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

Vojtěch Šeda

Jako malý
kluk jsem
se málem
utopil
STRANY 8–9

Zprávy
Obchody v Zanádraží
zaplní první zájemci
STRANA 3

Ekonomika
Trmice mají
připomínky k lihovaru
STRANA 7

K U LT U R A
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Nebuďte sami
Seniorů je
v Česku víc
a víc. V roce
2050 dokonce
třetinu populace budou tvořit
lidé nad 65 let. A roste
i počet těch seniorů, kteří
balancují na hranici chudoby. Letošní valorizace penzí
v podobě čtyřicetikorunového navýšení asi nikoho nespasí. A tak si lámou hlavy
expertní skupiny, úředníci
i politici, jak to udělat, aby
se penze zvýšily důstojně
a přitom se ze státního
rozpočtu nemuselo navíc
vykutálet pět, šest miliard.
O tom ale někdy jindy…
Stáří totiž jen o penězích
není. Senioři si zaslouží pozornost a úctu. A tak je fajn,
že se po letech vrací do Ústí
institut městské rady seniorů. Ta by měla shromažďovat informace o potřebách
dříve narozených a vycházet jim vstříc, pomáhat a radit. A taky umožnit seniorům, aby se mohli setkávat,
malovat, vyšívat, učit se
pracovat s počítačem… prostě mít místo, kde si mohou
popovídat, cítit se být potřebnými anebo jen nebýt
sami. A o tom to asi je.
Nebuďte ve 2016 ani
vy sami :)

Martina Seewaldová
šéfredaktorka

více na www.zitusti.cz

K U LT U R N Í P Ř E H L E D
Plesy v Ústí
Dům kultury
30/1 Ples všech Ústečanů
5/2 SZŠ Zdravotní – zubní technik
6/2 Ples Ústeckých Patriotů
7/2 Asijský lunární rok
12/2 Gymnázium Jateční
13/2 Gymnázium – ples jen v restauraci
19/2 Společenský večer SŽDC
20/2 SPŠ Stavební
27/2 UJEP – Dubinská
4/3 Obchodní akademie
5/3 p. Pém – Bál na kolejích
11/3 Gymnázium dr. Šmejkala
12/3 SPŠ Resslova
19/3 Ples sportovců
25/3 Strip show – CALIMEN
26/3 Romský ples
Národní dům
24/2 Sportovec roku
26/2 Ples O2
4/3 ples OA Keplerova
Kam vyrazit na Ústecku
Zámek Velké Březno
do 25/4 Cesta kolem světa
výstava fotografií
Galerie Oko
do 5/3		
Čtvero ročních období
Informační středisko
do 31/1 Architektonická soutěž
Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
do 24/2 Jiří Bartůňek – Minulost je Past
Zoo Ústí nad Labem
28–31/1 Pololetní prázdniny
7/2		 Masopust v zoo
13–21/2 Jarní prázdniny v zoo
Dům kultury Ústí nad Labem
29/1 2000 Maturitní ples Dr. Šmejkala
30/1 2000 XIX. Ples všech Ústečanů

25/2 1900 Malina Brothers koncert
30/3 2000 Kryštov
Národní dům Ústí nad Labem
10/2 2000 Antidiskotéka Jiřího Černého
12–13/2 49. Střekovská kamera
17/2 2000 Lenka Dusilová
20/2 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
16/3 2000 Karel Plíhal
Skanzen Zubrnice
31/1		 Masopust
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 9/2		
Letem světem / Velká hradební 49
do 1/3		
Sklo a sklo podruhé / W. Ch. 3
do 29/2 English is easy / W. Churchilla 3
do 29/2 Jiří Reissig – Lidé, co jsem
potkal (na svých cestách…)
10/2–8/3 Jak ztratit další generaci
Velká Hradební 49
každý čtvrtek, 1600 Open english club
Velká Hradební 49
Akce
2/2 1700 Izrael / W. Churchilla 3
3/2 1500 Herní odpoledne / W. Church. 3
3/2 1700 Malajsie / W. Churchilla 3
4/2 1630 Zachycování a ukládání co2
W. Churchilla 3
9/2 1700 Pod jižním křížem / W. Church. 3
10/2 1630 Čte táta honza mužík / W. Ch. 3
16/2 1700 Tour to armenia / W. Church. 3
22/2 1600 Angličtina hrou / W. Church. 3
23/2 1700 Tragedie české expedice
peru 70 v Andách / W. Church. 3
23/2 a 25/2 1100 Seminář trénování
paměti / Velká hradební 49
24/2 1700 Peking / W. Churchilla 3
25/2 1800 Čteme? čteme! IV. / W. Church. 3
29/2 1800 listování: Kafe a cigárko
Činoherní studio (Varšavská, Střekov)
2/2 1800 Franz Kafka: Zámek / v Hraničáři
3/2 1000 Franz Kafka: Zámek / v Hraničáři
3/2 1900 Chuck Palahniuk: Klub rváčů
5/2 1900 Cestopisná debata s projekcí
6/2 1900 Molière: Misantrop
7/2 1500 Činoherácký masopustní rej
9/2 1900 Daniel Keyes:
Růže pro Algernon

11/2 1900 Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO
12/2 1900 Arnošt Goldflam:
Hrůza v Brně
13/2 1500 Antoine de Saint-Exupéry:
Malý princ
13/2 1900 Dennis Kelly: Sirotci
20/2 1900 Ingrid Lausund: Benefice
aneb Zachraň svého Afričana
21/2 1600 Golem / Střekov, Divadelní zkušebna
27/2 1900 Reto Finger: Ledový hrot
1/3 1900 Reto Finger: Ledový hrot
Severočeské divadlo
27/1 1900 Já Francois Villon
30/1 1600 Il Trovatore / koncertní provedení
31/1 1500 Gulliverovy cesty
2/2 1900 Pygmalion
4/2 1900 Lovci perel
6/2 1700 Labutí jezero
7/2 1500 Sůl nad zlato
8/2 900 Sůl nad zlato
9/2 1900 La Traviata
10/2 1900 Giselle
12/2 1000 Někdo to rád
16/2 1900 Cikáni jdou do nebe
26/2 1900 Giuditta
28/2 1700 Giuditta
29/2 1900 Caveman
Muzeum
Akce
6/2 1500 Tenkrát na severozápadě
10/2 1700 Flóra a vegetace
českosaského Švýcarska
13/2 1000 až 1600 Bitva 1126
18/2 1700 Minerály mostecké pánve
17 a 18/2 1000–1200 a 1300–1600 Muzeum
dětem o jarních prázdninách
25/2 1600 Muzeum čte dětem
Výstavy
od 19/2 do 1/5 Minerály mostecké pánve
do 21/2 Vize 2016
do 20/3 Návraty volyňských Čechů
do 3/4		
České Švýcarsko očima
Václava Sojky
do 3/4		
Stromy jako domy
do 17/4 Tenkrát na severozápadě
do 17/4 Rok 1945 v tisku
do 3/7		
Staré pověsti české
do 28/2 Obrazy Antonína Ulrycha

kultur o u
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Nevlídné mlhavé počasí místo zasněžené bílé krajiny nás neláká k procházkám ani k sportovním aktivitám a tak
zvu všechny k nám do Severočeského
divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, kde pracuji
v oddělení marketingu a propagace. Miluji
muziku, zpěv a tanec, „vůni a kouzlo“ divadla,
úžasnou atmosféru a nádherné prostředí,
zajímavé a skvělé lidi, to vše mi moje práce
nabízí a já si velmi vážím toho, že mohu dělat
to, co mě naplňuje, baví a jsem zde šťastná.
Pro nejmenšího diváka Severočeské divadlo
zařadilo v měsíci únoru jednu z nejznámějších
pohádek z díla naší nejmilejší pohádkářky, Boženy Němcové – Sůl nad zlato, kterou uvedeme
v neděli 7. února v 15.00 hodin. Návštěva divadla dětem rozzáří oči, a věřte, že je okouzlí.
V úterý 9. února v 19.00 hodin zazní divadlem
překrásná opera La Traviata, příběh dívky
z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení
a zmařená touha po opravdové lásce dojímá
a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou hudbou

své posluchače již 160 let. Pro milovníky klasického baletu uvedeme ve středu
10. února v 19.00 hodin představení
Giselle, Romantický příběh je doprovázen krásnou hudbou A. Ch. Adama,
která podtrhuje romantiku celého díla.
A protože chceme nabídnout opravdu všechny
žánry, tak nesmí chybět ani muzikál. Hudebně
i tanečně strhující podívaná Cikáni jdou do
nebe 16. února v 19.00 hodin. Příběh je naplněn hlubokou životní moudrostí a nádhernými
melodiemi inspirovanými původním romským
folklorem. Na konec února chystá Severočeské
divadlo premiéru operety F. Lehára Giuditta
v provedení souborů SD a hostujících umělců.
Krom akcí pořádaných Severočeským divadlem bych vás ráda pozvala 29. února na slavnou one man show Caveman – o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Pořadatelem je agentura Point, Praha. Tak než přijde jaro a rozzáří se
sluníčko, přijďte si dobít energii do divadla.
Alena Vaicová, marketing a propagace, Severočeské divadlo opery a baletu

leden 2016
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Jaké prodejny by měly být v Zanádraží?
Jana Jelínková
39 let, Call centrum
Ústí nad Labem

Byl by tam super
malý Mc Donald´s, když má
vlak zpoždění – děti zlobí a nezbavíte se jich. V létě si tam
sednete, když jedete kolem na
kole. Mnoha lidem by se tam
hodila i pobočka pošty – malé
balíčky, dopisy.
Lucie Vorlíčková
26 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem

Za mě by se tam
rozhodně neztratila kavárna
a cestovní kancelář, a protože cestují ve velké míře
i ženy, tak by si při čekání
na vlak mohly zkrátit chvíli
v nějakém příjemném butiku.
Martina Pavlová
22 let, obchodnice
Litoměřice

Pořádná pivnice
na dobré pivo.

Zanádraží otevře na jaře

David Gottfried
29 let, obchodník
Ústí nad Labem

Nejsem si jistý,
jestli se nějaký podnikatel
v tomto prostoru chytne. Je
to poměrně stranou dění ve
městě. Navíc v blízkosti se
nachází OC Forum, které nabízí vše potřebné. Jediné, co
by se tu snad mohlo přes den
chytnout, je kavárna s možností vzít si kávu s sebou
do vlaku.
Monika Kratochvílová
15 let, studentka
Ústí nad Labem

Podle mě by tam
měl být obchod s potravinami.
Radek Jakubec
25 let, operátor
Ústí nad Labem

Chtěl bych tam mít
kavárnu. Odpočinek při cestování je důležitý jako cukr
v černé kávě.

Ústí nad Labem – První prodejny
v prostoru Zanádraží se otevřou na jaře. Chystají se sem
jak soukromí podnikatelé, tak
město. Po pěti letech, protože prostor byl dokončený již
v roce 2011. Kóje jsou dosud
prázdné.
Město zde chystá 26. března
otevřít cyklopoint a informační turistické centrum. „Podařilo se obsadit i dvě kóje na krajích. Budou v nich kavárničky,“
uvedla primátorka Věra Nechybová. O zbývající prostory ale
stále zájemci nejsou. Ústí nad
Labem je proto bude nabízet

dále. Zkusí po domluvě s dotačním úřadem rozšířit druhy činností, které by zde mohly být.
Zanádraží je pod drobnohledem úředníků, kteří mají na
starosti evropské dotace. Město dostalo 150 milionů s tím,
že obchody budou za pět let
obsazené. Termín se posunul,
ale radnice ho opět nesplní.
„Předložíme dotačnímu úřadu
všechny kroky, které děláme.
Věříme, že termín udržitelnosti posune,“ dodala primátorka.
Kdyby ne, radnici by hrozilo,
že bude muset kvůli nesplnění
podmínek dotaci vrátit. lu

INZERCE

www.kia.com

Řekne o vás víc
než vaše vizitka

zcela nová
Již od 6 399 Kč měsíčně

Nabídka tříletého Operativního Leasingu pro firmy a podnikatele Kia Optima 1,7 CRDi 104 kW ISG Business Line za 528 909 Kč bez DPH. Měsíční splátka je uvedena bez DPH.
Kia Optima: Kombinovaná spotřeba 4,2–4,4 l/100 km. Emise CO2 110–116 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com
nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

MC2016011/1

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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V ústeckém babyboxu
našli holčičku

Senioři se učili, jak být v bezpečí

Ústí nad Labem – Malou holčičku našel v prosinci personál
ústecké Masarykovy nemocnice ve zdejším babyboxu.
Sestry ji na počest Mikuláše
pojmenovaly Andělka. Jde
o zdravou holčičku, která měří
50 centimetrů a váží 3140
gramů. Do babyboxu ji někdo
uložil v dobrém stavu a čistém
oblečení. V Ústí nad Labem
babybox existuje šest let. Za tu
dobu v něm personál našel již
pět dětí. Celkem v Česku babyboxy zachránily 129 dětí. lu

Ústí nad Labem – V ústeckém kulturním domě,
který seniorům poskytuje město pro jejich
činnost, proběhlo první
letošní setkání vedení
města, městské policie
a Policie ČR se seniory.
Podnět k němu dala
primátorka Věra Nechybová. Reagovala tak na
současnou bezpečnostní
situaci a na poslední
případ, kdy několik
ústeckých seniorů bylo
přepadeno a okradeno
pachatelem, který byl již dopaden. A to i díky městskému
dohlížecímu kamerovému systému. Město se strážníky má
pro dříve narozené lidi projekt
s názvem Myslíme na vás.
„V rámci tohoto projektu musíme oslovit co největší počet
seniorů a handicapovaných občanů, abychom co nejvíce eliminovali trestnou a přestupkovou činnost, páchanou na těch
nejzranitelnějších osobách,“
uvedla primátorka Nechybová.
Na setkání, kterého se zúčastnilo přes sto seniorů,
byla hlavním tématem osobní ochrana a ochrana majetku. Přednáška byla zakončena

Strážníci zachraňovali
nemocného bobra

diskusí a výměnou bohatých
životních zkušeností. Setkání
strážníků městské policie se
seniory v prostorách kulturního domu se bude pravidel-

ně opakovat. Tématem
budoucích přednášek
budou ochrana majetku a zdraví, finanční
gramotnost a ochrana
vlastní osoby.
V Ústí nad Labem žije
v současné době okolo
14 tisíc občanů starších
šedesáti pěti let, což
je skupina osob, která
je nejvíce zranitelná
a které nejvíce hrozí to,
že se stane obětí nějaké
trestné činnosti. Strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní
výchovy se těmto problémům
věnují již několik let a mají lví
podíl na snížení počtu trestných činů a přestupků. lu

PŘEPADENÍ SENIORŮ
Brutální násilník skončil v rukách policie
Ústí nad Labem – Policistům se podařilo dopadnout devětadvacetiletého Slováka, který
má na svědomí sérii vánočních brutálních přepadení ústeckých seniorů. Jeho obětí byli
staří lidé od 66 do 90 let. „Čtyři z nich jsou stále v nemocnici,“ uvedl Martin Charvát
z krajské kriminálky. Policisté řekli, že na jeho dopadení proto nasadili mimořádné síly.
Částečně jim pomohlo i štěstí. Věděli zhruba, jak vypadá díky kamerám a podařilo se
jim ho objevit na Mírovém náměstí, zrovna měl vytipovanou další oběť. V centru města
po něm pátralo 80 policistů v civilu.
Muž ve vězení strávil 11 let života, naposledy v Leopoldově. Seniory v Ústí přepadal
i v roce 2010. Za to byl odsouzený a byl mu zakázaný pobyt v České republice. I přes
zákaz se v polovině minulého roku do Ústí vrátil a žil v Předlicích. Soud ho již poslal
do vazby. Hrozí mu až dvanáct let vězení.

Půlmaraton se zaměří na běžce z Asie
Neštěmice – Nezvyklou záchranu
bobra za sebou mají ústečtí
strážníci. Zavolal jim rybář,
který zhruba 200 metrů pod
čistírnou odpadních vod našel
zřejmě poraněné zvíře. Když
strážníci dorazili na místo,
zjistili, že bobr se nemůže
hýbat, ale nemá viditelné poranění. Podařilo se jim ho odlapit
do sítě a odvezli ho k veterináři na prohlídku. lu

UJEP má smlouvu
s hokejem
Ústí nad Labem – Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně podepsala smlouvu o vzájemné
spolupráci s HC Slovan Ústí
nad Labem. Přínos z ní mají
mít obě strany. Klub bude moc
s univerzitou konzultovat
různé své strategie, případně
jeho členové si budou zvyšovat
kvalifikaci. Pro studenty zase
oblast hokeje přináší možnost
vyzkoušet si své znalosti třeba
v oblasti marketingu. Podílet
by se mohli i na nějakých designových záležitostech. Předpokládá se, že budou testovat
i některé hráče. lu
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Ústí nad Labem – Ocenění pojmem rodinné stříbro
Ústeckého kraje si po pěti letech konání získala
úspěšná sportovní akce s oficiálním názvem
Matonni 1/2Maraton Ústí nad Labem. „Akci
jsme vyhodnotili jako natolik významnou, že pro
příští rok počítáme s její finanční podporou,“
sdělil náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
„Pro nadcházející ročník připravujeme několik novinek,“ slibil předseda organizačního
výboru běžecké ligy RunCzech Carlo Capalbo.

Stálý zůstane loni osvědčený sobotní termín,
pro rok 2016 s datem 17. září. Sportovci se mohou těšit na navýšení kapacity nejen půlmaratonového běhu, ale především tolik oblíbeného rodinného běhu. Capalbo dodal, že pro
nadcházející období se zaměřují na asijské
státy a chtěli by také do Ústí nad Labem přivézt běžce z Číny a Japonska, kterým má celý
region na severu Čech co nabídnout i v jiných
směrech. lu

Investice se chystají do hřiště a parkování
Severní Terasa – Městský obvod
Severní Terasa bude v letošním roce hospodařit s částkou
40,3 milionu korun. Rozpočet
je vyrovnaný, výdaje a příjmy
budou stejné. Částka je o něco
vyšší než v loňském roce, ale
radnice dostala navíc třeba
peníze na vítání občánků.
Například na zeleň a úklid má
k dispozici stejně jako loni.
Z běžných provozních investic chce radnice dát co nejvíce
do oprav chodníků a schodišť.
„Obyvatelé obvodu po investicích do chodníků volají. Máme
jejich stav zmapovaný a podle
vývoje rozpočtu se na jejich
rekonstrukce pokusíme uvolnit co nejvíce prostředků,“ slíbila starostka Renata Zrníko-

vá. V plánu je dodělat cesty ve
Stříbrnické ulici a další části
chodníků na Doběticích a Stříbrníkách. Z vlastních peněz
chce Severní Terasa upravit
i některé zastávky MHD.

Na velké investice pak
budou muset městské obvody žádat jednotlivé dotace z rozpočtu magistrátu.
„Naší největší akcí, na kterou budeme požadovat peníze, je parkoviště ve Šrámkově ulici. Vzniklo by zde asi
90 míst, což by Doběticím
výrazně ulehčilo,“ řekla starostka Zrníková.
Severní Terasa myslí i na
děti. V plánu má kompletní rekonstrukci posledního velkého
dětského hřiště, které se nachází v ulici V Klidu. Měly by
zde být umístěny nové herní
prvky a hřiště bude oplocené.
Na Stříbrníkách pak má vyrůst
workoutové hřiště a v Centrálním parku lanové centrum. lu
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Přibudou kamery i počet strážníků

Trmický zastupitel
stojí před soudem

Ústí nad Labem – Další nové
strážníky přijme letos ústecké
městská policie v Ústí nad
Labem. Radnice pro ně chystá
i nové vybavení, plánuje i modernizaci a rozšíření kamerového systému. Počet strážníků
by se měl zvyšovat každý rok
a budou více vidět v ulicích,
říká radní pro bezpečnost
Yveta Tomková.

Trmice – Před ústeckým soudem probíhá jednání s trojicí
bratranců obžalovanou kvůli
mezinárodnímu obchodování
s drogami. Mezi obžalovanými
je i trmický zastupitel Marcel
Cichý a jeho dva příbuzní Ladislav Cichy a Pavel Kišš. Protože je státní zástupce obžaloval
kvůli mezinárodnímu obchodu
v organizované skupině, hrozí
jim až 18 let vězení. Vinu
popírají, Kišš se jen doznal, že
pěstoval a v Čechách prodával
marihuanu. lu

V loňském roce městská policie přijala dvacet nových strážníků. Kolik jich bude letos?
Chceme přijmout dalších
osm nových strážníků, nábor
k městské policii probíhá celoročně. Není snadné najít vhodné kandidáty. Musí projít mimo
jiné fyzickými testy, které jsou
poměrně náročné. Z minulých
náborů víme, že v mnohem lepší fyzické kondici bývají ženy.
Po splnění všech požadavků
pak budoucí strážníky čeká několikatýdenní školení zakončené zkouškami. Předpokládáme,
že v ulicích by se mohli objevit
v polovině roku.
Dotkla se ústecké městské
policie povinnost, že strážníci
musí mít povinně maturitu?
O tom, že strážníci musí mít od
roku 2016 maturitu, se vědělo
několik let. Bohužel někteří tuto povinnost podcenili
a museli odejít. Nicméně jejich
místa se nám podařilo okamžitě nahradit.
Kolik byste měla ráda
strážníků v řadách městské
policie?

Byli bychom velmi rádi,
kdybychom mohli městskou
policii nadále posilovat. Záleží
to ale především na tom, v jaké
finanční kondici bude město.
Pokud to rozpočet dovolí, budeme posilovat každý rok. Ideální
stav pro tak specifické město
jako Ústí nad Labem je kolem
200 strážníků v aktivní službě.
Budou díky posílení strážníci
více vidět v ulicích?
Jsou a budou ještě víc. Především musí městská policie plnit
to, proč byla zřízena, a to je dohled nad veřejným pořádkem.
Nemůžeme strážníky z velké
části zatěžovat řešením dopravních přestupků, jako je nezaplacené parkování. Strážník
musí být vidět, musí znát svůj
rajón. Ráda bych oživila projekt
Poznej svého strážníka. Není
to nic složitého. Každý strážník
by měl svůj rajón a lidé, kteří
tam žijí, by měli znát svého
strážníka, mít na něj kontakt,
a pokud to bude potřeba, volat
přímo jemu. Vždycky je lepší,
když se obracíte na někoho,
koho znáte, než když voláte na
anonymní telefonní linku.

Zlepší se v letošním roce podmínky a vybavení strážníků?
Připravujeme nákup nových
zbraní. Ty, které mají naši
strážníci teď, jsou často
i dvacet let staré. Už na konci
loňského roku jsme koupili
strážníkům nové, kvalitní
zimní kombinézy. Snad jim
tím alespoň trochu pomůžeme
v tom, aby se jim pracovalo
lépe. Samozřejmě bych ráda
strážníkům zvýšila platy. Na
konci loňského roku dostali
mimořádnou odměnu, což je
před Vánocemi sice příjemné,
ale podle mého názoru by si
zasloužili mnohem víc. Znovu
ale narážíme na finanční
možnosti města. Pokud to
bude jen trochu reálné, věřím,
že zvýšení platů pro strážníky
prosadím.
Budete rozšiřovat i kamerový
systém?
Kamerový systém je pro
bezpečnost ve městě naprosto klíčový. I když se někomu
může zdát, že ho „špiclujeme“
na každém kroku, kamery
jsou neocenitelné. Velmi
často právě záběry z našich
kamer pomáhají i Policii České republiky ve vyšetřování
i velmi závažných činů. Naposledy naše kamery pomohly
v případu muže, který měl
brutálně, pro pár set korun,
přepadávat seniory. V současné době máme kolem 150
kamer. Plánujeme mírné
rozšíření do problémových
lokalit, ale především jejich
modernizaci. zt

Na ZŠ Neštěmická mají basebalisty
Neštěmice – Nový oddíl basebalu
nazvaný Blackhogs založili milovníci této hry na ústecké škole ŽŠ Neštěmická. S nápadem si
vedení školy pohrávalo již delší
dobu. „Je to jediný podobný
oddíl v Ústí,“ pochlubila se
ředitelka Marie Čápová. Doufá,
že se místní basebalisté budou
v soutěžích, na které se chystají, umisťovat co nejlépe. Nyní je
hlavně čeká tvrdý trénink.

Škola by proto ráda vybudovala hřiště, na kterém by mohli trénovat a hrát zápasy. Vhodné prostory jsou na školním
pozemku na starém hřišti, které by bylo nutné přebudovat.
„Doufáme, že činnost oddílu
nám pomůže se sháněním peněz,“ dodala ředitelka. Neštěmická starostka a radní Yveta
Tomková tvrdí, že se jí nápad
velmi líbí. Pokusí se proto ško-

le se získáním peněz na hřiště
co nejvíce pomoci. lu

Nemocnice dostane nová lůžka
Bukov – Ústecká nemocnice získá v letošním roce
61 nových lůžek pro své pacienty.
Nejvíce, celkem 48, jich bude takzvaně standardních. Jedenáct jich je určeno pro intenzivní
péči a zbývající dvě pro péči následnou. V současnosti nemocnice disponuje 1221 lůžky.
Peníze na vybavení získá nemocnice z dotačního titulu Ústeckého kraje Podpora zvýše-

ní komfortu pacientů při poskytování lůžkové
péče na území Ústeckého kraje – 2015. „Pořízená nová pacientská lůžka významně přispívají
ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů
v našich nemocnicích, ocení je hlavně senioři,
imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál,“ uvedl náměstek pro řízení
zdravotní péče Krajské zdravotní Jiří Mrázek. lu

Park zdobí
ledový strom

Severní Terasa – Zimní atrakce
nazývaná ledový strom zdobí
díky mrazivému počasí
Centrální park na Severní
Terase. Na kovovou konstrukci
z fontánky na jejím vrcholu
stále tryská voda. Ta obalí
konstrukci ledem a vše pak
vypadá jako strom. „Je to
příjemné zpestření zimního
parku. Máme na strom samé
pozitivní reakce,“ uvedla
starostka Renata Zrníková. lu

Ústeckou zoo vede
Lubomír Moudrý
Krásné Březno – Do funkce ředitele ústecké zoologické zahrady
radní jmenovali Lubomíra
Moudrého. Bývalý dlouholetý
ředitel ZOO Děčín a ředitel
kanceláře Unie českých a slovenských zoologických zahrad
se funkce ujal od 1. ledna 2016.
Vznikla zároveň dozorčí rada
zahrady, ve které budou tři
bývalí ředitelé – Tomáš Kraus,
Václav Poživil a Bořek Voráč,
který nyní zoo dočasně vede.
Zasedne v ní i radní Tomková
a opoziční zastupitel Martin
Mata. lu
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Ústí nad Labem – Cenu ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty
a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné
činy studentů získal student
Přírodovědecké fakulty UJEP
Jakub Braborec. Je studentem doktorského studijního
programu Nanotechnologie.
Během své diplomové práce
úspěšně syntetizoval sérii nových halogenových derivátů,
boranů. lu

V ústecké zoo
uhynul tuleň Junior

Defibrilátory bude hlídat městská policie
Ústí nad Labem – Ústečtí strážníci budou
dohlížet na bezpečnost veřejně přístupných automatizovaných externích
defibrilátorů, které po městě rozmístila zdravotnická záchranná služba.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení, které významným způsobem
zvyšuje možnosti záchrany lidského života, uložila jsem panu řediteli
městské policie, aby zajistil zapojení přístrojů do elektronické ostrahy

Vyšetření je pro pacienty snesitelnější
Ústí nad Labem – Ústecké
poliklinika má nově
opravené oddělení
ORL. Jsou v něm ty
nejmodernější přístroje. Podle lékařky Evy
Kučerové i díky nim
nejsou vyšetření pro
pacienty tak nepříjemná jako před lety.

Co se na ORL změnilo?
Pro lékaře se zvětšil prostor ordinací a zlepšilo se osvětlení. Jsou tu
i nová okna. Příjemnou změnou je
i nové přístrojové vybavení.
Krásné Březno – V Ústecké zoo
uhynul tulení samec Junior.
Byl zde od roku 2001. „Zdravotní komplikace začaly
v polovině listopadu, kdy byly
pozorovány první problémy
s přijímáním potravy a změny
v chování tuleního samce. Po
konzultaci s veterinárními
lékaři byl Junior převezen
do veterinární ordinace na
Střekov, kde bylo provedeno
několik vyšetření a aplikovány
léky podporující fungování
střev,“ uvedla zooložka Ilona
Pšenková. lu

operačního střediska,“ uvedla
primátorka Nechybová. Defibrilátory mohou pomoci zachránit život člověku, který někde na
území města zkolabuje. Zástupce ředitele strážníků Jan Novotný řekl, že pokud se nyní nějaký
vandal bude pokoušet k přístroji dostat a poškodit ho, strážníci
ho okamžitě zaznamenají a na
místo pošlou nejbližší hlídku. lu

Jaké nové máte?
Ono to není tak, že bychom ty
přístroje předtím neměli. Ale

nyní máme k dispozici jednu jednotku,
která obsahuje
všechny vyšetřovací
komponenty najednou. Včetně mikroskopu. Můžeme se
zvětšovací technikou podívat všude,
kam potřebujeme.
Zlepší se komfort pro pacienty?
Tím, že jsou všechny nástroje
miniaturizované, tak jsou k pacientům mnohem přívětivější.
Můžeme se nyní do nosu a do
nosohltanu podívat tyčinkou
o průměru pouhých dva a půl
až tři milimetry. To je bezzátěžové a bezbolestné. Ale komfort

je lepší i díky rozvoji a modernizaci jiných oddělení. Například rentgenu, který je vybaven
počítačovou tomografií.
Pacienty odešleme přímo tam,
již nemusí chodit di nemocnice.
A za chvíli máme jejich snímky
na monitoru v ordinaci.
Je dobře, že oddělení bylo
otevřené v zimě, kdy začínají
chřipky?
Samozřejmě, jsme hodně
sezonní oddělení. Onemocnění horních cest dýchacích
s sebou vždy nese možnost
komplikací. Pokud je vlna
chřipek, u nás se to do deseti
dnů projeví. Oddělení otevřelo
v ten pravý čas. zu
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Student dostal cenu
za nanotechnologie

více na www.zitusti.cz

Zrníková: Chceme zlepšit vzhled sídlišť
Severní Terasa – Pokud si budou majitelé panelových domů na Severní Terase přát, městský
obvod na své náklady v letošním roce odstraní
nefunkční klepadla na koberce nebo věšáky na
prádlo. Ty zde vyrostly spolu se sídlištěm, ale
jsou jen výjimečně využívané. Konstrukce jsou
často rezavé a mohou být i nebezpečné.
„Je to jeden z kroků, kterými bychom chtěli
vylepšit vzhled sídlišť. Místo rezavé konstruk-

ce tu může být třeba nějaká zeleň a lavička,“
uvedla starostka Renata Zrníková. Radnice kalkuluje s tím, že sami by klepadla majitelé domů
neodstranili, pokud to ale někdo udělá, tak na
to kývnou.
Potřeba je pouze na radnici doručit řádně vyplněnou žádost. Tu lze najít například na internetových stránkách městského obvodu či získat
přímo na radnici. lu

Harciník: Placení za parkování bude komfortnější
Ústí nad Labem – Řidiče v Ústí nad Labem
čekají letos změny v systému placení
parkování. Zdraží se parkování v garážích
pod Mariánskou skálou, ale také se vymění část zastaralých automatů.
Od února budou moci řidiči parkovat
pod Mariánskou skálou zdarma jen jednu
hodinu. Dosud to byly tři hodiny. Město
ale na parkoviště výrazně doplácí – ztráta
je asi 750 tisíc korun za rok. „Obsluha zaznamenala případy, kdy řidiči systém zneužívali. Po třech hodinách se k zaparkovanému autu vrátili, vyjeli, udělali kolečko
a zase na tři hodiny parkovali zdarma. Hodina parkování zde v současné době stojí
pět korun, nejméně v centru města. Nově
to je od 6:00 do 18:00 za deset korun za
hodinu a v noci zůstává 5 korun,“ řekl ředitel městských služeb Miroslav Harciník.
Podle něho jde o první krok komplexního řešení parkování ve městě. Městské
služby vyberou na parkovném zhruba čty6

ři miliony korun ročně. To je oproti jiným
městům a počtu placených míst málo.
Z ústeckých ulic také zmizí nejstarší,
poruchové parkovací automaty. Nové au-

tomaty by mohly být podle ředitele Harciníka instalovány už v únoru. Placení parkování bude komfortnější. „Automaty umí
přijímat platební karty i bankovky. Nahradí pět nejstarších, které už nešlo ani opravovat. Ostatní budou repasovány a budou vybaveny novou elektronikou, která
umožní přenos dat do našeho dohledového
centra v Městských lázních. Řidiči tak už
v případě poruchy nebudou muset nikam
volat, což bylo nepříjemné. Díky přenosu
dat to, že má automat poruchu, uvidíme.
Dokonce některé jednodušší elektronické
závady opravíme přímo z centra,“ vysvětlil
ředitel Městských služeb.
Městské služby získaly od magistrátu
435 tisíc korun na repasování starších automatů, přes milion na nákup pěti nových
a 150 tisíc na vybudování dohledového
centra. Ve městě je celkem 29 parkovacích automatů, většina z nich přesluhuje
více než 10 let. zu
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Trmice mají řadu připomínek k lihovaru
Trmice – Město Trmice předložilo čtrnáct námitek při jednání
o změně územního rozhodnutí
na stavbu lihovaru. Radnice
tvrdí, že ke kroku musela
přistoupit poté, co vlastník
lihovaru, společnost Liberta
Energy, nepodepsal připravovanou smlouvu o spolupráci
s městem Trmice. Ta měla
veškeré problémy řešit.
„Na smlouvě jsme se zástupci Liberta Energy pracovali
zhruba rok. Její finální verzi
schválilo zastupitelstvo města,
následně jsem ji podepsala, ale

Kotlíkové dotace
začnou koncem ledna
Ústí nad Labem – Lidé mohou získat dotaci na výměnu starého
neekologického kotle za moderní nízkoemisní na biomasu,
uhlí nebo jejich kombinaci, za
tepelné čerpadlo nebo plynový
kotel. Státní příspěvek bude
od 70 do 85 procent podle typu
nově pořízeného kotle a podle
toho, zda nový zdroj bude
instalován v oblasti se zhoršeným ovzduším. Celkem se tak
státní dotace může vyšplhat až
na 127,5 tisíc korun. Ústecký
kraj zahájil příjem žádostí 25.
ledna a skončí 31. března. lu

vedení Liberta Energy nikoli,“
řekla trmická starostka Jana
Oubrechtová. Smlouva řešila
veškeré požadavky zastupitelstva města vycházející z názoru odborníků. Umožnila by
společnosti Liberta Energy závod přestavět a spustit zkušeb-

ní provoz. A zároveň chránila
zájmy trmických obyvatel.
Námitky města Trmice se
týkají problematiky hluku, zápachu a jeho měření a oblasti dopravy. „Chceme odlehčit
dopravě v ulicích Edisonova
a Ke Dráze. V případě spuštění
lihovaru by zde prudce narostla těžká nákladní doprava, na
kterou nejsou tyto komunikace konstruované,“ uvedla starostka Oubrechtová. Představitelé radnice chtějí s Liberta
Energy dál jednat a dohodu
podepsat. lu

Jízdenka bude na MHD i vlak
Ústí nad Labem – Cestující
v Ústí nad Labem mohou
využívat jednotnou jízdenku
pro cesty vlakem, zelenými
krajskými autobusy a některými MHD. Kraj se na tom
dohodl s Českými drahami,
autobusovými společnostmi
jezdícími pro kraj a s provozovateli MHD v Teplicích
a Ústí nad Labem. Pro cestující to bude znamenat nejen
nutnost koupit si jeden
doklad, ale oproti současné
praxi, kdy musí kombinovat
několik jízdenek, získají
slevu a ušetří.

Ve vlacích jízdenka neplatí jen v mezinárodních vlacích
EC nebo EN.
Změna přinesla i nutnost
změny papírových jízdenek na
ústeckou MHD. Ty staré se mohou cestující nechat bezplatně
vyměnit. lu

Cena tepla
se v Ústí nezvýší
Ústí nad Labem – Lidé, kteří berou
teplo od Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem,
budou příští rok platit stejně
jako letos. Valná hromada neschválila navrhované navýšení
o 0,88 procenta. „Primátorka
Věra Nechybová projednala
tento návrh se společníkem
ČEZ Teplárenská. Díky tomuto
postoji vedení města Ústí nad
Labem valná hromada THMÚ
rozhodla, že ceny v roce 2016
nezvýší,“ informovala mluvčí
města Jitka Stuchlíková. lu

Na Miladu
chtějí peníze
Ústí nad Labem – Primátorka Věra
Nechybová, primátor Mostu
a ředitel Palivového kombinátu jednali s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Chtějí, aby
jezera vzniklá po těžbě uhlí
mohla získat peníze z ekomiliardy. „V případě jezera Milada
se jedná o již podaný projekt
Rekreační území – východ,
zaměřený na vybudování
plovoucích zařízení, přístaviště a přípojky elektro,“ uvedla
primátorka Nechybová. Peníze
mají pomoci s aktivitami kolem jezer. lu

Pro AGC Glass Europe se loňský rok vyvíjel velmi dobře

Na konci roku jste pro rozhovorech se zaměstnanci sršel
optimismem co se týče AGC
a jejích výsledků. Jaký tedy
byl rok 2015?
Sršel to je trochu silné slovo.
Já jsem naznačoval, protože
zaměstnanci si to zaslouží
slyšet. Optimismus je ale
namístě. Především tady v Čechách si všechny naše operace
vedou velmi solidně. Nicméně
nesmíme zapomínat, že jsme
součástí celku. Že dobrá situace v Čechách je také díky tomu,
že firma věnovala největší investice právě do Čech. Nyní je
doba, kdy bude naší povinností
to trochu firmě vrátit. Čili, jsme
optimističtí, hlavně v Čechách
a i v Evropě. Ale naše stavební
divize je evropsky stále ve ztrátě. Takže je třeba být opatrný,
i když trend je pozitivní.
Chválil jste Čechy a opakovaně mluvíte o Řetenicích. Proč?

Na všech třech
linkách drží velmi
vysoké výnosy
a všechny fungují
naprosto perfektně. Vyzdvihuji je
hlavně kvůli tomu,
čeho dosáhly na
nové technologii,
která je opravdu
převratná. Nikdo
jiný ji ve světě
neprovozuje. Měla
výrazný vliv na
snížení výrobních nákladů.
A zároveň přinesla výrazné
snížení emisí. To je určitě
zajímavé pro obyvatele Teplic,
protože tu převažují západní
větry. Úsilím místního týmu
i centrály ta linka jede tak brilantně, že je to mnohem lepší,
než jsme vůbec čekali.
Když mluvíte o optimismu,
projevilo, že skončila ekonomická krize?
V automobilovém průmyslu to
tak vypadá, i když se vždy vyskytnou nějaké výkyvy. Navíc
vzrostl náš podíl na trhu, takže
i to se projevilo. V oblasti stavebního skla není krize ještě
zcela zažehnaná, ale všechny

signály naznačují, že v roce
2016 bychom se
měli pohybovat
v mnohem příznivějších číslech.
Česká závody
AGC jedou naplno a v Česku
klesá nezaměstnanost. Nemáte
problém sehnat
zaměstnance?
Začíná to být problém. Třeba
ve zmiňovaných Řetenicích je
situace stabilizovaná, ale potenciální problémy jsou v Chudeřicích, kde máme vyšší fluktuaci
a vysoký počet pracovních míst.
Pokud potřebujete nahradit
někoho, kdo třeba odešel do
důchodu, není lehké najít kvalifikovanou pracovní sílu.
AGC není v Teplicích jen sklo,
ale i fotbal. Jaká je jeho situace a jak to vypadá s případným dalším sponzorem pro
klub?
Snažíme se stále sehnat
nějaké drobné sponzory
i většího partnera. To se zatím
příliš nedaří, jsou to spíše jen

takové drobky. Vinu na tom
určitě má i image českého
fotbalu u veřejnosti, na kterou
dlouhodobě upozorňujeme.
Bohužel se zatím nějaké výrazné změny nejsou. Stále proto
doufáme, že se profesionální
liga osamostatní, což by určitě
přineslo větší transparentnost.
O to nám jde, tak se chová
naše firma a chceme, aby se
tak chovala i ta část, která se
nazývá fotbal. Také chhápu,
že mnohé firmy stále mají hluboko do kapsy a nechce se jim
dávat peníze do fotbalu.
A co umístění v tabulce?
S tím samozřejmě nyní příliš
spokojení nejsme. Ale snažíme
se měnit způsob hry, což byl
náš cíl. Abychom k fotbalu
přilákali více lidé, což by zase
mohlo nalákat sponzory. Ale
na druhou stranou, když jsme
se k tomu rozhodli, tak nás
trenéři upozornili, že mohou
vzniknout problémy. Protože
budeme hrát otevřeně a hodně
dopředu. Ale věřím tomu, že se
to podaří zvládnout a budeme
mít nové mužstvo s novým
herním stylem. Pak přijdou
i výsledky. zt
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Zvláště závody v české republice si podle předseda představenstva AGC Flat Glass Czech
a viceprezident AGC Flat Glass
Europe Pavla Šedlbauera vedly
velmi dobře.
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Jako malý kluk jsem se málem utopil
Ústecký školák
Vojtěch Šeda tráví
téměř každý den
v bazénu. Jeho trenér
Roman Eckert o něm
mluví jako o velikém
talentu. Poráží naprostou většinu svých
vrstevníků, přivezl například čtyři zlaté medaile z olympijských
her mládeže. Mladý
plavec chce zůstat
v Ústí nad Labem
a nadále trénovat.
Jeho snem je opravdová olympiáda.
VÍT LUKÁŠ

Váš trenér o vás mluví jako
o velikém talentu. Proč je
tomu tak?
Plavání se věnuji již od malička, od svých čtyř let. Většinu
času jsem strávil se svým
trenérem, takže mne velmi
dobře zná. Celou dobu si mne
hodně všímal a hodně jsem se
od něho naučil.
Od mala? Jak a kdy jste se
k plavání dostal?
Jako malý jsem byl velmi aktivní
dítě a mámka mě chtěla nějak
zaměstnat. Protože nejsem moc
na kolektivní sporty a protože
se zná s mým trenérem, tak jí
navrhl, abych zkusil plavat.
Jak jste se to plavání učil? Ve
čtyřech letech většina dětí
ještě neplave.
Po pravdě jsem tehdy vůbec
plavit neuměl. Dodnes si
pamatuji, jak jsem se u kamaMOJE NEJ

barva: zelená
jídlo: pizza
hudba: Eminem
číslo: 1
politik: žádný
8

ráda málem utopil. To mě ale
pak nakoplo k tomu, abych se
to co nejrychleji naučil. Pak
už to šlo samo. Hlavně mne
to hodně bavilo.
Když chce školák jako vy
dosáhnout sportovních
úspěchů, je to určitě dřina.
Jak často trénujete?
Jako malé dítě tak čtyřikrát
až pětkrát týdně, nyní máme
trénink šestkrát do týdne.
Pokud nejsou závody, tak i o víkendech. Nejtěžší, ještě před
otevřením ústecké haly, bylo
zkombinovat ranní trénink
a školu.
To znamená ráno vstát, jít
trénovat a pak do školy?
Tréninky jsou i dvoufázové.

Takže ráno před školou a pak
ještě odpoledne.

míst, kteří takovou školu
navštěvují.

Když hala nebyla, to jste ještě
před školou jezdil do Děčína?
Ty ranní ve všední den nebývaly. Jen o víkendech, v Krupce.

Neuvažujete a nějaké střední
plavecké?
Zatím přemýšlím o strojní průmyslovce v Resslovce. Plavecké střední školy jsou v Praze
a hodně daleko. Moc se mi
tam nechce. Chci zůstat doma
v Ústí a trénovat zde.

Jak to jde zkombinovat se
školou?
Je to těžké. Nepatřím rozhodně
mezi premianty třídy. Pokud
mi opravdu něco nejde, tak se
s trenérem dohodnu a zůstanu
se doma učit. To se dá zařídit.
Tréninky pak doženu.
Nelitujete toho, že už v Ústí
není plavecká škola?
Určitě by to bylo lepší. Protože
by se to vše pak lépe rozvrhlo.
Mám hodně kamarádů z jiných

Máte několik medailí z olympiády mládeže. Jaké styly nejčastěji plavete?
Znak a polohový závod.
A něco nemáte rád?
Prsa nesnáším. Na těch při
polohovém závodě ztrácím
nejvíc. Pak to ale naštěstí při
znaku a kraulu doženu.

leden 2016

Nyní v Ústí funguje hala se
závodním bazénem. Co to
znamená pro plavce?
Hlavně obrovskou úlevu při
tréninku. Dojíždět do Děčína
bylo těžké, vraceli jsme se
v devět, deset večer.

ROZHOVOR

Co úrazy, dá se při plavání
zranit?
To víte že ano. Může se vám
například prst zaháknout do
lajny a to fakt není příjemné.
Jsou bazény, kdy jsou dohmatové desky nasazovací a jsou

Co vás v letošním roce čeká?
Letní a zimní mistrovství ČR.
To je každý rok.
Máte šanci? Tuším, že na
olympiádě byli soupeři, se
kterými soutěžíte běžně.

Mnoha lidem se hala nelíbí,
že tu nejsou atrakce. Ale řekněte jako plavec, jaká je ve
srovnání s jinými v Česku?
Těch padesátek v ČR moc není.
Z mých zkušeností mohu říci,
že je to nyní jedna z nejlepších
hal u nás.

Vojtěch Šeda
Třináctiletý plavec Městského plaveckého klubu Ústí nad Labem. S plaváním začal ve svých čtyřech letech. Jeho
největším úspěchem je zisk čtyř zlatých
medailí na letních olympijských hrách
mládeže v roce 2015. Navštěvuje
ústeckou ZŠ Palachova.

Trochu od plavání. Co dělá
teenager, špičkový plavec ve
svém volnu?
Když už nějaký čas mám,
tak regeneruji, nebo si zajdu
s kamarády ven. Hodně času
trávím na počítači, jako asi
většina lidí v mém věku.

takže jinak než technikou to
nepůjde.
Počkejte vyšší než vy. To jako
že má výhodu, protože o to
méně musí uplavat?
Přesně tak. Výška v plavání
hraje velkou roli.

Jak vás berou spolužáci, jako
vrcholového sportovce?
Ve třídě mám kamarády. Ale
často mi řeknou, pojď s námi
ven a já nemohu, protože mám
trénink. Občas tedy slýchám,
vykašli se na to, pojď s námi.
Proto hodně takových běžných
aktivit nedělám a trénuji. Ale
nelituji toho.
Jak vypadají vaše dovolené?
Moře je hezké, ale asi na trénink to moc není.
Pravda je, že trénovat musíte
stále, aby člověk nevypadl
z formy. Jezdím třeba v létě
na tábor k moři s kamarády
z plavání. Vedoucí o nás vědí
a nechávají nás plavat volněji,
abych mohli trénovat. Pak
jezdím na plavecký kemp do
Znojma k bývalému českému
olympionikovi Květoslavu Svobodovi a pak máme i soustředění. Vlastně trénuji celé léto.

PROFIL

A co plavky?
Na závod máme speciální.
Já mám čtvery, jedny stojí šest
až osm tisíc. Kvalita plavek
rozhoduje o setinách sekundy,
u holek, které je mají větší,
je to ještě více.
Vojtěch Šeda na stupních vítězů na Olympiádě mládeže. foto: archiv

mezi nimi mezery. Říkáme
tomu struhadlo, a když vám
tam zajede prst, tak si to asi
dokážete představit. Nebo
si pamatuji, že když jsem
neměl pořádně natrénovanou
obrátku u znaku, uhodil jsem
se velmi nepříjemně rukou
o hranu bazénu.

Přesně tak. Až na jednoho, který
je z našeho ročníku asi nejlepší.
Žije v Belgii a plave za Prahu.
K nám jezdí jen na mistrovství.
To je můj největší soupeř.
Jak se budete připravovat?
Hlavně trénovat techniku.
On je mnohem vyšší než já,

A holíte se?
Plavu v čepičce, takže mohu
mít delší vlasy. Ale na opravdu
důležitý závod se i oholím.
Je vám třináct let, ale za čtyři a půl roku bude další letní
olympiáda. Myslíte na ni?
Samozřejmě, dostat se na
olympijské hry je asi ten největší sen. Budu trénovat, aby
se mi splnil. zu

9

VOLNÝ ČAS

POZVÁNKY

Zatančíte si na hity
Beatles i Kotvalda
Dům kultury hostí 30. ledna
XIX. Ples všech Ústečanů.
Můžete se těšit na orchestr
Severočeského divadla, skupiny Brass Bombers, Junior
band, The Boom či Elán
revival. Zazpívá Petr Kotvald, Stanislav Hložek, Jitka
Asterová a mnoho dalších.
Vstupenky můžete zakoupit
i Informačním středisku
v paláci Zdar. dan

Do Ústí přijede
Lenka Dusilová

více na www.zitusti.cz

V ústeckém muzeu uvidíte Stromy jako domy
Putovní výstava Moravského
zemského muzea, který je nyní
k vidění v Muzeu města Ústí
nad Labem chce připomenout
význam stromů v přírodě,
tedy to, že stromy nežijí samy
pro sebe, ale jsou domovem, útočištěm a často také
potravou. Expozici si můžete
prohlédnout do 3. dubna.
Zaměřili jsme se především
na vzájemné vztahy a vazby
stromů s živými organismy,

ať už to jsou zvířata, hmyz
nebo představitelé rostlinné
říše. Zvolili jsme čtyři zástupce u nás běžně rostoucích

Užijte si one man show Caveman
Máte chuť se rozesmát až
k slzám? Přijďte se podívat
29. února na slavnou one man
show herce Honzy Holíka
o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi

Zpěvačka a skladatelka
Lenka Dusilová je díky
posledním deskách chválena i tuzemskou hudební
kritikou. Jak to vše funguje
naživo, budeme moct posoudit 17. února od 20:00 hodin
v ústeckém Národním domě.
Aktuální informace najdete
na www.program.ksul.cz. zu

námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví. Hraje se na prknech Severočeského divadla
opery a baletu. Vstupné je od
290 do 380 korun. Hra byla
poprvé uvedena na Broadwayi
v divadle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 399. uvedení
17. července 1996 se dočkala
zápisu do divadelních kronik,
když překonala hry „Search For
Intelligent Life in the Universe“
(Hledání inteligentního života
ve vesmíru) Lily Tomlinové
a „The World According to
Me“ (Svět podle mě) Jackie
Masonové. Tehdy se „Obhajoba
jeskynního muže“ stala nejdéle
hraným představením jednoho
herce v historii Broadwaye. zu

stromů, které představujeme
ve třech biotopech: smrk a dub
v lese, jabloň na venkovské zahradě a vrbu u rybníka. Savci
a ptáci jsou rozmístěni podle
jejich typického nebo původního výskytu. Některé druhy
totiž obývají díky své ekologické tvárnosti více biotopů. Jako
příklad může posloužit veverka, kterou můžete zahlédnout
v lese, na venkovské zahradě
i v městském parku. zu

Na plese vystoupí
Chris Norman

Sedmý ročník Plesu severočeských patriotů s podtitulem
Tanec mezi hvězdami se uskuteční 6. února v ústeckém
Domě kultury. Těšit se můžete
na legendárního Chrise Normana s kapelou. Představí se
i Big Band Felixe Slováčka, nebude chybět Jitka Zelenková,
Těžkej Pokondr, Aleš Háma
či Dalibor Gondík. Intormace
o vstupenkách naleznete na
webových stránkách www.
plespatriotu.cz. dan

AGC získala cenu za společenskou odpovědnost
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V teplickém muzeu dostalo na konci loňského roku pětaosmdesát zaměstnanců
jednotlivých závodů skupiny AGC medaile za svoji práci.Firma se tak snaží ocenit
zaměstnance, kteří se podílejí na jejím úspěchu. foto: v. hostek

Kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje
při výběru vítěze hodnotil zejména to, nakolik přihlášení nad rámec zákona pečují
o zaměstnance, o rozvoj území, o transparentní obchodní

vztahy a také životní prostředí. Cena se vyhlašovala ve
čtyřech kategoriích: obecní
samosprávy, veřejný sektor,
firmy pod 250 zaměstnanců
a firmy nad 250 zaměstnanců. Hodnotily se aktivity za
loňský rok.

Pro AGC to není první
takové ocenění ani v letošním roce, ani v letech
předcházejících. Firma
například byla už jedenáctkrát vyhlášena zaměstnavatelem roku Ústeckého
kraje, pravidelně se umísťuje
i v celostátním kole této ankety. AGC figuruje i v žebříčku
Czech TOP 100, získala také titul Inovativní firma ČR a další.
„Mohlo by se zdát, že AGC je
už na ocenění zvyklá a bere je
automaticky. Naopak, každého
si nesmírně vážíme. Navíc nás
každé další zavazuje k tomu,
abychom naši filozofii naplňovali i dál,“ doplnil manažer
lidských zdrojů AGC Flat Glass
Czech Libor Sehnal. zt
AGC
AGC Flat Glass Czech, člen AGC Group,
je pobočkou mezinárodní společnosti
AGC Glass Europe. Společnost je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Vedení firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích.
V letošním roce společnost slaví 20 let
existence.

MC2016036/2

Teplická společnost AGC Flat
Glass Czech získala Cenu
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost mezi
největšími zaměstnavateli
regionu. O vítězství rozhodla především dlouhodobě
nadstandardní péče o zaměstnance a podpora potřebných
v rámci regionu Ústeckého
kraje. O oceněných rozhoduje Ústecký kraj společně
s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou
Ústeckého kraje. Cena byla
letos vyhlášena poprvé.
„Odpovědnost za region,
kde působíme, za životní prostředí, které svou činností
ovlivňujeme, a v neposlední řadě i za své zaměstnance
patří do naší firemní filozofie.
Jsem pyšný na to, že dlouhodobě patříme mezi velkými
firmami ke špičce v regionu.
Vážíme si toho, že pořadatelé soutěže tyto naše aktivity
ocenili,“ reagoval na ocenění Pavel Šedlbauer, předseda představenstva AGC Flat
Glass Czech a viceprezident
AGC Flat Glass Europe.

leden 2016
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Plamínek vyzve dárce Vyfoťte Mazla v zimě
na únorovém plese
Nadační fond Plamínek naděje
byl založen v lednu roku 2014
a od té doby aktivně pomáhá
těm, kteří to potřebují – handicapovaným, zdravotně a mentálně postiženým dětem, ale
i dospělým osobám. Předsedkyně správní rady fondu Jana Procházková hodnotí právě uplynulý rok jako velmi úspěšný.
Podařilo se nám zakoupit
zdravotní sprchovací lehátko
pro Péťu Baiera, zaplatit zdravotní pobyt Pavle Ulrychové,
pořídit brýle pro Vašíka Svobodu, kolo pro Ríšu Jozífka, zdravotní chodítko pro Marušku
Procházkovou a sehnat finance
na zdravotní pobyt pro Adélku Učňovou. Pro děti z ústeckých dětských domovů jsme
připravili hezký zážitek na DM
rodinném běhu v rámci ústeckého ½ maratonu, setkání dětí
s elitními běžci a Mikulášskou
besídku. Finančně jsme také
podpořili Večer pro tiché tlapky Speciální školy Pod Parkem.
Co chystáte na začátek letošního roku?

Začínáme 6. února sbírkou
na 7. Plese Severočeských
Patriotů. Pomoc bude tentokrát
určena pro handicapované
sportovce oddílu TJ NOLA.
Podpoříme účast Lenky Kadetové, Daniela Hýny a Martina
Dvořáka na Mistrovství Evropy
v atletice v Itálii. Na jaro připravujeme 2. ročník charitativního běhu s Plamínkem. Poběží
se na čarodejnice 30. 4. 2016
na cyklostezce v Brné. Budeme
rádi, když si Ústečané zarezervují tento termín pro pomoc
formou sportovního výkonu.
Kontakt: tel.: 775 385 501,
e-mail: janaprochazkov@
seznam.cz, číslo účtu pro
dárce: 7893538001/5500. zu

Pivovar Hotel Na Rychtě vyhlásil další z fotografických soutěží pro své hosty. Tentokrát
se zimní tematikou. Vyfoťte
během zimního období pivo
Mazel na sněhu, v zasněžené
krajině, v iglú, se sněhulákem
nebo na horách, a zúčastněte se tak soutěže o PF 2017.
Vítěznou fotografii pivovar
použije jako oficiální PF 2017.
Výherci získají poukázky na
konzumaci nebo ubytování
do Pivovar Hotelu Na Rychtě
+ pivo Mazel.
Pokud to bude fotografie
cestovatelská, může být zařazena i do druhé soutěže S Mazlem na cestách. Každý rok soutěží o 100, 75 a 50 piv desítky
snímků.

Do zimní soutěže posílejte
své fotografie společně s jménem a telefonem do 30. 4. 2016
na e-mail: info@pivovarnarychte.cz. O vítězných fotografiích rozhodne odborná porota.
Zaslané fotografie budou zveřejněny v galerii na facebookové stránce www.facebook.
com/PivovarHotelNaRychte
i na webu www.pivovarnarycte.cz. Uzávěrka cestovatelské
soutěže je 20. září.
Pro fotografování můžete použít buď cestovní balení mazel,
PET láhev Mazel nebo džbán
Mazel. Výherci budou oficiálně vyhlášeni a ceny předány na
6. ročníku Ústeckého pivního
jarmarku malých a rodinných
pivovarů v květnu 2016. zu

Restaurace připravila speciality
Od poloviny ledna přichystal Pivovar Hotel Na Rychtě v pořadí
3. sérii Večerních specialit – aneb to nejčerstvější z naší trouby.
Jídla jsou v nabídce v omezeném množství a vždy do vyprodání.
Jedno jídlo podáváme v úterý a druhé ve čtvrtek vždy od 18 hodin.
Návštěvníci se mohou celý rok 2016 těšit i na oblíbené Gastronomické týdny. V lednu 2016 tak startuje 6. ročník. Novinkou je také
v letošním roce doba trvání. Každá gastro akce bude trvat od pátku
do další neděle, tedy celých 10 dní. Zabijačkové hody začínají již
25. ledna. Od 19. února se hosté mohou těšit na řízky všech druhů. zu

Ústecká poliklinika zrekonstruovala oddělení ORL

Slavnostní přestřižení pásky. foto: v. lukáš

staré obložení a jsou tu nová okna, proto
jsou nyní ordinace velmi světlé. „Pacienti
se tu jistě budou cítit příjemněji,“ pochválila lékařka oddělení Eva Kučerová. zu
Ordinační h o diny

Jedna z nových ordinací. foto: v. lukáš

Na oddělení ORL v Ústecklé poliklinice
působí pět, respektive šest lékařů. Ročně
ošetří na devět tisíc pacientů, kteří zde vykonají na 18 tisíc návštěv.
Oddělení poskytuje komplexní služby
v oboru, včetně možnosti akutního vyšetření bez objednání. Disponuje dvěma
specialisty na foniatrii, tedy předpis sluchadel. Díky novým lékařům Daniele Potměšilové a Vítězslavu Veselému se zde
provádí i drobné operační výkony. Cílem
je zde vybudovat oddělení jednodenní
péče, kde by se daly provádět větší operační výkony, včetně operací dětí.
Rekonstrukce oddělení spolu s výměnou
některého vybavení stála 2,2 milionu korun. Práce probíhaly za provozu. Zmizelo

MUDr. Eva Kučerová
Po: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Út: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Čt: 7:00–11:30, 12:30–14:30 (dle objednání)
Pá: 7:00–11:30, 12:30–13:30 (dle objednání)
MUDr. Jiří Laštůvka
Po: 7:00–12:45, 13:15–14:00
Út: 7:00–12:00, 12:30–14:00
St: 7:00–12:00, 12:30–14:00
Čt: 7:00–12:00, 12:30–14:00
Pá: 7:00–13:00
MUDr. Pavel Strnad
Po: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Út: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
St: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Čt: 7:00–12:00, 13:00–14:30 (dle objednání)
Pá: 7:00–12:00, 13:00–13:30 (dle objednání)
MUDr. Daniela Potměšilová
Po: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
Út: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
St: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
Pá: 7:00–13:00 (dle objednání)
MUDr. Vítězslav Veselý
St: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
Čt: 7:00–12:00, 12:30–14:30 (odpol. dle objednání)
MUDr. Jiří Kalhous
Po: 15:10–17:00
MC2016017

Ústecká poliklinika, s. r. o., člen skupiny EUROCLINICUM, a. s., dokončila
kompletní rekonstrukci oddělení ORL.
Podle ředitele Ústecké polikliniky Jiřího
Madara bylo cílem umístit všechny
ambulance na jedno místo tak, aby je
pacienti našli společně a vítalo je zde
příjemné prostředí. „Vzniklo tak jedno
z největších a nejlépe vybavených oddělení ORL v celém Ústeckém kraji,“ uvedl
ředitel Jiří Madar.
Nové oddělení tvoří čtyři ordinace,
které jsou vybavené novými přístroji. K tomu se rozšířil počet audiokabin
z jedné na dvě. Audiokabina slouží k vyšetření poruch sluchu. Byly na ně dlouhé
čekací doby, nyní se tedy objednávání
pacientů výrazně urychlí. Jedna z kabin
je navíc bezbariérová, mohou do ní snadno i vozíčkáři.
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INZERCE

Novou obchodní ředitelkou ústeckého hokeje se stala s účinností
od 4.ledna 2016 Radka Bimová. Ve své nové pozici zodpovídá za
řízení, rozvoj a koordinaci obchodních aktivit HC SLOVAN Ústí nad
Labem. Její hlavní pracovní náplní bude spravovat a rozšiřovat
portfolio partnerů klubu a budovat pro ústecký hokejový klub v
tomto směru stabilní zázemí, rozbor stávajících obchodních podmínek a jejich další zdokonalování.

MC2016032

Radka Bimová má dlouholeté obchodní zkušenosti. Jako obchodní
ředitelka působila více jak deset let v Českém rozhlase Ústí nad
Labem, kde vedla oddělení zodpovědné za prodej rozhlasové reklamy, marketingové aktivity i PR. Poslední čtyři roky se věnovala
výuce anglického jazyka, zpracovávala výukové materiály a účastnila se zahraničních stáží.
Radka Bimová absolvovala ústeckou sociálně ekonomickou fakultu

Radiátory TOMTON – poctivý výkon za dobrou cenu
Zabýváme se vývojem, konstrukcí a výrobou otopných těles s převratnou technologií účinného teplovodního
vytápění. Vstupujeme na trhy v Čechách a také na zahraniční trhy v Německu a Rakousku.

Obsazujeme pozice:
Obchodní manažer pro Čechy
Obchodní manažer pro Německo
Obchodní manažer pro Rakousko

Životopis zašlete na mail spalek@tomton.cz nebo volejte na tel.: 733 641 715.

KŘÍŽOVKA

12

V tajence najdete staré české přísloví

MC2016041

Hledáme komunikativní, schopné, aktivní ženy a muže s velmi dobrou znalostí německého jazyka. Nabízíme
velmi dobré platové podmínky, možnost osobního rozvoje, školení a další firemní výhody. Možnost pracovat na
DPP nebo živnostenský list. Do budoucna a po dohodě také na hlavní pracovní poměr.

leden 2016

BYZNYS

Daniel Kraft: V Ústí jsem našel kamarády
Sedmý ples severočeských patriotů
6. února v Domě kultury v Ústí nad Labem
nese jméno Purum.
Předsedou představenstva generálního
partnera společenské
události měsíce února
a možná i roku 20016
v Ústí nad Labem je
Daniel Kraft. Podnikatel, který v osmatřiceti letech se svými
firmami dosahuje
ročního obratu více
než miliardy korun.
Vaše společnost finančně
podporujeje ples, na kterém,
mimo jiných, vystoupí Chris
Norman z legendárních britských Smokie. Ples jste výrazně podporovali i v loňském
roce. Proč společnost, podnikající v oborech likvidace odpadů či úpravy vody na celém
území České republiky i v zahraničí, podporuje kulturu
v Ústí nad Labem?
Ústí nad Labem je jedno
z našich podnikatelsky nejvýznamnějších zájmových
území. Máme v tomto kraji řadu
velkých a dlouhodobých zákazníků, partnerů i přátel. Ples má
vysokou úroveň a společensky
je pravděpodobně nejvýznamnější akcí v regionu. Proto jsme
spojili naše jméno právě s plesem severočeských patriotů.
Akce je pro nás skvělou reklamou a neformální komunikační
příležitostí. Máme možnost se
s našimi partnery setkat i jinak,
než v prostředí jejich fabrik či
kanceláří. Ve vhodné období
počátku roku, popovídat u skleničky co se nám povedlo v roce
předchozím a jaké máme plány
v roce začínajícím.
Co se skrývá pod střechou
společnosti PURUM KRAFT?
Purum Kraft jako holding
sdružuje společnosti zaměřené
obecně na ekologické služby
a to v několika odvětvích.
Holding neustále rozšiřujeme
a vhodně doplňujeme jednotlivé vzájemně synergické služby.
Já tomu říkám, že stavím
puzzle. Jednotlivé firmy spolu

úzce spolupracují a vzájemně
se doplňují. Shrnu stručně
hlavní činnosti jednotlivých
dceřiných společností: největší
firma AQUATEST se zabývá
geologickými – hydrogeologickými službami, projektováním
a výstavbou čistíren odpadních vod, úpraven vody a sanacemi starých ekologických zátěží, PURUM recykluje odpady
a odstraňuje nebezpečné látky,
čistí kanalizace provozuje
čistírny, ADR TRANS přepravuje nebezpečné látky, chemikálie a odpady, PROFISTAV je
stavební firmou holdingu opět

zaměřená hlavně na ekologické a vodohospodářské stavby
a UVR je naším výzkumným
ústavem, vývojovým a školícím
střediskem.
Jaké projekty jste realizovali
a jaké připravujete v Ústí nad
Labem.
V Ústí již dlouhá léta sanujeme
chemičku, dále v ní zajišťujeme
odstranění řady odpadů, provádíme přepravní služby různorodých chemikálií. Připravujeme
projekt ekologického vymývání
autocisteren a železničních cisteren. Chystáme v tomto roce
otevření stavebního a vodohospodářského závodu přímo
v Ústí nad Labem.
Jak technologicky a časově
náročná je sanace toxické zátěže v ústecké Spolchemii?
To je velmi dlouhodobý projekt, který se však chýlí ke
konci. V letošním roce by měla
být definitivně postavena nová
elektrolýza. Ze staré amalgá-

mové bude odstraněna veškerá rtuť, což je taktéž jeden
z projektů, který se snažíme ve
spolupráci se Spolchemií profesionálně a bezpečně zajistit.
Sanační práce postupují v závodě velmi dobře a obě strany
v posledních letech udělaly
obrovský krok k celkové ekologizaci podniku, jak ve vazbě
na staré ekologické zátěže,
které jsou jako staré vředy postupně a úspěšně odstraněny,
tak i ve vazbě na nové výrobní
procesy a technologie šetrné
k životnímu prostředí, např. již
zmíněná nová elektrolýza.

Likvidaci odpadů se věnujete v řadě českých měst. Jaké
technologie používáte a jak
se k projektům staví městské
samosprávy?
Likvidace odpadů je často
skloňované téma a to i politicky, i na úrovni jednotlivých
samospráv. Naše společnost
má celorepublikovou působnost, nějaký provoz máme
v zásadě v každém českém
kraji a jak jsem již uvedl
činnosti jsou velmi rozmanité.
Mohu vyjmenovat např. provoz
chemické stabilizace v Lužici
na českolipsku, naší spalovnu
kapalných odpadů v Kolíně,
nebo z aktualit loňského roku
recyklační závod na PET lahve
v Plané nad Lužnicí.
Obecné vnímání a přístup
k této problematice a našemu
podnikání a rozpolcenost názorů si dovolím popsat na typické hospodské rozpravě ....
„a co ty vlastně děláš chlape
...?, ... mám firmu na likvidaci
a recyklaci odpadů ...., hmmm

to je super, to je super branže,
to jsi fakt skvělej borec, že děláš něco tak potřebnýho a prospěšnýho...., hmm a kde máte
podnik?... ty to nevíš?, no přeci tady v Mníšku za dálnicí....
Cože?, to jako chceš říct, že ty
sračky vozíte sem do Mníšku?“
Každý odpady produkujeme,
ale nevoní nám doma za dveřmi
v odpadkovém koši, jsme šťastní že je někdo odveze, zlikviduje, zrecykluje a to umíme pochválit a ocenit, dokonce za to
i zaplatit, ale když by ten někdo
je chtěl likvidovat, recyklovat či
zpracovávat v naší krásné obci,
tak to tedy ne!! Ať s těmi „sračkami“ „táhne“ někam jinam.
Holding PURUM KRAFT je
v podstatě rodinná firma.
Přitom zaměstnává 500 lidí
a roční obraty společnosti
přesahují milirdu korun. Vy,
v době našeho rozhovoru slavíte třicáté osmé narozeniny,
podnikáte od svých dvaceti
let a jste aktivní ve vedeních
14 společností. Splnil jste si
svůj sen?
Ano splnil jsem si svůj sen,
vybudoval jsem velký podnik, sdružující několik firem
a zaměstnávající vysoký počet
velmi schopných pracovníků.
Nyní je potřeba procesy a spojení zdokonalovat, vylepšovat,
co nejvíce spolupracovat, jak
se říká lidově táhnout za jeden
provaz a všichni tím správným
směrem. Na druhou stranu
jsem si vyrobil velkou zodpovědnost a uvázal si v podobě
velkého podniku, velkou kouli
na nohu. Nefňukám, mám to
co jsem chtěl, jsem v jádru
hodně cílevědomý a myslím
pracovitý člověk, jdu si za
svým cílem a těší mne že za
mnou a mými spolupracovníky
je vidět kus velké práce!
Kromě plesu severočeských
patriotů podporujete sportovní akce na Ústecku a zajíždíte
na sever velmi často. Za čím
nebo za kým vedou vaše ústecké cesty?
Podnikatelské prostředí mi
kromě práce se zákazníky
přineslo pár velmi dobrých kamarádů, a proto se do regionu
vracím nejen pracovně, ale
spojuji své cesty i za zajímavými akcemi, které se na
ústecku pořádají. Patří mezi ně
již zmíněný ples patriotů, ale
dále např. běh ústecký Magor,
návštěvy plovárny u Labe,
poobědvat v krásné Větruši
nebo jen posedět s kamarády
ústečáky v příjemném pivovárku Na Rychtě. mp
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Dejte si pozor
na uložené zásilky
Od 1. ledna 2016 jsou pro
Ústečany ukládána oznámení a výzvy na ohlašovně,
v jejímž správním obvodě
máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením
na vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po uplynutí
lhůty deseti dnů splněny
podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje
písemnost za doručenou.
Magistrát upozorňuje, že
i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se
tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem
neznamená, že po adresátovi
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat
např. lhůtu na odvolání. zu

více na www.zitusti.cz

S v o z o bjemn é h o o dpadu
I. etapa Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov,
Habrovice, Bukov, Všebořice
29. 2.: Božtěšice - Strážky Chuderovská,
Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem,
Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová,
Zemědělská.
1. 3.: Skorotice - Bánov - Habrovice 5. května,
Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu,
Javorová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borovského,
Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na Valech,
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní,
Skorotická, Slovanská, Svážná, U Hřiště, U Pošty,
Údolí, V Lánech.
2. 3.: Bukov Štursova, Hynaisova, Bří Čapků,
Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova,
V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova,
Nezvalova.
3. 3.: Bukov Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše,
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi
Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná,
Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova,
Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za
Vozovnou, Baráčnická, Vinařská. 3
7. 3.: Všebořice 17. listopadu, Dukelských
hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou
a Dukelských hrdinů), Zahradní.
8. 3.: Všebořice Habrovická, Havířská, Hornické
domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem,
Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří,
Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou).

II. etapa Klíše, Předlice
9. 3.: Klíše Cestička, Gočárova, Lesní cesta,
Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni,
Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě,
V Zátiší, Wolkerova.
10. 3.: Klíše Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční),
Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova
(mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova,
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří.
14. 3.: Město mezi ul. Masarykova, Štefánkova
a Palachova Alešova, Balbínova, Beethovenova,
Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova,
Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova,
Vilová ulička.
15. 3.: Klíše České mládeže, Hany Kvapilové,
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova,
Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice,
U Panského dvora.
16. 3.: Klíše Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou),
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů.
17. 3.: Předlice Beneše Lounského, Boženy
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická,
Husitská cesta Chabařovická, Jateční, Jiráskova,
K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná,
Mahenova, Majakovského, Marxova, Na Luhách,
Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice,
Palackého, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova,
Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Tovární,
U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce,
Za Válcovnou.

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

Užijte si Valentýnskou retrodiskotéku nově v klubu Apollo
Oblíbené Retrodiskotéky se
stěhují z ústeckého národního
domu do klubu Apollo v Důlcích. Jejich organizátorem je
Gino Hart. Na další oblíbenou
akci, tentokrát Valentýnskou
retrodiskotéku se můžete
těšit 13. února od 20:00 hodin
v Apollu. „Chodil jsem od
svých šestnácti let na diskotéky do KD v Chlumci a tam
hrával Jan Kurzweil, který byl
společně s Mirkem Haškem
profesionál pod tehdejším
Krajským kulturním střediskem,“ popisuje Hart své začátky. „Přišla chvíle, kdy mne
začínali potkávat po letech
známí, kamarádi a přátelé,

kterým bylo mezi 35 a 55 lety,
a ti si neustále stěžovali, že
nemají kam zajít, popovídat
si a pobavit se. I to byl důvod,
proč jsem se po letech vrátil
k diskotékovému programu,
zakoupil opět aparaturu, vykopal několik věcí, schovaných
u mámy na půdě, oprášil muziku z archivu, který mám od
roku 1979 a začal,“ popisuje.
A jak to s Retrodiskotékou vypadá dnes? V Národním domě
Hartovy diskotéky skončily.
„Jelikož mne ovšem bombardovali ze všech stran lidi, abych
nepolevoval a pokračoval
v započaté práci, tak jsem si
domluvil v Ústí nad Labem

mrzlém stavu. Zvu všechny, co
mají rádi tuto hudbu, a nebojte se, určitě tam narazíte na
někoho známého, stejně jako
vždy já. A trolejbus městské
dopravy zastavuje přímo před
klubem,“ dodává pořadatel. zu
SOUTĚŽ
Chcete vyhrát dva lístky a tričko na
Valentýnskou retrodiskotéku?
Stačí odpovědět na soutěžní otázku:
V jaké městské části najdete
klub Apollo?

náhradní prostory, a to v klubu
Apollo, který je už několik let
v takovém jakémsi poloza-

a) Střekov

b) Důlce

c) Klíše

Správné odpovědi posílejte do 5. 2.
na e-mail: redakce@zitusti.cz

Divadelní projekt Tři podoby svobody má první rok za sebou
Projekt Tři podoby svobody
běží od loňského ledna. Jak
hodnotíte dosavadní průběh?
V rámci projektu se ve spolupráci s Činoherákem Ústí
povedlo zrealizovat tři kvalitní
inscenace Kopanec, Zámek
a Don Quijote. Spojujícím
motivem všech tří děl je boj za
svobodu. Inscenace navštívilo
2594 diváků.
Můžete stručně představit
jednotlivé inscenace?
Drama Kopanec zachycuje
skutečnou událost, která v roce
2002 otřásla celým Německem,
brutální vraždu ve východo14

německé vesnici Potzlow.
Teprve šestnáctiletého kluka
tehdy ukopali k smrti jeho tři
vrstevníci, otevřeně se hlásící
k pravicovému extremismu.
Naše interpretace Zámku
představuje Franze Kafku jako
ironika, který velmi dobře vnímal zákruty lidské psychiky
a dokázal je vylíčit až s výsměšnou přesností. Skvělý text

je podtržen výbornými hereckými výkony
Honzy Jankovského,
Mileny Steinmasslové a dalších a úžasnou
scénou.
Ústecký Don Quijote má na rozdíl od
předchozích českých
divadelních zpracování Dona Quijota hned
několik „rytířů“. V roli
šlechtice s ryzími úmysly se
v průběhu inscenace postupně
vystřídá sedm herců.
Jak je projekt financován?
Projekt je financován z fondu
EHP a je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska. Ten pokrývá 75 %
rozpočtu celého projektu, který tvoří cca 5 milionů korun.

To není málo.
Divadlo je obecně velmi nákladné. Například náklady na
vznik inscenace Zámek činily
554 000 Kč. To zahrnuje dramatizaci textu, návrh scény, kostýmů, výrobu scény a kostýmů,
light design, hudbu, projekci,
režii, nazkoušení, produkci,
celkem práce více než 30 lidí
po několik měsíců. K tomu je
potřeba přičíst náklady na propagaci, náklady na pronájem
sálu, energie, techniku a další.
Kdy jsou nejbližší reprízy?
11. 3. Kopanec, 2. 2. a 18. 3. Zámek, 9. 2. a 30. 3. Don Quijote.
Kopanec a Don Quijote se hrají
v Činoherním studiu, Zámek
v Hraničáři. pr
Více informací na www.cinoherak-usti.cz
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Rozhovor s Janem Kvasničkou,
ředitelem spolku KULT, který
je producentem divadelního
projektu Tři podoby svobody.

leden 2016

SERVIS
INZERCE

Co vám uhradí pojišťovna
při očkování proti chřipce?
jednotlivých vakcín a výše jejich
úhrad pojišťovnou, což určuje
Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem
stanovených rizikových skupin
osob. Ekonomicky nejméně
náročnou variantou očkovací
látky je zde Influvac, u kterého
SÚKL stanovil úhradu pojišťovny od 1. 4. 2015 na 139,23 Kč za 1
dávku. Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné
hrazeno u dětí, pokud 3 dávky
očkovací látky byly aplikovány
do sedmého měsíce věku pojištěnce (hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého
měsíce věku). Od září 2015 je
očkování proti pneumokokovým
infekcím jako nepovinné hrazeno také seniorům nad 65 let.
Očkování proti lidskému papilomaviru, který by mohl způsobit
rakovinu děložního hrdla, mají
podle zákona hrazené z veřejného zdravotního pojištění
dívky, je-li očkování zahájeno od
dovršení 13. do dovršení 14. roku
věku. zu

Seniorům občanka vydrží
Občanům starším 75 let se budou vydávat občanské průkazy,
které budou platné 35 let. Vyměnit občanský průkaz si ale
občané starší 75 let budou muset v případě, změní-li se některý
z údajů, zapsaných v občanském průkaze - například místo trvalého pobytu. Pokud občan dovrší věk 15 let, má trvalý pobyt na
území ČR a nemá občanský průkaz, musí o jeho vydání požádat
do třiceti dnů po dovršení patnácti let. Podat žádost o vydání
občanského průkazu bude možné na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností. Totéž se týká žádosti o vydání
cestovního pasu a jeho převzetí. zu

21 LET 4033
%
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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.
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U očkování proti pneumokokům
nebo chřipce prý pojišťovna hradí vždy jen jednu konkrétní vakcínu. Zajímá vás, které vakcíny
to konkrétně jsou a jak postupovat, pokud by vám lékař navrhl
jinou? Nepovinná očkování se
provádějí na vyžádání klienta
a ten si je i sám hradí – jak cenu
vakcíny, tak i cenu její aplikace.
Jsou (zatím) pouze 3 výjimky,
kdy je i nepovinné očkování
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, resp. hrazena je
vakcína v provedení nejméně
ekonomicky náročném a její aplikace. Konkrétně je to u očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti papilomavirům,
které mohou způsobit rakovinu
děložního hrdla. Skupiny osob,
na které se vztahuje možnost
absolvovat uvedená očkování
jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním
pojištění. To znamená, že tuto
možnost nemají všichni pojištěnci. To, která vakcína je tou
ekonomicky nejméně náročnou,
vychází z rozdílu aktuálních cen
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C entrum pr o zvířata v n o uzi při Z o o Ú stí n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

DAG
Pes, kříženec asi 70 cm vysoký. Je krátkosrstý, černý s bílou
náprsenkou. Stáří asi 5 let. Má mohutnou postavu, která již od
pohledu budí respekt. Povahově je z počátku trochu opatrnější, ale
jinak hodný pes. Hodí se k domku se zahradou.
BÉĎA
Athos
Pes, kříženec asi 40 cm
Pes, kříženec asi
vysoký. Má střední
70 cm vysoký. Je
srst, černou s pálenými
hladkosrstý, hnědý
znaky. Věk asi 5 let.
s černým žíháním. Je
Béďa je kontaktní a přátelský psík. Hodí se mu asi 5 let. Athos je dobrácký a přátelský
k domku i jako společník.
pes. Hodí se k domku se zahradou.
nikita
Aran
Fenka, kříženec asi
Pes, plemeno německý
55 cm vysoká. Má
ovčák. Je krátkosrstý,
krátkou srst, šedo černý se žlutými
černé barvy s bílou
znaky. Věk asi 10
náprsenkou. Věk asi 5 let. Nikita je
let. Je v dobré kondici, úměrně k věku
poměrně dost temperamentní fenka, ale
a je temperamentní. Určitě by dobře
nekonfliktní. Hodí se k domku se zahradou. a spolehlivě domek ohlídal.

Madar: Podpora sportu a kultury zvyšuje kredit města
Po půlročním působení Jiřího
Madara na pozici prvního
náměstka primátorky a účastí
Ústeckého fóra občanů v městské radě se většina zpráv točí
kolem sportu.
Proč preferujete sport?
Jako lékař a sportovec jsem
podporovatel sportu hlavně
jako prevence obesity a prevence kriminality. Věnuje se
mu v různých podobách většina lidí, patří k životu města
a slouží k jeho propagaci.
V Ústí byl sport poslední roky
podfinancován, to vědí všichni,
a proto já osobně i UFO chceme tuto špatnou situaci napravit. Na rok 2016 jsme v rámci
možností rozpočtu navýšili
dotace pro preferované sporty,
zařadili tam i florbal a hlavně
navýšili částku na tzv. šeky pro
sportující mládež. Pro finální

schvalování na únorovém
zastupitelstvu je připravena
dlouhodobá koncepce sportu, pro jejíž návrh hlasovali
všichni zastupitelé a do konce
roku 2015 již nepřišly žádné
zásadní připomínky. Součástí
koncepce jsou i další investice
do sportovišť města, včetně

druhé ledové plochy, vyřešení
nových pravidel EU v oblasti
podpory sportu, narovnání situace v provozu sportovišť, ale
i podpora soukromých subjektů v oblasti sportu. Ale nejde
jen o sport. Zasadili jsme se
o navýšení financí i do oblasti
kultury, do Činoherního studia
a Severočeského divadla,
podpořili jsme velké městské
Vánoce s nebývalou kulturní
nabídkou. Jde nám o to, aby
občasné města měli navýběr
více kulturních a sportovních
aktivit, aby město prostě více
žilo. Samozřejmě, že UFO splupracuje na řešení spousty jiných projeků či dlouhodobých
problémů. Ale jsem rád, že
jsme toho již tolik splnili právě
v oblasti sportu a kultury.
Způsob podpory ústeckého kokeje, marketinkovou smlou-

vou, ale napadá opozice. Nemá
pravdu, když mluví o nestandardní formě podpory?
Kdo to napadá? Jen někteří
„zhrzení“ opoziční zastupitelé,
kteří navíc podporu sportu
cestou marketingu měli ve
svém programu. Ano, hokej byl
loni ve svízelné situaci. Musel
vyřešit zachování soutěže ve
městě. Hraje s minimálním
rozpočtem a podporuje ho
hlavně firma Granette. Jde
o samotnou existenci klubu
a soutěže v Ústí nad Labem.
Našla se možnost jak navýšit
finance do hokeje formou
marketingu tak, abychom
neporušili pravidla Evropské
unie. Pokud chce krajské město zachovat vrcholové soutěže,
které běžně hostí velká města,
a sehnat silné soukromé partnery, tak musí svoji podporu
vyjádřit. A o to se snažíme. r
15

12.00 a 17.00 hod.

s Mírou Tartárkem

Valencia
Dlažba s ochranou proti
znečištění od společnosti

MC201601CRO

Písničky na přání

+

CLEAN
PROTECT
PLUS

MC2016027/1

www.csbeton.cz
1_2_188_130_ZU.indd 1

19.1.2016 13:18:01

