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Téma

STRANY 8–9

Sestřičky pomáhají 
Petrovi žít doma. 
Bez nich by to nešlo

tel.: 605 254 384
reality@sarto.cz

člen Asociace 
realitních kanceláří ČR

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

REALITNÍ POHOTOVOST

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř
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Prodáváte svoji nemovitost? 
Nechte si poradit a zjistěte 
online správnou cenu.

www.sarto.cz



Plesy v Ústí nad labem

dům kultury Ústí nad labem
19/3 Ples sPortovců
25/3 striP show – calimen
26/3 romský Ples

kam vyrazit na Ústecku

zámek velké březno
do 25/4 cesta kolem světa 

výstava fotografií

Galerie oko
od 8/3  bohumil kotas: druhý 

dech / 8. 3. vernisáž
od 9/5  miroslav habr 

9. 5. vernisáž

muzeum civilní obrany
19/3  PePíkovská zábava
20/3  vítání jara
25/3  velikonoční jarmark

vědecká knihovna ujeP
do 30/3 Gustav klimt

Galerie emila Filly
do 15/4 aPocalyPse me
20/4–26/5 ročníková výstava
1/6–28/6 diPlomky 16

zoo Ústí nad labem
24–28/3 velikonoce v zoo 
1/4  aPrílový kvíz 
2/4  zahájení letní sezóny 
23/4  mezinárodní den země 
1/5  Ptačí den v zoo 
15/5  světový den rodin 
21/5  Po liščí stoPě

dům kultury Ústí nad labem
20/3 2000 danny briant band
24/3 2000 no name
30/3 2000 kryštoF
31/3 900 kocour v botách

národní dům Ústí nad labem
16/3 2000 karel Plíhal
17/3 2000 leburn maddox
19/3 2000 stoletá diskotéka 

haška a dostála

21/3 1900 bardi a ušáci: 
Greenhorns a choroši

30/3 2000 chuck wansley
6/4 2000 antidiskotéka 

jiřího černého
7/4 2000 hoP troP
12/4 2000 sharon jones
15/4 1930 swinGová tančírna
16/4 2000 stoletá diskotéka 

haška a dostála
21/4 2000 demian band

skanzen zubrnice
19/3–20/3 velikonoce
14/5–15/5 jarmark

klub doma
16/3  core PaPučPárty
18/3  rybičky 48
29/3  university band 

contest
2/4  wohnout
8/4  brutus

clarion conGress hotel
21/3 1900 setkání s… 

daliborem Gondíkem  

severočeská vědecká knihovna
výstavy 
do 31/3 hudba v době karla iv. 

W. Churchilla 3
do 5/4  obrazy – bedřich 

brabec / Velká Hr. 49
do 5/4  velikonoce / W. Ch. 3
21/3–20/4 kde domov můj / W. Ch. 3
každý čtvrtek, 1600 / Velká Hradební 49 

oPen enGlish club
akce 
16/3 1630 čte táta vítek kučera 

W. Churchilla 3
16/3 1700 Putování Po sÚdánu 

W. Churchilla 3
17/3 1700 david bowie ve světě 

videoher / W. Ch. 3
19/3 9–1800  jarní kreativní 

dílna / W. Churchilla 3
21/3 1630 anGličtina hrou 

W. Churchilla 3
22 a 24/3  1100  seminář trénování 

Paměti / Velká Hr. 49
22/3 1700 naPříč Gran canarií 

W. Churchilla 3

22/3 2030 listování: intimní 
schránka sabriny 
black / Emil Hakl 
W. Churchilla 3

23/3 1700 homeoPatie: léčení 
chronických nemocí 
a dětí / Velká Hr. 49

29/3 1700 murcia, šPanělsko: 
oslavy Pašijí a jara 
W. Churchilla 3

30/3 1500 herní odPoledne 
W. Churchilla 3

30/3 1700 jakutie 2015 
kaňony řeky Omuljevka

4/4 1700 camino de santiaGo 
aneb když cesta je cíl 
W. Churchilla 3

12/4 1700 nePál – dhaulaGiri 
circuit a kali Gandaki 

činoherní studio
18/3 1800 Franz kaFka: zámek
19/3 1900 reto FinGer: 

ledový hrot
22/3 1900 arnošt GoldFlam: 

hrůza v brně
29/3 1900 miGuel de cervantes: 

don Quijote
1/4 1900 kráska z leenane
5/4 1900 molière: misantroP
6/4 1900 arnošt GoldFlam: 

hrůza v brně
7/4 1900 claire dowie: 

měním se v chlaPa
9/4 1600 antoine de saint-

exuPéry: malý Princ
13/4 1900 jan balabán: 

zePtej se táty
15/4 1900 martin mcdonaGh: 

lebka z connemary
17/4 1900 reto FinGer: 

ledový hrot
19/4 1900 william shakesPeare: 

zkrocení zlé ženy
20/4 1900 martin mcdonaGh: 

lebka z connemary
21/4 1900 dennis kelly: sirotci
24/4 1600 astrid lindGren: 

ronja, dcera louPežníka
26/4 1900 tomáš vůjtek: sPolu
27/4 1900 martin mcdonaGh: 

osiřelý záPad
28/4 1900 christiane F: my děti 

ze stanice zoo

činoherní studio Pro školy:
21/3 1000 zkrocení zlé ženy
30/3 1000 don Quijote
8/4  antoine de saint-

exuPéry: malý Princ
19 a 20/4 william shakesPeare: 

zkrocení zlé ženy
28/4  christiane F: my děti 

ze stanice zoo
oFF ProGram
18/3 1900 točílas a hosté 

koncert v baru
19/3 1500–1700  velikonoční dílna
26/3 1900 24. střekovský Ples
8/4  dj Peca one a hosté 

párty v baru
12/4  činoherácké entreé: 

lebka z connemary
13/4  vernisáž výstavy 

Před Premiérou
25/4  jiří schmitzer 

koncert / 50 let Porty
30/4  north yoyo contest 

jubilejní 10. celorepublikové 
yoyo závody v Ústí

hraničář
17/3 1930 neviditelní lidé
18/3 1800 zámek
20/3 1500 chlaPec a svět 

+ kreativní dílnička
20/3 1800 kmotr
21/3 1930 zahájení Festivalu 

jeden svět 2016
21–25/3 jeden svět 2016 
29/3 1730 markéta kinterová 

Tvá galerie
29/3 1930 Pechakucha niGht #20
31/3 1930 divadlo demaGo: 

veřejně ProsPěšné 
Práce – druhá směna

severočeské divadlo 
18/3 1900 romantický klavír
19/3 1400 krajská Přehlídka 

scénického tance
20/3 1700 erbenovo kvítí
22/3 1900 otylka
23/3 1900 sen noci svatojánské
30/3 1900 lovci Perel
2/4 1700 baletní koncert aneb 

měly to být vánoce…
3/4 1700 dido a aeneas

4/4 900 broučci
7–8/4 1500 celostátní konFerence 

PerinatoloGie a Feto-
maternální medicíny

12/4 1900 s nebo bez?
15/4 1900 Polovecké tance
17/4 1700 Polovecké tance
19/4 1900 ondřej havelka 

a melody makers
20/4 1900 krásná helena
22/4 1900 koncertní recitál 

david deyl 2016
23/4 1900 dreams come true
24/4 1500 Pohádka do dlaně
26/4 1900 Polovecké tance
27/4 1900 Giuditta
28/4 900 a 1130  maryša
30/4 1700 cikáni jdou do nebe

muzeum 
akce
19/3 900–1700  velikonoční 

trhy v muzeu
19/3 900–1600  velikonoční dílna
23/3 1600 muzeum čte dětem
23/3 1700 Pravčická brána 

symbol čes. švýcarska
4/3 1700 zlomená křídla
29/3 1700 lukáš houdek: 

umění zabíjet, 
umění dosídlit

30/3 1700 cesty do minulosti: 
doba lucemburská

31/3 1700 karel Plechač: 
země, lidé, hory

výstavy
16/3–22/5 Genocida romů v době 

2. světové války 
25/3–22/5 zlomená křídla
30/3–22/5 lukáš houdek: 

umění zabíjet, 
umění dosídlit

1/4–5/6 karel Plechač: 
země, lidé, hory

do 20/3 návraty volyňských 
čechů

do 3/4  české švýcarsko 
očima václava sojky

do 3/4  stromy jako domy
do 17/4 tenkrát na 

severozáPadě
do 17/4 rok 1945 v tisku
do 3/7  staré Pověsti české

žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 16. 3. 2016  Příští vydání: 14. 4. 2016  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 7. 4. 2016  V nákladu 49.000 výtisků je distri-
buován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  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: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, 
e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce  Facebook: www.facebook.com/zitusti.cz
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Hejtman: Krajská zdravotní je špičkové zdravotnické zařízení
Necelé čtyři roky ve 
vedení Ústeckého kra-
je považuje hejtman 
Oldřich Bubeníček 
za velmi úspěšné.  
Komunisté jako 
jedni z prvních už 
sestavili kandidátku 
do krajských voleb, 
jejímž lídrem je právě stávající 
hejtman. „Největší zdravotnic-
ké zařízení v republice, Krajská 
zdravotní, již hospodaří v klad-
ných číslech. Některé primariá-
ty patří ke špičce v poskytování 
léčebné péče. Na naše praco-
viště se jezdí učit odborníci 
z celé České republiky. Kraj 
vynakládá velké prostředky na 
rekonstrukce nemocnic a snaží 
se doplňovat nejmodernější 

přístrojové vybavení 
a vylepšovat prostředí 
pro pacienty,“ říká Ol-
dřich Bubeníček. Podle 
něho je podobná situace 
ve školství, sociálních 
službách, dopravě, kul-
tuře a dalších resortech. 

Snahou kraje je rov-
něž zajištění práce a vzdělá-
ní. „Bohužel náš region patří 
k těm, které se stále potýkají 
s vysokou nezaměstnaností. 
Nejistota v budouc-
nosti důlní činnosti se 
stává hrozbou, která 
vyžaduje nejen mimo-
řádné úsilí kraje, ale 
i účinnou pomoc vlá-
dy,“ uvedl komunistic-
ký zastupitel a šéf vý-

boru pro národnostní menšiny 
Pavel Vodseďálek. Vedení kra-
je chce posílit podporu v oblas-
ti získávání velkých investorů, 
kteří budou zárukou vzniku 
nových pracovních míst. „Zóna 
Triangle je naplněná, začí-
náme připravovat nové, ve 
kterých opět vzniknou stov-
ky pracovních míst,“ dodal 
Vodseďálek.

Do podzimních senátních 
voleb ústecká KSČM vysílá 

právníka a vedoucí-
ho oddělení v kraj-
ském odboru dopravy 
Stanislava Körnera. Je 
odborníkem na výkon 
veřejné správy na úse-
ku dopravy, bezpečnos-
ti a krizových situací. 

Dříve pracoval v odboru azylo-
vé a migrační politiky mini-
sterstva vnitra. „Vláda by se 
měla v první řadě starat o své 
občany a o problémy, které 
v této zemi jsou, a to dlouho-

době, například 
osoby, zneužívají-
cí stávajícího so-
ciálního systému, 
nezaměstnanost, 
příchod generace, 
která chce jenom 
brát a neptá se, 
co by pro to měla 

udělat,“ uvedl Körner. Podle 
něho by v souvislosti s uprch-
lickou krizí měl stát zavést co 
nejpřísnější kontroly státních 
hranic, například s využitím 
Armády ČR.  pr

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK U L T U R A

2



Půjdete se v dubnu podívat na 
jeden z reprezentačních zápasů 
hokeje ČR – Neměcko? A věříte 
v úspěch národního týmu na MS?

Lucie Nováková 
31 let, praktický lékař 
Ústí nad Labem 
Pro velké pracovní 
nasazení nepůjdu. 

Úspěch by se mohl dostavit. 

Jakub Vilikus 
24 let, operátor 
Ústí nad Labem 
Když budu mít čas, 
určitě bych se chtěl jít 

podívat. Doufám v nějakou medaili.

David Haas 
24 let, obchodník 
Ústí nad Labem 
Na zápas se podívat 
určitě půjdu. Ne každý 

den se stává, že národní tým hraje 
tady v Ústí. Moc se těším. Ve výhru na 
MS v hokeji věřím jako každý správný 
český fanoušek. 

Peter Sabó 
49 let, zaměstnaný 
Litoměřice 
Na jeden zápas se určitě 
rád půjdu podívat. 

A N K E T A

Oblíbené skluzavky zmizely

Krásné Březno – Mnozí obyvatelé Ústí oplakali rozhodnutí zoo 
odstranit dvě dlouhé skluzavky. Oblíbené atrakce musely podle 
vedení zahrady pryč, protože již byly ve špatném stavu. „Sa-
mozřejmě, je nám líto, že k tomuto kroku musíme přistoupit, 
ale bohužel, bezpečnost návštěvníků, zejména dětí, je pro nás 
prioritou,“ řekl ředitel zoo Lubomír Moudrý.

Velkou debatu o skluzavkách vedou lidé na sociálních sí-
tích, kde mnozí volají po nových. „Tak je mají opravit nebo zří-
dit nové. Bylo to zpestření v zoo,“ tvrdí například Naďa Zeťová. 
Lidé ale souhlasí i s tím, že již nebyly bezpečné. „Moje děti se na 
nich ještě také svezly, ale kvůli špatnému technickému stavu to 
bylo o nervy. Je velká škoda, že je zrušili. Budu doufat, že se tam 
jednou vrátí,“ uvedla Míša Brožová. Ředitel Moudrý slíbil, že se 
bude snažit skluzavky obnovit. „V současné době hledáme řeše-
ní a chceme do tohoto procesu zapojit dodavatele herních prvků 
pro děti,“ uvedl. Přivítal by i případného sponzora.  lu

Outsider
Ještě před dvaceti 
měsíci prožíval 
zdejší hokej svou 
klinickou smrt. 
Zadlužení Ústečtí 
Lvi se dostali do 

insolvence, nebylo jasné, 
zda v Ústí zůstane licence 
na první ligu, od klubu se 
odvraceli sponzoři i fanouš-
ci. Ale parta žlutomodrých 
se stmelila a pod hlavičkou 
Slovanu přesvědčila sponzo-
ry, partnery, hráče, vedení 
hokeje i fandy. První liga 
v Ústí zůstala.

A dnes? Nejenže se ústecký 
hokej vyhrabal ze dna. V Ústí 
se zrodilo překvapení. Outsi-
der čtvrtfinálové série play-
-off WSM Ligy dokázal vyřadit 
největšího favorita na postup 
mezi českou hokejovou elitu, 
Jágrovy Rytíře z Kladna.

Týmové nasazení je víc než 
soubor hvězd. Malý krůček 
pro lidstvo, velký pro ústecký 
hokej. Do hokejového Ústí se 
se Slovanem vrátila i hrdost.

Martina Seewaldová 
šéfredaktorka

S L O U P E K

I N Z E R C E

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Nová Kia 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 navštivte www.kia.com. 

Teď pochopíte, 
proč se ženy ani 

auta nepůjčují
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Mladí hokejisté přivezli zlato
Ústí nad Labem – Čtveřice mla-
dých hokejistů ústeckého 
Slovanu přivezla zlaté medai-
le z mezinárodního turnaje 
v kanadském Quebecku. David 
Nedoma, Ladislav Průša, Pavel 
Tomšík a David Martínek byli 
součástí mužstva, které tvořili 
i další mladí hokejisté, napří-
klad z Litvínova nebo Litomě-
řic. „Bylo tam celkem 120 týmů, 
z toho tři z České republiky,“ 
prozradil Pavel Tomšík.

Mladí hokejisté podali nejen 
dobré výkony, ale mohli se  
podívat na trénink Montrealu, 
který hraje NHL. Setkali se 
i s českými hokejisty Tomášem 
Plekancem a Tomášem Fleisch- 
mannem.

Úspěšné malé hokejisty při-
jala primátorka Věra Nechybo-
vá, která jejich výkony oceni-

la. „Jsme na vás hrdí,“ uvedla. 
Uznání se hokejistům dosta-
lo i od šéfa hokejového svazu, 
který byl na návštěvě Ústí nad 

Labem. „Doufám, že zůstanete 
co nejdéle hrát v Ústí. Podmín-
ky zde máte skvělé,“ uvedl To-
máš Král.  lu

Madar: Obrátíme se na svaz a Evropskou komisi
Ústí nad Labem – Ústecká radnice 
navrhne, aby se Svaz měst 
a obcí ČR obrátil na evropské 
instituce kvůli výjimce financo-
vání sportu z veřejných pro-
středků. Zatím to s Evropskou 
komisí řeší města individuál-
ně. „Bylo by dobré, abychom 
postupovali společně,“ řekl ná-
městek primátorky Jiří Madar 
(UFO). Možnosti financování 
řeší evropské nařízení, které 
omezuje podporu jednoho pří-
jemce během tří let na 200 000 
eur, tedy necelých pět milionů 
korun. Jde o takzvané pravidlo 
de minimis. „Chceme prosadit, 
aby evropská nařízení v oblasti 
sportu byla postavená podobně 
jako v kultuře, kde nic takové-
ho neplatí,“ podotkl Madar. 

Cesty, jak podporovat spor-
tovní kluby, hledají i další měs-
ta. „Primátor Karlových Varů 
už požádal Evropskou komi-
si a Úřad pro hospodářskou 
soutěž o výjimku, aby sportov-
ní klub mohlo město podpořit 

vyšší částkou než je 200 000 
euro za 3 roky. Údajně to ně-
kterým klubům v západní Ev-
ropě již bylo povoleno,“ uvedl 
Madar. Obdobná situace je na-
příklad i v Děčíně s basketba-
lovým klubem nebo s hokejisty 
v Českých Budějovicích. „Jsme 
v kontaktu s mnoha městy 
a sportovními svazy, naposle-
dy s předsedou hokejového 
svazu Tomášem Králem a pro-
blém je v celé České republice. 
Mnozí řeší špatnou situaci 

až na hraně platné legislativy,“ 
uvedl Madar.  

Hokejisté ústeckého Slovanu 
dostali loni od města 2,3 milio-
nu korun, dalšími pěti miliony 
město podpořilo mládežnický 
hokej. Letos by mělo jít o ob-
dobnou částku. Podle šéfa HC 
Slovan Vladimíra Evana druho-
ligový klub splácí dluhy za před-
chozí společnost, která skonči-
la v insolvenci. Radnice proto 
chtěla uzavřít s klubem mar-
ketingovou smlouvu, která by 
hokeji přinesla dalších 900 000 
korun, to ale nedoporučili práv-
níci. „Proto jsme od tohoto ře-
šení ustoupili a hledáme další 
cesty, jak hokejisty nebo také 
ústecké fotbalisty a další sporty 
ve městě podpořit,“ podotkl ná-
městek primátorky. 

Stromy padly 
bez povolení
Střekov – Bez platných povolení 
někdo v únoru vykácel řadu 
stromů v sousedství ústeckého 
soudu. Vše podle mluvčí města 
Romany Macové zadokumen-
tovali úředníci a předali případ 
Agentuře ochrany přírody, 
protože pozemky leží v CHKO 
České středohoří. V minulosti 
chtěl investor na pozemcích 
stavět obchodní centrum.  lu

Záchrance pomůžete 
aplikací v telefonu
Ústí nad Labem – Lidé volající 
kvůli pomoci pro nemocného 
nebo zraněného Zdravot-
nickou záchrannou službu 
Ústeckého kraje mohou 
záchranářům ulehčit, pokud 
budou mít ve svých chytrých 
mobilních telefonech novou 
aplikaci Záchranka. Do jejího 
využití se zapojila záchranná 
služba v Ústeckém kraji. „Byli 
bychom rádi, kdyby aplikaci 
mělo v telefonech co nejvíce 
lidí. Velmi nám usnadní jejich 
vyhledání v terénu,“ řekl 
mluvčí ústecké záchranky 
Prokop Voleník.  lu

Elba má nový povrch
Severní Terasa – Autobusová 
zastávka Elba se nyní pyšní 
novým povrchem ze zámkové 
dlažby. V únoru ji zde nechala 
položit radnice Severní Terasy, 
které prostor zastávky patří. 
Vše stálo 85 tisíc korun. „Elba 
je jediná zastávka v našem ob-
vodě, která je v našem majetku. 
O ostatní se stará magistrát,“ 
řekla starostka Renata Zrníko-
vá. Na zastávce byl již značně 
rozpraskaný asfaltový povrch. 
Jeho výměnu umožnilo relativ-
ně teplé únorové počasí.  lu

Z pískovišť budou zahrádky
Severní Terasa – Stará a nefunkční pískoviště, kde si dříve hrály děti 
a která musela být zrušená kvůli hygienickým předpisům, se 
ne Severní Terase postupně změní v kvetoucí plochy. Radnice je 
plánuje osázet. „Změnit je takto bude  levnější, než kdybychom 
museli likvidovat betonové konstrukce a poté je nahradit zelení. 
Máme několik variant toho, jak by měla pískoviště vypadat,“ 
řekla starostka Renata Zrníková. Někde budou ozdobné dřeviny, 
jinde zase tráva plná květin kvetoucích celou sezonu.

Obvod se navíc domluvil s děčínskou zahradnickou školou, 
že si vezme na starost pět míst. Studenti sami navrhnou, jak by 
měla vypadat, a v rámci praxe zde vše vysadí. Radnice jen pro-
stor připraví a uhradí potřebný materiál.

„U některých pískovišť jsou lavičky, na další je chceme přidat. 
Vznikla by tak místa, kde mohou obyvatelé našich sídlišť 
relaxovat,“ dodala starostka.  zu

Občany zajímají 
hlavně silnice
Ústí nad Labem – Nejčastějším 
tématem setkání občanů s pri-
mátorkou Věrou Nechybovou 
je stav ústeckých komunikací. 
„Jsme si stavu ústeckých ko-
munikací velmi dobře vědomi. 
Pokud se v rozpočtu objeví 
nějaké prostředky, snažíme se 
je prioritně přesunout na tuto 
oblast,“ uvedla primátorka. 
Dodala, že častým tématem 
jsou také poplatky za odpady. 
Zajímavé bylo jedno z břez-
nových setkání, na které se 
dostavil obyvatel Krupky. 
S primátorkou Nechybovou se 
bavil na téma odškodnění za 
koncentrační tábor.  lu

Město by letos podle schváleného 
rozpočtu mělo dát do sportu 
32,6 milionu korun.
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Zanádraží obsadí strážníci
Ústí nad Labem – Ústečtí radní se rozhodli, že do 
prostoru Zanádraží umístí detašované pracoviš- 
tě městské policie. Již od začátku roku se stráž-
níci kolem nádraží pohybují mnohem častěji, 
protože si zde lidé stěžovali na veřejný pořádek. 
Již tu zadrželi i několik hledaných osob. 

„Cítíme potřebu zvýšit bezpečnost nejvíce vytíže-
ných centrálních dopravních uzlů s velkou kumu-
lací obyvatel a návštěvníků, proto jsme našli řešení 
ve formě detašovaného pracoviště městské policie,“ 
uvedla primátorka města Věra Nechybová (nez.).

Detašované pracoviště bude sídlit v prostoru 
Zanádraží a bude sloužit k prvotním administ-
rativním úkonům, které strážníci jinak vyko-

návají až na nejbližší služebně městské policie 
v ulici Na Nivách. Hlídky budou do areálu Zaná-
draží docházet v průběhu pochůzkové činnosti, 
nápomocné budou i přenosné kamery. „Městské 
policii toto opatření nezpůsobí žádná negativní 
opatření ani žádná navýšení, zajištěna naopak 
bude větší dostupnost strážníků a bezpečnost 
obyvatel a větší ochrana majetku potenciálních 
nájemců prostor v Zanádraží,“ řekl náměstek 
primátorky Jiří Madar (UFO).  

V prostoru Zanádraží bude na začátku dubna 
otevřen cyklopoint, má tu být i kavárna s občer-
stvením nebo prodejna IT potřeb. V jednání je 
nově i prodejní galerie.  zu

Radnice chce nasvítit přechody

Severní Terasa – Radnice Severní 
Terasy bude chtít, aby odbor 
dopravy magistrátu do svých 
investic zahrnul nasvícení 
přechodů pro chodce přes 
Krušnohorskou ulici. Po silnici 
mezi Albertem a hotelákem 
totiž jezdí mnoho automobilů.
je silný provoz automobilů 
a velké množství chodců.

„Ve večerních hodinách jsou 
chodci, kteří jdou po zdejších 
přechodech, velmi špatně vi-
dět. Přitom tu chodí mnoho 
lidí, kteří přijedou z města tro-

lejbusem, jdou do nákupního 
centra nebo domů. Často se-
nioři. Přechody využívají i děti, 
které míří na hřiště vedlo bý-
valého hotelu Máj,“ uvedla sta-
rostka Severní Terasy Renata 
Zrníková.

Problém chce předložit od-
boru co nejdříve. Investice by 
podle starostky nemusela být 
veliká, protože nepůjde o in-
stalaci blikajících přechodů 
jako u Masarykovy nemocni-
ce, ale jen o světla nad přecho-
dem.  zu

Střekov má nového 
místostarostu
Střekov – Zastupitelé obvodu 
Střekov zvolili novým mís-
tostarostou zastupitele za 
KSČM Viktora Malinkoviče. 
Ještě předtím z rady odešli 
všichni radní kromě starosty. 
Malinkovič řekl, že jeho zvo-
lení bylo překvapením. Nyní 
chce pracovat na stabilizaci 
radnice.  lu

Slovan čeká 
boj s Jihlavou

Ústí nad Labem – Hokejisté HC 
Slovan ve čtvrtfinále play-off 
porazili Kladno na zápasy 
4:2 a postupují do semifiná-
le. Poslední zápas byl velmi 
dramatický, Ústí nakonec na 
domácím ledě soupeře porazi-
lo až v prodloužení. Poslední 
zápas na ústeckém ledě před 
naplněným stadionem byl 
dlouho vyrovnaný. Zlom přišel 
až v závěru, kdy se Kladnu zra-
nil brankář a jeho hra ochabla. 
Toho nakonec využil Jaroslav 
Roubík. V semifinále Slovan 
čekají hokejisté Jihlavy.  zu

Bezpečnost na 
školách se zvýší

Ústí nad Labem – Zlepšit bezpeč-
nost na školách se nyní snaží 
ústečtí radní. 

Prvním výsledkem týmu, kte-
rý se vším zabývá, je pokyn ře-
ditelů škol, aby na školách pře-
místili schránky bezpečí tak, 
aby byla zajištěna anonymita 
lidí, kteří do ní vhazují podněty. 
Mohou to být jak žáci, tak je-
jich rodiče. „Ředitelé také musí 
děti o této změně informovat,“ 
uvedla primátorka Věra Nechy-
bová. Dále vydala pokyn, aby 
město vypracovalo metodiku 
a pravidla na vytvoření společ-
ného postupu pro bezpečnou 
školu. Metodika bude kuchař-
kou pro práci škol.  lu

foto: sporty ústí

jihlava: 14. 3. a 15. 3. v 17:30
Ústí: 18. 3. v 18:00 a 19. 3. v 17:00
jihlava: 21. 3.
Ústí: 23. 3. v 18:00
jihlava: 21. 3.
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Tomková: Odejít z rady města 
nebylo unáhlené rozhodnutí
Neštěmice – Starostka neštěmic-
kého obvodu Yveta Tomková 
na konci února rezignovala 
na post radní města Ústí nad 
Labem. Pro mnohé to byl 
překvapivý krok. Starostka 
v rozhovoru pro Žít Ústí říká, 
že rozhodnutí vzdát se man-
dátu radní nečekané nebylo, 
zvažovalo ho už delší dobu.

Proč jste se rozhodla odejít 
z rady města?
Důvody byly dva. Především 
jsem v posledních týdnech 
nabyla pocitu, že vedení města 
neřeší důležité věci. Navíc 
jsem dospěla k názoru, že 
nenaplňuje program, pro který 
nejen mne, ale i dalších 11 lidí 
v zastupitelstvu lidé volili. Dru-
hým důvodem byl fakt, že chci 
ještě více zintenzivnit práci 
pro neštěmický obvod. Ten je 
specifický a v mnoha ohledech 
potřebuje větší pomoc a pod-
poru než ostatní obvody.

Když mluvíte o tom, že vedení 
města nenaplňovalo program, 
co přesně máte na mysli?
Je to složitější. Je rok a půl 
po volbách a za tu dobu se 
bohužel nepovedlo udělat nic, 
co by lidé reálně viděli, co by 
pocítili. První půlrok po vol-
bách se řešil osud Činoheráku. 
Tehdejší vedení neustále vy-
mýšlelo další a další varianty, 
jak by to s činohrou ve městě 
mělo být, a minimálně se věno-
valo dalším věcem. Od června, 
kdy došlo ve vedení města ke 
změnám, se zase neustále řešil 
sport. Nejprve to byl fotbalový 
klub a jeho záchrana, aby ne-
skončil v insolvenci. Následně 
zase hokej, jehož představitelé 
také tvrdí, že jim bez větší pod-
pory města hrozí zánik. Jsem 
příznivcem sportu, pravidelně 
chodím třeba na fotbalové 
zápasy nižších soutěží u nás 
v Neštěmicích nebo v Mojží-
ři, ale sport není jen fotbal 
a hokej. Není to jen první nebo 
druhá liga. Bohužel kvůli tomu 
všemu nezbýval čas na řešení 
toho, co lidem opravdu chybí 
a co chtějí. I když samozřejmě 
ne všechno bylo špatně, řadu 
věcí jsme prosadili.

Co se tedy naopak podařilo 
podle vás prosadit?
Jedním z mých hlavních cílů 
bylo zvýšení bezpečnosti. Ještě 
s předchozím vedením města 
jsme už v minulém roce přijali 

20 nových strážníků. Postupně 
se jim kupuje nové vybavení, 
ať už jde o oblečení nebo to, 
že město uvolnilo dva milio-
ny korun na nákup nových 
zbraní. I když v tomto přípa-
dě šlo spíš o hašení požáru, 

protože stávající zbraně jsou 
i přes 20 let staré a opravdu 
jsou nebezpečné. Mrzí mě, že 
se při sestavování rozpočtu na 
letošní rok nenašlo dost peněz, 
aby městská policie přijala 
dalších alespoň 20 lidí. Věřím 
ale, že vedení města splní slib, 
který nám dalo, a peníze najde 
v průběhu roku. Pokud by to 
tak bylo, mohla by městská po-
licie výrazně posílit nejpozději 
od nového roku.

Znamená váš odchod z rady 
to, že současné vedení měs-
ta automaticky přijde o vaši 
podporu?
V žádném případě ne. V zastu-
pitelstvu vždycky podpořím 
návrhy, které jsou důležité, 

které se dotknou lidí a budou 
pro město správné.

Chcete se ještě více zaměřit 
na práci ve svém obvodě. Co 
přesně chystáte?
Prioritou zůstává bezpečnost 
a zklidnění napjaté situace. 
Neštěmický obvod je opravdu 
odlišný od ostatních obvodů. 
Má více potíží s nepřizpůsobi-
vými, denně řešíme stížnosti 
zoufalých lidí z míst, kde 

žijí nepřizpůsobiví. Městská 
policie nám vyšla vstříc a na-
výšila počty strážníků v těch 
nejproblematičtějších lokali-
tách, plánujeme rozšíření naší 
dohledové služby do Krásného 
Března. V Mojžíři se nám velmi 
osvědčila. Bohužel ale naše 
možnosti, stejně jako možnosti 
města jsou velmi omezené. Do-
plácíme na to, že před lety pro-
běhla divoká privatizace tisíců 
bytů. Řada z nich se dostala 
do rukou spekulantů, kteří na 
nich chtějí jen vydělávat.

Stát vypsal dotace na demo-
lice vybydlených domů. Je to 
cesta i pro Neštěmice nebo 
Ústí?
Bohužel není. Dotace se 
týká nemovitostí, které jsou 
v majetku města. Neštěmice 
žádný takový objekt nemají, 
všechny problémové domy jsou 
v soukromých rukách. Museli 
bychom je nejprve vykoupit 
a teprve poté žádat o dotaci 
na jejich zbourání. Neumím 
si představit, že by město 
vynaložilo desítky milionů na 
výkup těchto ruin. Není to ve 
finančních možnostech města 
a především by šlo o signál pro 
nezodpovědné majitele. Ti by si 
mohli říct – tak dobře, koupím 
za pár korun nějakou nemovi-
tost, nějakou dobu budu vydělá-
vat na bydlení sociálně slabých 
a až mě to přestane bavit, 
nechám dům zchátrat a město 
ho vykoupí. To zkrátka nejde.  
Pomoc od státu ale potřebujeme 
nejen my, ale i další města.

Jak by podle vás stát mohl 
a měl pomoci?
Potřebovali bychom začít vy-
kupovat volné byty na problé-
mových sídlištích. To je jediná 
cesta, jak můžeme alespoň 
trochu ovlivnit to, jací lidé tam 
budou žít. Typickým příkladem 
je Mojžíř. Řada bytů se dostává 
do rukou realitním kancelářím 
nebo spekulantům, kteří sem 
pak stěhují nepřizpůsobivé 
z celé republiky. Pokud by-
chom byty postupně kupovali 
my, byla by situace naprosto 
odlišná. Bohužel ale narážíme 
na nedostatek peněz. Neštěmi-
ce, které mají velikost malého 
okresního města, mají v letoš-
ním rozpočtu na investice jen 
800 tisíc korun. Proto by měl 
pomoci stát. Jinak se situace 
v Mojžíři ani v jiných místech 
nezlepší.  zu
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Za domy v havarijním stavu může zpackaná privatizace
Krásné Březno – Poničená okna, 
dveře, ukradené hasičské 
hadice, nepořádek a zápach. 
Panelový dům v ulici Dr. Ho-
rákové je typickým příkladem 
důsledků privatizace bytů 
v neštěmickém obvodě. Během 
deseti let změnil opakovaně 
majitele, žádný z nich ale 
do paneláku neinvestoval. 
V domě se vystřídaly stovky 
lidí, řada z nich nepřizpůso-
bivých. Zpackaná privatiza-
ce je podle starostky Yvety 
Tomkové důsledkem toho, že 
se z několika míst postupně 
stávají vyloučené lokality, ze 
kterých starousedlíci raději 
utíkají pryč.

Když  na konci léta 2004 roz-
hodovalo neštěmické zastupi-
telstvo o prodeji bezmála tří 
desítek domů, hlasitě se ozý-
vala opozice. Zastupitelé ČSSD 
a KSČM se obávali toho, co se 
může stát, pokud obvod prodá 
všechny byty dvěma soukro-
mým firmám. „Občané by ješ-
tě jednou měli dostat možnost 
odkoupení. S domy prodáváme 
i byty, v řadě z nich bydlí staří 
lidé. Každý podnikatel chce vy-
dělat, vzroste nájemné. Dosta-
neme sice peníze, ale poté bu-
deme muset dávat dotace na 

bydlení sociálně slabším,“ ar-
gumentovala podle tehdejších 
zápisů opozice.

V začátcích privatizace měli 
přitom předkupní právo ná-
jemníci. I v roce 2004 o své 
byty bojovali, sepisovali peti-
ce, aby je mohli koupit. Mar-
ně. Rada tehdy složená z ODS 
a SZSP pravidla změnila. Za-
stupitelé prodali domy ve dvou 
balících. „Zpětně to považuji 
za největší chybu. Kdyby lidé 
měli možnost tehdy své byty 
koupit, nedopadla by řada 
domů tak, jak dopadla. Stačí se 
podívat v jiných částech Ústí, 
jak vypadají domy, které si od-
koupili nájemníci a založili 
vlastní společenství. Starají se 
o ně, jsou zateplené, mají nová 
okna. To se o řadě domů, kte-

ré koupily sou-
kromé firmy, říct 
nedá,“ vysvětluje 
starostka Neště-
mic Yveta Tom-
ková.

Nájemníci, kte-
ří počítali s tím, 
že byty koupí, 
přišli i na zastu-
pitelstvo. To je 
ale nevyslyšelo. 
Těsnou nadpolo-

viční většinou osmi hlasů roz-
hodlo o prodeji soukromým 
firmám z Prahy. Pro prodej 
celých bloků domů hlasovalo 
tehdejší vedení z ODS a SZSP.

Méně lukrativní domy noví 
majitelé velmi rychle proda-
li. Z řad z nich jsou dnes rui-
ny. „Řada domů je vybydle-
ná, je kolem nich nepořádek. 
Domy jsou soukromé, lidé tam 
žijí v otřesných podmínkách. 
Navíc často dělají nepořádek 

i kolem, na což doplácejí jejich 
sousedi. Nebýt divoké priva-
tizace, situace by byla jiná,“ 
dodává starostka. Možnosti 
obvodní radnice, jak přimět 
majitele, aby se o domy řádně 
starali, jsou prakticky nulové. 
„Nemáme možnost nařizovat 
majiteli, aby dům zabezpečil 
a uvedl do pořádného stavu. 
Zasáhnout může jen stavební 
úřad, hasiči nebo hygienici,“ 
dodává starostka. S podobný-
mi potížemi se potýkají i další 
části města. V přibližně stejné 
době prodal centrální obvod 
například celou ulici Na Ni-
vách nebo velkou část Předlic. 
Desítky domů se pak staly ter-
čem spekulantů a úvěrových 
podvodů. Dnes jsou vybydle-
né, často v havarijním stavu. 
Několik z nich už muselo měs-
to nechat na vlastní náklady 
zbourat. Peníze vymáhá po ma-
jitelích. Zatím neúspěšně.  zu

Doubrava: Lidé, kteří nechtějí pracovat, 
by měli dostat jen existenční minimum
Telnice – Ústecký senátor Jaro-
slav Doubrava (Severočeši.cz) 
je jedním z předkladatelů záko-
na o veřejné službě, který před 
dvěma roky schválil senát. Od 
té doby se návrh, jenž upravuje 
například i pomoc v hmotné 
nouzi, zasekl ve sněmovně.

Jednal jste s premiérem Bohu-
slavem Sobotkou. Mluvili jste 
i o vašem návrhu novely zá-
kona o veřejné službě?
Ano, i o tom jsme hovořili. 
Informoval jsem ho, že jsem 
jedním ze senátorů, kteří před-
ložili, a Senát schválil návrh 
tohoto zákona a postoupil ho 
Sněmovně. Ta, žel, nemá, tak 
jako Senát, lhůtu stanovenou 
pro projednání. Návrh tam tak 
leží už snad tři roky na projed-
nání a nic se neděje. Premiér 
mě informoval, že hledají 
možnosti doplnění. Trochu 
dlouhé hledání. Myslím, že by 
bylo lepší takový zákon při-
jmout a případné nedostatky 
řešit. Nebyl by to první případ. 
Viz například nový Občanský 
zákoník a podobně.

Co tato norma 
konkrétně řeší?
Řeší to, že by ti, 
kteří práci považu-
jí za nejstrašnější 
způsob obživy, 
dostávali ne život-
ní, ale existenční 
minimum – to je 
podstatně nižší. 
Chtějí-li se míti 
lépe, ať jdou 
pracovat. Filozofii 
tohoto návrhu 
jsme postavili 
na dobrovolném přihlášení 
se k práci. Taková snaha tu 
už byla, ale Ústavní soud již 
přijatý zákon svým výrokem, 
že nikdo nikoho nemůže nutit 
pracovat, negoval. Úsměvné, 
ale je to tak. Škoda, že také 
nerozhodl, že pobírat bezprac-
ně dávky je také v rozporu 
a nesmí se tak dít!

Jak by to v praxi konkrétně 
fungovalo?
Řekněme, že půl roku na 
shánění práce životní mini-
mum, po půl roce existenční 

a nabídku práce. 
To by mělo něko-
lik významných 
stimulů. Ranní 
vstávání do práce, 
tak pracovní 
návyk. Tím ale 
nutnost večer jít 
včas spát a tím 
by ustalo jejich 
řádění a rušení do 
hluboké noci. Po-
dívejte se. Už nej-
méně dvě jejich 
generace neví, co 

to práce je. Tak je to naučme! 
A že by pro ně práce nebyla? 
Hloupost. Stačí se podívat, 
v jakém nepořádku jsou ulice 
a chodníky ve městě. Samo-
zřejmě, bylo by to náročnější 
na organizování jejich práce, 
ale určitě by se to vyplatilo.

Patříte k nejhlasitějším kriti-
kům vlády v případě uprch-
lické krize. Vadí vám v té 
souvislosti i to, že stát neumí 
pomoci seniorům, kteří živoří. 
Jak byste si takovou pomoc 
představoval?

To považuji za největší haneb-
nost! Nechat lidi, kteří celý 
život poctivě a mnohdy velmi 
tvrdě pracovali, takto živořit. 
Zvýšení důchodů o čtyřicet 
korun měsíčně, to je krutý 
výsměch. Tuší vůbec vláda, že 
celá řada seniorů nemá pro-
středky na živobytí a současně 
na léky? Jak to řešit? Přede-
vším vrátit do důchodového 
fondu ty miliardy, které z nich 
předchozí vlády neoprávně-
ně odčerpaly. Nenašly by se 
v rozpočtu další prostředky? 
Stáhnul bych naše vojáky ze 
zcela zbytečných misí v za-
hraničí. Z míst, kde nemají 
jakýkoli rozumný důvod být. 
Myslím, že zisky zdravotních 
pojišťoven jsou takové, že by 
seniorům od určité hranice 
příjmů mohly plně hradit léky. 
Ony by si to zasloužily i rodiny 
s postiženými dětmi. Jejich 
prosby o finanční pomoc na 
léčení jejich dětí, sbírání víček 
na pomoc považuji v této době 
za nedůstojné, ne-li hanebné. 
Na jedné straně sypeme nema-
lé prostředky lidem, kteří by 
mohli a měli pracovat, nic jim 
v tom nepřekáží a na druhé 
straně nedokážeme, nebo snad 
nechceme pomoci těm, kteří 
to nutně potřebují.  pr
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Sestřičky pomáhají Petrovi žít  doma. Bez nich by to nešlo

Pečovat o nemocného člena rodiny doma 
vám pomohou společnosti, které zajišťují 
komplexní zdravotní péči. Službu hradí 
zdravotní pojišťovny.

Péče v domácím prostředí není 
určená jen seniorům, jak se 
všeobecně traduje. Pojišťov-
ny tyto zdravotnické služby 
hradí i dětem a mladším lidem 
v případech, kdy není vhodné 
poskytovat je v nemocnici. 
Domácí péče je preferovaná 
v celém světě, protože pozitiv-
ně působí na psychický stav 
nemocného, který zůstává 
ve svém domácím prostředí 
a v blízkosti své rodiny. To při-
spívá k rychlejšímu uzdravení.

Za dvacet let existence 
v Česku si domácí péče vy-
bojovala své místo. Informo-
vanost pacientů a jejich blíz-
kých o možnostech domácí 
péče je ale stále mizivá. „Kva-
litní ošetřující lékaři přede-
pisují domácí péči v přípa-
dech, kdy není hospitalizace 
nezbytně nutná. Je pravdou, 

že u některých ošetřujících 
lékařů si musí domácí péči 
klienti, či jejich blízcí, doslo-
va vybojovat,“ uvádí Blanka 
Misconiová z Národního cent-
ra domácí péče ČR. 

Každoročně je na základě 
rozhodnutí ošetřujících léka-
řů poskytována domácí péče 
statisícům nemocných všech 
věkových kategorií. „V oblasti 
poskytování péče přímo v do-
mácnostech působí v Ústí nad 
Labem několik firem, nezisko-
vých nebo příspěvkových orga-
nizací. K orientaci ve službách 
slouží katalog sociálních a zdra-
votních služeb města Ústí nad 
Labem, který je na internetových 
stránkách města nebo adrese 
www.socialni-sluzby-usti.cz,“ 
sděluje mluvčí ústeckého 
magistrátu Romana Macová. 
V něm vyhledáte konkrétní 

druh pomoci, o který máte 
zájem, a aplikace vám nabíd-
ne firmy a organizace, které 
je poskytují. Jednou z nich je 
agentura domácí péče Acme. 
„Máme asi dvacet zdravotních 
sester pracujících v terénu, sa-
mozřejmě na směny, v kterou-
koli denní i noční dobu, víken-
dy a svátky nevyjímaje. Vše 
podle ordinace lékaře. Některé 
jezdí za pacienty samy, svým 
vozem, některé služebními 
auty s profesionálními řidiči,“ 
říká jednatelka Acme Štěpán-
ka Tomsová.

A jak taková domácí péče 
skutečně funguje? Tým Žít 
Ústí se rozhodl vyrazit se sest-
řičkami do terénu.

Na návštěvě u Petra
V domě na Klíši, kde bydlí 
pětapadesátiletý Petr, je na 
schodech instalovaná speci-
ální plošina pro vozíčkáře. 
Ta dovoluje muži, který se 
před třemi lety bez jakéhokoli 
varování ocitl na vozíku a je 
odkázaný na pomoc druhých, 
žít doma. Aby zde mohl bydlet 
a nemusel do zdravotnického 
zařízení, nestačí mu jen pomoc 

rodiny. Chodí za ním zdravotní 
sestry, které pomáhají s jeho 
rehabilitací a péčí o zdravotní 
stav. Za rok, co ho navštěvují, 
se z nich stali velcí přátelé. 

„Není to jen o tom, že by se 
o mě starali. Jsme si velmi blíz-
cí,“ svěřuje se Petr. O ošetřo-
vatelkách, které ho navštěvu-
jí dvakrát denně, mluví jako 
o holkách. Ony se dobře znají 
nejen s ním, ale i s jeho ro-
dinou. „Často se stává, že se 
mezi námi a rodinami klientů 
vytvoří velké pouto,“ přitakává 
sestra společnosti ACME Šár-
ka Doležalová.

Po bytě vzduchem
Byt Petrovy rodiny vypadá 
téměř stejně jako kterýkoli 
jiný. Při detailním pohledu ale 
najdete jednu nečekanou věc. 
Na stropě visí systém kolejnic 
a popruh. V kolejnici nad Petro-
vou postelí pak ještě speciální 
zařízení, pomocí kterého ho 
může rodina nebo ošetřovatelé 
připnout a manipulovat s ním 
po bytě. „Můžeme ho třeba 
dostat do kuchyně. Třeba aby 
uklízel nádobí,“ směje se sestra 
Milena Bejdlová. O Petra se 

vít lukáš
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stará již rok den co den a velmi 
dobře se znají. „A hlavně když 
ho potřebujeme třeba vykou-
pat, snadno ho dostaneme do 
koupelny. Aniž by se s ním 
musel někdo tahat,“ vysvětluje.

Dostat se do speciálního se-
dáku vyžaduje nějakou praxi, 
výhodou zařízení je, že se ne-
mocní nemusí nadzvedávat, 
ale stačí ho jen překulit. Stejně 
snadno se může dostat z nebo 
do pojízdného křesla.

Nesprávný lék
O svém osudu Petr mluví velmi 
otevřeně. Až od svých 52 let 
chodil, jak se mu chtělo. Měl 
nějaké zdravotní potíže, se 
kterými se léčil. Pak začal po-
třebovat léky na ředění krve. 
Ten, který lékaři zvolili, se mu 
podle všeho stal osudným. 
V krevním řečišti se mu utvoři-
la sraženina, a když se dostala 
k páteři, bylo zle. „Nezlomil 
jsem si páteř ani jsem se jinak 
nezranil. Staženina skřípla 
moji míchu a já jsem od té 
doby od prsou dolů zcela ochr-
nutý,“ vysvětluje Petr. Nejenže 
se nemůže hýbat, ale musí být 
vycévkovaný a používá plenu.

Po roce a půl, které strávil 
v nemocnicích, jeho lékař řekl, 
že by se mohl vrátit domů. To 
i přes to, že potřebuje zdravot-
ní péči. O tu se mu proto stara-
jí sestry z ACME. Jeho byt bylo 
nutné uzpůsobit. Získal plošinu 
na schody a systém kolejnic na 
pohyb po bytě a postel polo-
hovatelnou na všechny strany. 
„Dostali jsme na to příspěvek 
od sociálky. Kdyby neexistoval, 
nemohli bychom si něco tako-
vého dovolit,“ vysvětluje. Vše 
totiž stálo asi 850 tisíc korun.

Štěstí podle něho je, že 
v Ústí existuje možnost získat 
kvalitní domácí ošetřovatel-
skou péči. Tu hradí zdravotní 
pojišťovna.

Ošetřit rány
Vození po bytě za pomoci 
kamarádek sester si ale Petr 
může užít jen malou chvíli. 
Jsou tu hlavně proto, aby se 
staraly o jeho zdravotní stav, 
nikoli o zábavu. „Ještě se chvíli 
podívám z okna,“ prosí Petr 
své ošetřovatelky. Pak už musí 
do postele.

Na jedné z jeho nohou má 
obvaz, ránu musí sestry ošet-

řit. „Jsou to puchýře. Nevíme, 
proč se mu zde udělaly, ale je 
nutné se o takové rány sta-
rat,“ vysvětluje Šárka Doleža-
lová. S kolegyní ránu převážou 
a aplikují zinkovou mast.

Petra sestry navštěvují dva-
krát denně. Kromě jeho ran se 
starají i o rehabilitační cvičení 
a kontrolují jeho tělo, aby mu 
nevznikaly proleženiny. Pří-
padně zajistí, co je potřeba.

Není to pro každého
Všechny ošetřovatelky, které 
se o nemocné takto starají, 
musí být vystudované zdra-
votní sestry. To ale k tomu, 
aby dělaly svoji práci dobře, 
nestačí. „Je to velmi specifická 
práce, která není pro každého. 
Můžete být velmi dobrá sestra 
v nemocnici, ale ne v domácí 
péči,“ tvrdí Šárka Doležalová.

Jednou z podmínek je být vel-
mi samostatný, protože na roz-
díl od praxe v nemocnici sestry 
nemají po ruce lékaře. Musí 
být schopné udělat hodně věcí 
samy, případně poznat, kdy je 
čas lékaře na pomoc zavolat.

Za den jedna sestra zvlád-
ne až deset pacientů. Záleží 
na tom, jakou péči potřebují. 
Po Ústí mají rozdělené okru-
hy, proto jedna sestra většinou 
navštěvuje ty samé klienty. 
Výhodou je, že je dobře zna-
jí a vědí, co potřebují. Petr je 
podle Šárky Doležalové spíše 
výjimka, patří mezi mladší pa-
cienty a se svými sestrami čile 

komunikuje. „Největší část na-
šich pacientů tvoří staří lidé. 
Často se potýkají s různými 
formami demence a zapomína-
jí. Proto s nimi cvičíme paměť 
a učíme rodiny, jak jim neu-
stále něco připomínat, aby se 
ztráta paměti projevovala co 
nejméně,“ uvedla.

Sestry navíc dělají i takzva-
nou domácí hospicovou péči. 
Navštěvují nemocné lidi, kteří 
umírají doma a vyžadují pra-
videlnou domácí péči. Často 
je to prý velmi těžké, zvláště 
když se s pacientem a rodinou 
sblíží. „Pak ten člověk umírá 
s námi. I poté, co odejde, často 
zůstáváme v přátelském styku 
s jeho rodinou,“ řekla.

Pomohou, když potřebuji
Na své ošetřovatelky Petr nedá 
dopustit. Opakuje, že kdyby 
nebylo jich, svoji situaci by 
zvládal mnohem hůře. „Za ten 
rok si nepamatuji na situaci, 
kdy by nepomohly. Jsou neu-
stále tak ochotné,“ tvrdí. 

To, jaké jsou, se neprojevu-
je prý jen při jejich návštěvách. 
Když potřebuje pomoc, není 
prý problém, aby některé z nich 
zavolal telefonem. Ještě se ne-
stalo, aby mu i mimo svoji pra-
covní dobu s něčím nepomohla. 
Ví také, kdy má jeho ošetřova-
telka každý den dorazit, a při-
znává, že je nervózní, když se 
zpozdí. Někdy nakonec zavolá. 
„Není to o tom, že bych ji honil. 
Já se o ni bojím,“ vysvětlil.  zu

Sestřičky pomáhají Petrovi žít  doma. Bez nich by to nešlo

Sestry přesouvají Petra po bytě díky systému stropních kolejnic. foto: lu

Šárka Doleřalová a Milena Bejdlová ošetřují ránu na Petrově noze. foto: lu
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David Deyl 
míří do divadla
Užijte si Koncertní recitál 
Davida Deyla. Uskuteční se 
v Severočeském divadle opery 
a baletu 22. dubna. Těšit se mů-
žete na oblíbené melodie zná-
mého zpěváka, který pochází 
ze severočeského Chlumce.

Za doprovodu piana, violon-
cella, nylonové kytary, basky-
tary a perkusí zazní hity nejen 
z poslední vlastní tvorby Davi-
da, jako je například skladba 
V ozvěnách, která získala Sla-
víka za nejoblíbenější píseň, či 
Mít tě blíž, ale i nově s českým 
textem nazpívané světové fil-
mové a hudební hity. Vstupné 
je od 340 do 390 korun.  zu

Melody Makers Ondřeje Havelky 
oslaví v Ústí dvacet let na scéně
Zajděte si do Severočeského 
divadla opery a baletu na kon-
cert Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers. Akce se usku-
teční 19. dubna od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 420 do 490 korun. 
Ondřej Havelka a jeho hot-
-jazzoví pardálové se vrhají do 
dvacáté sezóny s nakažlivou 
vitalitou a v nebývalé formě. 
V novém programu zazní 
mnohé pyramidální hity, jež 
si publikum za ta léta oblíbilo 
– Mě to tady nebaví, Děkuji, 
bylo to krásné, Půlnoční blues, 
Vendelíne, co děláš?  zu

DDM nabídne zajímavé akce

V průběhu března a dubna 
nabídne ústecký Dům dětí 
a mládeže několik zajímavých 
akcí a novinek. Například 
taneční Enjoy Dancing a Enjoy 
Aerobic, kde se představila 
sourozenecká boxerská dvoji-
ce Fabiána a Sebastian Bytyqi.

Velké akce se chystají kolem 
Dne Země, který si celý svět 
připomíná 22. dubna. Dům dětí 
a mládeže si ho ale připome-
ne o dva dny dříve. V plánu je 
i soutěž Zelená stezka – Zlatý 
list. V něm se utkávají šesti-
členné týmy základních škol 
v otázkách týkajících se eko-
logie. Na 14. dubna pak Dům 
dětí a mládeže naplánoval akci 
Ukliďme svět. Tentokrát budou 
dobrovolníci uklízet údolí Chu-
derovského potoka v soused-

ství Severní Terasy. „Bývá to 
velmi úspěšná akce, někdy se 
účastní 150 lidí. Vždy si vybe-
reme nějaké hezké místo, které 
potřebuje zbavit odpadků,“ uve-
dl ředitel DDM Jan Eichler.

Kromě toho se v DDM 
19. dubna uskuteční Krajské 
kolo studenské odborné čin-
nosti. V něm studenti předsta-
vují odborné práce ze 16 oborů. 
„Sejdou se vždy velmi kvalitní 
na úrovni vysokoškolských pra-
cí,“ vysvětlil Jan Eichler.

Začne i nábor do nového 
kroužku, konkrétně do předškol-
ního oddílu hokejbalu. Ústečtí 
hokejbalisté jsou velmi úspěš-
ní a potřebují ke svému rozvoji 
sehnat i drobotinu. Otevírají se 
i dva nové kroužky pro seniory, 
konkrétně malování a zpěv.  zu

V Hraničáři bude Kmotr
V kině Hraničář budou 
20. března od 19:30 promítat 
Kmotra – jeden z nejlepších 
filmů všech dob. Legendární 
gangsterské drama s oscaro-
vým Marlonem Brando v hlavní 
roli se vrací na plátna kin 
s digitálně restaurovaným ob-
razem i zvukem. Film natočený 
podle stejnojmenného best-
selleru Maria Puza, patří mezi 
přelomová díla Nového Holly-
woodu, a to jak komerčně, tak 

umělecky. Příběh newyorské 
mafiánské rodiny Corleonů, 
jíž tvrdou rukou šéfuje starý 
don Vito, se odehrává v letech 
1945–55 a zaznamenává prudký 
rozmach organizovaného zloči-
nu po skončení druhé světové 
války. V epických, rozmáchlých 
obrazech před divákem ožívají 
osudy italsko-americké rodiny, 
jež svůj blahobyt založila na 
hazardu, prostituci, vydírání 
a zastrašování.  zu

I N Z E R C E

Kryštof zahraje 
v Domě kultury
Do ústeckého Domu kultury při-
jede oblíbená kapela Kryštof. Na 
jejich vystoupení si můžete zajít 
30. března od 20:00 hodin.  zu

Velikonoce 
ve skanzenu
Svátky jara se blíží. Zajeďte si 
do Zubrnic a užijte si tradiční 
Velikonoce ve skanzenu. Akce 
letos proběhne ve dnech 19. 
a 20. března. Dozvíte se, jak nej-
významnější křesťanský svátek 
trávili naši předci na vesnici.  zu

soutěžte o vstupenky na ústecký 
recitál. Jak se jmenuje debutové album 
Davida Deyla?
a) v ozvěnách   b) hlavolam   c) zásah
Odpovědi posílejte do 1. 4. 2016 
na e-mail: redakce@zitusti.cz

S O U T ě ž

V „nároďáku“ 
zazpívá Sharon Jones
V ústeckém Národním domě 
se představí americká zpěvač-
ka Sharon Jones. Její vystou-
pení se uskuteční 12. dubna 
od 20:00 hodin. Jones zpívala 
v kostelním sboru v New 
Yorku, v devadesátých letech 
založila vlastní kapelu Sharon 
Jones & The Dap-Kings. Zpívala 
též s Lou Reedem (2006–2007). 
Aktuální informace o vstupen-
kách získáte na telefonním 
čísle 475 221 025.  zu
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Na gulášku s pěti v hospodské 
„lidovce“ na Skřivánku
Najít místo na zaparková-
ní v okolí Fírovy bašty na 
Skřivánku je v poledne docela 
problém. Auta parkují i na 
kraji silnice a na chodníku. 
Restaurace se zdá být na 
obědy oblíbená. Když vcházím 
dovnitř, čeká na mě jediný 
volný stůl. Nekouří se tu, což 
kvituji. Osazenstvo je různé. 
Od lidé, kteří evidentně pracu-
jí v kancelářích, až po stavební 
dělníky v ne zrovna nejčist-
ších montérkách.

Polední menu ho-
tovek je zde do-
cela obsáhlé, ne 
dvě až čtyři jídla 
jako jinde. I když 
třeba boršč je 
přeškrtaný, stej-
ně jako dvě další 
jídla. Rozhodnu se 
nejít do speciality 
a vyzkoušet něco kla-
sického. Debrecínský guláš 
s knedlíkem a k tomu si vybí-
rám kuřecí vývar. A jednu ne-
perlivou vodu.

Zkušebně jdu okouknout to-
alety. Nejsou špinavé, ale už 
toho trochu pamatují. Je vidět, 
že restaurace je večer spí-
še místem, kam se chodí i na 
pivo. Odcházím s mokrýma 

rukama, pa-
pírové ručníky 

sice jsou, ale 
podavač role ne-

funguje.
Polévku dostávám 

hned, spolu s vodou. Vývar je 
silný, akorát osolený, s kusy 
kuřecího masa, nudlemi a zele-
ninou. Jen opět v tolika hospo-
dách oblíbené, leč nešikovné 
misce. Dojím a guláš mi na sto-
le přistává v mžiku. Na obrov-
ském talíři s tlustými kolečky 
knedlíků. Je v něm nejen maso, 

ale i nakrájené debrecínské 
párky, kusy slaniny a paprika. 
Omáčku a maso sním, knedlíků 
je tolik, že na ně nestačím. Nad 
jídlem uznale pokývám hlavou.

Když požádám o účet, zní 
na 111 korun. Nevybočuje tak 
z průměru restaurací a jídla 
zde bylo o něco více, než bývá 
běžné. Celá návštěva restaura-
ce trvala krátkých 22 minut.

Jít se najíst k Fírům je dle 
všeho docela dobrá volba. Plná 
restaurace dokazovala, že si 
to nemyslím jenom já.  lu

Velikonoční čtrnáctka 
bude mít zelenou barvu
Již třetí rok se bude 
v Pivovar Hotelu Na 
Rychtě točit v obdo-
bí Velikonoc Veliko-
noční zelený speciál 
14°. Pivo zde budete 
moci ochutnat od 
Zeleného čtvrtka 
24. března.

Nebude to ale je-
diná připomínka 
přicházejících svát-
ků. Už o týden dříve od pátku 
18. března si hosté mohou Na 
Rychtě pochutnat na  Jarních 
specialitách a na  Velikonoč-
ním menu. V nabídce zůstane 
až do Velikonočního pondělí 
27. března. „Podávat se bude 
například Jemný krém ze slad-

kého hrášku ochuce-
ný uzenou ančovičkou 
a čerstvou chilli pa-
pričkou s chlebovým 
chipsem nebo Rolo-
vaný selečí bok plně-
ný drůbežími jatýrky 
s velikonoční kopřivo-
vou nádivkou a šťou-
chaným bramborem 
s listovým špenátem. 
Popřípadě můžete 

zvolit  Jehněčí kýtu špikovanou 
slaninou, pečenou v kořenové 
zelenině a bílém víně s bram-
borovými měsíčky pečenými 
v anglické slanině,“ láká šéfku-
chař Jan Heřmánek.  Těšit se 
můžete ale i na kukuřičné ku-
řátko nebo křepelku.  zu

Změnou Na Rychtě projde 
stálá nabídka jídel i bar
Hosté Pivovaru Hotelu Na Rychtě 
se v průběhu dubna mohou 
těšit na razantní změnu. Po 
téměř 6 letech bude změněna 
koncepce stálého jídelního 
lístku. Stálá nabídka jídel se 
zhruba o třetinu zúží, naopak 
přibude takzvaná Speciální 
nabídka. V každé kategorii tak 
budou po dva měsíce nabízena 

jídla odpovídající sezónnosti 
nebo aktuální poptávce. 

Změnou by měl projít i sa-
motný bar restaurace. Chys-
tá se jeho rozšíření a zvětšení, 
aby se mohla vedle piv Pivova-
ru Na Rychtě podávat i nabíd-
ka míchaných nápojů a kok-
tejlů. S úpravami se počítá do 
konce června.  zu

Pivní jarmark dovrší jarní akce
Soutěž s Mazlem na sněhu běží až do 30. dubna. Zkuste své štěstí 
a vyfoťte Mazla na sněhu, pošlete do soutěže a vyhrajte peněžní 
kupóny právě Na Rychtu. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu 
14. května na VI. Ústeckém pivním jarmarku malých a rodinných 
pivovarů. Informace o pivním jarmarku, o programu i o zúčastně-
ných pivovarech a jejich nabídce přineseme v dubnovém čísle.  zu

Soutěž s rybími recepty jde do dalšího kola 
Ústecký kraj již vybral deset nejlepších rybích 
receptů, které mu během zimy posílali obyva-
telé regionu. Je mezi nimi šest receptů z kapra, 
dva ze štiky a dva ze pstruha.  Na vítěze si bude 
muset veřejnost ještě počkat. Všechny recepty 

totiž musí kuchaři uvařit, aby je mohla porota 
posoudit. Vše je nachystané na 21. března, kdy 
se jídla podle vybraných receptů uvaří v budově 
Hotelové školy Teplice na Smetanově náměstí. 
Pětičlenná porota tu vybere pět finalistů.  lu

Medailonky 
s Cajun kořením

Cajun je umletá nebo v hmoždíři 
rozdrcená směs koření – základem je 
sůl, bílý a černý pepř, chilli, oregano, 
tymián, sušený česnek a cibule, 
může tam být i římský kmín, hořčičné 
semínko nebo fenykl. Dá se koupit 
i hotová směs.

Suroviny:
•	 4 plátky vepřového masa 

– z kýty nebo plecka
•	 koření Cajun 

(nebo jiná směs podle chuti)
•	 2 lžíce oleje
•	 malé brambůrky 

Postup:
1. Maso jemně naklepeme, posypeme 

kořenicí směsí a necháme chvíli 
odležet. 

2. Dáme vařit malé brambůrky ve 
slupce, a když jsou uvařené, 
oloupeme je a rozkrájíme na půlky. 

3. Rozehřejeme pánev s olejem, 
vložíme připravené maso a po 
obou stranách opečeme. Pak maso 
odložíme na teplý talíř a v tuku po 
něm opečeme brambůrky. 

4. Podáváme na teplém talíři, zdobíme 
zeleninou podle chuti. 

 ČRo Sever/S. Brádlová
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CLEAN 
PROTECT

PLUS

Řešení, které překoná 
očekávání i u vašeho domu

Hledejte symbol dlažby se snadnou 
údržbou CSB - CLEAN PROTECT PLUS

Inspiraci hledejte na

www.csbeton.cz

K Ř Í ž O V K A Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)
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V ústecké zoo se narodil nový mandril
Návštěvníci ústecké zoo se 
mohou během prohlídky 
potěšit novým mládětem. „Nej-
mladším obyvatelem pavilonu 
primátů se ve čtvrtek 18. úno-
ra stalo mládě mandrila 
rýholícího,“ informuje Nikola 
Roštejnská z útvaru kontaktu 
s veřejností. „Mandril rýholící 
je druh nejpestřeji zbarve-
ných primátů, zejména samci 
hýří všemi barvami. Jejich 
domovinou jsou stálezelené 
tropické deštné lesy rovníkové 
Afriky. Skupina je vždy vedená 
nejsilnějším samcem, u nás je 
jím osmnáctiletý Albert, který 
přišel v roce 2005 z francouz-
ské Zoo Plaisance du Touch,“ 
sdělila vedoucí zoologického 
útvaru Petra Padalíková. 
„Chov tohoto druhu u nás trvá 
nepřetržitě 49 let! Jeho počátky se datují k roku 
1967, kdy přišla první zvířata, kterým se zde 
začalo dařit, a posléze se dostavily i úspěchy 
s odchovy mláďat,“ dodala Nikola Roštejn-

ská. „Matkou nejnovějšího 
potomka je sedmnáctiletá 
samice Jarmila, je to v pořa-
dí její sedmé mládě, neboť 
patří k favoritkám chovného 
samce. Jarmila je již zkušená, 
takže se o své mládě pečlivě 
stará a nosí jej přitisknuté 
na břiše. Z toho důvodu ještě 
není známo pohlaví mláděte, 
protože chovatelé zatím ne-
měli možnost vidět příslušné 
partie, ale podle předběžného 
pohledu se domnívají, že se 
jedná o samičku. Kromě obou 
rodičů tvoří skupinu ještě dvě 
dospělé samice Čára a Čarda 
a sedm různě starých mláďat, 
celkem tedy nyní naše zoo 
chová jedenáct jedinců,“ dopl-
ňuje Roštejnská. Na příchozí 
kromě narozených mláďat či 

jiných zvířecích přírůstků čekají při návštěvě 
i jiné novinky. Návštěvníci jistě ocení otevření 
horního vstupu, i když v březnu to bude zatím 
pouze během víkendů.  Zoo Ústí nad Labem

Zápis prvňáčků 
na ZŠ Stříbrnická

Na ZŠ Stříbrnická se konal 
zápis dětí do prvních tříd spo-
jený se dnem otevřených dve-
ří, kdy se děti a jejich rodiče 
mohli seznámit s prostředím 
naší školy. Většina tentokrát 
21. ledna zamířila rovnou 
k zápisové komisi. Tradičních 
asi 15 minut „přezkoušení“ 
probíhalo v přátelské atmo-
sféře, některé děti se do školy 
vyloženě těšily, a vzhledem 
k tomu, že letos se na zápisu 
podílelo 14 komisí, netvořily 
se žádné fronty.  ZŠ Stříbrnická

Ústecká boxerka 
získala pás

Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi 
získala po bitvě s Teodorou 
Bačevovou jako první Češka 
v historii juniorský pás mistry-
ně světa WBC.

Jaký je to pocit, být držitel-
kou takového ocenění?
Je to skvělý pocit. Držet pás, 
který u nás ještě nikdo nikdy 
neměl. I když je to zatím jen 
juniorský pás. Je to nejvyšší 
ocenění, na které jsem si zatím 
mohla sáhnout.

Jaký byl zápas?
Podle očekávání velmi těžký. 
S trenérem jsme věděli, že to 
nebude nic jednoduchého. Už 
jsem s tou soupeřkou boxova-
la. Dá se říci, že to bylo velmi 
nerozhodné. Ze začátku jsem 
prohrávala, pak to otočila do 
výhry, po sedmém kole to byla 
remíza. Na svoji stranu jsem 
zápas zvrátila až v závěru. Byl 
to boj do poslední chvíle.

Co nakonec rozhodlo?
Dobrá obrana, protože údery 
soupeřky nebyly přesné a šly 
často do krytu. A srdíčko, když 
jsem se v posledním kole se sou-
peřkou porvala. A i fyzička.  lu

Benátský karneval ovládl kulturní dům
Již devátý ročník reprezentač-
ního plesu ústecké univerzity 
se uskutečnil v duchu benát-
ského karnevalu. Atmosféra 
celého večera byla 27. února 
nad očekávání. Již u vstupu do 
kulturního domu na návštěv-
níky čekal welcome drink 
a zraky všech se upínaly na 
artisty na chůdách. O kousek 
dál pak na živé sochy. Společně 
tak báječně evokovaly prostře-
dí benátského karnevalu, které 
bylo taktéž u vchodu doplňová-
no líbezným zvukem melodické 
mandolíny. Kdo nepřišel v mas-
ce, nemusel zoufat. Přímo na 
místě probíhal prodej karne-
valových škrabošek. U šaten si 
pak návštěvníci mohli čekání 
zkrátit výstavou tematických 

výtvorů žáků Gymnázia Jateční, 
které byly rovněž velmi pove-
dené. Nejbližším centrem zába-
vy u vchodu se stala restaura-
ce. K zábavě a poslechu hrálo 
několik výborných kapel, jako 
např. Republic of Two, Manon 
Meurt či Zdenka Trvalcová and 
Friends. Jednotlivá vystoupení 
kapel byla prokládána několika 
vstupy Studentského divadla, 
které si pro diváky připravilo 
taktéž tematická představení, 

rozdělená mezi restauraci 
a hlavní sál tak, aby nikdo 
z příchozích nebyl ochuzen. 
V K Klubu se o zábavu staral 
Swingcoffee, jehož hudební 
produkce zajistila plný taneční 
parket. Hlavní centrum dění 
bylo situováno ve Velkém sále. 
Opět se zde prostřídalo několik 
kapel, jako byly např. George 
Band či Mydy Rabycad. Celým 
večerem provázelo fantastické 
divadelní duo IMPRA. Další 
program plesu tvořilo skvělé 
a opět tematické vystoupení 
ústecké taneční skupiny Free-
dom, ohnivá a světelná show, 
vstupy Studentského divadla 
a nakonec famózní půlnoční 
překvapení.

 Václav Nágl, Studentská unie UJEP

Ústečtí karatisté na Kesl Cupu
První letošní akcí sportovního 
kalendáře ústeckých karatistů 
byl, na republiku postupový, 
Kesl Cup 2016 v Praze. Do sou-
bojů o první body nastoupili 
závodníci SKR SPORT UNION 
v plné sestavě. Na 50 závod-
níků ústeckého klubu vrazilo 
do řad 350 závodníků jako 
vichřice. V disciplíně kata 
se, i s ohledem na přípravné 
období, podařilo vybojovat 
4 medaile (stříbro V. Konášová 
a M. Drábek, bronz A. Šmejkal 
a L. Husáková) a otevřít cestu 
pro dalších 20 medailových 
míst závodníkům v kumite. Ně-
kteří ze startujících závodníků 
trenérů Nechyby, Kise a Ze-
mana měli na tomto turnaji 

úspěšnou premiéru. Prvními 
místy do čela české tabulky 
prorazili tímto úvodním turna-
jem zejména Martin Drábek, 
který vybojoval k výsledku 
v kata ještě dvě zlaté v kumite 
(st. žáků i dorostu) a také dva-
krát zlatá Kateřina Procház-
ková (v dorostenkách i junior-
kách). Ta má velmi příkladnou 
předsezonní přípravu a umí ji 
zúročit.  Stejně zlatem úspěšní 
byli M. Škultéty, D. Nechyba, 
L. Husáková a K. Hnízdil. Po 
nich následovaly stříbrné me-
daile (M. Jakoubek, D. Drábek, 
L. Kovářová, V. Konášová, 
T. Chobotová, O. Hrdlička, 
K. Sotonová, M. Holub) a bron-
zové medaile ostatních závod-

níků (J. Husák, K. Hnízdil za 
juniory, O. Koriťák, J. Lindne-
rová). Velmi pohledné zápasy 
měl zejména zmíněný starší 
žák Martin Drábek, který po-
tvrzuje výbornou formu a stále 
větší technicko-taktickou vy-
zrálost. V postupových kolech 
si poradil i se zkušenějšími 
závodníky v kategorii dorostu. 
Právem tak byl ústecký klub 
vyhlášen nejúspěšnějším klu-
bem turnaje se zvláštní cenou 
pořadatele.  Josef Rajchert

foto: martina houdek
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svoz odPadu ze zeleně ve vacích 
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 
14. do 18. března od 8:00 hod. do 17:30 hod. 
ve sběrném dvoře v Krásném Březně. Svoz 
vaků naplněných odpady ze zeleně bude 
proveden v jednotlivých městských obvodech 
v dále uvedených termínech. Vaky připravené 
k odvozu musí být přistaveny na místě 
přístupném svozové technice.
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 
Skorotice, Strážky, Všebořice, vaky 
s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 4. 4. 
Hostovice, Předlice, město-centrum, 
Skřivánek, Vaňov, vaky s odpadem se zelení 
budou sváženy v týdnu od 11. 4. 
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, 
vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 18. 4. 
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, 
vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 25. 4. 
Severní Terasa, Dobětice, 
vaky s odpadem se zelení budou 
sváženy v týdnu od 2. 5. 
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno, 
vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 9. 5. 

svoz nebezPečných složek 
komunálního odPadu 
Nebezpečný odpad bude převzat 1x 
za pololetí na označených zastávkách. 
Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy 
příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně 
zodpovědnému pracovníkovi.

5. 4. 
Klíše: U Koupaliště 15:00–15:20 
Alešova 15:30–15:50 
Bukov: Bří Čapků 16:00–16:20 Všebořice: 
Lipová 16:25–16:45 
Božtěšice: Petrovická 16:55–17:15 
Skorotice: 
Dukelských Hrdinů 17:20–17:40 
Habrovice: restaurace U Švejka 
17:50–18:10, Skřivánek: Hoření, 
roh s ulicí Ženíškova 18:20–18:40

19. 4. 
Město centrum: Růžový palouček 
15:00–15:20; Dlouhá 15:30–15:50 

Vaňov: Pražská 16:00–16:20; Hostovice: 
Hospodářská, u restaurace 16,30–16:50 
Skřivánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 17:00–17:20

3. 5. 
Střekov: Žukovova, u pošty 15:00–15:20 
Brná: 
Sebuzínská u ul. Mečíkové 15:30–15:50 
Církvice: náves 16:00–16:20 
Sebuzín: 
Sebuzínská, st. MHD 16:25–16:45 
Střekov: 
Novosedlické náměstí 16:55–17:15 
Nová Ves: točna MHD 17:20–17:40 
Kojetice: točna MHD 17:45–18:05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18:15–18:35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18:40–19:00

17. 5. 
Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 
17:10–17:30

19. 4. 
Stříbrníky: Na Louži 17:25–17:45 Dobětice: 
Rabasova 17:50–18:10 Šrámková 18:15–
18:35

17. 5. 
Mojžíř: Hlavní, u restaurace 
Na Růžku 15:00–15:20 
Neštěmice: Opletalova, 
u parkoviště 15:30–15:50 
Krásné Březno: Obvodová, 
u garáží 16:00–16:20

svoz objemného odPadu 
Objemný odpad bude svážen 1x za polole-
tí. Jsou to vysloužilé předměty z domácnos-
tí, které nelze pro jejich rozměry odkládat do 
sběrných nádob na komunální odpad. Odpa-
dy odložte ke sběrným nádobám pouze den 
před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 
hodin ráno v uvedený den. důležité upo-
zornění: 1) Mezi objemný odpad nepat-
ří pneumatiky, stavební odpad, konstrukč-
ní prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně 
a použitá elektrozařízení. 2) Mimo vyhláše-
né dny svozu objemného odpadu využívejte 
výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném 
Březně a ve Všebořicích. 3) Prosíme, abyste 
odpady odkládali ke sběrným nádobám pou-
ze den před termínem svozu.

ii. etaPa klíše, Předlice
16. 3.: Klíše Klíšská (mezi Jateční 
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, 
U Městských domů.
17. 3.: Předlice Beneše Lounského, 
Boženy Němcové, Černá cesta, 
Dostojevského, Hrbovická, Husitská 
cesta Chabařovická, Jateční, Jiráskova, 
K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, 
Konečná, Mahenova, Majakovského, 
Marxova, Na Luhách, Na Nivách, Na 
Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, 
Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, 
Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, 
Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou.

iii. etaPa město-centrum, 
hostovice, vaňov 
21. 3.: město ul. Stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, 
Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará. 
22. 3.: Skřivánek – Červený vrch, Králova 
výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), 
SNP, Veleslavínova. 
23. 3.: Skřivánek – Elišky Krásnohorské 
(mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, 
Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana 
Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 
Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova. 
24. 3.: město – mezi ul. Důlce, Hoření, 
Londýnská, Panská a Revoluční, Bělehradská 
(mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, 
Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova 
(mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech.
29. 3.: město-centrum – Hostovice Fabiána 
Pulíře, Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na 
Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Roosevelto-
va, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, 
Špitálské náměstí, U České besedy, U Che-
mičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická a celé Hos-
tovice včetně ulic Hostovické a ulic okolních. 
30. 3.: město – od železničního mostu 
směrem na Vaňov a Vaňov Město, ulice 
od železničního mostu směrem na Vaňov 
a celý Vaňov.

S V O Z  O D P A D U  V   Ú S T Í  N A D  L A B E M

Změny na linkách 
trolejbusů
Školní linky trolejbusů 
58 a 59 jezdí od 7. března 
tak, aby navazovaly na linky 
51 a 56. Trolejbusy pojedou ze 
sídliště Skalka a Pod Vyhlíd-
kou ráno tak, aby navázaly 
na další spoje a odpoledne 
naopak cestou z centra města. 
Touto změnou jsou upraveny 
i odjezdy ve směru z centra na 
Klíše tak, aby více vyhovovaly 
začátkům vyučování střed-
ních a základních škol, které 
se v této oblasti nacházejí. 
Trolejbusové linky 58 a 59 už 
nebudou provázány v pravi-
delném intervalu mezi sebou 
a ani mezi linkou 52, ale jsou 
přizpůsobeny linkám 51 a 56. 
Jízdní řády jsou ke stažení na 
www.dpmul.cz.  zu

Provozní doba 
areálu na Klíši
Bazén i sauna jsou pro  ote-
vřeny již v běžném provozním 
režimu. Pro všechny služby 
Plaveckého areálu Klíše platí, 
že otevřeno bude v pondělí od 
13:00 hodin do 21:00 hodin, 
od úterý do neděle je otevře-
no v 10:00 hodin, zavírá se 
v 21:00 hodin. Dospělí zaplatí 
75 korun za hodinu a 100 ko-
run za dvě hodiny plavání. Děti 
50, respektive 65 korun.  zu

Nábory dětí 
na plavání
Ústecká akademie plaveckých 
sportů ve spolupráci s Měst-
ským plaveckým klubem 
a TJ Chemičkou Ústí nad 
Labem  pořádá nábory dětí ve 
věku 4–10 let. Nábor probíhá 
do konce března 2016.  zu

Kdy:
Út: 16:30–17:15 a 17:15–18:30 hod.
Čt: 16:30–17:15 a 17:15–18:30 hod.

Kde:
Plavecká hala Klíše (ul. U Koupaliště)

Podrobné informace: 
602 429 150, 606 493 083, 
602 450 366, 775201126

I N F O

V Ústí bude hrát reprezentace
Na ústeckém zimním stadionu odehraje česká 
hokejová reprezentace dva přípravné zápasy 
s Německem. Jde o prověrku před blížícím se 
mistrovstvím světa. Zápasy jsou naplánované 
na 6. a 8. dubna od 18:00. Čeští hokejisté budou 
v Ústí celý týden na soustředění.

„Lidé z ústeckého Slovanu si podobný zápas 
dlouhou dobu přáli. Mají velmi dobré výsledky 
a myslím, že Ústí si to zasloužilo,“ uvedl šéf ho-
kejového svazu Tomáš Král, který byl o zápa-
sech jednat v Ústí nad Labem.

Pokud budou mít fanoušci štěstí, mohli by ně-
kterého z českých reprezentantů i potkat. Čes-
ký tým má celý týden bydlet na Větruši. V Ústí 
budou ubytovaní i němečtí hokejisté. Jejich 
hlavním stanem bude Vladimir.

Vstupenky na oba zápasy jsou již v prodeji, 
stojí od 200 do 350 korun.  Koupit je je možné 
jen online na www.hokej.cz prostřednictvím 
aplikace sport-ticket.

Počet vstupenek je omezený. „Oproti udávané 
kapacitě stadionu 6500 diváků byla tato z dů-

vodu bezpečnostních opatření a zajištění zón 
pouze pro akreditované osoby snížena na 4600 
vstupenek, přičemž snížení se dotklo zejména 
míst ke stání. To bude možné pro platící diváky 
pouze v sektorech A4 a C1. Dále jsme byli nuce-
ni po osobní obhlídce stadionu dát do  technic-
kých blokací téměř veškeré první i druhé řady, 
z nichž není odpovídající výhled na ledovou plo-
chu. Případně jsou tato místa v nižší cenové ka-
tegorii,“ uvedl Petr Nitsche ze společnosti BPA, 
která vše zajišťuje pro hokejový svaz.

Německým hokejovým fanouškům budou před-
nostně nabídnuta místa v sektorech C1 a C2.  zu
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Chcete změnu? Vyzkoušejte Aqua Gym s Contours!
Už vás nebaví váš cvičební stereotyp? 
Připadá vám, že vaše cvičební rutina není 
dostatečně účinná? Chcete vyzkoušet 
něco nového? Pak navštivte hodiny Aqua 
Gymu od Contours fitness pro ženy!
Co je Aqua Gym?
Aqua Gym je aerobní cvičení ve vodě, 
která sahá do poloviny hrudníku. Odpor 
vody je v závislosti na rychlosti provádě-
ného pohybu 4- až 42krát vyšší než odpor 
vzduchu, a tím zvyšuje intenzitu cvičení 
a současně masíruje svaly, čímž pomáhá 
k rychlejšímu hubnutí i zpevňování těla. 
Oproti ostatním formám pohybové 
aktivity se toto cvičení odehrává bez 

jakýchkoliv otřesů, a tak účinně chrání 
naše klouby a je díky tomu vhodné i pro 
těhotné a ženy s nadváhou.
Aqua Gym a jeho výhody
Proč dělat Aqua Gym? Tento druh cvičení 
zlepšuje fyzickou kondici, pomáhá při re-
dukci váhy i vytvarování těla a má příznivé 
účinky na páteř a pohybovou soustavu. Při 
aqua gymu hubnete 4× rychleji než na su-
chu, jelikož díky tlaku vody na povrch těla 
dochází k masážnímu efektu, který přispívá 
k lepšímu odbourávání podkožního tuku, 
účinnému formování postavy a k prevenci 
celulitidy. Kromě hubnutí má vliv také 
na naše zdraví. Pohyb ve vodě navozuje 

fyzické i psychické uvolnění, zlepšuje krevní 
oběh, posiluje srdce a nepřetěžuje naše 
svaly, naopak je přímo rehabilituje. Aqua 
Gym je ale především zábava! Při jeho 
cvičení se pobavíte a dobijete energií.
Kam na Aqua Gym?
Aqua Gym si užijete pod vedením certi-
fikované trenérky v Městských lázních 
v Ústí nad Labem, a to každé pondělí 
od 17 do 18 hodin a ve středu od 11 do 
12 hodin, přičemž cvičební lekce trvá 
45 minut. Lekce stojí 120 Kč (pro členku 
Contours 100 Kč) nebo je možné zakoupit 
zvýhodněný balíček 5 cvičebních lekcí. 
Chcete-li si zkusit aerobní cvičení ve vodě 

a nastartovat změnu, pak neváhejte 
a rezervujte si svou hodinu na čísle 
702 072 120 nebo v recepci klubu.  pz

KONTAKT
Contours fitness pro ženy 
Palác Zdar, Dlouhá 1, Ústí nad Labem
tel: 702 072 120 
www.contours.cz/usti 
www.facebook.com/contoursustinadlabem
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.

www.lukyul.cz

SLAVÍME

LET

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

Na utkání s Libercem 
se prodalo téměř pět set 
červených nosů pro dobrou věc
Během zápasu proti Slovanu 
Liberec se na Stínadlech pro-
dalo téměř pět set červených 
nosů. Celá částka za 
tento prodej putuje 
do nadace Konto 
Bariéry, která přispívá 
např. na rehabilitační 
a kompenzační pomůcky, 
bezbariérové úprav bytů, škol 
a dalších veřejných budov. Dále 
se zaměřuje na projekty, které 
souvisejí se vzděláváním a pra-
covním uplatněním lidí s posti-
žením. Červené nosy pak sice 
zůstaly díky výsledku střetnutí 
u fanoušků v kapsách, ale i tak 
patří všem, kteří si ho zakoupi-
li, velké poděkování. „Všechny 
nás samozřejmě mrzí, jak 
utkání výsledkově dopadlo, ale 
na druhou stranu jsme rádi, že 
můžeme přispět tímto počinem 
na nadaci Konto Bariéry a že 
alespoň v charitativním směru 
se zápas vydařil,“ řekl k celé 
akci manažer marketingu a PR 
FK Teplice Martin Kovařík.

Červené nosy nadace 
Konto Bariéry můžete i nadále 
zakoupit na recepci stadionu 
Na Stínadlech i internetovém 
eshopu.

Bonusový klub FK Teplice 
se i nadále rozšiřuje
Bonusový klub FK Teplice 
se rozšiřuje, k momentálním 
34 partnerům, kteří poskytují 
slevy permanentkářům FK 
Teplice, přibude od 1. dubna 
dalších devět. Permanentkáři 
FK Teplice už tak budou mít 
slevu u více než 40 partnerů 
Bonusového klubu. Aktuální 
přehled partnerů Bonusového 
klubu najdete vždy na webo-
vých stránkách FK Teplice.  pr

Navštivte 22. Ples sportovců
Už 19. března se můžete těšit 
na další Ples sportovců. I letos 
se uskuteční od 20:00 hodin 
v ústeckém Domě kultury. 
Hlavní hvězdou bude letos 
Těžkej Pokondr. Jako každý rok 
se můžete těšit na půlnoční 
show s překvapením a boha-
tou tombolu. Bavit se budete 
při vystoupení taneční skupiny 
Avalanche. Plesu se zúčastní 
i Tereza Kudláčková, trojná-
sobná Mistryně světa a Evropy 
ve sportovním aerobiku. Hrát 
bude skupina Roxel Music 
KLM. Nebude chybět ani 
dýdžej Libor. Vstupenky jsou 
k dostání od 300 do 450 korun. 
První ples se sportovním zamě-
řením se konal v roce 1994 
v klubu Appolo pod názvem 
Diskoples malé kopané. Od 
roku 1999 se pořádal v ta-
nečním klubu Sezuty. Už 10. 
Ples sportovců se v roce 2004 

uskutečnil poprvé v ústeckém 
domě kultury. Během let na 
něm vystoupila řada známých 
umělců, jako je Michal David, 
Petr Kotvald či Xindl-X.  zu

 
 
 
 
LuCiNKA

Kočička 1 rok stará. Má černo-bílou barvu. 
Lucinka je trochu bázlivá, ale nechá se 
hladit. Pokud se jí bude někdo věnovat 
a hladit ji, zvykne si a bude z ní dobrý 
společník.

 
 
 
 
ZuZANKA 

Kočička, asi 1 rok stará. Má černou barvu 
s drobnou, bílou, náprsenkou. Po úraze 
má amputovaný ocásek. Zuzanka je hodná 
a mazlivá. Hodí se jako společník.

 
 
 
 
JeSSie

Fenka, kříženec, asi 45 cm vysoká. 
Je hladkosrstá, hnědo-černé barvy. Věk 
asi 3 roky. Jessie je dost temperamentní, 
vhodná ke sportovně založeným lidem, 
nebo na psí sporty i k domku.

 
 
 
 
JiMMy

Pes, kříženec asi 55 cm vysoký. 
Má střední srst, černo-rezavo-bílé barvy. 
Jsou mu asi 4 roky. Jimmy je hodný, klidný, 
bezproblémový. Hodí se k domku.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
mobil: 733 126 101

kontakt:

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .

P R

soutež o lístky na Ples sportovců
Chcete vyhrát vstupenky na ples? 
Stačí odpovědět na naši otázku. 
Odpovědi s celým jménem a telefonním 
kontaktem zasílejte na email: 
redakce@zitusti.cz.
ve kterém roce vyšlo první album 
těžkého Pokondra?
a) 1998     b) 1995     c) 1996
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