zdarma
duben 2016
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Iva Ritschelová

Statistika
a nuda?
To rozhodně
není!
STRANY 8–9

REALITNÍ POHOTOVOST

S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

tel.: 603 887 221
info@sarto.cz
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí ml.
certifikovaný
realitní makléř

www.sarto.cz
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Prodáváte svoji nemovitost?
Nechte si poradit a zjistěte
online správnou cenu.

K U LT U R A

Letní kino
7/5 1400

více na www.zitusti.cz

29/4 1900
Ústecký majáles 2016

Pavel Brümer
vzpomínkový večer
k nedožitým sedmdesátinám
Pavla Brümera
Krissy Matthews Band
Radůza s kapelou
Todd Wolfe Band

Zámek Velké Březno

5/5 2000
12/5 1900
25/5 2000

Galerie Oko

Skanzen Zubrnice

Cesta kolem světa
výstava fotografií

do 25/4

od 9/5		 Miroslav Habr

Muzeum civilní obrany

30/4 1600–2200 Pálení čarodějnic
Zahájení turist. sezOny
1/5 900
a májová veselice
8/5 10–2000 I. ročník ústecké
prakiády
28/5 10–2000 Braný závod pro
veřejnost

14–15/5

Jarmark

Klub Doma
29/4		
7/5		

Hardcore party
Ústecký majáles
afterparty

Severočeská vědecká knihovna

Výstavy
29/3–12/4 15 let Ústeckého kraje
Velká Hradební 49
6/4–3/5
Poznej světové
dědictví UNESCO
W. Church. 3 + V. Hradební 49
6/4–3/5
Malý formát / výstava
tvorby E. Vágnerové / W. Ch. 3

Činoherní studio
17/4 19
19/4 1900
00

20/4 1900
21/4 1900
24/4 1600

Akce
18/4 1800

26/4 1900
27/4 1900

20/4–26/5 Ročníková výstava
1/6–28/6 Diplomky 16

19/4

28/4 1900

Zoo Ústí nad Labem

20/4

Galerie Emila Filly

Mezinárodní den země
Ptačí den v zoo
Světový den rodin
Po liščí stopě

23/4		
1/5		
15/5		
21/5		

16/4 19
21/4 1900
17/5 1900
21/5 1900

21/4
25/4

Dům kultury
00

20/4

Mandrage
Jarek Nohavica
Za úplňku
divadelní představení
Já JůTuber live

26/4
28/4
27/4

Národní dům
16/4 2000
21/4 2000
27/4 1900

Stoletá diskotéka
Demian Band
Roman Dragoun 60

29/4
30/4

Listování: Fotbalové
deníky / W. Churchilla 3
00
17
Velká cesta po
švýcarské železnici
W. Churchilla 3
1600 Povolání k předčítání:
lesník / W. Churchilla 3
1800 Daniel Petr: Straka na
šibenici / Velká Hradební 49
1800 Tvůrčí psaní s Adamem
Krupičkou / V. Hradební 49
1600 Angličtina hrou
s Elvírou / W. Churchilla 3
1700 Mali v souvislostech
W. Churchilla 3
1100 Seminář trénování
paměti / Velká Hradební 49
1700 Homeopatie: Léčení
chronických nemocí
a dětí / Velká Hradební 49
9–1800 Čarodejnická knihovna
W. Churchilla 3
1000–1300 Herní sobota / W. Ch. 3

4/5 1900
6/5 1900
10/5 1900
14/5 1600
17/5 1900
18/5 1900
19/5 1900
22/5 1700
23/5 1900
24/5 1900
25/5 1900
26/5 1900

R. Finger: Ledový hrot
William Shakespeare:
Zkrocení zlé ženy
Martin McDonagh:
Lebka z Connemary
Dennis Kelly: Sirotci
Astrid Lindgren: Ronja,
dcera loupežníka
Tomáš Vůjtek: Spolu
Martin McDonagh:
Osiřelý západ
Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO
Martin McDonagh:
Lebka z Connemary
Dennis Kelly: Sirotci
Zpráva o zázraku
Astrid Lindgren: Děti
z Bullerbynu / premiéra
R. Finger: Ledový hrot
Moliere: Misantrop
Arnošt Goldflam:
Hrůza v Brně
Astrid Lindgren:
Děti z Bullerbynu
Daniel Keyes:
Růže pro Algernon
Palahniuk: Klub rváčů
Lebka z Connemary
Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO

Mikulášovy prázdniny –
v Hraničáři
30/5 1900 Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO
31/5 1730 Antoine de SaintExupéry: Malý princ
Činoherní studio pro školy:
19 a 20/4 William Shakespeare:
Zkrocení zlé ženy
28/4		
Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO
Off program
25/4		
Jiří Schmitzer: koncert
50 let Porty
30/4		
North YOYO Contest

23/4
24/4
26/4
27/4
28/4
30/4

Hraničář

27/4 1700

28/5 1500

17/4
18/4
19/4
20/4

15
1930
1930
2000
00

21/4 1930
22/4 2000
24/4
25/4
26/4
26/4
27/4
28/4
29/4

1500
1930
1600
1930
1700
1930
2100

Příběh lesa / dílnička
Berlin Babylon
Aussig
Republic of Two a Děti
mezi reprákama
Mlčení jehňátek
Friday Jazz Night –
Wasserband
Fashion Revolution Day
Oh, Boy!
Elpida / pletení s babičkami
Mustang
Dny vědy a umění UJEP
The Illusionists
DJ Kim Young Su

Severočeské divadlo
17/4 1700
19/4 1900
20/4 1900
22/4 1900

Polovecké tance
Ondřej Havelka
a Melody Makers
Krásná Helena
Koncertní recitál
David Deyl 2016

1900 Dreams Come True
1500 Pohádka do dlaně
1900 Polovecké tance
1900 Giuditta
900 a 1130 Maryša
1700 Cikáni jdou do nebe

Muzeum
Akce
16/4 1500
19/4 1800
21/4 1700

28/4 1800
Výstavy
do 17/4
do 17/4
do 30/4
do 30/4
do 1/5
do 22/5
do 22/5
do 22/5
do 22/5
do 22/5
do 5/6.
do 3/7
do 3/7
do 31/12

Tenkrát na
severozápadě
Absolventský koncert
Ladislava Markvarta
Beseda s Janem Kačerem
a Ninou Divíškovou
Lucemburkové známí
i neznámí
Zlomená křídla
Tenkrát na
severozápadě
Rok 1945 v tisku
Město, ticho, krajina
Exponát měsíce
Klíše a Bukov na pohlednicích
Minerály Mostecké pánve
Genocida romů v době
2. světové války
Zlomená křídla
umění zabíjet,
umění dosídlit
Genocida romů v době
2. světové války
Holubí pošta
Země, lidé, hory
Staré pověsti české
Doba dřevěná…
doba minulá
Klaus Hostrmann –
Czech – Dialog s časem

Zabetonovanou díru na náměstí by jinde řešili. A razantně

Co je podle vás největším
problémem Ústecka?
Velký a velmi složitý problém
je vysoká nezaměstnanost.
Školy nám chrlí středoškoláky
i vysokoškoláky, ale začíná
se projevovat nedostatek
řemeslníků schopných odvádět kvalitní práci rukama.
Vytvořila se představa, že být
„jen“ vyučen, a tudíž pracovat
rukama je něco méně hodnotného.
Nedávno jsem měl možnost
prohlédnout si provozy firmy
Acier. Potřebovali by řemeslníky, svářeče a celou řadu dalších
profesí. Shání je marně. Myslím, že takových firem je více.
Mohl bych dále jmenovat
bezpečnost, nečistotu na chodnících a komunikacích, prostě
veřejných prostranstvích, kde
všude by mohli a měli naši velmi přizpůsobiví nepřizpůsobiví pracovat atd.

A jsem u druhého
vážného problému.
Neúměrná koncentrace cikánů. Vytvoření lokalit, kde
terorizují ostatní
občany svým hlučným chováním, kde
ničí byty a domy
a co hůř, ničí je beztrestně!
Jak byste to řešil?
Důrazně je nutil k dodržování
zákonů. Velmi by se mi líbil
švýcarský systém. Nárok na
podporu mají až po pěti letech
nepřetržité práce. Byty? Pravidelné kontroly stavu. Zjištěné
závady musí okamžitě odstranit. Neodstraní-li je, musí
odstranění zaplatit. Neudělá
ani to? Jde do kriminálu, dokud
škodu neodpracuje, a rodina jde bez jakékoli náhrady
z bytu. Nikoho nezajímá kam.
Myslíte, že tam mají tak zdevastované byty, jako je máme
u nás? Ani omylem. Po celou
dobu v Senátu se o něco podobného s kolegy snažím. Marně.
Už jsem vám říkal o osudu našeho zákona o veřejné službě.
Oni totiž Švýcaři mají velkou

výhodu. Nejsou v EU,
a mohou se tak hloupostem, které z Bruselu přicházejí, smát.
Podívejte se na to,
jaké, až nemravné,
výhody u nás cikáni
mají. Přesto jsme
stále kritizováni za
jejich diskriminaci.
Kritizovat nás si
dovolí i Američané.
Zrovna oni.
Je Ústí důstojná krajská
metropole ve srovnání
s ostatními městy?
To určitě je. Nemyslím si ale,
že by nebylo co zlepšovat.
To je vždy možné. V ostatních
městech, stejně jako u nás,
je to otázka financí. To jen
někteří z nás, kteří zde žijeme,
to nevidí, nebo nechtějí vidět.
Nevím, jestli by jinde trpěli tu
ohavnost na centrálním náměstí, jako tomu je u nás. Ano,
myslím tím tu zabetonovanou
díru v zemi v místech, kde byl
celkem hezký park. Tolik potřebná zeleň. Myslím, že ne, že
jinde už by to řešili a razantně. Mluvil jsem o nepořádku
a dalším. Přesto si myslím, že

ve srovnání s ostatními městy
by naše Ústí obstálo.
Vidíte v Ústí potenciál
nových projektů, třeba
i spolufinancovaných
z evropských fondů?
Určitě by takovým projektem
mohla a měla být stavba jezů
na Labi. Podívejte se, jak smutný pohled na Labe v letních
měsících je. Určitě by se našly
projekty dopravní infrastruktury. Uvědomujete si, že naše
krajské město, snad jako
jediné, nemá centrální autobusové nádraží? Víme, že za to
můžeme poděkovat bývalému
vedení kraje v čele s ODS, ale to
problémy cestujících nevyřeší.
Možná by se našly prostředky
na záchranu regionálních tratí,
jakou je Kozina nebo Švestková. Investice do životního
prostředí. Chybí rekreační
zázemí chabařovického jezera.
Kritickou vidím situaci v možnostech parkování, kde už není
prostor pro pozemní parkování,
ale ukazuje se nutnost parkovacích domů, ve světě již běžných.
Mám za to, že možností je celá
řada, jen je třeba nalézt vůli se
do jejich řešení pustit. pr

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka Datum vydání: 13. 4. 2016 Příští vydání: 14. 5. 2016 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 6. 5. 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: 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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Ústí nad Labem – Důstojnou
krajskou metropolí je Ústí nad
Labem podle senátora Jaroslava Doubravy (Severočeši.cz).
Ten bude svůj post obhajovat v podzimních senátních
volbách.

duben 2016
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Schody má zaplatit sbírka

Přispěli byste na schody
do šikmé věže?
Lucie Vorlíčková
27 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem
Angažuji se v pomoci zvířatům v nouzi
a ve schodech do šikmé věže bohužel
nevidím žádný přínos. Proto bych
nepřispěla.
Nicky Dangová
21 let, podnikatelka
Ústí nad Labem
Ano. Samozřejmě. Je to jedna
z nejhezčích památek našeho města.
Josef Ambrož
29 let, supervizor
Děčín
Pravděpodobně ne, nejsem spirituálně
zaměřen a věřím, že církev by našla
dostatek zdrojů, pokud by o to stála.
P. Hammrschmiedtová
27 let, teamleader
Ústí nad Labem
Určitě bych přispěla. Je to nádherná
památka našeho města a jsem ráda,
že ji máme.

Ústí nad Labem – Na přístup do
věže ústeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, která je
nejšikmější věží na sever od
Alp, se mají složit mecenáši
a veřejnost. Vlastní přístup po
schodech v sousedství věže
pak má navrhnout známý
český architekt Martin Rajniš,
který je třeba autorem poštovny na Sněžce. V současnosti je
výstup do věže obtížný, nelze
ho nabídnout veřejnosti.
S nápadem přišla Ústecká komunitní nadace. Vše je
zatím v počátcích. „Chceme
tomu, kdo na výstavbu přístupu přispěje částkou větší
než 25 tisíc korun, nabídnout
jméno na jednom ze schodů,“ uvedla Kateřina Valešová z nadace. Celkem prý bude
třeba asi 3,5 milionu korun.
Venkovní schodiště má mít asi
140 schodů. „Již jsme prodali osm schodů. Za peníze bude
udělána studie a zaměření,“
uvedla. Veřejná sbírka by podle ní měla být vyhlášena až
někdy koncem roku. Lidé do
ní budou moci přispívat libovolnou částkou.

Podle ředitele muzea Václava Houfka byly v minulosti
některé projekty na Ústecku
financované podobným způsobem. Například výstavba
výletního zámečku Větruše či
pomník bitvy u Chlumce. Ale
jiné, třeba stavba kostela na
Klíši, se naopak nepovedly.
Původní kostel byl založený v roce 1380, ale mnohokrát se přestavoval. Věž v roce
1945 vychýlily výbuchy pum
při americkém bombardování města. Její náklon je zhruba
dva metry. lu

SLOUPEK

Déjà vu
Je to tady. Zase.
Rozpadá se vedení města. Po
roce! Mělo by se
snad volební období v Ústí
zdrcnout do jediného roku?
Zajímavé je, že první povolební vláda v Ústí padla kvůli rozklíženému vítězi voleb
– hnutí Ano 2011. A stávající dostali do úzkých lidé z té
samé strany. Z hnutí, které má
jediného lídra (občas) s názorem – Andreje Babiše, a v regionech jen politické amatéry,
kteří neumějí vyjednávat, nemají zkušenosti a v podstatě
ani jasný cíl. Nutno podotknout, že v Ústí jim sekundovali i další, zkušenější.
A s příchodem nového politického hráče do komunální politiky se v tom Ústí plácá. Jenže Ústečanům je fuk,
kdo město vede. Hlavně,
aby fungovalo. Takže zastupitelé, není čas se konečně
na něčem dohodnout? Šanci máte už 20. dubna.
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

Teď pochopíte,
proč se ženy ani
auta nepůjčují

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.
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realcentrum cars s.r.o.

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

Ústí nad Labem – V Ústeckém kraji
začal fungovat projekt e-Health
umožňující v praxi elektronickou výměnu zdravotnické
dokumentace mezi Zdravotnickou záchrannou službou
Ústeckého kraje a nemocnicemi. Zdravotníci tak získají přístup k dokumentaci pacientů
při mimořádných situacích.
„Pacient mnohdy není schopen
poskytnout relevantní informaci o své předchozí anamnéze,
tak nám tento systém při zásahu velmi pomůže,“ vysvětlil
mluvčí ZZS Prokop Voleník.
Nyní záchranáři vše přečtou
na tabletu. Zatím vše funguje
s Masarykovou nemocnicí. lu

Soud potrestal
trmického zastupitele
Trmice – Trmickému zastupiteli
Marcelu Cichému ústecký
krajský soud udělil dvouletý
podmíněný trest s odkladem
na čtyři roky za podíl na
obchodování s drogami. Jeho
bratranec Ladislav Cichy má
jít do vězení na osm a půl
roku, další obviněný Pavel Kišš
dostal také podmíněný trest.
Soud nakonec trmickému
zastupiteli prokázal přípravu
obchodu, který se ale nakonec
neuskutečnil. lu

Politici zbrojí do boje o Senát
Ústí nad Labem – V Ústí nad Labem
jsou již známá první jména zájemců o Senát. Mnohé strany
již je oznámily nebo se na to
v nejbližší době chystají. Post
chce obhajovat současný senátor Jaroslav Doubrava z hnutí
Severočeši.
Kandidaturu oznámil i bývalý náměstek ústeckého primátora Martin Hausenblas,
kterého podporuje několik
politických subjektů, například PRO!Ústí. Za sociální
demokraty bude v Ústí kanditovat ředitel střední školy
a hudebník Vítězslav Štefl.

Komunisté nominovali právníka a vedoucího oddělení
v krajském odboru dopravy
Stanislava Körnera.
Občanští demokraté hodlají
do voleb vyslat bývalého starostu Jana Tvrdíka, ale toho
ještě musí schválit výkonná rada. Za TOP 09 by měla
kandidovat právnička Ilona
Tajhchnerová, ale její jméno
ještě strana oficiálně neoznámila. Hnutí ANO chce jméno kandidáta představit až
v květnu.
Před šesti lety se o křeslo
v Senátu na Ústecku utkalo

sedm kandidátů, Do druhého
kola postoupil Pavel Sušický
z ODS a Jaroslav Doubrava. Ten
v něm získal 55,97 procenta
hlasů. Od vzniku Senátu v něm
Ústecko zastupovali Oto Neubauer, Jiří Sušický a dvakrát
Jaroslav Doubrava. lu
Z námá jm é na
ČSSD – Vítězslav Štefl
KSČM – Stanislav Körner
ODS – Jan Tvrdík
PRO!Ústí, SZ – Martin Hausenblas
Severočeši – Jaroslav Doubrava
TOP 09 – Ilona Tajchnerová

Ústí zažilo hokejový svátek
Ústí nad Labem – Česká hokejová
reprezentace se hned dvakrát
představila ústeckým fanouškům. Celý týden zde byla na
soustředění a pak se na zimním
stadioně utkala s reprezentací
Německa. Při prvním středečním utkání se českému týmu
neobyčejně dařilo, zvítězil 7:2.
Němečtí hokejisté drželi se
svěřenci trenéra Vůjtka krok

v první třetině, kdy žádný gól
nepadl. Stačili ještě srovnat
po první brance Dočekala, ale
pak již se ukázala síla českého
týmu. V poslední třetině Němci dostali čtyři branky a dokázali dát jednu. Vše sledovalo
více než tři tisíce diváků.
Utkání si vyžádalo i mimořádná opatření. Parkoviště
u stadionu bylo zavřené, proto

automobily parkovaly všude
kolem. Diváci také prošli pečlivou prohlídkou. Utkání ale
bylo velmi klidné. lu

Natažená páska přes stezku zranila cyklistu
Olšinky – Vážná zranění způsobila videopáska, kterou někdo
mezi Olšinkami a Mariánským
mostem natáhl před cyklostezku vedoucí podél Labe.
Najel do ní pětačtyřicetiletý
cyklista, který kvůli tomu spadl z kola a zranil se. „Měl pravděpodobně zlomeninu pravého
loktu, zlomené pravé zápěstí

a naražené koleno,“ uvedl Jan
Novotný z městské policie, jejíž
hlídka na místo nehody dorazila jako první. Strážníci muži
zlomeniny zafixovali a počkali
na manželku zraněného, která ho pak odvezla do nemocnice. Případ si převzali policisté,
kteří pátrají po tom, kdo pásku
přes cyklostezku natáhl. lu

PaedDr. Petr Brázda, kandidát
KSČM pro krajské volby. Ve svém
profesním životě je především
učitelem, řediteloval ZŠ v Petrovicích, Předlicích a Krásném Březně.
Zakládal správní jednotku městský
obvod Severní Terasa (předseda
ObNV 4). Je zastupitelem Ústeckého kraje a Města Ústí n. L.

Město Ústí nad Labem potřebuje změnit
mediální obraz. Musíme dát najevo, že
tady nejsou jen aféry, vyloučené lokality
a problémy v zastupitelstvu. Žije tady
nebývale velké procento patriotů a od
těch by se měla městská politika odrazit.
Pochlubme se třeba špičkovými odborníky v Masarykově nemocnici, vynikající prací některých kateder univerzity,
podpořme sportovce, umělce, odborníky
různých profesí a propagujme jejich výsledky. Město se musí vymanit z dluhové
4

pasti a tady bude třeba apelovat na vládu,
pomoci může i kraj.
Určitě velkou úlohu musejí sehrát senátor, poslanci a krajští zastupitelé, zvolení
za ústecké volební obvody, bez ohledu na
to, jakou stranu reprezentují. Rád bych
z pozice krajského zastupitele pomáhal
městu, mému Ústí nad Labem, aby se stalo plnohodnotným krajským městem.
Gabriela Hubáčková, kandidátka KSČM pro krajské volby.
Poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
a stínová ministryně školství. Je
zastupitelkou Ústeckého kraje.

Naše školství má řadu problémů a rozhodně nepotřebuje další. Jenže ministerstvo školství se
rozhodlo hodit mu do cesty další překážku
v podobě inkluze. Má začít platit od září.

To, co se za inkluzí skrývá, může citelně poškodit potřeby žáků. A to jak žáků
běžných základních škol, tak i žáků, kteří vyžadují speciální přístup a jsou dnes
zařazeni do praktických základních škol.
Jsem zcela zásadně proti slučování těchto žáků s odlišnými potřebami do stejných tříd. Děti, které potřebují zvláštní
péči, se nyní mohou ve svém kolektivu realizovat, nikoliv být za otloukánky.
Nechme individuálně na školách míru
inkluze, jakou jsou schopné zvládnout
školy bez toho, aby to narušovalo kvalitní výuku. Každý případ je potřeba posuzovat individuálně. Jsou případy, kdy
by nevhodné zařazení žáka mohlo zničit jeho další rozvoj. Nechci být patetická, ale byl by to jednoduše ze strany ministerstva „zločin“ na dětech. Pro naše
školství, které se potýká také se šikanou
a dalšími nešvary, jež je nutné řešit, by
toto byla opravdu katastrofa. pr
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Ústí nad Labem – Pořadatelé
slíbili navýšit počet účastníků
šestého ročníku Ústeckého
půlmaratonu, který se letos
poběží 17. září. Do hlavního
závodu bude moci nastoupit
3600 běžců. Rodinného běhu
se může účastnit dva a půl
tisíce lidí, což je o 400 více
než loni. „Více závodníků by
se na tříkilometrový okruh
nevešlo,“ uvedl koordinátor
Tomáš Mirovský. O závod,
který obhájil zlatou medaili
IAAF, je tradičně velký zájem.
Město letos půlmaraton
podpoří 600 tisíci korunami.
Ústecký kraj pak dá o 200
tisíc více. Trasa závodu se

oproti minulým letům téměř
nezmění. V plánu je i tradiční
závod handbikerů. Hlavním

charitativním partnerem
závodu bude Nadační fond
Plamínek naděje. lu

Město potřebuje nové radní, není jich dost
Ústí nad Labem – V Ústí nad Labem není stále jasné, jak bude
vypadat rada města. Po odchodu Renaty Zrníkové a Yvety
Tomkové má rada jen čtyři
členy a může fungovat jen do
zastupitelstva, které bude 20.
dubna. Pak musí zastupitelé
zvolit alespoň jednoho nového
radního nebo všechny kompetence rady přejdou na ně.
Případně některými mohou
pověřit primátorku. Současní

radní se podle propočtů redakce mohou opřít jen o osmnáct hlasů, ale k prosazení
návrhů potřebují minimálně
o jeden více.
Primátorka Věra Nechybová
již svolala kulatý stůl, kterého
se účastnili její náměstci Jiří
Madar, Pavel Dufek a zástupci
PRO!Ústí, ČSSD, KSČM, ODS,
TOP 09 a nezařazených. Ti
mají návrhy tlumočit svým kolegům. „Sestavení rady města

věnujeme obrovskou energii
a rádi bychom zapojili všechny, kteří chtějí pracovat pro
občany a posunout město kupředu,“ uvedla primátorka
Nechybová.
Kromě jednání o doplnění
radních chce vedení města
dopředu projednávat body
předkládané v zastupitelstvu.
Cílem je pak jednání, která
se často protahují do nočních
hodin, zrychlit. lu

Modelky dělaly radost nemocným dětem
Ústí nad Labem – Zpestřit den dětem, které se
léčí v Masarykově nemocnici, přišla skupina českých modelek. Přivedla je sem Lenka
Taussigová Kocmanová, která pořádá tradiční
charitativní akci Krása pomáhá dětem. Výtěžek z ní jde právě na dětské oddělení ústecké
nemocnice. „Již jsme od vás dostali 3,5 milionu
korun,“ děkoval ředitel Krajské zdravotní Petr
Fiala. Letos díky modelkám nemocnice mohla
koupit přístroj, který pomůže dětem s kašlem.
Lékaři jim pomocí něho mohou odstranit hlen,
který nejde běžným způsobem odsát.
Modelky také dětem rozdávaly hračky a s některými se dlouze zapovídaly. Třeba s dívkou,
která se o víkendu v Tisé zřítila ze skály z výšky
deseti metrů, když přeskakovala mezi skalami.
„Já si nic nepamatuji,“ svěřila se. Prý ani to, jak ji
do nemocnice vezl vrtulník. lu

Geoinformatik
pracuje v Egyptě

Terasa a Neštěmice dostaly
10 milionů na investice

Ústí nad Labem – Člen katedry informatiky
a geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP Vladimír Brůna se v současné
době podílí na výzkumech českých egyptologů v Abúsíru. Konkrétně pracuje na
výzkumech přibližně 4500 let staré lodi,
kterou egyptologové objevili v minulém
roce. Vytvoří i trojrozměrný model, který
bude sloužit ke studiu pohřebiště i k prezentaci unikátního nálezu. lu

Ústí nad Labem – Ústečtí radní uvolnili téměř deset milionů korun na investice pro městské obvody Severní
Terasa a Neštěmice. První jmenovaný obvod za to
bude moci naprojektovat parkoviště ve Šrámkově ulici. Na to dostane dva miliony korun. O milion více pak
má stát lanové centrum. Radnice ho chce vybudovat
v Centrálním parku. Neštěmice dostanou 4,9 milionu.
Za ně plánují opravu několika chodníků. Pak opravu
povrchu nádvoří u zdravotního střediska v ulici Hluboká a parkoviště u ZŠ v ulici Hluboká. lu

Ústí bude mít
další asistenty
Ústí nad Labem – Díky dohodě
s úřadem práce ústecká radnice vytvoří pět dotovaných
pracovních míst pro pozice
asistenta prevence kriminality u městské policie. Celkem
jich tak ve městě bude devět.
Asistenti přispívají k posílení
preventivních opatření v oblasti přestupků, kriminality,
bezpečnosti či mezilidských
vztahů. Pomáhají i v krizových
situacích, dohlížejí na bezpečnost dětí v blízkosti škol,
upozorňují na nepřiměřené
chování nebo monitorují stav
veřejného prostranství. lu

Začne akce
Do práce na kole
Ústí nad Labem – Město Ústí nad
Labem se počtvrté připojilo ke
kampani Do práce na kole. Letos
se zaměří nejen na cyklisty.
V kampani budou soutěžit
dvou- až pětičlenné týmy, které
se zaregistrují do konce dubna
na stránce www.dopracenakole.cz.
„Letošní novinkou je možnost
registrace pro běžce, chodce, ale
i bruslaře, vyznavače skateboardů, longboardů a vůbec všech
šetrných způsobů dopravy, ale
i pro vozíčkáře,“ uvedl cyklokoordinátor Jaromír Veselý. lu

O park se postarají
noví „údržbáři“
Ústí nad Labem – O zeleň v Městských sadech se bude v příštích
letech starat společnost AVE
Ústí nad Labem. Vyhrála výběrové řízení, které město vypsalo, když dalo bývalému správci
výpověď. Za 7,5 roku město
zaplatí necelých 14 milionů korun. O fontány se v parku bude
starat společnost J&T Česká
republika. Město jí zaplatí přes
tři miliony korun. lu
INZERCE
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Robot pomáhá chodit

Ústí nad Labem – Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice
získalo přístroj pro roboticky
asistovanou rehabilitaci chůze. Jedná se o nejmodernější
variantu přístroje Lokomat
Pro za téměř 12 milionů korun,
který nemocnice zaplatila
i díky evropské dotaci. Podle
ředitele Krajské zdravotní Petra Fialy je přístroj zatím jediný
svého druhu v Česku. „V rámci
všeobecného zdravotního
pojištění zatím pro pojištěnce
Všeobecné zdravotní pojišťovny, i když doufáme, že i ostatní
pojišťovny se brzy k nasmlouvání této péče pro své pojištěnce přidají,“ uvedl. lu

více na www.zitusti.cz

Střekovu zase chybí místostarosta
Střekov – O všech důležitých
věcech městského obvodu
Střekov musí nyní rozhodovat
zastupitelé.
Na své zasedání se jim nepodařilo dovolit radu obvodu
a počet radních je pod zákonným minimem. Navíc se rozhodl rezignovat místostarosta
Viktor Malinkovič. Byl ve funkci jen několik týdnů.
Zastupitelé ani nesouhlasili s tím, že by část kompetencí nekompletní rady přešla na
starostu Miroslava Štráchala.
Štráchal uvedl, že je bude svo-

lávat podle potřeby. „Doufám,
že kolegové změní názor,“ řekl.
Podle něho nebude takové fungování radnice lehké. Zastupitel Jiří Železný uvedl, že není
možné dát starostovi takové
kompetence.
Malinkovič se rozhodl ve
funkci skončit z několika důvodů, jedním je podle něho
špatná personální situace na
radnici. Z ní v poslední době
odešlo mnoho úředníků. Starostu požádal, aby svolal mimořádné jednání zastupitelstva. „Odstoupím na tomto

jednání. Doufám, že to situaci
odblokuje,“ prohlásil. Střekovská radnice dlouhodobě
nemá tajemníka, který řídí
úředníky. Jeho funkci zastává
starosta. lu

Centrální radnice bude pořádat besedy
Ústí nad Labem – Centrální městský obvod se
rozhodl pořádat pravidelné besedy s obyvateli
jednotlivých čtvrtí, které pod tento městský obvod spadají. První z nich se uskutečnila v Předlicích, byl o ni zájem. „Chceme tímto zjišťovat,
co obyvatele konkrétních čtvrtí nejvíce pálí.

Na tyto problémy pak reagovat při řízení radnice i sestavování rozpočtu,“ uvedl místostarosta
Karel Karika. Obyvatelé si často stěžují třeba
na rozbité chodníky, nepořádek a další věci. Ne
všechny problémy řeší obvody, budou na ně ale
upozorňovat i magistrát. lu

Dům dětí a mládeže plánuje řadu zajímavých akcí
Ústí nad Labem – Na přelomu
dubna a května se ústecké
děti, které navštěvují Dům dětí
a mládeže Ústí nad Labem,
mohou těšit na velmi zajímané
akce. Na 20. dubna zde připravili například Česko-saský Den
Země. Jde o tradiční akci, která
dětem nabídne přírodovědně
zaměřené soutěže, různé hry
a atrakce. „Pokud bude hezké
počasí, budeme opékat i buřty,“
slíbil ředitel DDM Jan Eichler.
Již 14. dubna bude DDM uklízet
údolí Chuderovského potoka
v rámci akce Ukliďme svět. Přihlásilo se již na 200 účastníků.

Od 16. dubna je na stadionu
u rondelu připravená Dubnová jízda. Jde o sportovní a soutěžní odpoledne pro všechny
dopravní prostředky, spousta zábavy a odměn. Určeno je
dětem od 2 do 7 let na odrážedlech, tříkolkách, kolech i koloběžkách. Přihlásit je můžete
na predskolni@ddmul.cz nebo
telefonu 603 851 713. Stejná
akce je pak v plánu 14. května.
Od dubna také zahajují další kurzy keramiky – točení na
hrnčířském kruhu pro děti od
14 let a dospělé. Přihlásit se
lze do pondělního kurzu, který

zahajuje 25. dubna 2016, nebo
do úterního, který začíná již
19. dubna 2016. Oba kurzy jsou

v časech 17:15–19:30, poplatek
800 korun zahrnuje 8 lekcí.
DDM vyhlásil i oblíbenou výtvarnou a fotografickou soutěž
Naše město. Uzávěrka letošního již 23. ročníku je pro obě
části soutěže v pátek 13. května 2016. Podmínky a témata lze najít na internetových
stránkách DDM.
V domě dětí se budou konat také školní soutěže. Je zde
například připravené krajské
kolo Středoškolské odborné
činnosti. Školáci sem přijedou
měřit síly třeba ve fyzikální
nebo biologické olympiádě. pr

Ústí nad Labem – Od první dubnové
neděle je v prostoru Zanádraží
denně od 8:00 do 20:00 otevřen nový cyklopoint s pobočkou informačního střediska.
Je umístěn na strategicky
výhodném místě v blízkosti cyklostezky a vlakového nádraží.
Poskytuje služby především
cyklistům, turistům a ostatním
návštěvníkům města.
„Cyklisté si zde mohou například umýt a dohustit kolo,
svépomocí provést základní
opravy. K dispozici je tu nářadí a stojany na centrování kol,
seřízení převodníků, opravu
defektu a další drobné práce.
Náš personál je připraven poradit a pomoci,“ říká Miroslav
Harciník, ředitel Městských
služeb, které cyklopoint provozují. Je možné si zde koupit tře6

ba náhradní duši, nový řetěz
a další náhradní díly, mazací
prostředky a jiné potřeby. Sortiment se bude podle zájmu zákazníků doplňovat. Kolo si zde
budou moci cyklisté i uschovat za 20 korun na den. Pro
návštěvníky jsou samozřejmě

k dispozici toalety a za poplatek 30 korun si mohou zapůjčit
ručník a osprchovat se.
Pro návštěvníky jsou k dostání informační materiály zaměřené na turistiku, cyklistiku, pamětihodnosti, možnosti
ubytování, veřejnou dopra-

vu a jiné důležité informace
o městě a jeho okolí. Personál
komunikuje v anglickém a německém jazyce, může tak poskytnout informace a poradit
i zahraničním návštěvníkům
města. Využít je možno veřejný internet a wi-fi. Kávu, studené nápoje a základní občerstvení nabízí prodejní automat.
Cyklopoint s pobočkou informačního střediska je „první vlaštovkou“ služeb, nabízených v nebytových prostorech
v Zanádraží. I pro většinu
dalších prostor jsou již vybráni nájemci, kteří je budou
postupně zařizovat a otevírat. Bude zde také úřadovna
městské policie. Návštěvníci
se mohou těšit např. na kavárnu, prodejnu autorských triček
nebo IT techniky. pr
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Trmice se dohodly s lihovarem
Trmice – Vlastník trmického lihovaru Liberta
Energy je o krok dále, aby mohl továrnu na biolíh přebudovat a spustit ve zkušebním provozu.
Město Trmice se společností uzavřelo smlouvu o spolupráci, a končí tak dlouhé dohady.
Dokument řeší požadavky obyvatel Trmic vůči
provozovateli lihovaru. „Smlouva je výsledkem
dlouhých jednání. Obyvatelům Trmic poskytuje
záruky v případě, že by se při provozu lihovaru
objevily nějaké problémy. Nejde jen o zápach,
ale například i o hluk,“ uvedla trmická starostka Jana Oubrechtová.
Dohoda řeší, jak bude Liberta Energy v případě nějakých problémů postupovat. V nejcitlivější otázce zápachu se společnost zavázala,
že pokud by výroba obyvatele obtěžovala, bude
instalovat nápravná opatření a zároveň městu

platit dobrovolnou pokutu. Za každý nový případ se sankce automaticky zvyšuje. Město stáhlo odvolání vůči územnímu rozhodnutí, které se
týká rekonstrukce lihovaru. lu

O kotle je zájem
Teplice – Přesně 1 557 žádostí
dorazilo na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje kvůli kotlíkové dotaci. Zaměstnanci úřadu nyní všechny došlé
žádosti zkontrolují. Celkem
je pro Ústecký kraj na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva alokováno
162 milionů korun, nedostane
se tak nejspíše na všechny.
Podle požadavků MŽP by
mělo být do konce roku 2018
zrealizováno v kraji minimálně
1 080 projektů. lu
INZERCE

Stát přispěje zaměstnancům na dojíždění
městnání, který je bez práce
i kratší dobu, pokud o ni přišel, či přijde, v důsledku hromadného propouštění. V pracovní smlouvě musí být také
uvedeno konkrétní místo výkonu práce.
Výhodou je, že příspěvek
je motivační, lze to tak použít jak na nákup jízdenek, tak
třeba uhrazení ceny benzínu.
Použití se nebude nijak prokazovat. zu

štěm a místem výkonu práce
prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou,“ uvedla mluvčí úřadu
práce Kateřina Beránková. Příspěvek se neposkytuje na cestu za prací do zahraničí a bude
se vyplácet maximálně rok.
Požádat si o něj mohou
klienti, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 12
měsíců. Žádost může podat
také uchazeč či zájemce o za-
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Ústí nad Labem – Nezaměstnaným,
kteří si najdou práci mimo
své bydliště, nabídnou úřady
práce příspěvek na dojíždění.
Pilotní ověřování začalo v pěti
krajích včetně toho Ústeckého.
„Výše příspěvku se bude pohybovat v rozmezí od 1 000
do 3 500 korun měsíčně podle
dojezdové vzdálenosti. Přitom
minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě budou
tvořit žádosti, kdy mezi bydliINZERCE

SEZONA V AREÁLU
VĚTRUŠE ZAHÁJENA!
• Tenisové kurty a víceúčelové
hřiště na volejbal, nohejbal
a basketbal
• Zrcadlové bludiště s 26 zrcadly
a výstavní síní – na pokladně
k dispozici upomínkové
předměty (pohledy, turistické
známky, brožury Větruše, mapy,
přívěsky na klíče, magnetky)
i razítka: Karl Eichler a Bludiště
• Přírodní bludiště
• Vyhlídková věž
ve výšce 227 m n. m., 111 schodů
Adresa:
Fibichova 392, Ústí nad Labem
Otevírací doba:
duben až květen 900–1900 hodin
červen až srpen
900–2000 hodin
září až říjen
900–1800 hodin
listopad až březen 900–1700 hodin

vstupenek:
MC2016139

Předprodej
MC2016130

V bezprostřední blízkosti areálu se nachází pomník Karla Eichlera a historické
popraviště. Po zelené turistické značce
je možný výlet k Vaňovskému vodopádu
nacházejícímu se v národní přírodní
památce Vrkoč.
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Statistika a nuda? To rozho
Předsedkyně Českého statistického
úřadu Iva Ritschelová
již sice téměř šest let
pracuje v Praze, ale
doma je v Ústí nad
Labem. Vrací se sem
především na víkendy. Ze severočeské
metropole se stěhovat nehodlá. A nedá
dopustit na překrásné
okolí města.
vít lukáš

O statistice se říká, nebo zpívá, že to je nuda. Co je na tom
pravdy?
Nuda to rozhodně není. Když
vezmete jakékoli číslo, které
evidujeme, je za ním celá řada
zajímavých věcí. Třeba metodických. S ostatními zeměmi
a Eurostatem často vedeme
vášnivé debaty o tom, jaký
by měl být metodický postup
získávání a definice daných
dat. Nyní třeba máme diskuse
s Ministerstvem životního prostředí ohledně údajů o produkci odpadů. Táhnou se již přes
dva roky a jsou právě o metodice a o tom, jakým způsobem
se čísla získávají. A nakonec,
když ona čísla dokážete správně používat, tak dokážou lidi
dokonce pobavit.
Jak pobavit?
Kupříkladu dnes, kdy spolu
hovoříme, je 1. dubna – apríl.
Tušíte třeba, kolik lidí má
v České republice příjmení

Žert? Přesně 47. Nebo kolik
dětí se narodilo na apríla
v roce 2014? 293. Před nedávnem jsme udělali i hezkou
velikonoční infografiku. Třeba
o tom, kolik máme slepic, kolik
slepice v průměru snese vajec
a kolik jich průměrný Čech
zkonzumuje. Zkrátka když
víte, co statistika produkuje,
a dokážete ji použít, najdete
v ní spoustu zajímavostí.
To jsou zajímavé vtípky. Ale
kromě odborníků, dokáže
údaje statistiky nějak využít
i obyčejný člověk?
Vždy bude záležet na tom, co
vás zajímá a v jaké oblasti pracujete. Když někdo dělá třeba

v oblasti kultury, mohou ho zajímat údaje o tom, kolik do ní
plyne peněz. Spoustu lidí taky
zajímá, a někdy možná i zlobí,
když se řekne průměrná mzda.
Je to i o tom pochopit, co tento
pojem znamená a zda není
lepší používat raději medián.
Statistika tedy skutečně nabízí
širokou škálu užitečných informací pro každého.
Vy ale asi s těmi čísly přímo
nepracujete. Co vlastně obnáší vaše práce?
Konkrétní statistiky samozřejmě nezpracovávám. V průměrném týdnu trávím jeden den
poradami s místopředsedy
a vrchními řediteli. Jeden den

pak na jednání vlády. Ve zbývající dny například navštěvuji jednotlivé krajské správy,
kterých máme 14, nebo mám
porady s odbornými sekcemi
a diskutujeme o metodikách,
aktuálních problémech
a dalších věcech. Pracovně se
setkávám s ministry a představiteli jiných institucí. A v poslední době trávím hodně času
také s předsedy dalších úřadů
podobných našemu a diskutujeme spolu problematiku
služebního zákona.
Jak jsou naši statistici hodnocení třeba v rámci Evropy?
Podle průzkumů veřejného
mínění důvěřuje ČSÚ 62 %

MC2016137

INZERCE
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dně není!
občanů České republiky. To
je znak toho, že jsme velmi
důvěryhodná instituce. Pokud
vezmu evropské národní statistické úřady, tak neskromně
mohu tvrdit, že patříme do první třetiny těch nejlepších.
Ptám se záměrně, protože je
známý skandál z Řecka, kde
statistiky falšovali…
Řecko se stalo odstrašujícím
případem, když se přišlo na
to, že statistiky byly upravovány. Celá záležitost souvisela
s ohromnými politickými tlaky
na tamní statistický úřad.
U nás naštěstí žádné politické
tlaky na to, abychom upravovali nějaká čísla nebo makroekonomické indikátory typu
HDP, nebyly a nejsou. Na tom
se shodnu i se svými předchůdci ve funkci.
Říkala jste, že často jezdíte do krajů. Jaká je statistika
v Ústí?
Všechny krajské správy ČSÚ
jsou na velmi vysoké úrovni.
Ústecká je takzvaně velká
krajská správa, která data nejen zjišťuje, ale i zpracovává.
Také je tady velmi významné
oddělení statistiky životního prostředí, které jsem zde
v roce 1992 zakládala. A velice
dobře funguje.

ravska. Stejně tak v oblasti
znečištění životního prostředí.
Ale najdeme i pozitivní údaje.
Zdejší obyvatelstvo má například druhý nejnižší průměrný
věk, a to 41,2 let. Drží se tak
hned za krajem Středočeským.
A zajímavé také je, že na celkové rozloze chmelnic České
republiky se náš kraj podílí
téměř 60 %.

zaznamenala, že některé obory, o kterých jsme se za mého
působení na UJEP domnívali,
že budou růst, stagnují a není
o ně ze strany studentů takový
zájem. Naopak stále je zájem
o měkčí obory, jako například
ekonomické. Podle mě je
současný management UJEP
dobrý, ale stávající prostředí
mu práci moc neulehčuje.

V Ústí nad Labem bydlíte a dlouho jste tu pracovala. I jako rektorka UJEP. Jak
vzpomínáte na práci na univerzitě?
Samozřejmě vzpomínám ráda.
S univerzitou a akademickým
prostředím jsem stále spojena.
Jsem v celé řadě vědeckých
a správních rad. Hodně lidí
se ptá, co bylo lepší, zda být
rektorkou, nebo předsedkyní.
Je to obtížné srovnat. Rektor
má v podstatě stejnou zodpovědnost jako předseda, ale
když chce rektor rozhodnout
o investici, rozdělení rozpočtu
a dalších věcech, musí to projít
akademickým senátem. A jsou
momenty, kdy senát řekne ne.
Ovšem jako předsedkyně ČSÚ,
když rozhodnu, je zodpovědnost stále na mně. Z tohoto
hlediska je předseda mnohem
samostatnější.

Stále bydlíte v Ústí. Není to
pro vás handicap, pokud dojíždíte?
Nedojíždím každý den, mám
v Praze byt. Do Ústí vlastně dojíždím spíše na víkendy. Manžel zůstal v Ústí, ale na našem
vztahu se to nijak negativně
neprojevuje. Naopak. Shodli
jsme se dokonce na tom, že se
na sebe o to více těšíme. Loni
jsme oslavili 27 let společného
života. Syn už je také v Praze,
dcera odjíždí na Erasmus.

Souvisí to nějak s 25 lety Programu Teplice?
Ano, my jsme tehdy na tomto
programu spolupracovali
a loni jsme k němu uspořádali
konferenci. Program Teplice
byl ve své době velmi významný. Ukázal a dokazoval, jaký
vliv má znečištěné životní prostředí na zdraví obyvatelstva
nebo např. vývoj plodu. Chtěli
bychom, aby vláda znovu
investovala nějaké prostředky a po 25 letech se podobný
výzkum znovu realizoval a my
jsme mohli výsledky porovnat.
Daří se to?
Bohužel, potřebné prostředky
se zatím nenašly. Byť se o to
Akademie věd a Ústav zdravotnických informací a statistiky
stále zasazují.
Jsou nějaká statistická data,
kterými by byl Ústecký kraj
nebo Ústí nějak výjimečné? Ať
negativně nebo pozitivně.
Určitě vybočuje v údajích,
které se týkají míry nezaměstnanosti a vzdělanostní struktury. To je specifikum nejen
Ústeckého kraje, ale i Ost-

PROFIL

Když sledujete vývoj, kam se
podle vás UJEP ubírá?
Univerzity bohužel v současné době procházejí těžkým
obdobím. Je málo studentů,
což se projevuje na penězích,
které do univerzit přicházejí.
Několik let se také projednával vysokoškolský zákon,
který v konečné podobě není
úplně takový, jak ho univerzity
očekávaly. Také končí akreditační komise a bude zřízen
akreditační úřad a nikdo neví,
jak vlastně bude vypadat
a fungovat. Vedle toho jsem

Jaký je váš vztah k Ústí
a k regionu?
Narodila jsme se ve Varnsdorfu
a v Ústeckém kraji jsem vyrostla. O Ústí říkám, že jako město
nepatří k těm nejlepším, ale
má své kvality a také nádherné
okolí. Kdo zná okolí Ústí, tak
jistě ví, že je to jeden z momentů, který tady člověka drží.
Kromě toho je o mně známo, že
jsem velký regionální patriot.
Zapojuji se do velmi různých,
třeba charitativních aktivit.
Jakých například?
Několik let spolupracuji s dětským domovem na Severní
Terase a každý rok s ním
někam vyjedu. Letos v květnu
pojedeme na Dlouhé stráně
a já to sponzoruji. Když do
toho domova přijdete, zjistíte,
že děti odtamtud jsou skvělé.
I personál je nesmírně milý
a příjemný. Loni jsem požádala, aby děti namalovaly všechna roční období. Nakreslily
několik desítek nádherných
obrázků, ze kterých jsme pak
udělali výstavu a z vybraných
12 pak oficiální kalendář
ČSÚ. Zbytek si rozebrali naši
zaměstnanci, mnozí i poslali
domovu peníze. Vybrali jsme
40 tisíc korun. Děti také byly
u nás na ČSÚ zazpívat vánoční
koledy a byly úžasné.
Co děláte ve svém volném
čase, pokud tedy nejedete
s dětmi na výlet?
V tom mám rezervy. Když jsme
měli mladšího pejska, chodila
jsem s ním na dlouhé procház-

Iva Ritschelová
Narodila se v roce 1964 ve Varnsdorfu
a vystudovala Technickou univerzitu
v Liberci, kde i nakonec získala
titul profesora. Po studiu začala
pracovat na Sociálně ekonomickém
ústavu ČSAV v Ústí nad Labem, pak
na statistickém úřadě nebo tři roky
působila v Římě ve statistické divizi
Food and Agricultural Organization
UN. Poté se stala prorektorkou
a nakonec rektorkou UJEP, od roku
2010 stojí v čele ČSÚ.

ky. Nyní už je starší a nemůže.
Ráda ale dělám něco na zahradě a v posledních letech jsem
začala hodně číst. Klasickou
beletrii po večerech.
Post předsedy ČSÚ je velmi
významný. Uvažujete někdy,
co budete dělat v budoucnu,
pokud skončíte?
Každý si podobnou otázku
klade. Dosáhla jsem vysokých
postů, ale do důchodu mám ještě daleko. Samozřejmě budoucnost zvažuji. Nějaké představy
mám, ale to není do novin.
Váš předchůdce skončil jako
premiér…
Není tajemstvím, že jsem
několikrát dostala nabídku,
abych šla dělat ministryni
v několika oblastech. Vždy
jsem odmítla a myslím si, že
jsem udělala dobře. Politika
je věc velmi specifická. Jsem
téměř šest let předsedkyní
ČSÚ a za tu dobu se vystřídala
již čtvrtá vláda. Ale jak říká
klasik – nikdy neříkej nikdy.
MOJE NEJ

barva: modrá
jídlo: Váhám mezi
svíčkovou a moravským vrabcem.
hudba: country
číslo: všechna
politik: T. G. Masaryk
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Radůza vystoupí
v Nároďáku

Jaromír Nohavica vyprodal kulturák

Do ústeckého Národního domu
přijde písničkářka Radůza.
Vystoupí tu 12. května od
19:00 hodin. Můžete se těšit na
skvělé vystoupení originální
české skladatelky a interpretky. Informace o vstupenkách
získáte na telefonním čísle
475 221 025. zu

Řadu zajímavých kulturních
akcí připravilo na přelom dubna a května Kulturní středisko
města Ústí nad Labem. Bezkonkurenčně největší zájem
mají lidé o koncert Jaromíra
Nohavici v kulturním domě.
„Ten je již beznadějně vyprodaný,“ prozradil ředitel střediska
Ivan Dostál.
Na pořadu je ale i řada dalších akcí. Například pokračování představování blues-rockových zpěváků a kytaristů.

Umění zabíjet
v ústeckém muzeu
Zajděte si do ústeckého muzea
na výstavu Umění zabíjet.
Expozice bude přístupná do
12. května. Výstava představuje sérii 25 fotografií, které
jsou rekonstrukcí vybraných
masakrů německého civilního
obyvatelstva v Československu
v roce 1945. Autorkou kostýmů
je Jana Edrová. První květnové
dny 1945 přinesly okupovanému českému území vytouženou
svobodu. Zejména mezi koncem
války a Postupimskou dohodou, která podmínky vysídlení
Němců z českého pohraničí
upravovala, byly zavražděny
tisíce německých civilistů –
včetně těch, kteří se podíleli na
protinacistickém odboji. zu

Diváci se tak mohou těšit třeba
na Neal Blacka
s kapelou, Demian
Band a další.
Na konec dubna
je přichystaný velký koncert k životnímu jubileu skladatele, zpěváka
a klávesisty Romana Dragouna, na který se do Ústí chystají
nejslavnější brněnské kapely.
Dalším výročím, které si budou

moci milovníci hudby
připomenout, budou
nedožité sedmdesáté
narozeniny Pavla Brümera. Přijede jeho skupina Cadillac a přijdou
i lidé, se kterými hrál
ve Fešácích, a zazpívají
spolu dvacet jeho nejznámějších písní.
Pokračovat bude i cyklus
pořadů k letošní Portě, která
vyvrcholí 4. června koncertem
v Letním kině. pr

Zajděte si na skvělé představení Do dlaně
Naivní divadlo Liberec přiveze
do Ústí veršovanou pohádku
Do dlaně. Těšit se na ni můžete 24. dubna od 15:00 hodin
v Severočeském divadle opery
a baletu. Vstupné je od 50 do
100 korun. Veršovaná pohádka
o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem
jednoho užaslého člověka, před
kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni
dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní
Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro
je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se
umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád

lítá s hlavou někde v oblacích.
Roční doby spolu postupně
svádějí souboj o nadvládu nad
světem, ale ať dělají, co dělají,
ten boj má stejně vždycky
dopředu známý výsledek. Zato
příběh dvou sněhových vloček,
který se odehrává v průběhu
celého roku, svůj konec ještě
nezná. Vločky (obě se jmenují
Anežky), které v zimě přistály
na zemi, na jaře totiž roztály a v létě se pak
vypařily kamsi do vzduchu. Že by smutný konec
pohádky? Ale kdeže. Vždyť zima už je zase na
spadnutí a s ní padají na zem opět i dvě staré
známé sněhové vločky. zu

David Deyl zazpívá v divadle
V Severočeském divadle opery
a baletu vystoupí 22. dubna
rodák z Chlumce David Deyl.
Vstupné je od 340 do 390 Kč.

MC2016136

Na co se návštěvníci mohou
těšit, čím bude odlišný
od ostatních vystoupení?
Jedná se o koncertní recitál,
ve kterém zahraji všechny své
největší hity a písně, které lidé
znají z rádií, ale i úplné novinky. Recitál hrajeme ve složení
piano, nylonová kytara, cello,
baskytara a perkuse. Koncert
trvá hodinu a půl a užívám si
noblesního prostředí divadel a koncertních sálů. Také
fanoušky vidím rád v krásných
šatech či róbách. Je to přesně
to, co jsem si vždy přál. Krásné
prostředí pro můj koncert.
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Co chystáte v nejbližší době?
Připravuji projekt DD Covers,
ve kterém hrajeme s Václavem
Krahulíkem, virtuosem pocházejícím z Ústí nad Labem, který také působí na Pedagogické
fakultě UJEP, písně známé
například od Adele, Ten Sharp
a propojujeme je s klasikou. To
znamená, že lidé mohou slyšet
Adele featuring Chopin. Vše
vychází z klasiky a tak jsme
našli stejnou sekvenci od Ade-

le i u Chopina. Připravujeme
i speciální video, které budeme
natáčet na skále s nádherným
výhledem do údolí Labe. Víc
zatím neprozradím.
Kterou ze svých skladeb
máte nejraději?
To se nedá říct. Ale poslední
album je mému srdci nejbližší
a všechny písně na něm jsou
úžasné. Navíc Severočeská
filharmonie Teplice mě na
nahrávce doprovází famózně
a já všem hráčům tohoto tělesa moc děkuji a smekám před
jejich ujmem.
Co vás ve světě populární
hudby v poslední době nejvíce
chytlo?
Josh Groban má skvělé album
The Stages a také mě baví živý
záznam koncertu Tiziana Ferra.
Je to Ital, který má nádherné
písně a světovou zvukovou produkci, vřele doporučuji. zu
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Na jarmarku se představí 25 pivovarů
Květen patří v Ústí již tradičně
Ústeckému pivnímu jarmarku
malých a rodinných pivovarů.
Akce vypukne na Kostelním
náměstí v sobotu 14. května
v 10:00. Jde o celodenní akci,
která je určena velkým i malým,
pivařům i rodinám s dětmi.
Své pivařské umění přijedou
předvést zástupci 25 pivovarů. Vedle tradičních účastníků
představí svou pivní nabídku
i několik jarmarečních nováčků jako například Pivotéka
Království piva z Prahy, pivovar
Lobeč, Raven z Plzně nebo Blad
Flash z Prahy. Pivovar Na Rychtě si připravil „Jarmareční Mazel“. Světlý ležák 12° plzeňského
typu, vařený z dobře odleželého
českého sladu, ponechaného na
zásobě, právě k uvaření jediné
várky tohoto piva na jarmark.
Celý den bude připraven
program, kulturní a zábavná

představení pro malé i velké,
zajímavé pochoutky i řemeslné
stánky. Tradičně se uskuteční
odborná degustace ohodnocená MÁZEM Ústeckého pivního
jarmarku a slosovatelná anketa čtenářů Ústeckého deníku
o MÁZ Ústeckého deníku.
K pivnímu jarmarku patří
také charita a všechny zúčastněné pivovary věnují 0,50 Kč
z každého prodaného piva ústecké nadaci Plamínek naděje pro Tomáška Holuba, který
trpí svalovou distrofií, na koupi rehabilitačního lehátka na
cvičení.

Pořadatelé připravili bohatý
kulturní program. Mezi hlavní
hvězdy patří Bohouš Josef & Burma Jones, svižní NIL, Old Boys,
Lena Yellow, Marta & Rasputin,
The Boom a v rámci oslav 50 let
Porty skupiny Workers a 9431.
Akci uvede dětský sbor Koťata.
Na divadelní scéně vystoupí
Divadlo V Pytli, Sváťovo Dividlo, Pouliční divadlo IMP nebo
Flašinetář z Ostrova s kouzelníčkem. Připraveny budou také
dětské soutěže a atrakce, dětská výtvarná dílnička a další.
Celou akci dovrší After párty
v Pivovar Hotelu Na Rychtě po
22:00 s kapelou Nepit©h Band.
Detailní program najdete na
www.usteckypivnijarmark.cz
nebo na www.pivovarnarychte.cz. Informace k akci můžete
sledovat i na www.facebook.
cz/PivovarHotelNaRychte. pr

S eznam pivovar ů
1. Na Rychtě – Ústí nad Labem
2. Zámecký pivovar Chyše – Chyše
3. Rodinný pivovar Bernard –
Humpolec
4. Monopol Teplice
5. Labuť – Litoměřice
6. Křinický pivovar – Krásná Lípa
7. Purkmistr – Plzeň
8. Akciový pivovar Letiny
9. Vítek z Prčice
10. Belgická piva
11. Domácí pivovárek Velký Rybník –
Velký Rybník
12. Kocour – Varnsdorf
13. Berguell – Lobaü
14. Kahan – Most
15. Aldersbacher – Bavorsko
16. Rampušák – Dobruška
17. Suchdol – Praha
18. Starokladenský pivovar – Kladno
19. Chalupník – Perštejn
20. Mordýř – Dolní Ředice
21. Zloun – Louny
22. Přátelský pivovar Malešov
23. Pivovar Lobeč
24. Raven – Plzeň
25. Blad Flash – Praha

sout ě ž
Soutěžte s Mazlem na cestách
Oblíbený, již 4. ročník této soutěže běží celoročně. Oteplilo se, jaro v plném proudu
a Mazel s vámi může vyrazit na cesty. Soutěžní fotografie o 100, 75 a 50 piv
posílejte do 20. 9. 2016 na info@pivovarnarychte.cz.

Ústečany oblíbené místo odpočinku při cyklo vyjížďkách po
Labské stezce, místo vhodné
pro sportovní i soukromou akci
a v sezoně především kemp nejen pro cyklisty, se připravuje
na svou třetí sezonu 2016.
V kempu proběhly stavební
i interiérové úpravy. Na horní terasu přibyl bezbariérový vstup
po můstku od parkoviště, novou
podlahu i vymalování má restaurace. Provozovatel počítá na sezonu i s možností půjčení loděk
a šlapadla (to už u mola kotví
nyní) nebo kol. Lehkou úpravou
a čištěním projde bazének, chatky i horní toalety. Rozšíří se repertoár jídel. O víkendech se k hranolkům a klobásce přidá polévka,
šopský salát i gulášek. Od května
pak i špízky na grilu. Vše podle
přání a poptávky hostů!

Své brány otevře kemp oficiálně 30. dubna – na Čarodějnice, kdy se zde uskuteční
2. Charitativní běh s Plamínkem s následným opékáním
buřtíků. Během dubna bude
cyklokemp otevřen dle počasí,
a to především o víkendech
nebo v odpoledních hodinách.
Aktuální informace najdete
na facebookové stránce www.
facebook.com/CyklokempLodenice. Cyklokemp Loděnice
se těší na vaši návštěvu. pr

MC2016132

Cyklokemp Loděnice se chystá
na sezonu. Máte se na co těšit

Contours, fitness pro ženy, které opravdu chtějí

Proč jste se rozhodla cvičit
a navštěvovat Contours?
Vlivem prodělaných nemocí jsem velmi
přibrala a chyběla mi energie. Zkoušela
jsem nejrůznější diety, ale vždy přišel
jojo efekt. Styděla jsem se jít do smíšené

posilovny, proto mě nadchlo,
že Contours je fitko pouze pro
ženy a navíc známé osobním
přístupem trenérek.
Jak dlouho už v Contours cvičíte a jaké máte výsledky?
Cvičení v Contours se věnuji už půl
roku. Dala jsem si za cíl zhubnout
10 kilo. Tohoto cíle jsem nejen dosáhla, ale
také ho překonala. Mám o 20 kilo méně
a energie, kterou jsem vlivem nemocí
ztratila, je zpět. Cvičení v Contours mě
nastartovalo v osobním i pracovním životě,
ale také je to skvělý relax a hlavně zábava.

Co vás ve fitness Contours nejvíc baví?
Určitě ta pestrost. Můžu si zaběhat na
orbitreku, posilovat na strojích, účastnit
se skupinových lekcí na posilovaní problémových partií nebo i zdravotního cvičení.
Trénink zpestřuje i nepřeberné množství
cvičebních pomůcek jako TRX, kettlebell,
flowin, nově AQUA GYM v Městských
lázních a další. To, co se mi na Contours nejvíc líbí, je určitě ta přátelská
klubová atmosféra. Ženy si tu popovídají
a vzájemně se motivují. Oceňuji také
osobní přístup trenérek, které mi radí jak
se cvičením, tak se stravou. Při cvičení
kontrolují, zda provádím cviky správně,

a sestavily mi individuální plán s ohledem
na prodělané nemoci a mé cíle.
Kdybyste měla něco vzkázat čtenářkám Žít Ústí, co by to bylo?
Když vás život srazí na kolena, tak se
zvedněte, najděte novou motivaci a běžte
do toho. Když chcete, tak všechno jde! 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

MC2016133

„Nikdy není pozdě udělat
změnu. Je mi 50 let, prodělala jsem dvě onkologické
nemoci, ale nevzdala jsem
se. Teď jsem zdravá, o 20 kilo
lehčí a plná energie,“ vypráví
členka Contours fitness pro
ženy Alena Nekolová.
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V tajence najdete citát Josefa Čapka

INZERCE

INFORMACE Z AQUACENTRA

Mezinárodní den dětí
v AQUACENTRU Teplice

12

bíhat Týden dětí, který vyvrcholí 4. 6. 2016 společnou
akcí s Domem dětí a mládeže. Po celý Týden dětí bude
platit speciální zvýhodněné
vstupné, které bude následující: věková kategorie 6–15 let
může využít vstupu na tři hodiny za částku 70 Kč, ostatní
návštěvníci budou platit za
tři hodiny 90 Kč. Organizované skupiny z mateřských,
základních a středních škol
a učilišť mohou využít vstupného na dvě hodiny za 20 Kč.
Děti do 6 let mají vstup zdarma, a to po celý rok.
Při odchodu a při předložení účtu si dítě, žák a student může zatočit kolem
štěstí a vytočit malý dáreček
s překvapením. O speciální
vstupné si návštěvník musí
požádat na recepci a složit
minimální zálohu 200 Kč. pr

16.4. od 17:00

30.4. od 17:00*
* Čas a datum utkání se může změnit dle TV Přenosu

MC2016129

Přijďte nás podpořit přímo na stadion
MC2016124

Blíží se léto a pro děti vždy
zajímavý měsíc červen,
konec školního roku. V tomto
měsíci, a to v sobotu 4. června
2016 od 13,00 do 17,00 hod. se
bude konat v AQUACENTRU
v prostorách venkovního slunění „Mezinárodní den dětí“.
Tuto akci pořádá AQUACENTRUM ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže v Teplicích.
Pro děti bude připraveno velké množství soutěží a her na
suchu i ve vodě. Dále doprovodný program a samozřejmě
nebudou chybět odměny
a sladkosti za účast v soutěžích. Vstup pro účastníky
akce je zdarma, děti do 10 let
se mohou zúčastnit pouze
v doprovodu osoby starší 18
let. V případě nepříznivého
počasí se oslavy Dne dětí odehrají ve vnitřních prostorách
AQUACENTRA.
Oficiálně je samozřejmě
„Mezinárodní den dětí“ datován k 1. červnu, ale slavit
budeme v AQUACENTRU celý
týden tak, jako každý rok. Od
30. 5. do 5. 6. 2016 bude pro-

FK Teplice na stínadlech

duben 2016

KOMUNITY

Muzejní geoložka si na výstavu uřízla hlavu
V rámci nedávné přípravy
výstavy Minerály Mostecké
pánve si geoložka Muzea
města Ústí nad Labem Zuzana
Vařilová nechala uříznout
vlastní hlavu, aby umožnila
návštěvníkům výstavy alespoň
zprostředkovaně prožít radost
nad získáním zkamenělého
třetihorního kmene do sbírek

ústeckého muzea. Na výstavě,
která potrvá do 1. května, jsou
představeny nejen okolnosti
transportu části zkamenělého třetihorního kmene, ale
i některé jeho zlomky a to vše
vedle významného souboru
vědeckých mikrofotografií
Petra Fuchse a vedle množství dalších mineralogických

a geologických vzorků. To, že
nakonec muzejní geoložka
Zuzana Vařilová přečkala tuto
překvapivou událost ve zdraví,
dokládá i její aktivní účast při
převzetí významného souboru unikátní kolekce vzorků
dekoračních kamenů do sbírky
Muzea města Ústí nad Labem.
Muzeum města Ústí nad Labem

Ústecká rodačka na Miss rozbila korunku

Když jste v Obecním domě
slyšela vaše jméno a zjistila,
že jste Miss World ČR, jaký
to byl pocit?
Bude to znít jako klasická
odpověď, ale ono to snad ani
jinak zodpovědět nelze – ten
pocit je totiž nepopsatelný.
V ten moment, kdy uslyšíte své
číslo, nevíte, jestli tomu věřit
a co v ten moment dělat.

já, tak alespoň
ta korunka.
Korunka je
celá, nádherná
a hlavně moje,
a to navždy.
Ještě na místě
byla poupravena a tento
týden bude celá
opravená a v pořádku. Lucka Komorousová mě
ujistila, že její
tým českých špičkových zlatníků z Lucy Diamonds korunku
opraví. Jsem ráda, že mi zůstane
po celý život jako vzpomínka na
tento fantastický večer.

Pak spadla vaše korunka
a rozbila se. Co se vlastně
stalo a co s ní bude dál?
Byla to pouze shoda náhod a lavina emocí. Když jsem nespadla

V životopise píšete, že jste
z Ústí nad Labem, ale žijete
v Praze. Kdy jsme se odstěhovala a kde jste doma?
V Ústí nad Labem jsem naro-

Titul Miss World ČR a tím i druhé místo v soutěži Česká Miss
získala dívka narozená v Ústí
nad Labem Natálie Kotková.
Známá je nyní hlavně tím, že se
jí podařilo rozbít diamantovou
korunku, kterou dostala.

dila, dětství jsem
prožila v České
Lípě a v Liberci
žiji od sedmé třídy.
Máme tam s rodiči
domeček, kam se
ráda vracím. Doma
jsem jednou nohou
v Liberci a druhou
nohou v Praze.
Jaký je váš vztah
k Ústí a vracíte se
sem?
Kromě toho, že jsem se tam
narodila, a je tak v mém srdci,
nemám na Ústí žádné vzpomínky.
Už víte, co vás čeká příští
měsíc, a jak se těšíte?
Popravdě toho bude hodně a nemůžu jmenovat přímo, ale na
všechno se moc těším. Převážně
jej strávím přípravami na světovou soutěž Miss World. zu

Bledule na výletě
Zájemci si užili botanickou
exkurzi nazvanou Bledule pod
Trojhorou. Akce se uskutečnila
3. dubna a byla zaměřená na
rozkvetlou nivu Trojhorského
potoka u Třebušína s bohatými
porosty bledulí, ladoněk, křivatců, sasanek, dymnivek a dalších druhů časného jara. Výlet
pořádala Severočeská pobočka
České botanické společnosti ve
spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích. zu

Děti ze ZŠ Stříbrnická
slavily ve skanzenu

Ve skanzenu v Zubrnicích jsme
se dozvěděli, jaký je význam
Velikonoc, jak se slavily v minulosti a jak dnes. Ozdobili
jsme zde 10. března vajíčka,
vyrobili zápich do osení, viděli,
jak se plete pomlázka. Nejvíce
se nám líbilo pečení jidášků.
Co jsme si upekli, to jsme také
ochutnali. Nakonec jsme si
nakoupili v malém obchůdku
a jeli zpátky do školy. Výlet se
nám moc líbil. ZŠ Stříbrnická

Letní kino bude letos plné Pálení čarodejnic v podzemí
Zaměstnanci Kulturního střediska města Ústí nad Labem
v posledních týdnech intenzivně pracují na přípravě sezony
v Letním kině. Podle ředitele
Ivana Dostála jsou na rozlehlý
areál sice omezené prostředky, ale i tak bude během roku
místem řady významných
kulturních a společenských
akcí. Na tři dny se sem vrátí
i promítání filmů.
Středisko nechalo udělat
v areálu odborný dendrologický průzkum stromů kvůli bezpečnosti návštěvníků. „Odborníci řekli, že deset stromů je
nutné pokácet. Další jsme museli nechat odborně ošetřit,“
uvedl Ivan Dostál.
V areálu je nutné také shrabat tuny listí a opravit škody.
„Bohužel se stále potýkáme se
škodami, které nám zde udělali
různí vandalové,“ řekl Dostál.
Promítání v režii Kulturního
střediska se sem vrátí od 16.
do 18. května. Bude zde totiž
k dispozici aparatura, na které se mají promítat přenosy
v mistrovství světa v hokeji.

Užijte si Pálení čarodejnic
aneb les plný čarodejnic v Ústeckém podzemí – muzeu civilní obrany. Akce se uskuteční
30. dubna od 16:00 hodin.
Muzeum najdete v Žižkově
ulici v Ústí nad Labem. Vstup
je 30 korun. Pro ty, kdo přijdou v čarodejnickém převleku, je zdarma. Na programu
bude stavění májky, atrakce pro děti – gyroskop, přehlídka dopravních prostředků čarodejnic a jejich módní

přehlídka, soutěž o čarodejnické řidičáky. Ochutnat můžete míchané koktejly pro
děti i dospělé. Nebude chybět
ohnivá show, tombola a ohňostroj.
Hned 1. května proběhne na
stejném místě Zahájení turistické sezóny s májovou veselicí. Na programu bude slavnostní otevření nové turistické
stezky do Ústeckého podzemí –
muzea civilní obrany. Pro děti
zahraje Sváťovo divadlo. zu

Představení v Domě kultury
Areál bude také plný tradičních akcí. Vrací se sem hlavní
koncert letošního 50. ročníku Porty. Různí organizátoři si
pak areál pronajímají na kulturní akce, například koncert
Michala Davida, Labské léto,
Pivovarské slavnosti, UL-let či
Majáles. Diváci se také mohou
těšit na hudební pořad se známými českými kapelami. pr

Vychutnejte si v ústeckém
Domě kultury komedii Za Úplňku.
Představení pořádá Junior
Aréna a těšit se na něj můžete
17. května od 19:00 hodin.
Absurdní divadelní komedie
se odehrává v jednom divadelním baru ve chvíli, kdy na jevišti probíhá představení a venku
na obloze svítí měsíc v úplňku.
Do baru přicházejí herci, kteří
zrovna nejsou na scéně, jejich
rodinní příslušníci, ale také nezvaní návštěvníci. A protože ve

městě zrovna probíhá vojenské cvičení, objeví se v divadle
i snaživý plukovník české armády a zmatený americký generál.
Jejich přítomnost vyvolá celou
řadu absurdních situací, které
se divadelní barmanky snaží
udržet v takových mezích, aby
nemuselo být přerušeno představení. Ale když do baru přijde
ještě těhotná žena a nekompromisní policista, vypadá to, že
veškerá snaha o záchranu představení je marná. zu
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Tip Jana Kvapila
Velká část aktivit
ústeckého spolku
Středohoří sobě se
točí kolem barokní
kapličky svatého Víta
v Sinutci u Libčevsi. A největší slávu
si toto místo již po
deset let užívá při
Svatomarkovském
procesí, které se letos
koná 23. dubna. O co jde?
Svatomarkovské procesí je
svérázný duchovní happening, procházka rozkvetlou
krajinou, ochutnávkou
skvělých bioproduktů ze
Zámeckých sadů v Chrámcích, nesením a snězením
svatomarkovského perníku,
koncertem (letos Dity Hylma-

rové), povídáním
o stromech s lidmi
z CHKO a letos mimořádně i duchovně dadaistickými
hrátkámi. Nesmím
samozřejmě zapomenout na zpěv
barokních písniček s Michalem
Pospíšilem. A skvělá
zpráva na konec – letos po
dlouhé době nemusíme z Ústí
vypravovat speciální autobus,
protože se konečně rozjela
Švestková dráha. Tak takto
trávím již přes deset let jednu
z posledních dubnových sobot a doufám, že ještě nějaké
desetiletí to vydržím.
Jan Kvapil, Středohoří sobě

Ve Všebořicích bude nová ulice
Ústí bude mít ve Všebořicích novou ulici. Pro občany tak bude
lepší orientace umístění dvoru, jehož adresa bude lehce dohledatelná v mapách. Nová ulice by se mohla jmenovat Ke Sběrnému
dvoru. Po schválení bude pro občany lepší orientace umístění
dvoru, jehož adresa bude lehce dohledatelná v mapách i pomocí
navigace. zu
INZERCE

• Jizerská, parkoviště J. Zajíce
dne19. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude umístěno nejpozději 12. 4. 2016)
• Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č.p.3
dne 20. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude umístěno nejpozději 13. 4. 2016)
• A. České, Dvojdomí, Dr. Horákové,
Přemyslovců
dne 21. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude umístěno nejpozději 14. 4. 2016)
• Žežická
dne 22. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude umístěno nejpozději 15. 4. 2016)
• J. Zajíce, V Klidu
dne 25. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude umístěno nejpozději 18. 4. 2016)
• Na Popluží, Ostrčilova, H. Kvapilové,
Sládkova, U Panského Dvora
dne 26. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ budou osazeny nejpozději 19. 4. 2016)
• České Mládeže, Resslova od České
mládeže do Slepé, Bezručova od Resslovy
k Palachově včetně spojek
dne 27. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ budou osazeny nejpozději 20. 4. 2016)
• Pasteurova, Resslova od Č. mládeže
k Palachově, Thomayerova, U Nemocnice,
Herbenova, V Zahrádkách, Pod Holoměří
dne 28. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 21. 4. 2016)
• Bří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova,
Kosmova (všechny od Bří. Čapků k Všebořické)
dne 29. 4. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 22. 4. 2016)
• Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou,
Poláčkova
dne 2. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 25. 4. 2016)
• Kmochova, Kmochova ke škole,
Malátova, Pincova

dne 3. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 26. 4. 2016)
• Rabasova, Šrámkova u MŠ
dne 4. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 27. 4. 2016)
• Picassova, parkoviště p.č. 697/87 k. ú.
Mojžíř, Na Výšině, Ryjická, Tři Kříže, Akátová
dne 5. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 28. 4. 2016)
• U Radnice, Studentská, Májová,
Milešovská, Jánského, Turistická, Národní,
Sibiřská a parkoviště u č.p. 372
dne 6. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 29. 4. 2016)
• Presslova, Sienkiewiczova,
Hornická ke Staré, Červený Vrch
dne 9. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 2. 5. 2016)
• Králova Výšina, Pod Školou, Lisztova,
Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické Nivy
dne 10. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 3. 5. 2016)
• Emmy Destinové, Koněvova, Hornická
od Staré, Stará od Masarykovy k Na Spojce
dne 11. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 4. 5. 2016)
• V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou,
Baráčnická, V Podhájí, Vinařská v sídlišti
dne 12. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 5. 5. 2016)
• Tolstého, Sokolská, Barrandova, Ke Hradu
dne 16. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ bude osazeno nejpozději 9. 5. 2016)
• Purkyňova, Puškinova, Kolárova, Žukovova
u č.p.75,77, Rozkošná, Máchova, Kořenského
dne 17. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ budou osazeny nejpozději 10. 5. 2016)
• Obvodová, Čechova, Rozcestí
dne 18. 5. 2016 od 7:00 do 16:00
(DZ budou osazeny nejpozději 11. 5. 2016)

S voz odpadu v ústí nad labem

603 267 228

www.asdisk.cz

Řidičská oprávnění všech
skupin a školení řidičů.
Řidičský průkaz
skupiny B – 5500 Kč

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice

v týdnu od 18. 4.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky

v týdnu od 25. 4.
Severní Terasa, Dobětice 

v týdnu od 2. 5.

Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

v týdnu od 9. 5.
Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí
na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek
budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému
pracovníkovi.
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
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Stříbrníky: Na Louži 17:25–17:45
Dobětice: Rabasova 17:50–18:10
Šrámková 18:15–18:35
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
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

duben 2016

SERVIS
INZERCE

C entrum pro zvířata v nouzi při Z oo Ú stí n . L .
Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Deny
Bety
Pes, kříženec asi
Fena, kříženec
55 cm vysoký.
německého ovčáka
Věk asi 2 roky.
asi 50 cm vysoká.
Má střední srst,
Má krátkou srst,
rezavé barvy. Deny
vlkošedé barvy
je temperamentní,
s pálenými znaky.
veselý pes. Nemá
Věk 5 let. Bety je
rád jiné psy – pere se. Potřeboval by trochu klidná, zpočátku nedůvěřivá fenka, když si
vychovat. Zvyklý u domu se zahradou.
zvykne, je milounká. Hodí se k domku.
Filípek

Sára
Fena, plemeno
Kocour asi 5 let
bernský salašnický
starý . Má rezavopes, asi 60 cm
bílou barvu. Filípek
vysoká. Má střední
je mazlivý a klidný.
srst, černou
Hodí se jako
s bílou náprsenkou a pálenými nohami.
společník.
Věk asi 5 let stará. Sára je milá, přátelská
a dobrácká fenka. Hodí se k domku.
Micinka

Kočička asi 8 měsíců stará.
Má želvovinovou barvu. Micinka je hodná,
mazlivá a bezproblémová.
Hodí se jako společník.

LET

4033 %

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

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

Jack
Pes, plemeno
Jack Russel teriér.
Je hladkosrstý,
barva tricolor. Věk
asi 8 let. Jack je
temperamentní,
veselý, trochu
tvrdohlavý, typický teriér. K lidem
kamarádský, ale nemá rád jiné samce.

MC2016122

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

MC2016121

Kontakt:

JARNJÍARNÍ
VY VY
E SLE SLE
M
Í
V
A
L
S

JAKÝ JE ÚSTECKÝ HOKEJ?
Nedůvěryhodný? Chudý? S pošramocenou pověstí? Opovrhovaný?
Zpolitizovaný? Ne, Slovan je sice
předmětem vášnivých diskusí veřejnosti, politiků, médií, partnerů, ale
v současné době je to sebevědomý
klub se skromným rozpočtem a výbornou partou lidí, která táhne za jeden provaz. I v těchto podmínkách
dokázal Slovan ve WSM lize to, co
nikdo nečekal.

autor fotografií: Sporty Ústí

větší problémy. I s malým počtem
hráčů nakonec ale Slovan dokázal
sehrát s Jihlavou vyrovnanou bitvu.
A najednou skoro s odřenýma ušima možnost zahrát si o postup mezi
první osmičku, vyřazení regionálního rivala z Kadaně a start v play off
z osmého místa, proti největšímu favoritovi, Jágrovu Kladnu. Cíl splněn!
A pak šok pro celou českou hokejovou veřejnost: Drtíme je! Vítězíme!
Vyřazujeme ambiciózního vítěze
základní části 1. hokejové ligy ČR.
Kladno truchlí, Jihlava se bojí!
Moc nescházelo. Ještě mít dva až tři
útočníky, které si v průběhu soutěže
z Ústí stáhly na posílení jejich mateřské kluby, a Jihlava by s Ústím měla

MC2016138

Tým složený z hráčů všech věkových
kategorií od mladých talentovaných
juniorů až po dosluhující, téměř čtyřicetileté veterány. Ale: dobrá parta
chlapů se skromnými a pracovitými
trenéry i nadšenými manažery.

Tisíce Ústečanů viděly v březnu parádní hokej, město zažilo euforii.
Takže odpověď na otázku v titulku:
PR
KRÁÁÁSNÝÝÝ !!!
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