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Jaroslav
Doubrava

Vystupuji proti 
těm, kteří se 
štítí práce a jen 
chtějí dávky!
STRANY 8–9

tel.: 603 887 221
info@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

MC
20

16
22

1

Právě je nejlepší čas na prodej Vaší 
nemovitosti. Chcete vědět více?
Kontaktujte nás. Garance seriozního 
a profesionálního jednání již 15 let.
www.sarto.cz

Jiří Krejčí ml.
certifikovaný
realitní makléř



K a m  v y r a z i t  n a  Ú s t e c K u

Představujeme kandidáty pro krajské volby
Jan Janeček
Kandidát KSČM pro krajské 
volby, 33 let. Od narození žije 
v Ústí nad Labem. Pracuje na 
pozici projektového manaže-
ra a vykonává funkci zastupi-
tele městského obvodu Ústí 
nad Labem – město.

Ústecký kraj je dobré místo pro život. 
Jen je potřeba změnit negativní obraz 
strukturálně postiženého regionu, který 
je zdánlivě předurčený jen pro sociálně 
slabé skupiny obyvatel. Přitom se náš kraj 
má čím chlubit, ať již to jsou přírodní krá-
sy národní park České Švýcarsko, cHKO 
Labské pískovce a další zajímavé lokality, 
nebo podpora infrastruktury pro rozvoj 
lidských zdrojů (podpora tvorby nových 
pracovních míst, řešení problematiky  

v sociálně vyloučených lo-
kalitách). většinu problémů 
nelze vyřešit přes noc, přes-
to se podařilo vyřešit mnoho 
problémů Ústeckého kraje 
a hodláme v tom pokračovat 
i v budoucnosti. 
třetí volební období vykoná-
vám funkci zastupitele měst-

ského obvodu Ústí nad Labem – město 
a vím, že lidé se během svého života 
setkávají s různými problémy, se kterými 
potřebují poradit a pomoci s jejich 
řešením. ve funkci zastupitele Ústeckého 
kraje bych chtěl zúročit své zkušenosti 
z komunální politiky a z mého působení 
v neziskovém sektoru.  Byl bych rád, aby 
byl Ústecký kraj vnímán jako dobré místo 
pro život, kde je dostatek pracovních 
míst, kde se mladí lidé nebudou bát 

založit si rodinu a prožít plnohodnotný 
a smysluplný život.

Josef Dyrynk
Kandidát KSČM pro kraj-
ské volby. Je zastupitelem 
MO Ústí nad Labem – 
město střed a člen Majet-
kové komise rady města 
Ústí nad Labem. Ve svém 
profesním životě pracuje 
na úseku správy bytů.

Do zastupitelstva Ústeckého kraje 
kandiduji proto, že chci:
aby horníci ze severu Čech měli stejné pod-
mínky, jaké mají jejich kolegové z OKD (nové 
pracovní příležitosti, sociální program).
vrátit českým rukám řemeslnou práci, 
tzn. podporu učňovskému a technické-

mu školství. na financování by se měly 
podílet i firmy, pro které jsou studenti 

připravováni.
Opravy a rekonstrukce silnic dru-
hé a třetí třídy. Lodní doprava 
a splavnost Labe jako varianta 
ekologické nákladní dopravy.
výstavbu a modernizaci domovů 
a zařízení pro seniory, včetně 
stacionářů pro seniory vyžadu-
jící celodenní péči, zachování 
současných sociálních zařízení 

pro seniory při důrazu na rozvoj terénních 
služeb, které seniorům umožní zůstat 
v domácím prostředí. Prosazování zákona 
o sociálním bydlení, stanovení normativu 
sociálně potřebných bytů a zavedení 
dalších opatření, jejichž cílem bude čelit 
nárůstu chudoby starých a bezmocných 
nebo sociálně ohrožených.  pr
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Tip Tomáše 
Petermanna
Léto je obdobím výletů, 
toulání se a objevování 
nečekaných zákoutí. S Čino-
herním studiem se ale do 
míst reálných i surreálních, 
klidně i na Měsíc, vydává-
me po celý rok. Chtěli byste 
se vypravit i za hranice 
divadelního sálu? Někteří 
již zakusili nádvoří hradu 
Střekov v podobě renesanč-
ní Verony. Cestovní kance-
lář značky Shakespeare nás 
láká i letos! Ještě v červnu 
se s ní vydejme do Londý-
na, do sídla britské moci 
– Westminsterského paláce. 
Ten si v druhé části hry 
Jindřich VI. zahraje ústecký 
Červený kostel. Je to tedy 
taková last-minute nabídka, 
protože turnusy jsou jen tři, 
hvězdiček kvality zato ne-
spočet. Je vám výlet málo? 
Pak v katalogu koncem 
srpna najdete týdenní pobyt 
v prosluněné zahradě Čes-
kého rozhlasu. Bullerbyn, 
Londýn, Španělsko i Verona 
– takový poznávací zájezd 
vám někdo jiný než značka 
ČS nabídne jen stěží.

 
 
 
 
 

 
tomáš 
Petermann, 
veřejný sál 
Hraničář

K u L t u r O u

Motoareál ChabařoviCe
18/6  MČr 205 ccm 
18/6  MČr 125 ccm na krátké dráze 
18/6  MČr 125 ccm na klasiCké dráze 
18/6  MeMorial J. huryCha 

25. roČník, přebor Čr 500 ccm
19/6  Mini Cup 2016 
16/7  autopoint Cup – autoCross
6/8  Mini Cup 2016
13/8  autopoint Cup – autoCross
17/9  hudební veČer v pivniCi 13 

vystoupení + Jam session
17/9  autopoint Cup autoCross
24/9  JaWa – Čz sraz / 3. ročník
24/9  auto Moto veterán burza
8/10  MČr FlattraCk 
8/10  MČr 120 ccm na krátké dráze 
15/10  autopoint Cup – autoCross Finále

kostelní náMěstí 
proMenádní konCerty 2016
19/6  orChestr Junior band
22/6  orChestr trMikus a přátelé
26/6  brass booM bers
29/6  Jazz vitaMin
3/7  Clarinet soCiety
10/7  doubravanka
17/7  senior band vl. haušky
24/7  labská kapela
31/7  ÚsteCký výběr
7/8  brass boMbers
14/7  JJiM band lovosiCe
21/8  old boys
28/8  ÚsteČanka
31/8  severoČeské divadlo

letní kino Ústí nad labeM
18/6 1200 pivovarské slavnosti
24/6 2000 MiChal david 

narozeninový megakoncert
1/7 1700 s lásky k hudbě / hudební festival, 

vystoupí Xindl X, Čechomor, No Name, 
Jaroslav Uhlíř, Věra Martinová, 
Petr Bende a band, Atmo music

27/8  labské léto
3/9  FírFest
24/9 1230 v. Festival dřeva

záMek velké březno
22/6 1900 kateřina engliChová 

a JoseF soMr / Harfa a poezie
25/6  pohádkový park
2/7 1000–1800  na návštěvě u prinCezny

galerie oko
24/6–2/9 alena riChterová 

vernisáž 23/6 v 1700 hodin
6/8 1300 vernisáž k setkání 2016

MuzeuM Civilní obrany
Žižkova ulice, pod Větruší
18/6 1000–2200  Mezinárodní den trpaslíků
24/6 1400–2300  svatoJánská noC
9/7 1000–2300  Meruňkové slavnosti 

II. ročník
23–24/7 1000–1800  indiánský víkend
30–31/7 1000–1800  víkend plný Čertů, 

aneb Co dělaJí Čerti v létě
13/8 1000–2200  svátek vodníků na labi
27/8 1000–2200  pirátský den
3/9 1000–2200  z pohádky do pohádky
10/9 1000–2200  braMborobranní

galerie eMila Filly (arMaturka)
do 28/6 diploMky 16

zoo Ústí nad labeM
18/6  den otCů 

a Mezinárodní den žiraF
20–26/6 výstava kaktusů a sukulentů
30/6  za vysvědČení do zoo

důM kultury
13/10 1900 věra špinarová 

a band adaMa pavlíka
25/10 1900 tělo / divadelní představení

národní důM
18/6 2000 stoletá diskotéka 

haška a dostála
20/6 2000 Chris bergson band
7/9 2000 Will Johns trio

skanzen zubrniCe
24–25/6 Festival závislý zubr
23/7  pouť svaté Máří Magdaleny

severoČeská vědeCká knihovna
akCe
21/6 1800 a 2000  listování s roberteM 

FulghuMeM / W. Churchilla 3
22/6 1700 hoMeopatie: léČení ChroniCkýCh 

neMoCí a dětí / Velká Hradební 49

Činoherní studio
Varšavská, Střekov
17/6 1900 Martin MCdonagh: 

lebka z ConneMary
22/6 1900 dennis kelly: sirotCi
27/6 1100 WilliaM shakespeare: JindřiCh 

vi. – 2. díl / veřejná generálka
28/6 2030 kostel apoštola pavla 

WilliaM shakespeare: 
JindřiCh vi. – 2. díl / premiéra

29/6  kostel apoštola pavla WilliaM 
shakespeare: JindřiCh vi. – 2. díl 
1. repríza

30/6 1700 antoine de saint-exupéry: 
Malý prinC

1/7 1700 kostel apoštola pavla 
W. shakespeare: JindřiCh vi. – 1. díl

1/7 2030 kostel apoštola pavla 
W. shakespeare: JindřiCh vi. – 2. díl

oFF prograM:
18/6  ČinoheráCký batůžek: 

solná stezka ze saska do ČeCh
23/6 1900 expediCe salto angel 2016 / foyer

hraniČář
18/6 1100 Mezinárodní den pletení
19/6 1800 taxi teherán
20/6 1730 zuš evy randové
21/6 1800 zuš evy randové
23/6 1930 realita
24–26/6 uF – ÚsteCký Festival
28/6 1700 pěšky ÚstíM / procházka zákoutími 

města s architektem T. Petermannem
28/6 1930 ikarie xb 1
29/6 1600 koMetovaná prohlídka 

k výstavě důM Módy
30/6 1930 nakupuJ, dokud nepadneš
19–22/7 Festival léto na uliCi

galerie hraniČář
do 13/7 důM Módy / současné umění

severoČeské divadlo 
18/6 1700 konCert baletního studia sd 

a Jeho hostů
21/6 1900 lovCi perel
15/7 1000 brouČCi / baletní představení
17/7 1900 liMonádový Joe 

aneb koňská opera

MuzeuM 
akCe
18/6 900–1600  pohádkový den 

s labskou královnou
20/6 1900 FilharMoniCký koMorní 

orChestr / koncert
21/6 1700 uMění australskýCh 

doMorodCů / vernisáž výstavy
22/6 1700 luCeMburkové a MÚzy erató, 

euterpé a kleió / přednáška
23/6 1600 MuzeuM Čte děteM
29/6 1900 perly barokní hudby / koncert
výstavy
do 26/6 výstava žáků výtvarného 

oboru zuš randové
28/6–28/8 raketa v Ústí
do 3/7 keraMiCký reliéF z koupaliště 

klíše / exponát měsíce
do 3/7 staré pověsti České
do 3/7 doba dřevěná… doba Minulá
do 30/10 plavba na páře – 175 let 

paroplavby na ČeskéM labi
22/6–30/10  uMění australskýCh 

doMorodCů
do 31/12 klaus hostrMann 

– CzeCh – dialog s ČaseM
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Zaznamenali jste 
na životě města, 
že Ústí nemá radu?

richard matiašek 
33 let, učitel 
Ústí nad Labem
 
Myslím, že je 

to krátká doba, aby se to 
projevilo na životu města. 
Je to ovšem od rady města 
velice nezodpovědné, že se 
nedokáží domluvit. Roz-
počtové organizace čekají 
na některá schválení, na 
kterých jsou závislé.

simon malá 
42 let, zaměstnaná 
Ústí nad Labem
 
 

Nějak jsem to nezazname-
nala. Politika mě vůbec 
nezajímá. 

Hana marxová 
40 let, zaměstnaná 
Ústí nad Labem
 
Myslím si, že tím, 

kdo je na radnici, se zase 
tolik nezmění. Důležití jsou 
úředníci, kteří se o chod 
města starají. A změnit to 
tu? To by trvalo desítky let. 

Jakub vilikus 
24 let, obchodník 
Děčín
 
Politiku vůbec 

nesleduji a žádnou změnu 
neregistruju. 

a n K e t a

Koalice stále nevznikla

Ústí nad Labem – Ústeckým poli-
tikům se stále nedaří dohod-
nout funkční radu, která by 
se opírala o hlasy minimálně 
devatenácti zastupitelů. Další 
jednání zastupitelů je 22. červ-
na. Politické strany a hnutí se 
podle posledních informací 
zatím domluvit nedokázaly.

Jediné, na čem se na konci 
května shodly, bylo převedení 
některých pravomocí rady měs-
ta na primátorku Věru Nechybo-
vou. „Je to nutné, jinak by bylo 
třeba svolávat zastupitelstvo 
velmi často,“ vysvětlila primá-
torka. Kompetence rady mají 
zastupitelé. Ti ale dovolili pri-
mátorce dělat některé personál-
ní věci nebo rozhodovat o část-
kách do půl milionu korun.

Podle Ivety Tomkové, kte-
rá vede hnutí Vaše Ústí, jež 
disponuje největším počtem 
zastupitelů, jednání stále pro-
bíhají. „Zatím není žádný vý-
sledek,“ konstatovala. Hnutí 
ale slíbilo, že se situaci pokusí 
vyřešit do nejbližšího zasedá-
ní zastupitelů.

Mezi politiky dokonce zazní-
vají hlasy o možných předčas-
ných volbách. Primátorka již 
například jmenovala ředitele 
Činoherního studia. Uvolni-
la 300 tisíc korun na vyčištění 
kontejnerů na tříděný odpad 
a na nákup 50 kontejnerů na 
biologický odpad na Severní 
Terasu. Další peníze půjdou na 
veřejné osvětlení nebo nové 
přístřešky MHD.  lu

Co se občas 
domluvit
Když v posledních 

týdnech připravuji tipy na 
víkend, někdy si říkám, 
kolik má to Ústí nad Labem 
peněz na společenské 
a kulturní akce. Podporuje 
jich hodně, klobouk dolů. 
Bohužel často několik po-
dobných a ve stejnou chvíli. 
Jeden příklad za všechny 
– dětský den v Městských 
sadech, Porta v Letním kině 
s dětským dnem a Zahájení 
sezony na jezeře Milada 
s programem pro děti. Su-
per, až na to, že vše je v so-
botu a zhruba ve stejný čas. 
A je jedno, jestli něco platí 
či pořádá magistrát nebo 
městský obvod, protože to 
stále jsou peníze s jedné 
hromady. Také si neuvaříte 
k sobotu na oběd knedlo 
vepřo zelo, neosmažíte řízek 
a nepřipravíte svíčkovou. 
Protože vše najednou nesní-
te. Buď si vyberete jedno jíd-
lo a ostatní vyhodíte, nebo 
si jen z každého uždíbnete. 
To je plýtvání a velká škoda. 
Nevím, jak to udělat, ale 
dávat takto peníze prostě 
správné není. Na městě 
existuje kulturní komise 
a úředníci, kteří mají akce 
a dotace na starosti. Ti 
hlavně by se měli domluvit 
a říci. Ty dostaneš a ty ne, 
protože podobnou akci již 
tento den platíme. Oni by 
se to i pořadatelé naučili. 
Chce to jenom chtít.
za redakci vít Lukáš

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 cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Sleva až 70 000 Kč
7 let záruky

žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 15. 6. 2016 
 Příští vydání: 31. 8. 2016  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 21. 8. 2016  V nákladu 49.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  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@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.

www.facebook.com/zitusti.cz

MC
20

16
23

2

z P r Á v y

3

č e r v e n  2 0 1 6



Fotbalisté dostanou novou trávu
Bukov – Ústečtí fotbalisté budou 
své zápasy hrát na novém tráv-
níku. Město na jeho výměnu 
uvolnilo 600 tisíc korun. Hrací 
plocha byla v nevyhovujícím 
stavu a již ji nemohla zachrá-
nit ani každoroční údržba, 
kterou prochází.

Největším problémem byla 
lipnice, která se na ploše rozší-
řila. Na stav trávníku poukazo-
val i fotbalový svaz. „Pokud by 
nebyl vyměněný, bylo by hřiště 
příští sezonu nezpůsobilé pro 
ligovou soutěž,“ vysvětlila pri-
mátorka Věra Nechybová. FK 
Ústí nad Labem hraje Fotbalo-
vou národní ligu, ve které letos 
skončil na sedmém místě.

Při rekonstrukci stadionu 
se nový trávník nedělal, byl 
v té době ještě v dobrém sta-
vu. Městské služby, pod které 
stadion patří, prý chtěly pení-
ze již na podzim, ale nedostaly 
je. Nyní proto požádaly město 

o příspěvek, který obdržely.
Město bude do stadionu in-

vestovat více peněz. Zastu-
pitelé schválili investici té-
měř dvanáct milionů korun 
do úpravy boční tribuny, kde 
vznikne zázemí pro atlety 
a mládežnický fotbal. Podle 
náměstka Jiřího Madara ale 
bude sportoviště vyžadovat 
další investice. Pokud by ús-
tečtí fotbalisté uspěli a po-

stoupili do nejvyšší soutěže, 
potřebuje stadion ještě asi 400 
míst. „Dojednali jsme dotaci, 
nebyl ovšem projekt, takže se 
momentálně tvoří,“ uvedl. 

Město také nechává zpra-
covat komplexní studii všech 
bukovských sportovišť od 
zimního stadionu až po ulici 
U Stadionu. Ta by měla říci, 
jaké sem budou v dalších le-
tech potřebné investice.  lu

Policisté na Labi mají nový člun
Ústí nad Labem – Poříční policie 
v Ústí nad Labem představila 
své nejnovější plavidlo. Kovový 
člun s dvěma motory si to po 
záběhu bude po řece svištět 
rychlostí až 75 kilometrů 
v hodině. Trup je z Holandska, 
dovystrojený byl v Roudnici 
nad Labem.

Policisté ho dostanou jako 
náhradu za laminátový člun, 
který pocházel ještě ze sedmde-
sátých let. Nové plavidlo je ne-
jen rychlé, ale vybavené i sona-
rem a další technikou. Policisté 
ho budou používat při hlídko-
vání na Labi, kde dohlížejí na 

pořádek, dodržování plavební-
ho řádu či rybáře a přírodu.

Stále více práce mají s pro-
vozovateli rekreačních plavi-
del, jejichž počet na Labi v po-
sledních letech rychle roste. 
Stejně také jezdí více osobních 
výletních lodí. Naopak v útlu-
mu jsou lodě nákladní.  lu

Zoo získala 
vzácného tapíra

Krásné Březno – Ústecká zoologic-
ká zahrada se může pochlubit 
novým tapírem čabrakovým. 
Až dosud takové zvíře neměla. 
Jeden a půl roku starého sam-
ce Mekonga získala ze zoo ve 
skotském Edinburghu. „Tapíři 
čabrakoví vystřídají tapíry 
jihoamerické, které v naší zoo 
chováme od roku 1999. Důvo-
dem je to, že tapíři čabrakoví 
jsou vzácnějším a ohroženěj-
ším druhem, takže bychom 
se samozřejmě chtěli pokusit 
i o odchov těchto jihoasijských 
lichokopytníků,“ řekla vedoucí 
zoologického úseku Petra 
Padalíková.  lu

Na domě 
opraví střechu
neštěmice – Radnice obvodu Neš-
těmice zahájila opravu střechy 
na domě v ulici Anežky České. 
Podle starostky Yvety Tomkové 
bude rekonstrukce stát zhruba 
jeden milion korun. Byla třeba, 
jelikož střecha byla v havarij-
ním stavu. „Do rekonstrukcí 
domů investujeme všechny 
peníze, které vybereme na 
nájemném. Díky tomu se daří 
stav našich domů velmi zlepšo-
vat,“ uvedla starostka. Dodala, 
že oprava proběhne v létě, aby 
se stavebníci co nejvíce vyhnu-
li rozmarům počasí.  lu

Parkovací automaty ve 
městě jsou pod dohledem
Ústí nad Labem – Od 30. května 2016 jsou všechny parkovací 
automaty ve městě Ústí nad Labem napojeny na dohledové 
centrum, které je umístěno u techniků Městských služeb 
Ústí nad Labem zajišťujících jejich provoz. Technici dosta-
nou prostřednictvím datového přenosu aktuální informace 
o dění týkající se každého parkovacího automatu – napří-
klad o jeho technickém stavu,  napájení, počtu zbývajících 
parkovacích lístků a jiná technická hlášení. Dokáží tak 
okamžitě reagovat na možné poruchy a co nejrychleji je 
odstranit. Dále se v dohledovém centru z odeslaných dat 
dají sledovat  statistiky jednotlivých parkovacích automa-
tů, údaje o počtu prodaných lístků, zaplacených částkách 
a platební morálce zákazníků.

V centru města byly k 1. dubnu instalovány nové parko- 
vací automaty, které nahradily zastaralé parkovací 
automaty slovenské výroby. Tyto nové automaty umožňují 
placení parkovného nejen pomocí  mincí, ale také 
bankovkami a v budoucnu i platebními kartami. Na 
městem zpoplatněných úsecích komunikací se nachází 
28 parkovacích automatů.  pr

Chytili celostátně 
hledanou dívku
Ústí nad Labem – Hlídka ústec-
kých strážníků má díky své 
všímavosti na kontě úspěch, 
při kterém chytila celostátně 
hledanou dívku. Našli ji při po-
chůzce v centru města, kde si 
v ulici Hrnčířská před cukrár-
nou Barborka všimli skupinky 
tří mladých žen. Seděly na 
lavičce a po spatření hlídky 
viditelně znervózněly, proto je 
strážníci požádali o doklady. 
Jedna dívka je neměla a zkusi-
la i utéci. Policisté pak zjistili, 
že je na útěku z výchovného 
ústavu v Kostomlatech.  lu

P R

Klíše má odstávku a výhodné ceny
Klíše – S blížícím se letním 
obdobím připravily Městské 
služby Ústí nad Labem cenové 
zvýhodnění pobytu v bazénu 
Plaveckého areálu na Klíši. Po-
čínaje 15. červnem až do konce 
prázdnin, tedy do 31. srpna 
2016, si zákazníci budou moci za 
stejnou cenu zaplavat o hodinu 
déle. Místo jedné hodiny budou 
mít k dispozici celých 120 minut 
a v případě, že se rozhodnou zů-
stat 3 hodiny, bude jim účtován 
pouze dvouhodinový pobyt. Ceny 
v sauně a posilovně zůstanou 
beze změn.

Důležitým upozorněním je fakt, 
že v  době od 4. do 24. července 
2016 bude v Plaveckém areálu na 
Klíši probíhat plánovaná provoz-
ní odstávka, tudíž bude celý ob-
jekt pro veřejnost uzavřen.

Při této odstávce bude provede-
no vypuštění bazénů, jejich vyčiš-
tění a následné napuštění, které 
trvá cca 14 dní. Dále společnost 
Metrostav, a.s., v rámci záruky od-
straní zjištěné  závady. Provedeny 
budou i drobné opravy vybavení 
a malby. O možnost koupání ale 
občané města Ústí nad Labem ani 
během odstávky nepřijdou, jeli-
kož sezóna v areálu Koupaliště 
Brná, které Městské služby taktéž 
provozují, je v plném proudu.  pr MC

20
16

21
5

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zz P r Á v y

4



Silnice se dočkají oprav
Ústecko – Letos půjde do oprav 
silnic v Ústeckém kraji téměř 
680 milionů korun. Těšit se 
mohou i obyvatelé na Ústecku, 
protože kraj zde naplánoval 
řadu rekonstrukcí poničených 
vozovek. „V letošním roce jde 
vlastně zatím o největší částku 
za poslední období, kterou dává 
Ústecký kraj do oprav komuni-
kací. Vloni se nám podařilo za 
krajské peníze i finance od státu 

opravit cca 150 kilometrů silnic. 
I letos tedy děláme maximum, 
abychom opravili co nejvíce 
komunikací, které slouží obča-
nům nejen při jejich každodenní 
cestě do práce či domů,“ řekl 
krajský radní Jaroslav Komínek. 
Ústecka se týká 14 akcí.

Na většině silnic se již pra-
cuje a nejpozději v průběhu 
léta by měly být všechny re-
konstrukce dokončené.  zu

Muzeum bodovalo s výstavou
Ústí nad Labem – Ústecké muzeum 
získalo první místo v kategorii 
Muzejní výstava ve 14. ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. Cenu obdrželo za  
projekt Tenkrát na severozá-
padě. „Soutěž Gloria musaealis 
vnímám nejen jako každoroční 
příležitost vyzdvihnout úspě-
chy konkrétních muzeí, ale 
také jako důležitou možnost 
připomenout význam paměťo-
vých institucí ve společnosti,“ 
vyjádřil se ministr kultury 
Daniel Herman.

Výstava Tenkrát na severo-
západě, za kterou stojí hlav-
ně Tomáš Okurka a Richard 

Loskot, se věnuje dramatic-
kému a zlomovému roku 1945 
v Ústí nad Labem a okolí. 
Skončila v dubnu. Připomína-
la, že snad žádný jiný rok v no-
vodobé historii nepoznamenal 
Ústí nad Labem tak výrazně 
jako rok 1945.  lu

I N Z E R C E

 

 

 

 

 

 

      Přijímáme nové kolegy a kolegyně na pozici 

   OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
   Manuální fyzicky nenáročná práce při výrobě  

            kabelových svazků do automobilů  
 

 Nabízíme:    Požadujeme: 
- jazykové kurzy  - práce na směny  
- náborový příspěvek  - samostatnost 
- odměny   - pečlivost 
- motivační programy  - zodpovědnost 
- stravenky         
- možnost krátkodobé práce v Německu za vyšší  

mzdu (bez nutnosti němčiny) 
 

Kontaktujte nás: 
nabory.akk@autokabel.com 
tel:417 719 235 nebo vyplňte dotazník na recepci  
Auto-Kabel Krupka s.r.o., Pod Dolní drahou 87, Krupka 

 

 
 

Turisté měli zájem
Ústí nad Labem – Přes 22 tisíc lidí 
se v letošním roce zúčastnilo 
akcí a soutěže spojených se 
zahájením turistické sezony 
v Ústí nad Labem. Konal se již 
šestý ročník. Vylosovaní účast-
níci soutěže již dostali ceny, 
hlavně vstupenky na zajímavá 
místa Ústecka. Letos mohli 
zájemci navštívit na 50 turistic-
kých cílů či doprovodných akcí, 
v loňském roce jich bylo 27. 
Nejnavštěvovanějším místem 
byla ústecká zoologická zahra-
da a Soubor lidové architektury 
v Zubrnicích. Velký zájem byl 
i o menší akce, jako cyklový-
lety, odborné exkurze nebo 
procházky historií města. Do 
slosování o ceny byli zařazeni 
ti, kteří navštívili alespoň 3 cíle 
či turistické akce a odevzdali 
slosovací formulář v ústeckém 
informačním středisku.  lu

Strážníky trápí kozy

Ústí nad Labem – Městská policie 
se věnuje i ústeckým kozám. 
V průmyslovém městě kvůli 
nim zasahovala dokonce opa-
kovaně. Nejprve v Brandtově 
ulici, kde se dle oznamovatele 
měly pást u vjezdu do této 
ulice kozy a ohrožovat bez-
pečnost a plynulost silničního 
provozu. Strážníci na místě 
zjistili, že se jedná o dvě zvířa-
ta, která utekla svému majiteli 
ze zahrady. Majitele kontak-
tovali a on zvířata zahnal do 
výběhu. O několik dnů později 
pak zasahovali v zahrádkářské 
kolonii Za Válcovnu. Našli tu 
mlsného kozla, který se potu-
loval po zahrádkách a spásal 
zahrádkářům úrodu. Skon-
čil  v městském útulku pro 
opuštěná zvířata, protože se 
strážníkům nepodařilo sehnat 
jeho majitele.  lu

• Tisá – Libouchec • Rtyně – Řehlovice 
• V. Chvojno – M. Chvojno 
• Ústí n. L., ul. Hostovická • Březí 
• Přestanov – Unčín • Čeřeniště 
• Církvice • Krásný Les – Adolfov 
• Petrovice průtah • Valtířov – Malečov 
• Homole – Suletice • Mnichov – Lipová 
• Všebořice – Střížovice
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Stěhování mají zamezit zákony
Ústí nad Labem – Živelnému sestě-
hování lidí na dávkách ze všech 
koutů Česka na jedno místo, se 
kterým se potýká již řadu let 
Ústí nad Labem, mají zamezit 
vládou připravované předpi-
sy. „Chceme, aby větší slovo 
měly obce. Ale i družstva nebo 
společenství vlastníků,“ uvedla 
ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová při 
návštěvě Ústí nad Labem.

Problém je na Ústecku vel-
mi markantní. Realitní firmy 

a jednotlivci kupují byty ve 
čtvrtích, kde žije větší počet 
sociálně vyloučených rodin. 
Ceny bytů jsou několikanásob-

ně nižší než na jiných místech 
Česka. Proto sem firmy sestě-
hovávají nájemníky a s drahý-
mi uvolněnými byty pak mo-
hou výhodně obchodovat.

Podle starostky Neštěmic 
Yvety Tomkové se s podobným 
postupem setkávají velmi často, 
a na zdejších sídlištích tak roste 
počet sociálně vyloučených ro-
din. „Podobné předpisy bychom 
jen přivítali, dosud s tím nemů-
žeme vůbec nic dělat. Vím, že 
to trápí i SVJ,“ řekla.  lu

I N Z E R C E

POMÁHÁME I TAM, KDE ŘÍKAJÍ, ŽE TO NEJDE
•	 Nevíte	si	rady	se	svými	dluhy?
•	 Nemáte	dostatek	příjmu	na	splácení	
svých	půjček?

•	 Hrozí	Vám	dražba	nebo	exekuce?
•	 Potřebujete	úvěr	nebo	refinancování?
•	 Chcete	prodat	Vaši	nemovitost?
•	 Potřebujete	právní	radu	nebo	
nové	pojištění?

Mgr.	Martin	Janotka,	tel.:	605 815 587,	e-mail:	info@spektruminfo.cz

 9 Konzultace zdarma
 9 Krozivé a finanční poradenství
 9 Bankovní a nebankovní půjčky
 9 Insolvence, oddlužení, bankrot
 9 Oddlužení osob OSVČ i na MD či ÚP
 9 Oddlužením Vás provedeme
 9 Zastavíme dražbu či exekuci
 9 Právní servis
 9 Realitní služby
 9 Pojištění

Milada letos nabídne více
chabařovice – Více zážitků čeká 
letos návštěvníky na jezeře 
Milada. Podle ředitele Palivo-
vého kombinátu Petra Lence 
například nové vstupy do vody 
či lepší cesty kolem jezera. 
Kolem jezera také bude nové 
turistické značení, na které 
obce dostaly 300 tisíc korun. 

Prostředky jsou určeny na 
značení cest na Miladě. Právě 
pro lepší orientaci v okolí je-

zera je nově osazeno barevně 
odlišené značení jednotlivých 
cest a stezek určených jak pro 
pěší, tak pro příznivce cyk-
loturistiky. V blízkosti jezera 
vznikají tři tematické okru-
hy věnované obcím zaniklým 
v dobách těžby hnědého uhlí. 
Na jednotlivých okruzích bu-
dou umístěny informační tabu-
le popisující minulost daného 
místa a další užitečné informa-

ce, zároveň budou v blízkosti 
cest umístěny kilometrovníky 
s uvedenou vzdáleností a ba-
revným označením daného 
tematického okruhu.  lu

Střekovský Činoherák má ředitele
Ústí nad Labem – Primátorka Věra Nechybová jmenovala do funkce 
ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem Jiřího Trnku. 
Jeho jmenování platí od začátku července. Do čela odboru 
strategického rozvoje, který byl nově zřízený  od 1. ledna 2016, 
postavila  Jaroslava Slabého. Vedoucím odboru hospodářské 
správy magistrátu bude Zdeněk Červenka a ředitelkou 
Mateřské školy Sluníčko Irena Matisová.  zt

Lupič vyhrožoval podpálením
Krásné Březno – K loupežnému 
přepadení benzínové čerpací 
stanice v Krásném Březně se 
odhodlal pětadvacetiletý muž. 
Vstoupil do prodejní části a po 
obsluze požadoval peníze. Při-
tom vyhrožoval, že vše zapálí. 
Svůj úmysl navíc podpořil tím, 
že na pult nastříkal hořlavou 

látku určenou k plnění zapalo-
vačů a zapálil ho. Obsluha mu 
poté vydala finanční hotovost 
v řádu několika tisíc korun. 
Ještě týž den kriminalisté 
podezřelého dopadli a obvinili 
ho z trestného činu loupeže. 
Jeho motivem byla nepříznivá 
finanční situace.  lu

Letní kino hlásí rekordní počet akcí
Ústí nad Labem – Areál letního kina 
bude během letošní sezony 
neustále obsazený různými 
akcemi. Podle ředitele Kultur-
ního střediska Ivana Dostála se 
tu takový počet akcí již dlouhá 
léta nekonal. „V drtivé většině 
případů jde o akce, které tady 
pořádají soukromé subjekty. 
Zjistili, že letní kino je pro ta-
kové akce ideální,“ vysvětlil. 

Na areálu oceňují hned ně-
kolik věcí. Je přímo v centru 
krajského města, proto je snad-
no dostupný pro návštěvníky. 
Je zde k dispozici zázemí. V pří-
padě nepříznivého počasí se 
mohou návštěvníci schovat do 
zakryté části, kde na ně neprší.

Sezona akcí v Letním kině 
začala již 7. května, kdy se zde 
konal Majáles. Již proběhla i ob-
líbená akce UL-let, po několika 
letech se sem vrátilo finále Porty, 
která se konala již popadesáté.

To je ale teprve začátek. Let-
ní kino čekají třeba Pivovarské 
slavnosti, které tradičně navště-
vuje i několik tisíc lidí. V červnu 
se zde bude konat i narozenino-
vý koncert Michala Davida.

V plánu jsou i další tradiční 
akce, například Labské léto. Se-
zonu by pak měl v září zakončit 
Festival dřeva. V plánu jsou zde 
i zajímavé přenosy z letní olym-
piády v Riu a z ME ve fotbale. 
„Jednáme ještě s některými dal-
šími zájemci, ale zatím nejsou 
jistí,“ uvedl Ivan Dostál.

Péče o rozsáhlý areál Letní-
ho kina není pro kulturní stře-
disko jednoduchá a stojí mno-
ho peněz. Protože jde o park, 
je třeba se tu celý rok starat 
o zeleň a samozřejmě udržovat 
pódium a hlediště. Největším 
problémem jsou vandalové, 
kteří zařízení ničí. Jejich řádě-
ní naštěstí často dokáží zabrá-
nit kamery městské policie, 
které na areál dohlížejí. 

Podle platných předpisů musí 
všechny akce v Letním kině 
skončit ve 22:00. Pořadatelům 
se ne vždy podaří čas přesně 
dodržet. „Rádi bychom proto 
obyvatele v okolí areálu požá-
dali o trochu tolerance a pocho-
pení,“ dodal Ivan Dostál.  pr

Fiala slíbil vyšší 
platy učitelům
Ústí nad Labem – Vyšší platy pro 
učitele slíbil předseda ODS 
Petr Fiala při své tour v Ústí 
nad Labem. Podle něho se 
kvůli nízkým platům snižuje 
kvalita školství a to dopadá 
na celou společnost. „Mi-
nisterstvo neřeší problémy 
s nerovností ve financování 
ani se nesnaží zlepšit pod-
mínky pro práci ředitelů škol 
a učitelů. Ti jsou dlouhodobě 
špatně finančně ohodnoceni, 
proto navrhujeme, aby plat 
dobrého učitele byl alespoň 
kolem 35 tisíc korun měsíčně. 
Na rozdíl od vlády nechceme 
ale jen zvýšit tarify a sebrat 
odměny, ale naopak posílit 
nadtarifní část mzdy, aby ře-
ditelé měli možnost odměnit 
učitele podle výsledků jejich 
práce,“ uvedl předseda ODS 
Petr Fiala.  Podpořili ho při 
tom i kandidáti do krajského 
zastupitelstva a kandidát 
na ústeckého senátora Jan 
Tvrdík. Ten se domnívá, že je 
třeba posílit postavení ředite-
lů škol.  zu

11.–17. června Romský festival
18.–19. června Pivovarské slavnosti
24. června Michal David
1. července Z lásky k Česku
5.–24. srpna Olympijské hry
27. srpna Labské léto
3. září Fír Fest
24. září Festival dřeva
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Na vládu míří kompenzace pro horníky
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na konci 
června předloží vládě bod, ve kterém žádá o zavedení příspěvků 
pro propouštěné horníky v Ústeckém kraji. Celkem by jim mělo 
být vyplaceno 218 milionů korun. Slíbila to na jednání v Ústí nad 
Labem. Princip by byl podobný jako pro horníky z Ostravska, 
kterým již vláda příspěvky schválila. Podle Marksové v původ-
ním návrhu příspěvky byly, ale na nátlak ministra Andreje Ba-
biše je nakonec vláda vypustila, protože bod se týkal Ostravska. 
„Nyní předložím opatření týkající se přímo Ústeckého kraje,“ 
uvedla ministryně.  lu

Lékaři a sestry utíkají za hranice
Krajská zdravotní chce ve 
svých pěti nemocnicích 
zvednout platy a motivovat lé-
kaře a sestry, aby neodcházeli. 
V době, kdy v celém Česku je 
zdravotníků nedostatek, totiž 
mnohé láká blízké Německo, 
kde jsou mzdy vyšší. „S kon-
kurencí Německa se velmi 
potýkáme,“ připustil náměstek 
ředitele Jiří Mrázek.

Premiér Bohuslav Sobotka 
při návštěvě KZ řekl, že vláda 
si rozdíly v platech uvědomuje. 
„Platy zdravotníků, lékařů a ses-
ter by měly stoupnout příští rok 
o deset procent. Navýšíme pro-
to odvody za státní pojištěnce 
zdravotním pojišťovnám,“ slíbil.

Podle Mrázka chtějí mzdy 
zvýšit, pokud se peníze do ne-

mocnic z pojišťoven opravdu 
dostanou. „je to jen jeden z kro-
ků, jak narovnat rozdíl v pla-
tech v Česku a zemích na zá-
pad,“ uvedl. KZ například láká 
studenty medicíny na stipen-
dia, což se velmi osvědčilo. Pro 
nastupující lékaře má několik 
motivačních programů.  lu

AGC bodovalo již podvanácté
Teplická sklárna AGC Flat Glass Czech, největší evropský 
výrobce plochého skla, se již podvanácté stala nejlepším za-
městnavatelem v Ústeckém kraji. Na 3. místě celkově a nejvýše 
mezi firmami v automobilovém průmyslu se umístila sesterská 
AGC Automotive Czech z Chudeřic, výrobce automobilových 
skel. Mezi teplické sklárny se v prestižní soutěži Sodexho Za-
městnavatel roku Ústeckého kraje vměstnala pouze společnost 
Unipetrol. „Ve skupině AGC jsou naši lidé tím nejdůležitějším 
a jsem rád, že to je také názor odborníků na péči o zaměstnan-
ce. Dvanáct ocenění je zavazující, ale věřím, že se stále udržíme 
minimálně v Ústeckém kraji na špičce mezi zaměstnavateli,“ 
řekl k vítězství v regionální části soutěže Pavel Šedlbauer, 
předseda představenstva AGC Flat Glass Czech a viceprezident 
AGC Flat Glass Europe.  zu

Stát chce peníze za D8
Stát bude chtít peníze od 
majitele lomu, kvůli kterému 
se sesunul svah na dálnici D8. 
Prokazuje to odborná studie. 
„Na základě studie podáme ža-
lobu na kamenolom, který byl 
určen jako zásadní viník ne-
štěstí,“ uvedl ministr dopravy 
Dan Ťok. Podle něj stále platí, 
že poslední chybějící úsek D8 
by měl být uveden do provozu 
před koncem letošního roku, 
a to konkrétně 10. prosince 
2016. Tím se uvolní doprava 
na silnici mezi Lovosicemi 
a Ústím. „Pokud se prokáže, že 

kamenolom i nadále ovlivňuje 
stavbu D8, zasadíme se o to, 
aby již nebyla ohrožena jak 
dostavba dálnice, tak okolní 
prostředí zde v Českém stře-
dohoří,“ doplnil radní Ústecké-
ho kraje pro dopravu Jaroslav 
Komínek.  lu
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Jaroslav Doubrava: Vystupuji proti těm,   kteří se štítí práce a jen chtějí dávky
Ústecký senátor 
Jaroslav Doubrava 
bude v podzimních 
volbách obhajovat 
svůj post. Chce totiž 
v horní parlamentní 
komoře dokončit 
rozdělanou práci.

Rozhodl jste se opět kandi-
dovat za Ústecko do Senátu. 
Co rozhodlo? 
Podlehl jsem přesvědčování 
celé řady lidí ve svém okolí. 
Říkají mi, že moje názory 
a práce je v senátu potřeb-
ná. Navíc existuje i několik 
rozpracovaných věcí, které 
bych rád dokončil. Zdravotně 
se necítím tak, abych musel 
do důchodu a do ústraní…

Co jste nestihl dokončit? 
Už čtyři roky spolupracuji na 
založení Česko-mongolské 
firmy na těžbu uranových rud. 
Firma byla založena a bude 
tvořit základní palivovou 
základnu pro naše elektrárny. 
Obrací se na mě celá řada 
podnikatelů, abych jim pomohl 
etablovat se na Kubě, v Mon-
golsku, v Kazachstánu a celé 
řadě dalších zemí. V tom se 
snažím pomáhat, protože 
mám-li tu možnost, bylo by pro 
Českou republiku špatné toho 
nevyužít ku prospěchu našeho 
hospodářství.

A co se povedlo dotáhnout?
Kdysi jsem pomohl zachraňo-
vat přestanovský  Egres, což 
se mi povedlo. Dostali tehdy 
dotaci v řádu stovek miliónů 
z podpory zaměstnanosti na 
přestavbu Prefy pro výrobnu 
keramických dlažeb.  Špatná 
přestavba zapříčinila, že se 
nedodržel termín spuštění 
závodu a hrozilo vracení dotace 
i docela vysoká pokuta. Požá-
dali mě, zda bych mohl pomoci, 
a začali jsme jednat s minister-
stvem práce a sociálních věcí. 
Tehdy to byl ministr Škromach, 
kterého jsem do Přestanova 
přivezl, podařilo se vyjednat 
odsun termínu a nevracení 
dotace. Ten podnik zaměstnal 
150 lidí a vyráběla se tam velmi 
kvalitní dlažba. V současné 
době jsem přivezl několik 
možností pro stavební firmy 
pracovat v zahraničí. Jednalo se 
o výstavbu bytů, silnic, mostů 
aj. Bohužel, v Ústí jsem neuspěl, 

a tak jsem tyto zakázky úspěš-
ně nabídl mimo náš region.

S čím se na vás obracejí 
občané Ústecka? 
Pro mě je prioritní pomáhat 
obyčejným lidem. Za takové-
ho se ostatně považuji i já, 
přestože tento výraz nemám 
rád. Samozřejmě velmi úzce 
spolupracuji s různými našimi 
neziskovými organizacemi při 
jejich práci, a to i finančně. 
Mohl bych vyjmenovávat stov-
ky řešení různých problémů, se 
kterými za mnou přichází ob-

čané mého volebního obvodu. 
A nejen jeho. Chodí lidé z okol-
ních obvodů, Litoměřic, Teplic, 
Děčína, ale i Mostu. Myslíte, že 
bych je mohl odmítnout? Mohl, 
ale nikdy jsem to neudělal 
a nikdy neudělám. Jen někteří 
již přijdou, jak se říká, s kříž-
kem po funusu. To například 
s rozhodnutími soudu, které 
již nabylo právní moci a po-
dobně, když už je pomoc z mé 
strany nemožná. Dostanou-li 
se lidé do takového problému, 
je bezpodmínečně nutné přijít 
včas! Přijít se poradit předem, 
před podpisem dokumentu. 
Takto za mnou přišly například 
ženy z ženské organizace před 
projednáváním zákona o rodině 
nebo také přišly s tím, že je 

diskriminační, aby pracujícím 
důchodcům sebral stát úlevu na 
dani, a to se povedlo napravit. 
A tak bych mohl pokračovat.

Co se vám za těch šest let 
volebního období v Senátu 
nepovedlo?
Nejvíc mě štve, že se mi 
nepovedlo prosadit do novely 
zákona 114 o ochraně životní-
ho prostředí tři pozměňující 
návrhy. První, aby ekoteroristé 
měli právo se vyjadřovat ke 
stavbě, pokud jsou právnickou 
osobou. Druhý, aby se mohli 

vyjadřovat, pokud jsou místně 
příslušní, protože jsem nemohl 
pochopit, proč někdo z Brna 
má právo mluvit do stavby 
v Ústí nad Labem, potaž-
mo když místní ekologické 
iniciativy vyjadřují souhlas 
například s dostavbou dálnice 
D8. A třetí můj pozměňovací 
návrh byl nejpodstatnější, 
a to aby tyto organizace nesly 
za neoprávněnou obstrukci 
následky. Protože ono se lehko 
podávají žaloby, lehko zdržují 
stavby, když nenesete abso-
lutně žádnou odpovědnost za 
to, co těmito kroky způsobíte. 
Veškeré následky nese inves-
tor stavby. To je to, co se mně 
na tom nelíbilo a co jsem chtěl 
zrušit. Ale nepovedlo se mi to.

Ale občanské iniciativy by 
měly mít šanci se vyjadřovat 
k veřejným stavbám.
To měly, ale… Byli jsme se 
kdysi jako starostové podívat 
v rakouském Linci na to, jak 
tam likvidují domovní odpady. 
Pominu skutečnost, že jsme 
asi takoví hlupáci, že si odpady 
neumíme likvidovat sami, že 
to u nás musí dělat zrovna Ra-
kušané, atd., ale o tom mluvit 
nechci. V době naší návštěvy 
přišla řeč i na problematiku 
činnosti ekologických iniciativ. 
V Rakousku totiž měli s ob-
strukcemi ekologů obdobný 
problém. Začali stavbu nějaké-
ho tunelu, jejich ekologové po-
dali žaloby. Vláda řekla dobře, 
my stavbu zastavíme, uděláme 
nové expertízy… ale pokud 
se potvrdí, že ty původní byly 
správné a že ty nové byly zby-
tečné, zaplatíte všechny škody, 
které tím vzniknou.  Během 
týdne byly žaloby stažené a na 
stavbě tunelu se pracovalo bez 
problémů. Tam jsem si potvrdil, 
že mé pozměňovací návrhy 
byly opodstatněné a bývaly by 
byly vyřešily celou řadu problé-
mů, do kterých jsme se dostali. 

Jsme-li u životního prostředí, 
vy jste zastáncem stavby 
jezu na Labi…
Jsem. Není dobré, že jsme si 
zapráskali celou republiku 
Naturou 2000, a to v rozsahu, 
v jakém ji nemá snad žádný 
jiný stát. A tím, že platí i v Lab-
ském údolí, bude problémem 
prosadit stavbu jezu na Labi. 
Když jsme to projednávali, 
zeptal jsem se senátorů, kdo se 
byl v létě podívat na Labe – jak 
vypadá nad a pod střekovským 
zdymadlem. A z 81 senátorů 
zvedli ruku dva – děčínský 
a českolipský, protože kolem 
Labe jezdí. Když o něčem 
rozhoduji, jedu se tam podívat. 
Ale asi nebyl zájem.

Ale seznam evropsky chráně-
ných území Natura 2000 má 
právě ochránit přírodu před 
zásahy člověka, jako je jez…
Když se podíváte na vývoj 
počasí a prognózy, vyplývá 
z toho, že se jednou, a nebude 
to trvat až tak dlouho, dosta-
neme do situace, kdy budeme 
každou prohlubeň využívat 
k tomu, abychom zachytili 
vodu. Česko není zemí, kterou 
protéká řeka, která přináší 
vodu odjinud. U nás všechny 
řeky pramení a odtékají pryč. 
Prognózy nejsou radostné 
a člověk dělá vše pro to, aby 
ten stav zhoršoval. Dokonce 
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si myslím, že příští válka se 
povede právě kvůli vodě.

Jste také krajským zastupite-
lem, bude kandidovat na pod-
zim i do zastupitelstva kraje? 
Ano. Myslím si, že je dobré 
propojení kraje se senátem. 
Když mám možnost konzulto-
vat s legislativou kraje, který 
také má zákonodárnou inicia-
tivu, návrhy zákonů.

Vnímáte, že se něco v kraji 
posunulo dopředu?
Myslím, že ano a moc. Je 
dobře, že se daří naplňovat 
žateckou průmyslovou zónu, 
i když se obávám, že soustředit 
tak obrovské množství lidí do 
fabrik na jednom místě není 
ideální. Teď tam další investor 
chce zaměstnat asi 3500 lidí, 
snad se je podaří sehnat.  Je 
dobře, že kraj změnil pohled 
na regionální dopravu, regio-
nální tratě i na podporu dob-
rovolným hasičům. To já jako 
stále aktivní dobrovolný hasič 
kvituji. Konečně po dlouhých 
letech ignorace je to změna. 
Jednotky se začínají vybavovat 
moderní technikou a rád bych 
viděl, kdyby se začaly obmě-
ňovat i vozové parky. Hasičská 
auta v mnohých jednotkách by 
měla mít svá místa v muzeu, 
nikoli zasahovat u požárů.

Jak se díváte na vztah 
Ústeckého kraje k Ústí, 
kde má svůj úřad?
V Ústí nad Labem se neudě-
lalo v poslední době skoro 
nic, ale není se čemu divit, 
když předešlé vedení města 
ho neskutečně zadlužilo na 
mnoho let. A také v tom cítím 
vliv funkcionářů dřívějších 
i současných, kteří pocházejí 
z Mostu, Chomutova, prostě 
mimo okres Ústí nad Labem. 
Vezměte si např. autobusové 
nádraží. Jsme krajské město 

a toto nádraží znatelně chybí, 
určitě i ohledně národních 
i mezinárodních linek. Myslím, 
že kdyby tato problematika 
nastala kdesi právě v Mostě 
či Chomutově, jistě by byla 
již vyřešená. I nedávná zimní 
olympiáda dětí a mládeže, kte-
rá byla velmi dobře připrave-
ná. Trošku mne zabolelo, že se 
vyhnula Ústecku, i když třeba 
některé disciplíny mohly být 
v Zadní Telnici. Co ale musím 
kvitovat s povděkem je to, že 
kraj svým způsobem drží naše 
ústecké divadlo významnou 
finanční pomocí. Bez toho by 
divadlo žít nemohlo.

Jste známý tím, že docela 
tvrdě vystupujete proti 
Romům…
Já nevystupuji proti všem ciká-
nům, ale jen proti těm, kteří se 
štítí práce a jen natahují ruku 
a chtějí sociální dávky. Mezi ci-
kány je celá řada slušných lidí, 
kterých si vážím, a kteří pracu-
jí, starají se o rodinu, posílají 
děti do škol… Mimochodem 
například ve Švýcarsku může 
rodič omluvit dítě ze školy 
jen jeden den za celý školní 
rok. Všechno ostatní musí mít 
pořádně zdůvodněné. A pokud 
ne, jde po rodičích úřad a mají 
velké problémy. Proč to takto 
nemůže fungovat u nás? Před 
převratem zde také platilo, že 
pokud rodiče neposlali děti do 
škol, přišli o dětské přídavky. 
Myslím, že by bylo na čase se 
i na tento problém podívat. Už 
se nám podařilo prosadit dva 
zákony ze tří, které to řeší, ale 
o tom jsem hovořil v předešlém 
rozhovoru v Žít Ústí. Bude to 
jedna z mých priorit. A nejen 
docházka jejich dětí do škol.

Prý opravujete hodiny. 
Jak jste se k tomu dostal?
Po rodičích mi zůstaly pendlov-
ky. Stály a nebyly funkční. Něja-
ký čas jsem se na ně díval a pak 
jsem si řekl, že když jsou porou-
chané, nemůžu je porouchat 

víc, když se je pokusím opravit. 
Otevřel jsem je, rozebral strojek, 
vyčistil ho, namazal a hodiny 
jdou dodnes. To byl můj první 
hodinářský úspěch.

Pak za mnou přišel pán 
s rozbitým budíkem a už se to 
rozjelo. Jedna paní mi přines-
la pendlovky, že je v oprav-
ně chtěli opravit za pět tisíc 
a že já to prý umím a zadarmo. 
Tak jsem je opravil. Já si za to 
opravdu nic neberu, je to můj 
koníček a jsme rád, že když 
mám čas, můžu ho dělat, že mi 
lidé tu možnost dají.

A jaký je váš nejzajímavější 
hodinářský úspěch? 
Když jsem před mnoha lety 
ležel v nemocnici, dozvěděla 
se paní primářka, že opra-
vuji hodiny. Přišla za mnou, 
jestli bych se nemohl podívat 
na sedimentační budíčky, 
které nejdou. Opravil jsem je 
a druhý den mi přišla poděko-
vat, a jestli bych se nepodíval 
ještě na pár těch budíčků. 
Přinesli mi jich plný prádelní 
koš. A nakonec jsem jim ještě 
opravil tonometr.

Ale opravil jste i kostelní 
hodiny…
Naše obec Telnice měla družbu 
s Telnicí na Moravě. Zastavil 
jsem se tam za jedním kamará-
dem a ten měl v chodbě pend-
lovky, které stály. Opravil jsem 
je a druhý den mě pozvali na 
jednání rady a předseda tam-
ního Národního výboru mně 
říká: Dej dohromady támhlety 
hodiny, ty nejdou od války. 
Byly to hodiny na věži kostela. 
Chtěli mě tam vyhlásit za sva-
tého, když jsem je opravil.

Také jste si postavil vodní 
elektrárnu.
Jeli jsme na výlet na Šumavu 
a narazili na Čeňkovu pilu, kde 
mají překrásnou malou vodní 
elektrárnu, ze které přímo 
voní historie. Dnes je vyhlá-
šena za národní technickou 

památku. Když to vidíte, srdce 
technika zaplesá. Když jsem se 
vrátil, řekl jsem vedení radnice 
na Telnici: Pojďte, postavíme 
obecní malou elektrárničku. 
Tehdy mi řekli, abych si dal 
mokrý hadr na hlavu, že by 
stejně nefungovala. Takže 
jsem jim chtěl o to víc dokázat, 
že to jde a bude fungovat. Pro-
dali mi parcelu, všechny své 
tehdejší peníze jsem nastrkal 
do materiálu, dva a tři čtvrtě 
roku jsem vyřizoval stavební 
povolení, protože jsem byl 
první, kdo o něco takového 
žádal. Půl roku jsem ji vlasní-
ma rukama stavěl. Pustil jsem 
se do toho po převratu a za půl 
roku elektrárnička stála. Ona 
je to spíš jen taková hračka.

Jenom hračka? Nefunguje?
Funguje. Vyrábí elektrický 
proud, který dodávám do elek-
trické sítě. Ale v potoce teče 
málo vody a ještě ne celoroč-
ně, proto to je víc hračka. Když 
manželka vytáhne vysavač, 
tak já si vzpomenu, že musím 
odjet něco důležitého udělat 
na elektrárničku. Ale to jí na 
mne neprozrazujte!

Paní Doubravová je trochu 
jako paní Colombová, ob-
čas o ní mluvíte, ale k vidění 
s vámi bývá minimálně.
Není tomu tak, pokud čas do-
volí a nevěnuje se vnoučatům, 
ráda se mnou navštěvuje diva-
dlo. Byla se mnou na předá-
vání vyznamenání k 28. říjnu 
na Pražském hradě, tam i na 
vánočním koncertě, nyní na 
výstupu na Milešovku. Jsou ale 
akce, na které se mnou odmítá 
chodit, a to zamrzí, protože 
mám manželku, za kterou se 
stydět nemusím. Ale v sou-
časné době ji skvěle zastu-
puje naše vnučka Andrejka, 
které se snad politika dostává 
pod kůži.  pr
 
celý rozhovor najdete na www.zitusti.cz

Jaroslav Doubrava: Vystupuji proti těm,   kteří se štítí práce a jen chtějí dávky

Jaroslav Doubrava se narodil 4. dubna 
1948 v Ústí nad Labem. absolvoval 
střední odbornou školu v oboru 
elektro. Je ženatý, má dvě děti a čtyři 
vnoučata. Bývalý starosta obce 
telnice je nyní senátorem na Ústecku 
a krajským zastupitelem. Do roku 
2010 byl členem KsČ, pak přestoupil 
do hnutí severočeši.cz. za něj bude 
na podzim kandidovat do senátu i do 
zastupitelstva kraje.

Jaroslav Doubrava

P r O F i L

Jídlo: Vše, co přináší 
česká kuchyně

Hudba: Vážná

Barva: Modrá, ale 
tu mi ODS trochu 
zošklivila

Číslo: 24

Politik: Miloš Zeman

m O J e  n e J
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Koňská opera se představí 
v Severočeském divadle

Užijte si v Severočeském 
divadle Koňskou operu. Hraje 
se 17. července od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 50 do 100 korun. 
V ústeckém divadle budou hr-
dinové muzikálu pít Kolaloku 
(která se tak báječně loká!), 
o pořádně „hustý“ dým v baru 
se postará nádherná Tornado 
Lou s neméně krásnými ba-
rovými tanečnicemi, budeme 
svědky rvaček, přestřelek 
a vzrušujících partiček pokeru, 
ničemové nám, v rozporu 

s dnešními poznatky medicí-
ny, budou tvrdit, že „alkohol, 
podávaný v malých dávkách, 
neškodí v jakémkoli množství“, 
a bezpráví bude trestat nepo-
skvrněný hrdina v ještě nepo-
skvrněnějším bílém kostýmu 
na bělostném oři. Nenechme 
se však mýlit dokonalým 
vzhledem našeho hrdiny: kolty 
Limonádového Joa visí vždy 
proklatě nízko a jeho muška, 
nezkalená výpary alkoholu, 
je vždy zcela přesná.   zu

Poplatek za 
komunální odpad 

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit občané s trvalým 
pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let, 
včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 3 let. Poplatek se 
i v letošním roce vybírá dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné 
od 1. 1. 2013 – zveřejněna na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná 
správa – vyhlášky města.

Poplatková povinnost zůstává 
stejná, tj. výše poplatku je 500 Kč 
na 1 občana a rok. Termín splat-
nosti je do 30. 6. 2016 na bankov-
ní účet č. 882833329/0800. Při 
platbě použijte variabilní symbol 
– tím je celé rodné číslo plátce 
bez lomítka. Občané mohou po-
platek zaplatit i v hotovosti nebo 
bankovní kartou přímo v poklad-
ně inkasního oddělení MmÚ.

V případě platby za více osob 
je nutné doručit na inkasní odd. 
vyplněné a podepsané Oznámení 
společného zástupce. Pokud jste již 

Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu 
oddělení předali a nechcete nahlásit 
žádné změny oproti původnímu 
Oznámení, není nutné podávat 
formulář znovu. Při platbě za více 
osob je vždy nutné uhradit poplatek 
pod variabilním symbolem plátce.

Nebude-li poplatek uhrazen 
do 30. 6. 2016, bude zvýšen až na 
trojnásobek, tj. z 500 Kč na 1 500 Kč 
ve smyslu Obecně závazné vy-
hlášky č. 5/2012.

Vstupné: 100,- v předprodeji / 130,- na místě •Předprodej od 13. 6. 2015: Neckermann (Pařížská ul.), Jasmína Lidické náměstí, v recepci 
Domu kultury, v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Klíčnictví Albert, verner@bbartproduction.cz•Občerstvení bude zajištěno, deky 

s sebou, místa k sezení pouze pro ZTP a starší návštěvníky. Děti do 15-ti let a ZTP S DOPROVODEM ZDARMA
Info a rezervace: B. B. Art Production – verner@bbartproduction.cz, 776 330 953, www.the-boom.info 

Vstupné: 100,- v předprodeji / 130,- na místě •Předprodej od 13. 6. 2015: Neckermann (Pařížská ul.), Jasmína Lidické náměstí, v recepci 
Domu kultury, v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Klíčnictví Albert, verner@bbartproduction.cz•Občerstvení bude zajištěno, deky 

s sebou, místa k sezení pouze pro ZTP a starší návštěvníky. Děti do 15-ti let a ZTP S DOPROVODEM ZDARMA
Info a rezervace: B. B. Art Production – verner@bbartproduction.cz, 776 330 953, www.the-boom.info 

The Boom & B. B. Art Production, Kulturní středisko města Ústí nad Labem a Český rozhlas SEVER 
za podpory města Ústí nad Labem a Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město pořádají 

Výtěžěk koncertu bude věnován na konto
Nadačního fondu Českého rozhlasu

I N Z E R C E

Pojďte podpořit 
české fotbalisty
Příznivci fotbalu mohou přijít 
fandit a užít si krásnou atmosféru 
fotbalových zápasů na velkém 
plátně. Náměstek Jiří Madar je 
zde na sledování zápasů české 
fotbalové reprezentace na ME 
2016 ve Francii do Letního kina. 
Po utkání se Španělskem můžete 
21. června sledovat západ ČR – 
Turecko, který se hraje od 21:00. 
Promítání finančně podpořilo 
město, zajištěné je občerstvení.  zu

Zajděte si do divadla 
na Lovce perel

Další repríza Lovců perel 
se v Severočeském divadle 
uskuteční 21. června od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun. Operu 
složil Bizet na objednáv-
ku pro pařížské divadlo 
Théátre Lyrique a ve 
svých čtyřiadvaceti letech 
překvapil svým hudebně-
-dramatickým talentem. Li-
breto napsali Michel Carré 
a Eugéne Cormon na téma 
přátelství dvou mužů, do 
nějž zasáhne láska k jedné 
ženě: bráhmanské chrámo-
vé tanečnici Lejle.  zu

Národním domem 
se rozezní blues

Zpěvák, skladatel, kapelník, pro-
ducent a výborný kytarista Chris 
Bergson vystoupí v ústeckém 
Národním domě. Koncert se 
uskuteční 20. června od 20:00 
hodin. Vstupné je 100 korun. 
Bergson byl v roce 2015 uveden 
do bluesové síně slávy v New 
York Blues Hall of Fame.  zu

P O z v Á n K a

Magistrát města Ústí nad labem
Finanční odbor, inkasní oddělení
Velká Hradební 2336/8
401 00  Ústí nad Labem
tel.: 475 271 111, 475 271 575, 
 475 271 596, 475 271 551, 
 475 271 594, 475 271 656, 
 475 271 396
e-mail: katerina.wilhelmova@mag-ul.cz

Úřední hodiny inkasního odd. 
v měsíci červnu 2016:
pondělí a středa: 8–17 hod.  
úterý: 8–15 hod.
čtvrtek: 8–14 hod.  
pátek: 8–11 hod.

K O n t a K t

Ú Ř e D n í  H O D i n y
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I N Z E R C E

Pivovar Hotel Na Rychtě 
čekají stavební úpravy

V oblíbeném restauračním pi-
vovaru Na Rychtě bude od 2. do 
6. července zavřeno. Chystají 
se zde velké úpravy. V samotné 
restauraci dojde k úpravě a roz-
šíření baru, aby se mohl rozšířit 
sortiment například i o limo-
nády nebo míchané nápoje. 
Další změnu v restauraci čeká 
prostor u toalet. V návaznosti 
na připravovaný protikuřácký 
zákon bude vytvořen nový 
venkovní vchod na zahradní 
terasu. Celá restaurace dostane 
i nový malířský nátěr.

Je plánováno rozšíření inter-
netové sítě jak na terasu, tak 
do nových prostor cyklopointu 
a zázemí pivovaru. V součas-

ných sklepních prostorách pi-
vovaru dojde k opravě a výmě-
ně podlah. Poslední chystaná 
úprava se týká parkoviště pro 
hotelové hosty. Bude nově vy-
baveno kovovými zábranami 
tak, aby sloužilo pro parkování 
pouze hotelových hostů.

V samotném hotelu je pak 
na léto plánována výměna 
všech postelí. Vzhledem k ná-
ročnosti akce bude realizace 
probíhat ve 2 fázích, po jednot-
livých patrech. Hotel pak bude 
nabízet 6 dvoulůžkových po-
kojů s oddělenými lůžky (twin 
bed), 6 pokojů s manželskou 
postelí (double bed) a 3 jedno-
lůžkové pokoje.  pr

Infuze v pohodlí a komfortu
EUC Klinika Ústí nad Labem, 
s.r.o., dne 6. 6. 2016 zahájila 
provoz nového Infuzního cent-
ra. Infuzní centrum najdete v 1. 
patře budovy B (bývalý Doctus). 

Centrum infuzní terapie po-
skytuje moderní systém ambu-
lantní péče v širokém rozsahu 
pro pacienty z mnoha oborů. 
Infuzní terapie je indiková-
na praktickými lékaři a léka-
ři specialisty, mimo jiné např. 
u pacientů s bolestmi pohybo-
vého aparátu, kdy pacient oce-
ní velmi rychle se dostavující 
analgetický účinek. 

Ambulantní systém infuzní 
terapie má v ústecké poliklini-
ce dlouholetou tradici. Kromě 
standardních léčebných rozto-
ků zajišťuje také preventivní 
programy pro podporu zdraví 
a kondice, kdy za účelem pre-
vence onemocnění kardiovas-
kulárního, nervového, imu-
nitního systému nebo před 
sportovním výkonem a při zvý-
šené pracovní zátěži klienti vyu-
žívají aplikace vitamínů a mine-
rálních látek. Zabývá se rovněž 
aplikací vysokodávkovaného vi-
tamínu C například v rámci pro-
bíhající onkologické léčby, kdy 
podporuje nejen protinádoro-
vou imunitu, ale můžete jej také 

využít při únavě či skleslé nála-
dě a jako prevenci před virovým 
onemocněním, obzvláště v jar-
ních a podzimních měsících.

Nové pracoviště EUC Kliniky 
v Ústí nad Labem disponuje 19 
polohovacími infuzními křesly 
a 4 polohovacími lůžky, určený-
mi pro kontinuální infuzní te-
rapii. Je navrženo v moderních 
trendech, které splňují profe-
sionální a hygienické požadav-
ky na současnou parenterální 
terapii a zároveň poskytuje po-
hodlí s pocitem příjemné mi-
monemocniční atmosféry – pod 
odborným dohledem erudova-
ného personálu. Pacient zejmé-
na ocení, že infuzní léčba pro-
bíhá bez potřeby hospitalizace, 
v příjemném prostředí a s mož-
ností objednat se na konkrétní 

čas, což přináší vysoký komfort 
pro osobní i pracovní harmono-
gram klienta. 

Současné infuzní centrum je 
schopno ošetřit až 150 klientů 
denně v běžné provozní době. 
Při zvýšeném zájmu je nitro-
žilní terapii možno poskytnout 
i v prodloužené pracovní době 
– v odpoledních hodinách.

Infuzní terapie je vázána 
na doporučení lékaře. Klienti 
s indikací infuzní léčby a lidé, 
kteří se domnívají, že by pro 
ně byla vhodná infuzní léčba 
či preventivní kúra, mohou 
kontaktovat Infuzní centrum 
telefonicky či e-mailem, kdy si 
předem domluví přesný termín 
terapie. Infuzní centrum – EUC 
Klinika Ústí nad Labem, s.r.o. – 
se těší na vaši návštěvu.  pr

Gastro týdny 
budou o burgerech
Milovníci dobré americké 
kuchyně se mohou těšit 
na červnové gastro týdny 
v Pivovar Hotelu Na Rychtě. 
Od 10. do 19. června se zde 
budou podávat hamburgery 
na různé způsoby v bulkách 
z místní kuchyně. Ochutnáte 
zde například burger z hově-
zího steaku, z kuřecích prsou, 
ale i z vepřového. Ti, kdo ne-
jsou na maso, se mohou těšit 
na veggie burger.

Speciální nabídka, která 
nyní nově doplňuje stálý 
jídelní lístek, bude od července 
opět aktualizována o nové 
letní speciality.  pr

Soutěžte s Mazlem 
na cestách
Letní měsíce počínaje červ-
nem jsou ideální pro soutěž  
S Mazlem na cestách. Letos se 
koná již 4. ročník a zatím se 
Mazel podíval do více jak 50 
zemí! Kam se podívá letošní 
rok? Soutěžíme o 100, 75 a 50 
piv. Pravidelně bývá udělována 
i cena Pivovar Hotelu Na Rych-
tě nebo cena Sympatie (25 piv 
nebo PET láhve). Fotografie 
můžete posílat kdykoli až do 
20. září 2016 na info@pivovar-
narychte.cz. Každou fotografii 
opatřete popiskem, emailem, 
telefonem a jménem.

Pro foto lze použít cestovní 
balení Mazel, PET láhev Mazel 
nebo džbán Mazel.  pr
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HLEDÁTE 
PRAKTICKÉHO 

LÉKAŘE?
1. července 2016 přivítáme 
v řadách praktických lékařů

EUC Kliniky Ústí nad Labem s.r.o. 
(ÚSTECKÁ POLIKLINIKA)

dva nové zkušené 
a perspektivní lékaře s praxí 

v interním a infekčním lékařství

Již dnes se můžete 
registrovat osobně

v ordinaci MUDr. Otto Hamrlíka
sestra Alexandra Havlíčková

(budova A, 2. patro)

 Pondělí: 12:30–14:00
 Úterý: 14:00–15:00
 Čtvrtek: 12:30–14:00

Termín registrace je možné 
dohodnout také telefonicky

na telefonním čísle 477 102 144 
ve výše uvedenou dobu
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— 2. díl —

William Shakespeare:

Hra o trůny  
pokračuje

Režie: Filip Nuckolls | Překlad: Martin Hilský
Hrají: Lukáš Černoch, Anna Fišerová, Jan Jankovský, 
Kryštof Rímský, Erika Stárková, Jan Plouhar,  
Václav Hanzl nebo Jiří Maryško, Jiří Trnka,  
Lubor Bořek, Ladislav Hampl, Adam Ernest 
Premiéra: 28. června 2016 ve 20.30
1. repríza: 29. června 2016 ve 20.30
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Unikátní představení  
v Kostele apoštola Pavla – 

Červený kostel  
v Ústí nad Labem 

Speciální akce: 1. července 2016:  
Jindřich VI. – 1. díl (17.00) + Jindřich VI. – 2. díl (20.30) 
cenové zvýhodnění za permanentku na obě  
představení
Za poskytnutí prostor děkujeme Českobratrské církvi evangelické  
a Církvi československé husitské.

hlavní partner divadla:

I N Z E R C E

Výlet do historie
Děti z II. B a II. C ZŠ Stříbrnic-
ká byly v historické vesničce 
Ostrá. Začátek našeho výletu 
byl deštivý. Během cesty se 
počasí 2. června umoudřilo 
a my měli sluníčkový den. 
Nejprve jsme si prošli celou 
vesničku s průvodkyní a do-
zvěděli se o historii řemesel 
i o životě lidí na vesnici. Viděli 
jsme práci hrnčíře, řezbáře, 
košíkáře, dráteníka, kováře, 
provazníka. Vyměnili jsme si 
koruny za groše a vydali se na 
cestu časem. Všechna řemes-
la jsme si mohli vyzkoušet. 
Někteří z nás si vyrobili papír, 

jiní svíčku nebo mýdlo, další 
rýžovali „zlato“. V hodovní 
síni jsme si pochutnávali na 
palačinkách, bramborácích, 
zelňácích a jiných dobrotách. 
Výlet jsme si nakonec parádně 
užili.  zŠ stříbrnická

Závod si užili i členové 
z Klubu orientačního běhu
V sobotu se v lesích nad 
Jílovém u Děčína uskutečnil 
závod v orientačním běhu, 
organizovaný KOB Děčín. Mezi 
několika stovkami závodníků 
se objevila i skupinka z právě 
obnovovaného Klubu orien-

tačního běhu Ústí nad Labem. 
Díky tomuto závodu si jeho 
účastníci mohli doslova a do 
písmene osahat geomorfolo-
gický reliéf kraje pod Sněžní-
kem, což rozhodně stálo za to.

 Jan Kvapil, středohoří sobě

Univerzita pokročila ve spolupráci 
s Univerzitou ve Vietnamu
Navázat na fungující spolupráci mezi Univerzitou J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Univerzitou v Nha Trang ve Vietnamu se 
podařilo v programu Erasmus+. Nově podepsaná smlouva je 
unikátní příležitostí k rozšíření a obohacení vzájemných vztahů. 
Současná spolupráce je rozvíjena na poli technického a techno-
logického výzkumu a společné výuky s fakultou výrobních tech-
nologií a managementu (FVTM) a fakultou životního prostředí 
(FŽP).  uJeP Ústí nad Labem 

Mladí záchranáři soutěžili 
Hasičský záchran-
ný sbor Ústeckého 
kraje uspořádal 24. 
května okresní kolo 
pohybově vědomostní 
soutěže pro děti z 2. 
stupně základních 
škol v oblasti ochrany 
člověka za mimo-
řádných událostí 
a běžných rizik – 12. 
ročník soutěže Mladý záchra-
nář. Soutěže se zúčastnilo 16 
družstev ze škol okresu Ústí 
nad Labem. Na pozemku po-
žární stanice Ústí nad Labem 
– Všebořicích byla rozmístěna 
kontrolní stanoviš- 
tě, kde děti plnily vědomostní 
i fyzické úkoly jako například 
dokázat správně zvládnout po-
skytnutí první pomoci, střelbu 
ze vzduchovky, orientovat se 
na mapě, mít základní znalosti 
předcházení požárům a dalším 

mimořádným událostem, umět 
zabalit evakuační zavazadlo, 
uvázat základní druhy uzlů, 
orientovat se po hmatu za 
snížené viditelnosti, umět 
roztáhnout a srolovat hasič-
skou hadici, trefit se vodním 
proudem do terče. V letošním 
ročníku soutěže zvítězilo druž-
stvo Základní školy Karla IV., 
druhé bylo družstvo Základní 
školy Elišky Krásnohorské 
a třetí Základní škola Povrly. 
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kupte si permanentní vstupenky 
na novou sezónu od 20. června 2016

A získejte slevy u více než 70 firem!

#permanentkyFKT

Více informací na www.fkteplice.cz

novinky
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Divadelní zahrada – týden 
s Činoherním studiem v zahradě 
Českého rozhlasu Sever

Na sklonku prázdnin ožije zahrada Českého rozhlasu Sever 
divadlem. Činoherní studio města Ústí nad Labem zde ve spolupráci 
s Českým rozhlasem Sever odehraje jak své letní shakespearovské 
hry Dva páni z Verony a oba díly Jindřicha VI., tak i rodinné hry 
Děti z Bullerbynu a Býk Ferdinand. 

Zatímco předloni Činoherák 
představil svůj letní repertoár na 
hradě Střekov a loni na českých 
hradech a zámcích, letos zvolil 
zahradu ústeckého rozhlasu v ulici 
Na Schodech. Po prohlídce exterié-
rů kolem krásné vily bylo jasné, 
že využít ji jako prostředí pro 
divadlo bude pro diváka zážitek. 

Program: 
úterý 23. 8.: Děti z Bullerbynu 
středa 24. 8.: Jindřich VI. – 1. díl 
čtvrtek 25. 8.: Jindřich VI. – 2. díl 
sobota 27. 8.: Děti z Bullerbynu 
neděle 28. 8.: Býk Ferdinand, 
Dva páni z Verony

www.cinoherak.cz

Pivovarské slavnosti lákají 
na pivo, MIG21 i Daru Rolins
Tisíce návštěvníků i letos 
očekávájí pořadatelé Pivovar-
ských slavností s Březňákem, 
které vypuknou v Letním 
kině 18. června v pravé pole-
dne. „Obvykle se návštěvnost 
slavností pohybuje kolem 
pěti až sedmi tisíci. Svůj re-
kord jsme zazanamenali před 
čtyřmi roky, kdy byl jedním 
z hostů Tomáš Klus a přišlo 
přes deset tisíc lidí,“ říká 
Lubomír Machoň z pořadatel-
ské agentury Dreampro.

Pivovarské slavnosti se 
blíží, co bude jejich letošním 
tahákem?
Letošní Pivovarské jsou tak 
trochu tahákem celé. Od na-
bídky piv a pivních speciálů, 
které si pivovar pro své hosty 
přichystal, přes účinkující 
zabírající široké spektrum 
– MIG21, Dara Rolins, Petr 
Kolář či Rytmus, po rozšíření 
programu o druhou stage 
s regionálními kapelami.

Domníváme se, že letoš-
ní slavnosti osloví každého 
a každý si zde bude moci vy-
brat to své.

Řekněte tři důvody, proč se 
vydat do letního kina?
1. Dobré pivo v čele s pivem 
Březňák. 2. Široká hudební 
nabídka a za 3. Pořádně si užít 
začátek léta. Ale těch důvodů 
je mnohem víc – všechny in-
formace lidé najdou na webu: 
www.pivovarske.cz.

Pivovarské slavnosti 
pokračují na podzim ve 
Velkém Březně. Proč?
Jedná se o Den otevřených 
dveří ve Velkém Březně s Břez-
ňákem. Uskuteční se 10. září 
od 12:00 do 22:00. Tahákem ve 
Velkém Březně budou Dalibor 
Janda, Elán revial, Divokej Bill 
revival, Stará škola.

Opět zajišťujeme kyva-
dlovou dopravu do Velké-
ho Března z Ústí nad Labem 
i z Děčína.  pr

GITA
 
 
Fena, kříženec, 
asi 50 cm vysoká. 

Má krátkou srst, černou s hnědými znaky 
na hlavě a nohou. Hnědé znaky jsou 
černě žíhané. Věk asi 10 let. Gita je klidná 
a hodná fenka. Hodí se k domku.

ANDY 
 
 
 
 

Pes, kříženec asi, 35 cm vysoký. 
Má střední, drsnější srst, tmavě šedé 
barvy se světlými znaky a malou bílou 
náprsenkou. Jsou mu 1–2 roky. Andy je 
přátelský a kamarádský psík. Hodí se 
k domku nebo i jako společník. 

TIM
 
 
 
Pes, kříženec, 

asi 35 cm vysoký. Má rozčepýřenou srst 
černé barvy a malou, bílou náprsenku. 
Věk asi 2 roky. Tim je přátelský a milý psík. 
Hodí se jako společník.

LILI
Fena, kříženec 
šarpeje asi 50 
cm vysoká. Je 
hladkosrstá, černá 

s bílou náprsenkou. Věk asi 2 roky. Lili je 
typická šarpejka, z počátku nedůvěřivá, ale 
jinak je v pohodě. S některými psy se pere. 
Hodí se jako společník.

MÁŠA
Fenka, kříženec, 
asi 30 cm vysoká. 
Je hladkosrstá, 
černá se žlutými 

znaky. Je jí asi 8–10 let. Máša je klidná, 
nenáročná a milá fenka. Zasloužila by si 
důstojně dožít, protože má v mléčné žláze 
neoperovatelné nádory. Nespíš by se 
hodila ke starším lidem s dobrým srdcem, 
kteří by jí poskytli na zbytek života domov.

ADÁMeK
 
 
 
 

Pes, kříženec, asi 30 cm vysoký. Má delší, 
zvlněnou srst bílé barvy. Jsou mu asi 3 
roky. Adámek je veselý, hravý, nekonfliktní 
pejsek. Hodí se jako společník.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

kontakt:
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Tábory DDM rodiče rozebrali
Zaměstnanci Domu dětí a mlá-
deže Ústí nad Labem se během 
letních měsíců nezastaví. Pro 
ústecké děti připravili řadu 
letních táborů. S některými 
vyjedou na dlouhodobé pobyty 
v přírodě nebo u moře, ale 
o mnohé se postarají v takzva-
ným příměstských táborech.

Zájem rodičů o to, aby je-
jich děti měly nějaký pro-
gram, je podle ředitele Jana 
Eichlera velmi velký. „Během 
prázdnin pořádáme 46 akcí, 
což je asi nejvíce v historii. Ve 
14 případech jde o pobytové 
tábory, zbylé jsou příměstské. 
Až na výjimky jsou všechna 
místa beznadějně obsazená. 

Některá již dlouhou dobu,“ 
uvedl Jan Eichler.

Ústecké děti tak čekají třeba 
letní tábory u moře v Chorvat-
sku a ve Španělsku. Připrave-
ný je i tradiční zálesácký tábor 
Klondike, ale i řada dalších. 
Hokejbalisté, kteří hrají pod 
hlavičkou DDM, mají letní sou-
středění v Doksech. Enormní 
zájem byl například o výtvarný 
tábor, kde se děti věnují umě-
leckým činnostem.

Během celého července 
i srpna se také zaměstnanci 
a spolupracovníci DDM posta-
rají o děti v takzvaných pří-
městských táborech, jejichž 
popularita rok od roku stou-

pá. Vedoucí se o děti starají 
během dne přímo v Ústí nebo 
okolí v době, kdy chodí jejich 
rodiče do práce. I zde je mož-
né vybírat z řady tematických 
táborů.

Obrovský zájem byl napří-
klad o inline tábor, během 
kterého se děti mohou pod 
dohledem instruktorů učit jíz-
dě na kolečkových bruslích. 
Vypsaných je osm termínů. 
Bruslit děti budou ve sportov-
ním areálu na Severní Terase 
vedle hotelu Máj. Na jiných 
táborech se děti budou moci 
učit základy horolezectví. Při-
pravené jsou i akce týkající se 
deskových her, tábor s hon-

bou za pokladem nebo zamě-
řený na hokejbal. 

Ačkoli jsou místa obsazená, 
šance podle Jana Eichlera stále 
existuje. V případě, že některé 
z přihlášených dětí vypadne, 
lze ho nahradit novým zájem-
cem. Aktuální informace lze 
získat na recepci DDM.  pr
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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.

letní slevy 

33%

• Křižíkova, Na Náspu, Na Sklípku, 
Janáčkova, Jungmannova 
dne 15. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 8. 6. 2016)

• Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 
dne 16. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 9. 6. 2016)

• Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
nedbalova, rembrandtova 
dne 17. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 10. 6. 2016)

• Mlýnská, Železná, U Tonasa 
dne 20. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 

(DZ bude osazeno nejpozději 13. 6. 2016)

• Masarykova směr dolů od Rondelu 
po šaldovu 
dne 21. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 14. 6. 2016)

• Masarykova směr dolu od Šaldové 
po londýnskou 
dne 22. 6. 2013 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 15. 6. 2016 )

• Masarykova směr nahoru od Londýnské 
po rondel 
dne 23. 6. 2016 od 7:00 do 16:00 
(DZ bude osazeno nejpozději 16. 6. 2016)
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Soutěž Naše město skončila
Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci se Zdravým městem 
Ústí nad Labem ocenil vítěze 
fotografické a výtvarné soutě-
že. Fotografická soutěž měla 
čtyři témata: Zvířecí obyvatel 
města, Místa, o kterých se 
neví, Dominanty města a Měs-
to kultury a sportu. Výtvarná 
soutěž s nádechem ochrany 
životního prostředí měla témat 
pět: Dobré skutky Ústečanů, 
Moje ústecké nej, Městskou 
dopravou na výlet, Můj oblíbe-

ný sportovec a Zdravý občan = 
Zdravé město. Fotografie i ob-
rázky se sešly úžasné a děti 
dokázaly, že město Ústí nad 
Labem je v očích naší nejmlad-
ší generace vskutku zajímavé. 
Na dílech byla zachycena 
krása hradu Střekov, lanovka 
i Větruše, ale také neopako-
vatelný pohled na Mariánský 
most. Ústecká nej byla také 
dílem soutěžících, kteří dokon-
ce jedno dílo nazvali Město 
k nakousnutí.  zu

Cyklobus bude opět v provozu
Využije víkendový provoz 
cyklobusu. Zdarma bude 
jezdit do 2. října o víken-
dech a svátcích. Odjezd je 
v 16:30 a 17:30 hodin ze 
zastávky Divadlo (zastáv-
ka cyklobusu u budovy 
Krajského ředitelství 
Policie ČR). Výstupní za-
stávky jsou Sociální péče 
a Orlická.  zu

Na kole jezděte jen s přilbou
Cyklistika celoevropsky nabývá na popularitě. Bohužel však s jíz-
dou na kole se pojí také nejedno nebezpečí, např. v podobě pádu 
z jízdního kola či kolize s jiným účastníkem silničního provozu. 
Podobným momentům se každý z nás snaží vyhnout, nicméně 
policejní statistiky dopravních nehod jsou neúprosné. Vypoví-
dají o tom, že i cyklisté bývají mezi vážně zraněnými, či dokonce 
usmrcenými. V posledních dvaceti letech je každou jedenáctou 
obětí dopravní nehody právě cyklista. A k vážné újmě může cykli-
sta snadno přijít i při jízdě mimo silnici. Jsou to sice případy, které 
ve statistikách dopravních nehod nenajdete, ale bohužel jich není 
málo. Ne náhodou se projekt, na kterém spolupracuje obecně 
prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR 
a dalšími partnery, jmenuje „Na kole jen s přilbou“. Pokud dojde 
k těžkému, či dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je ve třech 
ze čtyř případů zasažena právě hlava. Přitom ve dvou třetinách 
případů by bylo možné následky kolize zmírnit, neboť zranění 
hlavy jsou na místech, jež mohou být chráněna přilbou. Samo-
zřejmě kvalitní – schváleného typu – a řádně upevněnou. Němečtí 
a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smr-
telných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by 
bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu 
na jejich věk. Podobně vyznívají i české statistiky. V roce 2015 
nemělo 82 procent usmrcených cyklistů na hlavě přilbu. A i ti, 
kteří přežili, si s sebou nejednou nesou do dalšího života trvalé 
následky, např. v podobě psychických poruch nebo epileptických 
záchvatů. Cílem projektu je přispět ke snížení úrazů cyklistů, 
zejména těch se závažnými následky na zdraví. S našimi hlídkami 
se budete moci setkat od konce dubna do října po celé České re-
publice, a to nejen v horských oblastech, ale i dalších destinacích 
atraktivních pro cykloturisty. Využijte tohoto okamžiku ke krátké 
osvěžující přestávce, během níž vás naši spolupracovníci ochotně 
seznámí s kritérii, jak se bezpečně pohybovat na jízdním kole 
nejen po silnicích. Zdroj: nakolejensprilbou.cz  zu

s e r v i s

1 5

č e r v e n  2 0 1 6



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

MC
20

16
22

5
MC

20
16

22
3

Hlukoměr v kapse
AGC Acoustics App

Aplikace AGC Acoustics App je k dispozici 
v anglickém jazyce a lze ji zdarma stáhnout 

v iTunes App Store a v Google Play.
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AGC Processing Teplice a.s. 
www.agc-processing.cz – www.YourGlass.com

Bydlíte v domě na rušné ulici, blízko železniční tratě 
nebo vás obtěžuje hluk z vedlejších budov?

Uvažujete o výměně oken nebo chcete vytvořit tichý kout 
skleněnou protihlukovou příčkou ve vašem interiéru?

Nezapomeňte, že se nabízí řada zasklení s protihlukovou izolací, 
které pomáhají snížit hladinu hluku v domácnostech i na pracovištích. 
Není však snadné zvolit to nejlepší řešení. Aplikace Acoustics App 
od AGC nabízí uživatelům, aby si vybrali z řady běžných zdrojů 
hluku (štěkot psa, městská doprava atd.) a poslechli si, jak by tyto 
zvuky zněly při otevřeném okně. Zvolením konkrétního typu zasklení 
pak uživatel jakoby „zavře“ okno: k dispozici je devět konfigurací 
od jednoduchého protihlukového zasklení až k izolačnímu trojsklu. 
Vyzkoušejte funkci hlukoměru, kterou v sobě aplikace skrývá.


