnost.  zt

Vláda na kraji se proměňovala
Za celou dobu své existence si 
Ústecký kraj vyzkoušel vlády 
stran z téměř celého politic-
kého spektra. První krajské 
volky sice vyhráli komunisté, 
ale do čela kraje se postavi-
la koalice ODS a sociálních 
demokratů vedená Jiří Šulcem 
z ODS. O čtyři roky později 
dopadly volby drtivým vítěz-
stvím občanských demokratů, 
v zastupitelstvu měli dokonce 
většinu. Do rady ale vzali ně-
které sociální demokraty.

Právě v tomto období začal 
řetěz skandálů, který Ústec-
ký kraj několik let doprovázel. 
Týkal se  evropských dotací, je-
jichž systém čerpání byl nasta-
vený během druhého krajské-
ho volebního období a nakonec 
vedl až ke skandálů, během tře-
tí vlády na kraji. Jiří Šulc také 

na krajský úřad přivedl 
kontroverzní osobu Ale-
še Konopáska, bývalého 
agenta STB. Podle někte-
rých úředníků zavládla 
na úřadě atmosféra ši-
kany. Konopásek z kra-
je odešel až v roce 2013. 
Období je známé i autobusovou 
krizí, kdy po dohadech kraje 
a Dopravného podniku Ústec-
kého kraje několik dní nejezdi-
ly v regionu autobusy.

Třetí volby v roce 2008 vy-
hráli sociální demokraté vedení 
Jaroslavem Foldynou. Potřebo-
vali ale koaličního partnera, 
proto intenzivně jednali s ODS 
a komunisty. Výsledkem byl 
šok, kdy ČSSD odstavila lídra 
Foldynu a hejtmankou se stala 
Jana Vaňhová. Koalici sociální 
demokraté uzavřeli s ODS, ale 

zároveň se dohodli s ko-
munisty, kteří dostali ně-
která místa ve výborech. 
Během příštích čtyř let 
se začali hromadit in-
formace o zneužívání 
evropských dotacích 
v kraji. Vše skončilo po-

licejním zatýkáním ředitelů do-
tačního úřadu. Nakonec policie 
kvůli dotacím zatkla i náměstka 
hejtmanky Pavla Koudu. 

Volby v roce 2012 vyhráli vol-
by komunisté, kteří uzavřeli 
koalici se sociálními demokra-
ty, hejtmanem se stal Oldřich 
Bubeníček. Museli se vypořá-
dat se skandály kolem dotací, 
které byly na dlouhou dobu za-
stavené. Aby se obnovily, mu-
sel kraj zaplatit mnohamiliono-
vou korekci. V roce 2013 pak 
vrah zastřelil druha náměstky-

ně hejtmana Jany Vaňhové Ro-
mana Housku. Poslední vláda 
kraje se ale větším skandálům 
vyhnula. Výrazným počinem 
bylo zavedení krajské integro-
vané dopravy.  zt

o vládě kraje rozhodnete 7. a 8. října
O hlasy voličů v Ústeckém kraji se 
bude v krajských volbách ucházet 
23 politických stran, hnutí a koalic. 
Volby se konají 7. a 8 října. Dveře více 
než tisícovky volebních místností se 
otevřou v pátek ve 14:00, hlasovat 
bude možné až do 22:00. V sobotu jsou 
volební místnosti otevřené od 8:00 
a volby končí ve 14:00, kdy komise 
začnou sčítat hlasy. Složení 55členného 
zastupitelstva by mělo být známé ještě 
v sobotu večer. 
Na Ústecku se souběžně konají i volby 
do Senátu. O post senátora se zde 
utká deset kandidátů. Pokud ani jeden 
nedostane nadpoloviční většinu hlasů, 
dva nejúspěšnější postupují do kola 
druhého. To se uskuteční 14. a 15. října.

v o l B y
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Nechybová: Mám už dost zdražování vody
Stávající cena vody, kterou platí obyva-
telé Ústeckého kraje, je podle ústecké 
primátorky Věry Nechybové nehorázná. 
Nechybová, která kandiduje za ProKraj, 
je jedinou ženou v čele kandidátky stran 
a hnutí, které se ucházejí o přízeň voličů 
v Ústeckém kraji v říjnových krajských 
volbách. Podle primátorky je třeba 
zastavit drancování Ústeckého kraje ve 
prospěch celé republiky.

Vadí vám, že na severu Čech platíme 
hodně za vodu. Ale vždyť v orgánech 
vodárenských společností mají města 
a obce své zástupce, tedy potažmo mo-
hou ovlivňovat cenu. 
Toho neustálého zdražování vody mám už 
dost. Vadí mi, že s naší vodou hospodaří 
zahraniční firmy. Chci čistou vodu a opra-
vené rozvody. Když nebudeme posílat 
peníze do Francie (zahraniční vlastník 
SVS a SčVK), ale správu vody převezmou 
obce a města, tak můžeme investovat 
do obnovy, rozvoje vodovodních rozvodů 
nebo zlevnit vodu. A ano, máte pravdu, 
obce a města mají své zástupce v předsta-
venstvu i dozorčí radě. Sedí v nich sou-
časní i bývalí radní, primátoři, starostové, 
zastupitelé... Nechci nikoho podezřívat 
z neznalosti, klientelismu či korupce, ale 
tito představitelé měst nezastupují podle 
mne v daných orgánech své obyvatele tak, 
jak by měli.

V Libereckém a Ústeckém kraji prodává 
vodu od roku 2000 francouzský koncern 
Veolia, který inkasuje 50,01 % zisku!

Říkáte, že jsou zkorumpovaní?
Nevím, jak si jejich nečinnost vysvětlit. 
Položte si otázku: Proč platíme za vodu 

stále více, přestože její spotřeba za po-
slední roky klesá? Takže lidé spotřebují 
méně vody a platí za ni více? To přece 
nemá logiku. Když doma šetříte například 
plynem nebo elektřinou, zaplatíte méně. 
U vody to neplatí.

Takže jste se rozhodla vyhlásit válku vodá-
renským gigantům. Jak to chcete udělat? 
Zisk má právo kalkulovat do vodného 
i stočného jen prodejce vody – koncern 
Veolia, nikoliv vlastník infrastruktury, 
kterým jsou města a obce. Zisk je navíc 
odvozován z návratnosti investovaného 
kapitálu koncernu. Města na žádný zisk 

ani na návratnost svých investic nárok 
nemají.

Ceny vody navrhuje koncern, ale schva-
lují je často neinformovaní, v horším přípa-
dě ovlivnění, politici, kteří pokud drží basu, 
tak sedí v trafikách, v orgánech „vodárny“ 
a berou za to odměny, které jim platí lidé 
v té stále dražší a dražší ceně vody.

Laicky řečeno: Z ceny vody, kterou naši 
občané mají stále dražší, jdou zisky do 
francouzské společnosti a také do odměn 
politiků, kteří drží basu. Města stále jen 
investují do obnovy vodní soustavy a nic 
z toho nemají. A občan? Tak ten ať platí 
nehoráznou cenu! 

Tomu já říkám dost!  Je načase, aby spo-
lečnost začali řídit primátoři a starostové, 
kterým půjde o dobro svých občanů.

 Budeme usilovat o to, aby každoročně 
více než 150 miliónů korun z dividend 
nekončilo v zahraničí. Chceme, aby tyto 
peníze byly reinvestovány do obnovy 
vodárenské infrastruktury a do snížení 
cen vodného a stočného.

Podle generálního ředitele Severočeské 
vodárenské společnosti Bronislava Špičá-
ka firma garantuje, že cena vody v letech 
2016 až 2020 zůstane pod hranicí soci-
ální únosnosti. Letos akcionáři schválili 
navýšení ceny vody o 2,1 procenta, tedy 
na 98 Kč/m³ (vodné 49,68 a stočné 48,32 
Kč/m³). 
S tvrzením, že cena je na hranici soci-
ální únosnosti, rozhodně nesouhlasím. 
Ústecký kraj je nejchudší region a máme 
nejdražší vodu. Přitom paradoxně také 
v kraji máme dostatečné zdroje pitné 
vody. A ta cena 98 Kč/m³ je prostě neho-
rázná!  pr

Chci využít znalosti v regionálním rozvoji, říká prorektor
Jednu z nejvýznaměj-
ších staveb současného 
ústí, kampus ústecké 
Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně má ve své 
gesci prorektor Martin 
Novák. Působí i v komi-
sích Ústeckého kraje 
a nyní se uchází i o mís-
to v zastupitelstvu.

Pracujete jako prorektor UJEP. 
Co tato práce obnáší?
V mé kompetenci je rozvoj uni-
verzity a informační techno-
logie. Když to vezmu odzadu, 
tak univerzita musí navenek 
i uvnitř komunikovat, proto 
jsou zde informační techno-
logie tak důležité. Rozvoj uni-
verzity pak zasahuje téměř do 
všech oblastí od vzdělávací až 
po tvůrčí a vědeckou činnost, 
ale i do rozvoje infrastruktury  
a dalších oblastí.

Máte tedy na starosti 
i rozrůstání kampusu?
Ano, to je jedna z klíčových ob-

lastí rozvoje. Naším 
cílem je vybudo-
vat plnohodnotný 
kampus srovnatelný 
s těmi evropskými. 

Již se mnohé poved-
lo, ale jak vypadají 
další etapy?
Velmi dobře. V sou-
časnosti řešíme 

záležitosti ohledně stavebního 
povolení na výstavbu Centra 
přírodovědných a technických 
oborů. Tento objekt vyroste 
na místě bývalé porodnice, 
která již stavebně a hlavně 
bezpečnostně nevyhovovala 
požadavkům na moderní tvář 
kampusu. Pokud půjde vše 
tak, jak máme naplánované, 
tak zhruba v polovině příštího 
roku bychom rádi předali stav-
bu generálnímu dodavateli. 
Nyní máme hotovou prováděcí 
projektovou dokumentaci 
a budeme ji připomínkovat 
pro architektonickou kancelář 
Pelčák&Partner. Do konce roku 

chceme vypsat výběrové řízení 
na dodavatele stavby. 

Zbývá vám čas na studenty 
a vědeckou činnost?
Moc ho není. Ale čas na učení 
si najdu stejně jako třeba pan 
rektor a další kolegové, nevě-
nujeme se jen manažerským 
povinnostem. Před několika 
dny jsem byl celý den na ČVUT 
jako předseda státnicové 
komise na strojní fakultě. Také 
se věnuji publikační a vědecké 
činnosti, ve které pokračuji 
ve výzkumu problematiky 
broušení materiálů, kde jsem 
nedávno získal evropský 
patent na technologii broušení 
hliníkových slitin. Současně 
připravuji dva doktorandy.

Nyní i kandidujete na kandi-
dátce ProKraj…
To je hlavně proto, že mě 
oslovili lidé, kterých si vážím, 
jako Vláďa Evan nebo Honza 
Čaloun, u kterých jsem osobně 
přesvědčen o jejich kvalitách, 

pracovitosti a morálních 
hodnotách. Chtěli využít mých 
zkušeností v oblasti školství 
a rozvoje regionu. Již nyní 
působím v několika komisích 
v Ústeckém kraji a problemati-
ku regionálního rozvoje znám 
velmi dobře. V oblasti školství 
zase vím, kde jsou slabiny 
vzdělávání v regionu, o jaké 
absolventy mají zdejší firmy 
zájem. Mnozí potřebují tech-
nicky a přírodovědně vzdělaní 
absolventy, které u nás na 
univerzitě vychováme. Jejich 
počet však pro poptávku v Ús-
teckém kraji nestačí. 

Chtěl byste se na kraji věno-
vat i jiné oblasti?
Primárně se chci soustředit na 
regionální rozvoji, který navíc 
zasahuje do mnoha oblastí a je 
provázán s nejrůznějšími od-
větvími. A samozřejmě školství. 
Vzdělávání je klíčovou oblastí 
regionálního rozvoje v rámci 
řešení sociální problematiky, 
která náš region trápí.  pr
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Děti by měly sportovat, a ne 
si jen hrát s počítačem a mobilem
Zlatý medailista z Nagana Jan 
Čaloun aktivně působí v ús-
teckém hokeji, kde zdejším 
hráčům předává své hokejové 
zkušenosti. Je jedním z lidí, kte-
rým se podařilo ústecký Slovan 
postavit na nohy a zachránit 
ho před krachem. Také by rád 
dosáhl toho, aby se v regionu 
více sport podporoval, hlavně 
mládežnický, aby děti nekon-
čily jen na ulici. I proto se 
rozhodl kandidovat v krajských 
volbách za hnutí ProKraj.

Když vám před lety skončila 
profesionální kariéra hokejis-
ty, usadil jste se v Ústí. Proč?
Do Ústí sem se vrátil, protože 
jsem se zde narodil a mám tu 
všechny příbuzné. I když jsem 
procestoval skoro celý svět, 
působil v Rusku, Americe, 
sedm let ve Finsku, tak jsme 
stále s rodinou počítali s ná-
vratem domů, za svými kořeny. 

V současné době působíte ve 
Slovanu. Co obnáší vaše práce?
Jsem jednatel pro oblast sportu 
a šéftrenér mládeže. Mám tedy 

po sportovní stránce na staros-
ti všechnu mládež.

Jak na tom je ústecký hokej?
Áčko se z nejhoršího dostalo 
ven. Přebírali jsme hokej s ob-
rovským dluhem, ale podařilo 
se to za pomoci lidí, jako je 
pan Hagan a firma Granette ve 
spolupráci v Vláďou Evanem 
a Jirkou Zdvořáčkem zvlád-
nout. Nyní začíná třetí sezona 
a předcházející dvě hodnotím 
velmi kladně. První sezonu 
jsme ve čtvrtfinále vypadli 
s Chomutovem. Loni se nám 
podařilo vyřadit Kladno a po-
stoupit do semifinále. S roz-

počtem 13–14 milionů je to 
takový hokejový zázrak. Je to 
samozřejmě obtížné, protože 
je to hlavně o penězích.

A mládež?
Snažíme se ji budovat tak, aby 
zde byla extraliga mladšího 
i staršího dorostu. Aby odtud 
talentované děti neodcházely, 
protože v minulosti jsme tu 
ligy neměli a ony pak pře-
cházely do Chomutova nebo 
Litvínova.

Kromě hokeje se věnujete 
politice. Co vás k tomu 
motivuje?

Já jsem především sportovec 
a politika mne nikdy moc 
neoslovovala. Ale vnímám lidi 
kolem sebe, kteří se politice 
intenzivně věnují, například 
Jiřího Madara nebo primátor-
ku Věru Nechybovou, a chtějí 
zde v Ústí sportu pomoci. Já 
bych rád pomohl jim. Protože 
Ústí je krajské město a my tu 
nemáme nejvyšší soutěž ani 
hokeje ani fotbalu. Když město 
nebude podporovat sporty, tak 
se nikam neposuneme. Mlu-
vím hlavně o mládežnických 
sportech. Samospráva by měla 
podporovat nábory do spor-
tovních klubů. A nemyslím jen 
hokej, fotbal nebo basketbal, 
ale mluvím i o malých klubech 
a všech sportech.

Jaká je vize té podpory 
sportu?
Když půjdou do mládežnického 
sportu peníze, budou mít kluby 
větší možnosti ke sportování 
přivést více dětí. Dnes jsou děti 
fixované na sociální sítě a své 
telefony a téměř nic nedělají. 
Čím více dětí bude sportovat, 
tím méně jich bude v centru 
města fetovat a kouřit. A není 
výjimkou vidět v centru Ústí na 
lavičce kouřit dvanáctiletého 
kluka. To je věc, která se mi 
rozhodně nelíbí.  pr

vedoucí kandidát kSČM pro volby 
do zastupitelstva Ústeckého kraje je

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje, starosta města Bíliny

ČÍSlo voleBnÍ STrany

37
oldřich Bubeníček je povoláním 
novinář. od roku 2012 je hejtmanem 
Ústeckého kraje. Jeho zvolení 
je svým způsobem historickou 
událostí, protože je  prvním 

hejtmanem, komunistou, zvoleným po roce 1989. 
v komunálních volbách dostal také důvěru ve svém 
bydlišti Bílině a v roce 2014 se stal neuvolněným 
starostou. zastává rovněž funkci předsedy kv kSČM 
Ústeckého kraje. Ústecký kraj dosáhl v končícím 
čtyřletém období celou řadu mimořádných výsledků. 
například se podařilo dokončit naprostou většinu 
projektů, podaných v rámci regionálního operačního 
programu Severozápad, který byl v předešlém 
období postižen korupční aférou a dlouhou dobu 
pozastaven. největší zdravotnické zařízení krajská 
zdravotní, a.s. dokázala hospodařit s kladným 
hospodářským výsledkem, přestože investice 
a nákup nového zdravotnického vybavení i nadále 
probíhá ve stejné intenzitě. Byly však vypovězeny 
nevýhodné smlouvy a racionalizován provoz všech 
zdravotnických zařízení sdružených v kz, a.s. kraj 
zvládl pomoc obyvatelům při povodni, ozdobou 
pak bylo připomenutí dvoustého výročí Bitvy 
u přestanova a chlumce nebo celostátní olympiáda 
dětí a mládeže. oldřich Bubeníček má přirozenou 
autoritu a patří k oblíbeným politikům.

kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Dubský
ČÍSlo voleBnÍ STrany

37
rodák z krupky – unčína, kde žije 
dodnes. Je ženatý, má dvě dcery 
a čtyři vnoučata. absolvent ČvuT 
v praze, pracoval v Severočeské  
armaturce, Teku a Teplárně Trmice. 

v současnosti je místostarostou v krupce. proč 
kandiduje? uvědomuje si svůj věk, rodině a blízkým 
sliboval, že s politikou je konec, že bude konečně žít 
podle svých představ. Jednou, asi prioritní představou 
je, že si bude užívat své chaloupky na jihu Čech, v rodišti 
svého táty. Dnes už ale dělí svoji přízeň mezi jižní 
Čechy a náš sever. narodil se tady a patří především 
sem. a tomuto kraji  má ještě hodně co odvádět. 
končí krajské volební období a stůl není pořád čistý. 
podílel se na  opětovném spuštění čerpání evropských 
dotací v rámci rop Severozápad, coby člen výboru 
rop Severozápad, pomohl ke zlepšení hospodaření  
a především pracovních vztahů v krajské zdravotní, a.s. 
Je však celá řada potřebných věcí, které se dokončit 
zatím nepodařilo, i když je jejich řešení na dohled. 
Byl by proto  rád u toho  a pomáhal s řešením.

kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje

Tomáš Zika
ČÍSlo voleBnÍ STrany

37
Tomáš zika žije v Dubí u Teplic, je povo-
láním oSvČ, v oboru návrhy a realizace 
interiérů, včetně realizace venkovních 
teras Wood plastic. Jedenáct let je 
zastupitelem města Dubí a od letoška 

členem rady města. Jedno volební období byl zastupite-
lem Ústeckého kraje. Je patriotem našeho kraje a aktiv-
ním politikem. Setkat se s ním můžete na různých akcích, 
na jejichž pořádání se podílí. Třeba Dubská kuličkiáda, 
oslavy MDŽ, pétanque, oslava 1. máje nebo  lampiono-
vý průvod v Dubí. náš kraj má svá specifika, záporná 
i kladná. k záporným patří vysoká míra nezaměstnanosti, 
problémové lokality či stále nedostavěná dálnice. oproti 
tomu tady máme krásné a vzácné památky, v Dubí kostel 
vystavěný podle benátského vzoru, mnoho krásných míst 
jako třeba České Švýcarsko. Tomáš by chtěl  jako zastupi-
tel kraje přispět k tomu, aby se kraj stal lidem skutečným 
domovem a aby těch záporů bylo co nejméně.

Dalšími kandidáty kSČM v okrese Teplice 
do zastupitelstva Ústeckého kraje jsou
Nataša Schalková
Ing. Jaromír Kohlíček
Jitka Hanousková

Petr Kadavý
Bc. Lukáš Brázda
Andrea Pokorná

ZVEME VÁS: 
VYSTOUPENÍ 
EVY A VAŠKA
30. 9. 2016, Ústí n. Labem 
Lidické nám., 1330–1430 
v rámci krajského předvo-
lebního shromáždění kSČM

MC
20

16
28

3
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Raška: Do kraje se musí vracet víc peněz
Přihlížet tomu, aby Ústecký 
kraj byl jen energetickou 
zásobárnou celé země a téměř 
nic z toho neměl, už nadále 
nechce exprimátor Děčína 
a výkonný ředitel Severočes-
kého sdružení obcí Vladislav 
Raška. Proto se rozhodl kan-
didovat v říjnových krajských 
volbách na kandidátce hnutí 
ProKraj, které právě dranco-
vání regionu kritizuje. Poprvé 
od svého vstupu do politiky 
kandiduje Vladislav Raška za 
jiné uskupení, že ODS.

Vraťme se o pár měsíců na-
zpátek. Byl jste výrazným 
představitelem ODS v kraji 
a viděno „z venku“ z čista jas-
na jste se po čtvrtstoletí roz-
hodl ODS opustit. Proč?
Měl jsem pocit personálního 
zmaru uvnitř místní i krajské 
organizace Občanské de-
mokratické strany... Nedělal 
jsem kolem svého odchodu 
nějaký humbuk. Prostě jsem 
nezaplatil členské příspěvky 
a tím ukončil členství. Nikdy 
jsem v žádné jiné politické 
straně nebyl. Pamatuji doby 
roku 89 – Sametová revoluce, 
Občanské fórum, Občanské 

hnutí, začátky Občanské de-
mokratické aliance, Občanské 
demokratické strany – a ani 
jsem si neuvědomil, že už je to 
25 let… A to poslední, co bych 
chtěl, je se po takové dlouhé 
pouti s ODS, o tu značku nějak 
otírat. Myslím, že jsme sobě 
byli vzájemně v dobrém i ve 
špatném slova smyslu příno-
sem. Záleží na úhlu pohledu 
každého, kdo za tím chce 
cokoliv hledat.

Ptám se na to, protože 
odchod z ODS mohl být 
vnímán jako před-
zvěst ukončení vaší 
politické kariéry. 
A nyní jste se objevil 
skoro na čele kandi-
dátky jiného hnutí. 
Proč se vracíte 
do krajské 
politiky na 
kandidát-
ce jiné 
strany – 
ProKraje?
Já se do 
politiky 
nevracím, 
já v ní po-
řád jsem 

z pohledu té komunální. Na 
jedné straně dokončuji práci 
spojenou s mandátem krajské-
ho zastupitele, a to konkrétně 
s funkcí předsedy kontrolního 
výboru Zastupitelstva Ústec-
kého kraje a na druhé straně 
jsem zastupitelem ve statutár-
ním městě Děčín ve stávajícím 
volebním období 2014–2018. 
O tom, kdo se vrátí či nikoliv 
na krajské úrovni rozhodnou 
voliči svými hlasy 7.–8. října. 
Za politickou stranu ProKraj 

kandiduji jako nezávislý 
kandidát. Hlavním 
důvodem proč jsem 
začal podporovat 
ProKraj v nadcháze-
jící kampani a vol-
bách, včetně účasti 
na kandidátní listině, 

byla znalost většiny 
lidí, kteří jsou zde 
zastoupeni. Lidí, 
které především 
považuji za slušné 
a charakterní, 
lidí, kteří již ve 
svých profesích 
něčeho dosáhli 
a přesto mají 
zájem se veřej-
ně angažovat.

Čeho vy osobně chcete ve 
volbách dosáhnout?
Rád bych přispěl k úspěchu 
a volbě kandidátů strany do 
zastupitelstva Ústeckého kraje 
a neskromně i v účasti na prá-
ci budoucí vládní koalice. Vím, 
že je to pro některé  více než 
smělé a také si uvědomuji, že 
v konkurenci 23 stran a hnutí 
to bude velmi obtížné, ale pta-
la jste se na mojí představu, 
že ano?

Ano... a co je podle vás 
největším problémem 
Ústeckého kraje?
Ten je definován v našem 
volebním sloganu: Chceme 
vyvést náš kraj ze stavu 
neustálého opomíjení vlá-
dou. Náš kraj byl a je ener-
getickou zásobárnou České 
republiky a podobně. A jaká 
je současnost: máme vysokou 
nezaměstnanost, kriminalitu 
a nízkou vzdělanost. Musíme 
všichni, včetně našich poslan-
ců a senátorů, vyvinou daleko 
větší úsilí a iniciativu, aby 
se do regionu vracelo daleko 
více finančních prostředků na 
jeho rozvoj než tak jak tomu je 
doposud.  pr

Co by měli řešit krajští politici 
prioritně? Co očekáváte v programu 
strany, kterou byste volil?

petr zajíček 
32 let, servisní technik 
louny 
 
Dostat velké prosperující 

firmy do kraje a tím získat pracovní 
místa.

adéla Martináková 
19 let, studentka 
Teplice 
 
Měli by řešit ve městech 

bezpečnost a zajistit větší čistotu. 
konkrétně třeba v Teplicích u Červeného 
kostela je s tímhle opravdu problém.

anna Blažková 
61 let, zaměstnaná 
Žatec 
 
Měli by řešit sociální 

bydlení pro seniory.

petr Šejnoha 
26 let, obchodník 
Ústí nad labem 
 
vyřešení migrační krize, 

kultura v našem městě, dokončení 
koupaliště na klíši. 

a n k e T aÚstecký kraj si zaslouží lepší 
zacházení, říká imunoložka
Lékařka Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ústí nad Labem Ka-
rola Haasová se rozhodla kan-
didovat v říjnových volbách 
do krajského zastupitelstva 
za hnutí ProKraj, protože jí 
není lhostejné životní prostře-
dí v regionu a jeho dopad na 
zdraví zdejších obyvatel.

Proč jste se rozhodla kandi-
dovat do krajského zastupi-
telstva? 
Náš kraj si zaslouží lepší zachá-
zení. Desetiletí byl jen dranco-
ván a plundrován ve prospěch 
celé země a nic za to nedostá-
val zpátky. Doly, chemičky, elek-
trárny… a výsledkem byly mrt-
vé Krušné hory, jedovaté Labe, 
zaniklé obce, žluté mlhy a lidé, 
kteří jsou nejnemocnější v celé 
zemi. To se už nesmí opakovat. 
Nikdy bych nepřipustila napří-
klad dovoz kalů z Ostravska. 
A abychom tady žili lépe, to si 
musíme zařídit sami. Už jednou 
jsem se do krajského zastupi-
telstva pokusila kandidovat, ale 
o vlásek se to nepodařilo. Proto 
to zkouším znovu. Moje postoje 
se nezměnily.

Zabýváte se zdravotnictvím 
a sociálními tématy. Lidé 
v regionu jsou znepokojení 
omezováním péče v regionál-
ních nemocnicích, nedostat-
kem personálu. 
To znepokojení chápu. Chtěla 
bych, aby v každém cípu 
našeho kraje byla dostupná 
zdravotní péče hrazená z ve-
řejného zdravotního pojištění. 
Nechci nekoncepční rušení 
akutních lůžek, specializo-
vaných oddělení a pracovišť 
podle byrokratického diktátu 
VZP, případně ministerstva 

zdravotnictví od stolu. A kraj 
musí být aktivní při jednáních 
o smlouvách s pojišťovnami 
a ministerstvem. Případně 
musí sanovat některé potřeby 
třeba z fondu kraje.

A jde-li o sociální oblast. Jak 
si představujete ideální stav?
Velmi si vážím lidí, kteří se 
starají o sociálně potřebné. 
Ovšem nárůst neziskovek  
nekoresponduje s  nárůstem 
sociálně vyloučených  lokalit. 
Nelze akceptovat, aby lidé, 
kteří přes půl roku nemají 
vodu, a s prominutím kálí si 
přede dveřmi,  jen docházeli 
od jedné neziskovky ke druhé 
a natahovali ruku, zneužívali 
dobroty lidí a státu. Toto je 
obchod s chudobou, tito lidé 
musí konečně poznat, že se 
o ně celý život nebude starat 
stát a neziskovky, ale musí 
uchopit život do svých rukou. 
Tímto problémem je nutné 
se konečně seriózně zabývat 
a nejen pomáhat, ale je i právě 
v zájmu potřebných jasně dát 
najevo, že se musí o sebe umět 
postarat sami.  zt
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Admir Ljevakovič
záložník

FK Teplice na stínadlech
doražte fandit přímo na stadion

Teplice - Viktoria Plzeň
24.9.2016 od 20:15

Teplice - Zlín
15.10.2016 od 17:00*

*termíny se mohou měnit v závislosti na TV přenosu

•	 Nevíte	si	rady	se	svými	dluhy?
•	 Nemáte	dostatek	příjmů	na	splácení	svých	půjček?
•	 Hrozí	Vám	dražba	nebo	exekuce?
•	 Potřebujete	úvěr	nebo	refinancování?
•	 Chcete	prodat	Vaši	nemovitost?
•	 Potřebujete	právní	radu	nebo	nové	pojištění?

 9 Konzultace zdarma
 9 Krizové a finanční poradenství
 9 Bankovní a nebankovní půjčky
 9 Insolvence, oddlužení, bankrot
 9 Oddlužení osob OSVČ, na MD či ÚP

Oddlužením Vás provedeme  •  Zastavíme dražbu či exekuci

Právní servis  •  Realitní služby  •  Pojištění 

K O N T A K T : 

Jiří	Hospodka	
tel.:	739	573	798	(stačí	prozvonit)	
e-mail:	info@spektruminfo.cz
www.spektruminfo.cz

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ
POMÁHÁME I TAM, 
KDE ŘÍKAJÍ, 
ŽE TO NEJDE

I N Z E R C E

Rád bych v politice nastolil fér jednání
Před několika lety byl Lukáš Konečný nej-
známějším českým boxerem, nyní je stejně 
úspěšným trenérem mladých boxerů. Pře-
devším jeho svěřenkyně jsou držitelkami 
mistrovských pásů. Kromě toho se věnuje 
i provozování restaurací a jako radní půso-
bí i v ústecké komunální politice.

Před třemi lety jste skončil kariéru 
profesionálního boxera. Čemu se nyní 
věnujete?
Profesionální kariéra boxera je těžká, 
může skončit, protože se vám něco stane, 
zraníte se nebo už nebudete mít výsledky, 
proto jsem se na konec dlouho připravo-
val. Dělal jsem trenéra a začal provozovat 
hospody, takže to nebylo nic, co by přišlo 
rychle. Dále dělám trenéra v Praze, restau-
race jsem již zainvestoval a hlavně se 
rozjela trenérská kariéra v Ústí, kde mám 
svěřenkyně Lucku Sedláčkovou, Fabia-
nu Bytyqi a další. Nyní se zaměřuji na 
aktivity s cílem, aby se profesionální box 
v České republice pořádně rozeběhl.

Kromě toho jste radní v Ústí. Proč jste 
se dal na politiku?
Ano jsem, bohužel rada v Ústí není nyní 
funkční. S politikou jsem koketoval již 
dlouhou dobu. Začal jsem samozřejmě 
s kamarády v hospodě. Pak jsem si řekl, 
že jedna věc je nadávat a druhá to zkusit. 
Kandidoval jsem vícekrát, ale nikdy na 

to nebyl moc čas. Ale na konci sportovní 
kariéry přišla chvíle, kdy jsem měl více 
času se do toho opřít. Po pravdě jsem pří-
liš nepočítal s tím, že skončím na městě, 
myslel jsem si, že budu na Severní Terase, 
ale povedlo se obojí. Bere to velmi hodně 
času a dostávám se do situací, které jsem 
v politice ani neočekával. 

V čem je motivace, že nyní kandidujete 
i v krajských volbách za hnutí ProKraj?
V lidech, kteří mi dali hlasy. Nese to 
s sebou i nepříjemné momenty, když se 
musíte třeba v diskuzích bránit proti 

některým nařčením, což jsem v minu-
losti nějak neřešil. V politice jsem nebyl 
kovaný a stále musím sbírat nové a nové 
zkušenosti. Rád bych v politice nastolil 
nějaké férové jednání. Když se na něčem 
někdo domluví, mělo by to platit. Nemusí 
se to podepisovat, mělo by stačit slovo. 
Snažím se to držet. A pokud se někdy 
něco musí změnit, tak ti partneři jsou 
první, za kterými jdu a řešíme to.

Na co byste se chtěl soustředit?
Je toho více. Rozhodně se vyznám ve 
sportu, tíží mě kriminalita. I když to může 
znít populisticky, tak se mě dotýká i mig-
rační problematika. Ze své podnikatelské 
kariéry také vnímám, jak velké jsou u nás 
odvody z toho, co vyděláte. Vadí mi, že 
lidé, kteří poctivě pracují a odvádějí daně, 
tak vydělávají na někoho, kdo pracovat 
nechce.

Sporty podporují hlavně města, 
máte nějakou vizi o zapojení kraje?
Určitě. Mělo by se jednat o podporu vel-
kých akcí, které dělají regionu reklamu. 
Ať už městu nebo kraji. Přitáhnou sem 
známé sportovce, ale zároveň i spoustu 
diváků. To má nejen ekonomický přínos, 
ale i další efekt, že ti lidé se sem budou 
vracet. Pár takových akcí zde již začíná. 
Městu a kraji se proto vyplatí dát do toho 
nějakou částku.  zt
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Od počátku profesní kariéry se Petr Tůma 
pohybuje v oblasti nápojářského průmy-
slu, a to především v pivovarnictví. Ve 
své profesi se pohybuje na manažerských 
pozicích v rámci obchodních oddělení. 
Pracoval v takových společnostech, 
jako jsou Ústecké pivovary, a. s., Pivovar 
Staropramen, Plzeňský Prazdroj, a. s., 
a od roku 2011 působí ve druhé největší 
lihovarnické společnosti České republiky 
– Granette & Starorežná Distilleries, a. s.

Sám o sobě tvrdí, že se nijak zásadně 
neliší od zbytku mužské populace. „Mým 
největším koníčkem je sport, především 
fotbal a lední hokej, který závodně hra-

je můj desetiletý syn a který 
já hrál v mládí také aktivně. 
Není mi lhostejný osud a bu-
doucnost Ústeckého kraje, 
ve kterém by měly vyrůstat 
naše děti. Jako rodiči mi 
na tomto opravdu záleží 
a chci, aby se děti věno-
valy především sportu, 
který je může ochránit 
od negativ a nástrah 
dnešní doby, jako jsou 
herny, bary či pofla-
kování se po ulicích. 
Své bohaté zkuše-

nosti z manažerských pozic bych 
rád využil v týmové práci ProKra-
je. Osud Ústeckého kraje mi není 
lhostejný. Žiji na Teplicku, kde se 

společnost dlouhodobě potýká 
s problémy drogové závis-

losti, hazardu, ale i se za-
členěním arabské komu-
nity do běžného chodu 
našich životů. Společně 
se tyto problémy dají ře-
šit, musí na ně být však 
kladen mnohem větší 
důraz, než je tomu do-
posud.“  pr

Sportovci potřebují vytvořit podmínky pro studium
Za mnoha úspěchy ústeckých 
plavců v posledních letech sto-
jí trenér Roman Eckert. Kromě 
toho, že se intenzivně věnuje 
sportu, se ale aktivně anga-
žuje i v politice. V komunální 
a nyní míří i do krajské.

Jaká je současnost 
ústeckého plavání?
Po rekonstrukci haly na Klíši 
šlo plavání nahoru, protože 
jsme již nemuseli jezdit do 
Děčína nebo Lovosic. Velkou 
novinkou je, že začaly spolu-
pracovat oba ústecké kluby 
– Městský plavecký klub a TJ 
Chemička a vytvořili jsme 
Ústeckou akademii plavec-
kých sportů. V ní jsou plavci 
od deseti let již sdílení. Oba 
kluby měly kvalitní plavce 
a spojením síla vzrostla. V létě 
jsme získali deset titulů mistra 
republiky a tým mužů v celo-
státní extralize, což je mistrov-
ství ČR družstev, obsadil šesté 
místo. To je největší úspěch 
ústeckého plavání v historii. 
Nyní děláme nábory. V součas-
nosti máme 300 členů a očeká-
váme další.

Jaký je zájem o plavání v Ústí?
Velký, rodiče chtějí, aby se děti 
naučily plavat, aby neměly 
strach z vody. Bereme děti již 
od čtyř let. Ze začátku je to 
oproti jiným i relativně levný 
sport. Ale když  začnete závo-
dit, náklady vzrostou. Nejen 
kvůli cestování, i závodní plav-
ky jsou drahé. Dámské stojí od 
čtyř do deseti tisíc, chlapecké 
jsou o něco málo levnější. Brý-
le 1500. A těch plavek musíte 
mít více.

Proč akademie? Naznačuje 
to nějakou vizi?
Určitě, má to velký ohlas. 
Myslím si, že do budoucna to 
bude tahák pro plavce z jiných 

klubů, protože v Ústí máme 
velmi dobré podmínky, i když 
se nám nyní zvýšily nájmy. 
Rádi bychom brzy ve spolu-
práci s nějakou školou rozjeli 
sportovní třídu. Asi ne plnou 
plavců, ale dá se domluvit třeba 
s florbalem a dalšími. Rádi 
bychom se spojili i s nějakou 
střední školou, gymnáziem, 
nejvhodnější by bylo v Jateční 
ulici, kde bychom chtěli jednu 
sportovní třídu. Nejen proto, 
že hala je poblíž. V Ústí a okolí 
je mnoho sportovců z různých 
klubů, kteří by chtěli studovat. 
A je třeba jim vytvořit pod-
mínky. A nakonec i na UJEP. 
Protože talentovaní sportovci 
jinak odchází za studiem do 
jiných míst, třeba do Prahy. My 
je zde naopak chceme udržet 
a jiné sem přivést.

Nyní jste na krajské kandidát-
ce hnutí ProKraj. Je to jeden 
z kroků, jak toho dosáhnout?
Již jsem kandidoval v komu-
nálních volbách za UFO, jehož 
jsme zakladatelem. Šel jsme do 
toho s tím, protože si myslím, 
že pro sport je možné mnoho 

udělat. Když vidím, jak sporty 
v jiných městech vzkvétají, tak 
je mi z toho smutno. Přitom 
v Ústí máme kvalitní sportov-
ce. Ale třeba Děčín, Žatec nebo 
Chomutov dávají na sport více 
než Ústí. Přitom jsme velké 
město a peníze by měly jít 
hlavně na děti, ze kterých pak 
vychováváme reprezentanty. 
Nejde jen o plavání, ale i ho-
kej, fotbal, karate, basketbal 
a další, které máme na velmi 
dobré úrovni.

Máte i vizi krajského sportu?
Je to spíše na městech. Kraj by 
mohl ale nějakým způsobem 
podporovat či vytvářet dob-
ré podmínky pro sportovce 
z velkých klubů. Bylo by dobré, 
kdyby kraj podporoval i pořá-
dání velkých sportovních klání 
v regionu, na úrovni mistrovství 
republiky, ale i Evropy nebo 
světa. Protože na takové závody 
přijedou stovky, často i tisíce 
lidé, nejen sportovci, ale i jejich 
rodiny a fanoušci. Tím se naplní 
hotely, restaurace a je to ta nej-
lepší prezentace. Ekonomicky 
je to velmi výhodné.  pr

Čekají mě volby i obhajoba titulu
Mladá a úspěšná boxerka 
Lucie Sedláčková z Děčína 
již vybojovala titul mistryně 
Evropy. Nyní se intenzivně 
připravuje na jeho obhajobu. 
Zároveň se ale zapojila i do 
krajské politiky.

V létě jste v Ústí nad Labem 
obhájila titul mistryně 
Evropy. Co váš čeká dále?
Obhájila jsem titul, ale příliš 
jsem si nezaboxovala, protože 
moje soupeřka se zranila. Nyní 
mě v říjnu čeká další obhajoba, 
tentokrát v Karlových Varech. 
Ještě nevím, proti komu v rin-
gu nastoupím, vše se zatím 
domlouvá.

V Čechách není obvyklé, aby 
dívka byla boxerkou, jak jste 
se k tomu dostala?
Po pravdě jsem o tom, že bych 
se postavila do ringu a boxova-
la, snila od malička a nakonec 
se mi to splnilo.

To jste začala jako malá holka?
Ne, do svých čtrnácti let jsem 
zpívala a tancovala. Pak jsem 
se ale dala na box.

Vaším trenérem je Lukáš Ko-
nečný. Jak jste se k němu do-
stala?
On si vybral mě. Já jsem  byla 
v českém amatérském boxu 
a on mě přemluvil, abych 

k němu vstoupila do 
profesionální stáje.

Jak se můžete jako 
boxerka uživit?
Díky tomu, že jsme 
propojeni s německou 
stájí, máme velmi dobré 
podmínky. Sportem se tedy 
uživím. Lepší tým a zázemí 
jsem si v České republice ani 
nemohla přát.

Máte vyšší cíle?
Určitě boxovat o titul mistra 
světa. Jsem nyní ve světovém 
žebříčku ve své kategorii na 
šestnáctém místě. Ráda bych se 
dostala výše. Na to je třeba čas.

Proč jste se nyní 
rozhodla kandi-
dovat do krajské-
ho zastupitelstva 
za ProKraj?
Na stejné kan-
didátce je i můj 
trenér Lukáš 
Konečný, kterého 
vlastně následuji. 
Vím, že mám ně-

jaké fanoušky, především mezi 
mladými lidmi. Ráda bych pro-
to kolegům svojí kandidaturou 
pomohla.

Kdyby jste se do zastupitel-
stva dostala, na jakou oblast 
byste se ráda soustředila?
Určitě na sport, z tohoto pro-
středí pocházím. A možná na 
oblast mládeže.  pr

Teplicko tíží drogy, hazard i začlenění arabské komunity
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k ř Í Ž o v k a citát o zásadovosti a odvaze

Náš kraj je roky průmyslovým zázemím republiky a ta mu to málo kompenzuje.
Díky tomu máme v kraji výrazné sociální problémy.

CO POTŘEBUJE TEDY NÁŠ KRAJ A JEHO OBČANÉ?

Zajistit BEZPEČNOST, hlavně v sociálně vyloučených lokalitách
Potřebují zajistit PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Přilákat a udržet v kraji MLADÉ LIDI 
Zajistit pro obyvatele kraje VOLNOČASOVÉ, KULTURNÍ a SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

Kdo potřebuje, musí dostat požadované SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zajistit potřebnou PÉČI O SENIORY

BUĎME HRDÝMI PATRIOTY ÚSTECKÉHO KRAJE
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Jiří Madar: Chci omezit sociální byznys
Lékař, manažer, politik. Opozice mu 
vyčítá, že „toho má moc“.  Jiří Madar (57) 
ale tvrdí, že mu stačí pár hodin spánku 
a v pět ráno už míří do kanceláře prvního 
náměstka ústecké primátorky, do poli-
kliniky nebo do své ordinace. A do toho 
všeho oznamuje kandidaturu svoji a „své-
ho“ hnutí Ústecké fórum občanů – UFO na 
kandidátce ProKraj v krajských vobách 
a do Senátu Parlamentu České republiky .

Ústecké fórum občanů vzniklo v roce 
2014 a napoprvé získalo mandáty v za-
stupitelstvech města a obvodů. O dva 
roky později už máte krajský rozměr. 
To byl od počátku cíl, stoupat výš a dál?
Vůbec. Na začátku byla parta kamarádů. 
Ti měli další přátele a tak se zrodilo UFO. 
Spojila nás nespokojenost s tím, co velké 
strany udělaly s městem, nelíbilo se nám, 
že se nerozvíjí a je tady „mrazivo a mrtvo“. 
Věděli jsme, že se nic nedělá pro seniory, 
chtěli jsme zachovat Činoherní studio, 
provoz sportovních klubů, pomoci ZOO, 
dostat do města více kultury a zábavy, 
provětrat radnice a více mluvit s občany. 
To se podařilo.

V  kampani tvrdíte, že chcete omezit 
dávky lidem, které mají děti jako zdroj 
příjmu. To chcete diskriminovat rodiny, 
kterým jedno dítě nestačí?
Ale vůbec ne. Odpovědných rodičů i s více 
dětmi se tato moje snaha netýká. Kdo 
má práci a bydlení, nechť  má dětí kolik 
chce,  kolik dokáže zabezpečit a vycho-
vat. Je ale krajně nezodpovědné přivádět 
na svět čtvrté, páté, šesté dítě do rodiny 
nepracujících a bez zajištěného bydlení. 
A hlavně je nemorální a pro mě nepocho-
pitelné počít dítě s cílem získat díky jeho 
narození příjmy pro vlastní existenci.  
Porodníci kroutí hlavou nad mnohočet-
ným těhotenstvím matek, jejichž rodina 
neměla prostředky na péči a výchovu dětí, 
matka i otec nepracovali a bez skrupulí 
přiznávali, že další dítě přináší v dávkách 
do jejich rozpočtu peníze. Dítě mají jako 
zdroj příjmu, bez ohledu na jeho zázemí 
a životní perspektivu. A když došlo na 
odebrání dítěte rodičům pro zanedbávání 
péče, nebo dokonce jeho cílené odložení, 

stávali se pěstouny prarodiče a inkasovali 
další státní peníze za pěstounskou péči. 
Celý ten systém podpory je ze strany státu 
postavený na hlavu.

Popíráte princip podpory lidem v nouzi? 
Princip ne, praxi ano, když vidím před 
magistrátem takovou rodinu, která skládá 
peníze za různé dávky do nemalého balíč-
ku bankovek, a víte, že spolu s invalidními 
důchody a příspěvky na bydlení dají do-
hromady měsíčně až 80 tisíc korun, chodí 
ve značkovém oblečení a jezdí drahým 
vozem. Aniž by strávili jeden den v práci. 
To v pořádku není. Demotivuje je to jak 
jiné nezaměstnané v hledání práce a prá-
vem rozčiluje lidi, kteří musí pracovat, 
aby měli na jídlo a nájem. Také by uvítali 
státního sponzora, ale jaksi se nevejdou 
do tabulek potřebnosti. Proto je třeba sou-
časnou míru sociálních spekulací omezit 
a stanovit stropy součtů všech příspěvků 
a podmínit výplaty prací pro obec nebo 
stát. Jinak se nám bude cíleně nepracující 
skupina obyvatel rozrůstat.

Je logické, že dávky nemotivují, 
ale je to přeci dávka, ne mzda. 
No právě, ale některé příspěvky motivovat 
mohou, například pro ty, kteří se aktivně 
snaží postavit na vlastní nohy, pracují i za 

malou mzdu.  Podpory a výhody by měly 
směřovat lidem, kteří jsou odpovědní, 
nesekají dluhy a myslí prioritně na zabez-
pečení své rodiny a na budoucnost svých 
dětí. Ať už jde o slevy na daních nebo 
různé příspěvky ve prospěch dětí. 

Měli bychom podporovat na jedné stra-
ně vytváření nových pracovních míst, na-
příklad lákáním investorů, kteří dávají 
lidem větší jistotu zaměstnání, když pra-
covat opravdu chtějí, na druhé straně po-
máhat s rozvojem obcí, ve kterých bydlí, 
chodí k lékaři, sportují, děti chodí do ško-
ly. Obce, zvláště ty historicky opomíjené či 
zanedbané, potřebují více peněz do svých 
rozpočtů na rozvoj nebo opravy doprav-
ní infrastruktury a občanské vybavenosti. 
Při současných rostoucích daňových vý-
nosech by přerozdělení  jednoho či dvou 
procent ve prospěch obcí a měst urychlilo 
projekty výstavby či obnovy a vedlo k vět-
ší spokojenosti obyvatel.

Důchody také nejsou mzdou a také 
je vyplácí stát. A většina důchodců 
nepracuje …
Ale penze je nesrovnatelná se sociální 
dávkou lidem v produktivním věku. Senio-
ři, kteří  čtyřicet let pracovali a vytvářeli 
hodnoty, mají být za odvedenou práci 
odměňováni důstojnou penzí. Vadí mi, 
že se na seniory, zvláště na ty ve velmi 
pokročilém věku, nahlíží jako na problém 
či nutné zlo, zatěžující státní rozpočet. 
Důchodová platba nesmí být dávkou pro 
přežití, ale odměnou státu a generací za 
dílo několika desetiletí. A na ni se peníze 
musí uvolnit a cíleně je kumulovat. Dneš-
ní penze důstojná není a budu se snažit 
o její znatelné zvýšení v závislosti na 
příjmech v produktivním věku. Mám vizi 
přiblížení se k průměru zemí Evropské 
unie. Laicky, pokud má dnes důchodce 
12 000 korun, měl by mít 20 0000 korun. 
K tomu se nadá dopracovat se současný-
mi zdroji v krátké době, ale tisícikoruna 
každý rok navíc, to není nereálné. Dlouho 
se tady vytvářela nesmyslná bariéra mezi 
výkonnými mladými a nevýkonnými 
starými. To musí skončit. Všichni jednou 
poklesneme v kolenou a budeme závislí 
na nějaké pomoci, která něco stojí.  pr

V Krajské zdravotní chybějí odborníci, kteří se nenechají obalamutit
Ostravský rodák se do Ús-
teckého kraje přistěhoval 
v roce 1992, kdy nastoupil do 
nemocnice v Mostě na interní 
oddělení. Před deseti lety se 
stal MUDr. Vlastimil Woznica 
primářem nemocnice v Tepli-
cích a následně se stal náměst-
kem ředitele pro zdravotní péči 
Krajské zdravotní. V současné 
době druhým rokem pracuje 
jako soukromý lékař ve své 
ordinaci. Ve volném čase se 
snaží cestovat se svými dětmi 
po republice a věnuje se oddílu 
sportovního šermu v Mostě.

„ProKraj mě oslovil zejména 
svým programem, v němž mě 

nejvíce zajímá zdravotnictví, 
ke kterému mám profesně nej-
blíže. Sám vnímám problémy 
Krajské zdravotní, kde z mého 
pohledu chybí ve vedení hlav-
ně odborníci, kteří zdravotnic-
tví rozumí a kteří se nenechají 
obalamutit mylnými informace-
mi. Je zapotřebí mít dostupnou 
a kvalitní síť zdravotnických 
zařízení, včetně těch soukro-
mých. Od kvalitní sítě zdra-
votnických zařízení se odvíjí 
rozumná dojezdová vzdálenost 
pro všechny občany. Byl bych 
rád, kdyby se pro lékaře a zdra-
votní personál vytvořily tako-
vé podmínky, aby ustal odliv 

těchto profesí do zahraničí, ale 
naopak aby měli takové pod-
mínky, kvůli kterým v našem 
kraji zůstanou, či budou dokon-
ce přicházet noví. Toto nelze 
uskutečnit bez zásadní změ-
ny odměňování lékařů, sester 
a zdravotního personálu. V pra-
xi to znamená navýšení platů. 
Vadí mi privilegované postave-
ní Krajské zdravotní při čerpá-
ní dotací. Na dotace by ve větší 
míře měla dosáhnout i jiná za-
řízení než jen Krajská zdravot-
ní, a. s. Jsem rád, že jsem sou-
částí ProKraje a věřím, že své 
plány díky vaší podpoře budu 
moci naplnit.“  pr
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NAŠE TVÁŘE
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Ing. Věra Nechybová
primátorka, Ústí nad Labem 

bez politické příslušnosti

MUDr. Vlastimil Woznica
lékař, Most 

bez politické příslušnosti

Jaroslav Bouda
ředitel společnosti, Louny 

bez politické příslušnosti

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy, Děčín 

bez politické příslušnosti

Ing. Vladislav Raška
ekonom, Děčín 

bez politické příslušnosti

Květuše Hellmichová
ředitelka společnosti, Litvínov 

bez politické příslušnosti

Ing. Petr Tůma
manažer, Modlany 

bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Jaroš
technik, Klášterec nad Ohří 

bez politické příslušnosti

Ing. František Padělek, genpor. v. v.
místostarosta, Roudnice n. L. 

bez politické příslušnosti

MUDr. Jiří Madar
lékař a ortoped, Ústí nad Labem 

Ústecké fórum občanů

MUDr. Karola Haasová
lékařka, alergoložka, Ústí n. L. 

bez politické příslušnosti

Ing. Vojtěch Čihař
sportovní manažer, Chomutov 

bez politické příslušnosti

Ing. Jitka Nová
starostka, Měrunice 

bez politické příslušnosti

Jan Greisiger
student, kickboxer, Žatec 

bez politické příslušnosti

Lukáš Konečný
sportovní manažer, Ústí n. L. 

bez politické příslušnosti

Jiří Patera
dopravní expert, Bílina 
bez politické příslušnosti

Ondřej Michálek
zástupce ředitele ZŠ, Děčín 

bez politické příslušnosti

Bc. Jan Havlíček
manažer HC Děčín, Ludvíkovice 

bez politické příslušnosti

Lucie Sedláčková
studentka, boxerka, Děčín 

bez politické příslušnosti

Ing. Eva Hajná
místostarostka, Třebenice 

bez politické příslušnosti

Jan Čaloun
jednatel HC Slovan, Ústí n. L. 

Ústecké fórum občanů

Jitka Hofmannová
trenérka fitness, Louny 
bez politické příslušnosti

Bc. Lukáš Strouhal
ředitel provozu, Mariánské Radčice 

bez politické příslušnosti

Mgr. Marek Holly
pedagog, Ústí nad Labem 

bez politické příslušnosti

Ing. Jana Kišová Bláhová
ekonom, Louny 

bez politické příslušnosti

Ing. arch. Mgr. Zuzana Šebestová
stavební technik, Kadaň 
bez politické příslušnosti

Mgr. Martina Šenfeldrová
učitelka ZŠ, Libochovice 
bez politické příslušnosti

Ing. Barbora Bažantová
starostka, Světec 

bez politické příslušnosti
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