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Mým snem 
je Stanley Cup 
a reprezentační 
medaile!
STRANY 8–9

SPRAVEDLNOST 
                     
                      Omezení dávek lidem, kteří si pořizují více 
                      dětí jako zdroj příjmu a nechtějí pracovat   
                    Peníze a výhody pracujícím a jejich rodinám 
                    Pro důstojný život seniorů vyšší důchody 
 

Jiří Madar 

3 3 
SPRAVEDLNOST kandidát na senátora 
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Tip Marka 
Moudrého

Rád bych všechny čtenáře 
pozval na další dávku ame-
rického fotbalu v Ústí nad 
Labem. Blades se každým 
rokem posunou o něco dále. 
Důkazem toho je naše pre-
miérová účast a krásné třetí 
místo ve druhé lize ČAAF, 
která proběhla na jaře. Kro-
mě toho se náš kádr rozšířil 
i o juniorský tým, který si 
letos na podzim premiérově 
zahraje druhou ligu. Zname-
ná to tedy další domácí 
zápasy, na které se fanoušci 
mohou těšit. Nadějní ústečtí 
junioři poprvé okusí ostrý 
zápas na domácí půdě proti 
týmu Karlovy Vary Warri-
ors, a to v neděli 11. září od 
14:00 na hřišti TJ Svádov- 
Olšinky. Další domácí zápa-
sy proběhnou 2. října proti 
Liberci Titans a 16. října 
proti Prague Mustangs. 
Kromě toho proběhne v září 
a v říjnu nábor do řad seni-
orského týmu.

 marek moudrý, Pr manažer sc Blades 
Ústí nad Labem

K u L t u r o u

Motoareál ChabařoviCe
17/9  hudební večer v PivniCi 13 

vystoupení + Jam session
17/9  autoPoint CuP autoCross
24/9  JaWa – čZ sraZ / 3. ročník
24/9  auto Moto veterán burZa
8/10  Mčr FlattraCk 
8/10  Mčr 120 CCM na krátké dráZe 
15/10  autoPoint CuP / Autocross Finále

letní kino Ústí nad labeM
3/9  FírFest
24/9 1230 v. Festival dřeva

Galerie oko
7/9–7/11 leoš kukačka – JaPonsko 

vernisáž 6. 9. od 17:00

MuZeuM Civilní obrany
Žižkova ulice, pod Větruší
3/9 1000–2200  Z Pohádky do Pohádky
10/9 1000–2200  braMborobranní

aPollo MusiC Club
17/9  retrodiskotéka s toMbolou
8/10  taneční Zábava s kaPelou
22/10  retrodiskotéka s toMbolou

Zoo
2/9  večer létaJíCíCh savCů
10/9  PoJďMe si hrát do Zoo

důM kultury
24/9 1500 Gulliverovy Cesty
24/9 1800 26. Grand Prix 2016 

Mezinárodní soutěž v tanečním sportu
8/10 1500 ZPíváMe a tančíMe s Míšou 

Minidiskotéka v cirkuse
15/10 1500 Gulliverovy Cesty ii.
13/10 1900 věra šPinarová 

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

národní důM
7/9 2000 Will Johns trio
21/10 2000 MeZinárodní Festival JaZZ 

and blues v Ústí nad Labem 2016
22/10 2000 MeZinárodní Festival JaZZ 

and blues v Ústí nad Labem 2016

skanZen ZubrniCe
15–16/10 PodZiM na vesniCi

činoherní studio 
13/9 1700 ZaháJení 45. seZóny 

„… až Za hrob“
14/9  ChuCk Palahniuk: klub rváčů

17/9 1900 lebka Z ConneMary
18/9 1700 Malý PrinC
22/9 1900 My děti Ze staniCe Zoo
26/9 1900 hrůZa v brně
28/9 1900 ZbabělCi 
oFF ProGraM
11/9 1000 činoheráCký Funerální batůžek
18/9 1400 Zažít střekov Jinak 

Ulice Varšavská, Raisova, Park T. G. M. 
a Deska ožijí sousedskou slavností

hraničář / babí léto na uliCi
14/9 1600 sítotiskový WorkshoP, 

bleší trh, Gril
 1930 v. havelka / Please The Trees solo
15/9 1600 WorkshoP Kompost se žížalou 

WorkshoP Zahrada ve městě
 2130 letní kino / Film dle hlasování
16/9 1700 salsa tančírna Jana štaFFy
 1930 konCert / Lazer Viking solo (CZ) 

Cars & Trains (USA)
17/9  oddeCh Po PůMaratornu
 1500 turnaJ ve hrách s míčkem a pálkou 

dětský WorkshoP kresby na trička
 1600 Gril + hudba
 2130 letní kino / Film dle hlasování
6/9 1930 CasablanCa
13/9 1930 šílený Max: Zběsilá Cesta
18/9 1400–1900  Zažít Město Jinak
20/9 1930 koMorná
22/9 1930 Furt na Cestě s daneM PřibáňeM
25/9 1500 baron Prášil + kreativní dílnička
27/9 1930 PeChakuCha niGht #22
28/9 1930 ravelin 7 + stranGe Fetish + 

Flush buttons
30/9 1930 dva roky v hraničáři

severočeské divadlo 
7/9 1900 slavnostní ZaháJení seZony 

konCerteM PoPulárníCh Melodií
13/9 1900 Giuditta
15/9 1900 Cikáni Jdou do nebe
16/9 1900 Giselle
18/9 1500 rákosníček a hvěZdy
19/9 900 rákosníček a hvěZdy
20/9 1000 liMonádový Joe 

aneb koňská oPera
21/9 1900 liMonádový Joe 

aneb koňská oPera
23–24/9 24. severočeská 

iMonuloGiCká konFerenCe
25/9 1700 PoloveCké tanCe, šehereZáda
26/9 1900 CarMen

severočeská vědeCká knihovna
dny evroPského dědiCtví W. Churchilla 3 
2/9 1630 Jolana vaverková – Cesta 
6/9 1700 neJvětší český Parník 

Z ÚsteCké loděniCe

10–11/9 1000–1600  Prohlídky PaláCové 
vily hanse WeinManna

Cestovatelské besedy W. Churchilla 3
20/9 1700 laPonsko
27/9 1700 iZrael
vZdělávaCí akCe Velká Hradební 49
9/9 a 23/9 1800  kurZy tvůrčího Psaní
akCe Pro děti W. Churchilla 3
14/9 1500 herní odPoledne
16/9 1800 listování: 

Muž, který Miloval inGveho
19/9 1630 čtení s činoherníM studieM: 

Malý PrinC
29/9 1600 Povolání k Předčítání: arChitekt
ostatní akCe W. Churchilla 3
7/9 900–1700  burZa knih 

v lidové PůJčovně
14/9 1800 bel Canto: Podvečerní kabaret
26/9 1700 novinky Z vesMíru
výstavy W. Churchilla 3
do 11/10 PaPírové variaCe našiMa rukaMa
do 4/10 MaGnesia litera
6/9–30/9 láskyPlné vZPoMínky
 Velká Hradební 49
do 4/10 80 let od Povýšení 

střekova na Město

MuZeuM 
akCe
2/9 1000–1800  6. ÚsteCký den PorCelánu
3/9 1500 Již 140 let
3–4/9 900–1600  dny evroPského dědiCtví
6/9 1700 eMílio v austrálii
10/9 1000–1600  čekání na PříChod 

Jeho Milosti karla iv.
13/9 1700 Plavba na Páře
20/9 1700 e. G. doerell a Jeho svět
21/9 1700 katedrála sv. víta a karlšteJn
22/9 1600 MuZeuM čte děteM
27/9 1900 Pavel hrda trio
29/9 1700 underGround a disent 

na ÚsteCku
výstavy
3/9–31/12 Již 140 let
24/9–15/1 Počítačový dávnověk
30/9–31/12  underGround a disent na 

ÚsteCku
do 15/9 raketa v Ústí 
do 30/10 uMění australskýCh doMorodCů 
do 30/10 austrálie
do 31/12 Plavba na Páře
do 31/12 ParníkeM Po labi 
do 31/12 klaus horstMann-CZeCh 

dialoG s časeM
do 15/1 e. G. doerell a Jeho svět 
7/9–2/10 eMílio v austrálii
6/9–2/10 exPonát MěsíCe: 

Psík Mývalovitý

Viktor Malinkovič
kandidát do krajského 
zastupitelstva

Pracoval jsem přes dvacet 
let v ústecké spolchemii 
v různých funkcích (od 

provozního chemika přes mistra až po vedoucího 
provozu v obchodním úseku) a v roce 1998 jsem 
odešel podnikat jako osvČ v obchodní oblasti. 
v letošním roce jsem byl zvolen místostarostou 
mo střekov. „vzhledem k tomu, že na střekově 
není zatím vůle v zastupitelstvu zvolit radu a byl 
odvolán starosta, zůstal jsem  jediným fungujícím 
radním. vykonávám také funkci přísedícího okres-
ního a krajského soudu, i když teď kvůli výkonu 
funkce místostarosty jenom občas. Jako člen 
KsČm (na rozdíl od mnoha jiných jsem „kabát“ 
nepřevlékl) pracuji v komunální politice v Ústí 
nad Labem. od roku 1991 jsem zastupitelem 
v obvodu střekov,  byl jsem zastupitelem města 

Ústí nad Labem a řadu let působil jako předseda 
kontrolního výboru. v současnosti jsem  členem 
tohoto výboru,“ říká viktor malinkovič. 
„nerozlišuji své spoluobčany podle stranické 
legitimace, ale podle toho, jací jsou to lidé, zdali 
dobří, umní a pracovití – nebo líní, neschopní 
a zlí. s těmi druhými je (alespoň pro mne) 
spolupráce prakticky vyloučena. nicméně práce 
– zejména ta s lidmi a pro lidi – mě stále velmi 
baví, a proto chci pracovat, dokud mi bude 
mozek a tělo fungovat, dokud budu mít dost sil 
a také budu cítit, že mohu být svému okolí, lidem 
kolem mne, stále prospěšný. i z tohoto důvodu 
jsem se rozhodl kandidovat zde v Ústeckém 
kraji, kde žiji celý svůj život. chci tak přispět svou 
„troškou do mlýna“ k tomu, aby se zde lidem 
dobře a spokojeně žilo, a jsem přesvědčen, že 
jako krajský zastupitel budu mít možnost nabíd-
nout a zúročit své znalosti a životní zkušenosti 
ve prospěch opravdu všech spoluobčanů našeho 
krásného Ústeckého kraje,“ dodává.  pr

Představujeme kandidáty KSČM pro krajské volby a do senátu
JUDr. Mgr. Stanislav Körner
kandidát do Senátu

ve volebním 
obvodě pro 
senátní 
volby 

č. 31 (okres Ústí nad Labem 
a Prackovice, chotiměř, velemín) 
kandiduje za KsČm JuDr. mgr. 
stanislav Körner. narodil se 
v Ústí nad Labem v roce1967. 
Byl vojákem z povolání, později 
pracoval jako vedoucí ostrahy, 
obchodní zástupce nebo správní 
rada odboru azylové a migrační 
politiky mv Čr. Dnes je zaměst-
nancem Krajského úřadu v Ústí 
nad Labem, kde zastává funkci 
vedoucího oddělení v odboru 
dopravy. externě vyučuje na 

Filozofické fakultě uJeP. Do se-
nátu kandiduje  jako bezpartijní.  
chtěl by se pokusit poněkud 
změnit charakter senátu, ostat-
ně jeho heslo: „Funkční senát pro 
lidi, ne prostor pro plané diskuze 
politiků,“ tento jeho záměr 
potvrzuje. Jako senátor by rád, 
v daleko větší míře,  pomáhal 
řešit  největší problémy našeho 
okresu a obcí ve volebním 
obvodě, ať je to nezaměstna-
nost a „nezaměstnatelnost“ 
některých skupin, pomáhal by 
také v úsilí o zlepšení pohledu 
centra na naše město a kraj 
a hledal způsoby jak tento stav 
zlepšit.  pr
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Je správné, že město dotuje 
lanovku na Větruši, nebo se mají 
najít jiné zdroje či zvednout jízdné? 

Jiří Škoda 
44 let, proděkan 
Ústí nad Labem
 
Myslím, že určitá 

dotace je v pořádku. Lanov-
ka je veřejná služba a nepo-
chybně přispívá i k rozvoji 
turistického ruchu v Ústí. 
Na což se následně vážou 
další ekonomické benefity.

Jana Jirešová 
46 let, operátorka 
Ústí nad Labem
 
Rozhodně město. 

Je to jedna z moderních do-
minant našeho města. Stala 
se lákadlem pro turisty, 
a tím i zdrojem zisku i pro 
městskou pokladnu.

Jakub vilikus 
24 let, zaměstnaný 
Děčín
 
Myslím si, že la-

novka je od začátku nesmy-
sl. Muselo být přece jasné, 
že to nebude výdělečné.

martina Pavlová 
22 let, obchodnice 
Litoměřice
 
I když nejsem 

z Ústí, smysluplná určitě 
je, párkrát jsem se jí svezla 
a líbí se mi výhled. Takže 
jízdné by se určitě zvedat 
nemělo.

a n K e t a
Na lanovku chce město příspěvek
Lanovka z obchodního 
centra Forum k hotelu 
Větruše má za sebou 
pětileté období, kdy mu-
sela prokazovat takzva-
nou udržitelnost, kterou 
požaduje Evropská 
unie. Město nyní hledá 
cestu, jak by nemuselo 
všechen provoz dotovat 
ze svých prostředků. 
Jízdy využilo stovky tisíc 
lidí, jen za první rok jich 
lanová dráha přepravila 
kolem tří set tisíc.

Někteří zastupitelé 
chtějí, aby se nyní na je-
jím provozu podílelo jak 
OC Forum, tak majitelé 
hotelu a restaurace na Větru-
ši, protože mají z její existen-
ce a zájmu cestujících profit. 
„Máme v plánu o tom jednat,“ 
slíbil ředitel Dopravního pod-
niku Libor Turek. Ročně město 
doplácí na provoz více než dva 
miliony korun, protože vybíra-
né jízdné na něj nestačí.

Podle náměstka primátor-
ky Jiřího Madara navíc měs-
to a Dopravní podnik jednají 
s Ústeckým krajem, zda by ne-
bylo možní zařadit lanovku do 

integrované dopravy. „Pak by-
chom mohli získat další pro-
středky,“ uvedl.

Výstavba dráhy stála 80 mi-
lionů korun, přes 61 milionů 
pokryla evropská dotace. Slav-
nostní zahájení zkušebního 
provozu se uskutečnilo 7. pro-
since 2010.  Jedná se o nejdelší 
visutou lanovou dráhu v Česku 
bez samostatně stojících pod-
pěr. Její délka je 330 metrů. 
Trasu kabiny zdolají za necelé 
dvě minuty.  lu

I N Z E R C E

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

www.kia.com

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

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

Podivná témata 
v krajských volbách

Zhruba za měsíc 
se budou konat 
krajské volby, 
které rozhodnou, 
kam bude sever 

Čech směřovat v příštích 
letech. Snad si mnozí lidé po 
čtyřech volebních obdobích 
uvědomují, jak je vláda kra-
je vlastně důležitá, protože 
doslova rozhoduje o bu-
doucím směřování regionu. 
O silnicích, kultuře, školství, 
cestovním ruchu. Má lví po-
díl na sociálních službách či 
zdravotnictví. Tedy doslova 
na každém aspektu našeho 
běžného života.

Je tedy pochopitelné, že 
se o posty v zastupitelstvu 
uchází hned 23 stran, hnutí 
a koalic, což je o čtyři více 
než před čtyřmi roky. Vo-
lební programy strany jis-
tě svým voličům představí 
v průběhu září. Ale některé 
názvy kandidátek, které se 
vymezují proti islámu nebo 
uprchlíkům, a není jich 
málo, dávají vědět, o čem 
budou. Chápu, že je to po-
pulární, chápu, že mnozí 
lidé zde uprchlíky a musli-
my nechtějí. Ale o tom přeci 
krajské volby nejsou. Žádný 
hejtman, i kdyby byl sebe-
geniálnější, vlnu uprchlíků 
nebo nedej bože teroristů 
s bombou nezastaví. Mnozí 
politici se ale asi spoléhají 
na to, že to voličům nedojde 
a skočí jim na špek.

 za redakci vít Lukáš
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O kraj bojuje 23 kandidátek
Ústí nad Labem – O hlasy 
voličů v Ústeckém 
kraji se bude v kraj-
ských volbách ucházet 
23 politických stran, 
hnutí a koalic. Všechny 
kandidátky, které poli-
tické strany a hnutí po-
daly, kraj zaregistroval 
a mají již i čísla. Volby 
se konají 7. a 8 října.

O hlasy se ucházejí nejen 
všechny větší politické strany 
s výjimkou lidovců, ale i řada 
regionálních hnutí. Mezi lídry 
lze najít řadu známých jmen. 
Vítězství by rádi dosáhli komu-
nisté v čele se současným hejt-

manem Oldřichem 
Bubeníčkem, ústecká 
primátorka Věra Ne-
chybová vede kandi-
dátku ProKraj, sociál-
ní demokraté vsadili 
na poslance Jaroslava 
Foldynu.

Hned několik stran 
a hnutí se přímo v ná-

zvu nebo ve svých známých 
programech vymezuje proti 
imigrantům a islámu. Mezi líd-
ry jsou i lidé, které média čas-
to označují za osoby s extremi-
stickými či nacionalistickými 
názory. Například Tomáš Van-
das nebo Adam Bartoš.  zu

1) Volte Pravý Blok, 2) Občanská 
demokratická strana, 4) Starostové 
a Sportovci pro Ústecký kraj, 
9) Komunistická strana Česko-
slovenska, 12) Česká strana sociálně 
demokratická, 14) Alternativa pro 
občany, 17) Ilegálním imigrantům NE, 
18) Severočeši.cz, 20) JsmePRO! Kraj 
2016, 30) ANO 2011, 32) TOP 09, 
34) Starostové a nezávislí, 
37) Komunistická strana Čech 
a Moravy. 41) Národní demokracie, 
43) Úsvit s Blokem proti islamizaci, 
52) Svobodní a Soukromníci, 58) 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, 
60) Nový sever, 67) Ne ilegální migraci, 
77) Piráti a Strana zelených, 78) 
Koalice Svoboda a přímá demokracie, 
79) ProKraj, 81) Sdružení pro republiku

K a n D i D u J í c í  s t r a n y

1) Tomáš Vandas, DSSS, předseda 
strany, 2) Petr Kůstka, nezávislý 
kandidát, starosta Malečova, 3) Jiří 
Madar, Ústecké fórum občanů, lékař, 
náměstek primátorky, 4) František 
Holešovský, ANO, vysokoškolský 
pedagog, 5) Jaroslav Doubrava, 
Severočeši, senátor, 6) Martin 
Hausenblas, Ústečan do Senátu, 
zastupitel a podnikatel, 7) Stanislav 
Körner, KSČM, krajský úředník, 8) 
Jan Tvrdík, ODS, zastupitel a bývalý 
starosta, 9) Ilona Tajchnerová, TOP09, 
advokátka a zastupitelka,10) Vítězslav 
Štefl, ČSSD, ředitel školy a hudebník

K a n D i D Á t i  D o  s e n Á t u

I N Z E R C E

Jaroslav Doubrava 
BEZPEČNOST 
SPRAVEDLNOST 
JISTOTA 

kandidát na senátora 

5 

O senát se na Ústecku utká desítka politiků
Ústí nad Labem – Oproti volebnímu klání o post 
ústeckého senátora v roce 2010 je letošní na-
bídka pro výběr zástupce Ústecka v horní ko-
moře parlamentu o tři jména bohatší. Desítka 
uchazečů o post senátora za Ústecko získala 
registraci a volební čísla. Současný senátor 
Jaroslav Doubrava půjde do obhajoby a zisku 
již třetího mandátu od roku 1998 s číslem 5, 
novým hnutím, které vstupuje do boje o sená-
torské křeslo, je Ústecké fórum občanů, které 
nominovalo svého kandidáta v osobě lékaře 
a náměstka primátorky Jiřího Madara s voleb-
ním číslem 3.

Velké politické strany si na Ústecku vybra-
ly pro zastupování svých zájmů v senátu Stani-
slava Körnera (KSČM), Františka Holešovského 
(ANO 2011), Jana Tvrdíka (ODS), Vítězslava Štefla 
(ČSSD) a Ilonu Tajchnerovou (TOP 09). Ambice 
získat senátorské křeslo mají i podnikatel Martin 
Hausenblas, lídr krajské kandidátky DSSS Tomáš 
Vandas a malečovský starosta Petr Kůstka. 

Volby do senátu se uskuteční 7. a 8. října 
spolu s krajskými volbami. Pokud ani jeden 
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu 
hlasů, dva nejúspěšnější postupují do druhého 
kola. To se koná 14. a 15. října.  zu

Můžete získat 
voličský průkaz
Ústí nad Labem – Pokud nebudete 
během krajských a senátních 
voleb v místě svého bydliště 
a nemůžete se dostavit do 
volební místnosti, do které spa-
dáte, můžete hlasovat v jiné, 
vám lépe dostupné. Obecní 
úřad ale musíte požádat 
o vydání voličského průkazu, 
což je možné do 5. října do 
16:00. Hlasování na něj je ale 
omezené. V případě Senátu 
můžete volit jen ve svém 
volebním obvodu (na Ústecku). 
V případě krajských voleb je 
tímto místem jakákoliv volební 
místnost v Ústeckém kraji.  lu
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Děti k adopci dostávají 
od sestřiček kufřík 
Ústí nad Labem – Již zhruba dva 
roky vybavují zdravotní sestry 
Masarykovy nemocnice novo-
rozence určené k adopci po od-
chodu z nemocnice kufříkem, 
ve kterém si každé miminko 
odnáší fotografie z porodnice, 
otisk ručičky a nožičky, hračku 
a údaje o míře a váze při naro-
zení. Nově se tak ústecké no-
vorozenecké oddělení zapojilo 
do projektu Život v kufříku.

„Jsou případy, ať už u mimin-
ka, které se rozhodne dát ro-
dička po porodu k adopci nebo 
ho odloží do babyboxu, kdy 
my zdravotníci o dítěti moc in-
formací podat nemůžeme, ne-
známe je. Díky projektu Život 
v kufříku tak alespoň můžeme 
adoptivním rodičům předat na-
příklad oblečení, otisk nožičky, 
dudlík, záznam o konkrétním 
dni a podobně,“ uvedla hlavní 
sestra Markéta Svobodová.  lu

I N Z E R C E

 

 

 

 

 

 

      Přijímáme nové kolegy a kolegyně na pozici 

   OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
   Manuální fyzicky nenáročná práce při výrobě  

            kabelových svazků do automobilů  
 

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

mzdu (bez nutnosti němčiny) 
 

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

 

 
 

PRÁCE vE ŠKODA AUTO 
KvASINY
•   nástup možný ihned 
•   motivující finanční ohodnocení
•   náborový příspěvek 3000 Kč
•   relokační příspěvek až 1800 Kč / měsíc
•   široký sociální program

více na www.dpwork.cz

na bezplatné lince  800 310 013
nebo osobně na provozovně náborové kanceláře Kvasiny 
Vašátkova 28, Solnice 
infokvasiny@dpwork.cz  I  +420 739 582 883

U dálnice stávají podvodníci 
Ústí nad Labem – Na severu Čech se 
stále objevují podvodníci, kteří 
se lidi snaží nalákat na údajnou 
koupi zlata za velmi výhodné 
ceny. Nejčastěji na ně narazí ři-
diči v okolí hranic s Německem 
nebo u dálnice D8. O podvodní-
cích se lidé baví i na sociálních 
sítích. „Oslovila nás skupina 
snědších cizinců u benzínové 
pumpy na dálnici u Libouchce. 
Měli několik šperků,“ líčí svoje 
zkušenosti Jana Stašková.

Mluvčí ústecké policie Ve-
ronika Hyšplerová uvedla, že 
v posledních týdnech ale na 
Ústecku nemají hlášený jedi-
ný případ, kdy by někdo pod-
vodníkům naletěl. „Nejčastě-
ji se s takovými nabídkami 
můžete setkat na dálničních 
odpočívadlech nebo u sjezdu 
z dálnice,“ uvedla. Podle ní by 
lidé neměli nákupům v žád-
ném případě věřit.

I odborníci opakovaně varují, 
že poznat pravý šperk je v pod-
mínkách nějakého parkoviště 
složité. „Jsou to například mo-
sazné předměty s výstupky ze 
zlata na místech, která jsou pří-
stupná pro zkoušení na kame-
ni. Celý předmět může být po-
zlacený. Dělají se také nerezové 
předměty vydávané za šperky 
z bílého zlata,“ uvedl před ne-
dávnem na iDnes Miloslav 
Pilecký z Puncovního úřadu.

V loňském roce policisté 
odhalili i případ, kdy podvod-
níci prodávali falešné inves-
tiční zlato. „Nejlepším způso-
bem je nakupovat investiční 
kovy u renomovaných firem, 
které jsou  členy naší asocia-
ce. V případě nekalého jedná-
ní prodejce budeme hájit zá-
jmy investora,“ radí předseda 
Asociace pro investiční kovy 
a mince Vladimír Brůna.  lu

Jízdenky koupíte v příjemném prostředí
Ústí nad Labem – Zákazníci ústeckého dopravního podniku již ne-
budou na vyřízení požadavků na jízdenky čekat fronty venku. 
Dopravní podnik totiž otevřel nové zákaznické centrum. Jeho 
vybudování v přízemí budovy v Revoluční ulici naproti OD Labe 
stálo zhruba čtyři miliony korun. Centrum je uvnitř budovy, 
v zimě zde bude teplo a v létě zase chládek z klimatizace. 
K dispozici jsou čtyři okénka a vyvolávací systém.  lu

Jesle příští rok 
získají nový bazén

severní terasa – Kompletní rekon-
strukcí má v příštím roce projít 
bazénové centrum v ústeckých 
jeslích. Oprava má stát zhruba 
šest milionů korun. Investiční 
akce bude součástí navrho-
vaného rozpočtu na rok 2017.  
„Bazénové centrum v areálu 
městských jeslí v Mezní ulici je 
v Ústí nad Labem jedinečným 
zařízením svého druhu pro 
plavání kojenců a batolat,“ vy-
světlila plán radnice primátor-
ka Věra Nechybová.  lu

FSE bodovala v soutěži
Ústí nad Labem – Fakulta sociálně 
ekonomická Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem se umístila na 
1. místě v hodnocení Fakulta 
Roku 2016 v kategorii Ekono-
mie – veřejné vysoké školy. 
Skvěle také bodovala Přírodo-
vědecká fakulta UJEP, která je 
po loňském zlatu letos druhá 
v Přírodních vědách.  lu
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Radnice investovaly do hřišť
Ústí nad Labem – Přes léto se děti 
v Ústí nad Labem dočkaly 
nových hřišť nebo výměny 
některých hracích prvků. Děti 
na Severní Terase dostaly 
nové hřiště  v ulici V Klidu. 
V místech, kde vyrostlo, bylo 
staré hřiště s nevyhovujícími 
hracími prvky, kam již rodiče 
s dětmi chodit nechtěli. 

Podle starostky Renaty Zrní-
kové v této části sídliště podob-
né zařízení velmi chybělo. „Děti 
musely chodit až do Centrální-
ho parku. A to znamenalo pře-
konat rušnou hlavní silnici ko-
lem Severní Terasy,“ řekla.

V obvodu Neštěmice se 
děti mohou radovat z hřiště 
v Mlýnské ulici. „Vyhovujeme 
tak žádosti maminek, které si 
právě na nedostatek dětských 

prvků po právu stěžovaly,“ ko-
mentovala jeho otevření sta-
rostka Yveta Tomková. Dodala, 
že radnice se bohužel opakova-
ně potýká s vandaly, kteří hřiš-
tě ničí, a obvod tak musí dávat 
mnoho peněz na opravy.

Na konci léta na Severní Te-
rase otevírá nové lanové cent-
rum. Na konci roku nebo začát-
kem příštího roku také radnice 
nechá posunout a upravit hřiš-
tě na Doběticích.  lu

Za hajlování v baru muži hrozí tři roky
chlumec – Policisté obvinili devětatřicetiletého muže z trestného činu 
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 
člověka. Koncem měsíce července totiž hajloval a vše doprovázel 
slovy v jednom z barů v Chlumci. Podle mluvčí policie Veroniky 
Hyšplerové policisty k případu zavolali svědci. Hlídka v baru našla 
tři muže. Policisté si vyžádali kamerové záznamy, které potvrdily, 
že skutečně jeden z mužů se zdviženou pravicí a slovním provolá-
ním projevoval sympatie k nacistickému hnutí. Za hajlování mu 
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do tří let.  lu

Piano našlo 
místo v atriu

Ústí nad Labem – Veřejné piano má 
nové místo. Zájemci ho najdou 
v atriu magistrátu v centru 
města. Je ve speciální dřevěné 
bedně, která je otevřena jen 
v době, kdy již úředníci nejsou 
ve svých kancelářích. Autor 
veřejného piana Václav Pištora 
se na jeho umístění dohodl 
s vedením města. „Projekt pia-
na se mi velmi líbí, a proto jsem 
osobně nabídl panu Pištorovi 
jeho umístění přímo do atria. 
Atrium je krásný, ale nevyužitý 
prostor, a piáno by ho mohlo 
příjemně oživit. Ve vedení 
města jsme zajistili finance na 
vybudování přístřešku, a pevně 
věřím, že dobrý nápad bude 
plně využíván,“ řekl náměstek 
primátorky Jiří Madar. Přístře-
šek, který piano dostalo, je uza-
mykatelný, chrání proti dešti, je 
plně otevírací a obsahuje také 
sklopnou lavici. V atriu bude 
nástroj až do konce října.  lu

Dopravnímu podniku 
shořel trolejbus

všebořice – Ústečtí hasiči museli 
zlikvidovat požár trolejbusu na 
konečné zastávce ve čtvrti Vše-
bořice. Jeden ze starších typů 
trolejbusů začal hořet v těsném 
sousedství sídla ústeckých 
hasičů. Podle mluvčího hasičů 
Lukáše Marvana v trolejbusu 
nebyli žádní cestující, jen řidič. 
Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada.  lu
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Propagačních 
předmětů je více
Ústí nad Labem – Informační stře-
disko města Ústí nad Labem  
rozšířilo nabídku propagačních 
předmětů. Jsou mezi nimi jak 
hodnotné a praktické věci pro 
dospělé, tak užitečné předměty 
pro turisty, ale i spousta drob-
ností pro radost těch nejmen-
ších. V prodeji jsou turistické 
mapy a cyklomapy, plášťěnka, 
magnetky se Schichtovým 
mýdlem s jelenem. Pro děti 
pohádky o Labské královně.  lu
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V Ústí testovali nový autobus
Několik dní v srpnu výrobce v ústí nad Labem testoval novým 
kloubovým autobusem Solaris Urbino.  Cestující se ním mohli 
setkat třeba na lince 11 do Chlumce. Podle mluvčího dopravního 
podniku Luboše Heřmana má vůz novou konstrukci, která je 
pevnější a lehčí. „Mnoho sedadel je umístěno přímo na podlaze 
a cestující tak nemusí překonávat podesty. Vozidlo je vybaveno 
celovozovou klimatizací, zásuvkami na USB pro dobíjení elek-
trických zařízení a také veřejnou wi-fi sítí.  lu

Restaurace finišují s EET
Řada restaurací na Ústecku 
je již připravená na elek-
tronickou evidenci tržeb, 
která začne platit od prosince. 
Odborníci těm, kteří zatím 
o systému neuvažovali, radí 
si co nejvíce pospíšit.

V Hospůdce u Lípy na Stře-
kově majitel Vlastimil Žáček 
počítá s tím, že v nejbližší 
době pořídí dvě dotykové ob-
razovky. Na vyřešení celého 
problému spolupracuje s jejich 
technikem přes IT. „Počítá-
me, že nás to bude stát zhruba 
50 tisíc korun,“ uvedl. Bude 
prý potřeba vyřešit i problém 
připojení na internet. Téměř 
žádný problém naopak neče-
ká majitele restaurace Sport 
Pub Irská Jiřího Česnohlíd-
ka. „Máme zde elektronický 
systém již řadu let a účtenky 

běžně vydáváme,“ vysvětlil. 
Budeme prý muset vyřešit jen 
registraci na finančním úřadě, 
s čímž jejich IT technik počítá.

Odborníci radí neotálet. 
„Rozhodně ale nedoporučuje-
me nechat nákup na poslední 
chvíli, protože bude nutné sys-
tém nejen instalovat a otesto-
vat, ale i naučit s ním personál 
pracovat,“ upozornil upozornil 
ředitel společnosti Awis Petr 
Havelka. Varují i před necerti-
fikovanými firmami nebo před 
kapacitními dotykovými dis-
pleji. „Stačí mokré ruce či ně-
kolik kapek na displeji, což je 
naprosto běžná situace, a rych-
lé zadání potřebných údajů 
může být nad lidské síly. Voda 
totiž vodivost pokožky naruší,“ 
vysvětlila Soňa Zvelebilová ze 
společnosti Codeware.  lu

KZ zvýší motivační příspěvky
Výsledky hospodaření Krajské zdravotní, pod kterou spadají nemoc-
nice v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Mostě a Chomutově, za 
první pololetí roku 2016 vykazují pozitivní trend. Nemocnice proto 
chce o pětinu zvýšit částku na motivační příspěvky pro zaměstnance. 
Pololetním výsledkem je zisk ve výši 19,67 milionu korun.  lu

Spolchemie zmodernizuje výrobu
Ústecká Spolchemie se 
chystá dokončit modernizaci 
výroby kyseliny chlorovodí-
kové. Dva provozy již prošly 
kompletní obnovou, nyní je 
na řadě poslední třetí. Firma 
v současnosti žádá o stavební 
povolení. Zařízení by mělo 

vyrůst v severozápadní části 
areálu. Kapacita výroby by 
měla po jeho dokončení vzrůst 
ze 186 tisíc tun kyseliny ročně 
na 300 tisíc tun. Zařízení má 
splňovat veškeré legislativní 
podmínky a bude ekologičtější 
než starý provoz.  lu

Staré areály mohou zmizet
Do likvidace starých prů-
myslových areálů a jejich 
přípravy pro nové investory 
dá stát v příštích sedmi letech 
v Ústeckém a Karlovarském 
kraji dvě miliardy korun. 
Mohou tak zmizet nevzhledné 
staré areály a vzniknout  nová 
pracovní místa. Ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek 
uvedl, že zatím je schválený 
záměr. Pravidla rozdělová-
ní ještě připravena nejsou. 
Vláda navíc připravuje další 

program ve výši 1,2 miliardy 
korun, který by podnikatelům 
ze severu Čech měl přispět na 
inovace.  lu
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

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

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

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

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

www.exekucepraha.cz
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Mým snem je Stanley Cup  a reprezentační medaile
V uplynulé sezoně 
Michal Neuvirth 
úspěšně hájil branku 
hokejového týmu 
Philadelphia Flyers. 
Na léto se ale vrátil 
zpět do České republi-
ky a hokejoví fanoušci 
ho mohli často vídat 
i v Ústí nad Labem, 
kde pravidelně na-
vštěvuje rodiče. Město 
stále považuje za 
svůj domov.

Přes léto jste v České republi-
ce. Jak si užíváte svoji dovole-
nou? Nebo to dovolená není?
Je to dovolená, ale ta mi skon-
čila již na začátku července, 
kdy jsem začal letní přípravu. 
Už tři týdny jsem na ledě. Prv-
ní dva týdny jsem trénoval na 
Spartě. Pak mužstvo odjelo na 
soustředění do Švýcarska, tak 
jsem se na tréninky přesunul 
na Kladno. V polovině srpna 
letím zpět do USA.

Byl jste někde na dovolené, 
nebo jenom v Čechách?
S přítelkyní jsme si udělali do-
volenou na Sardinii, velmi jsme 
si to užili. Bohužel ani přes léto 

toho volného času příliš není. 
Každý by mě chtěl vidět, proto-
že většinu roku jsem mimo Čes-
kou republiku. Toho času je ale 
tak málo, že bych se potřeboval 
rozkrájet, abych mohl navštívit 
všechny své přátele a vše stihl. 
Pak zjistíte, že čas přes léto 
neuvěřitelně rychle letí. Navíc 
do toho přijdou tréninky.

V září na vás čeká první re-

prezentační start na Světo-
vém poháru. Jak se těšíte?
Těším se velmi. Bude to pro 
mne velká událost a velká 
čest, protože mohu reprezen-
tovat Česku republiku. Zatím 
ale o tom příliš nepřemýšlím. 
V polovině srpna odlétám do 
Ameriky, kde budu tři týdny 
trénovat. Na začátku září se 
přesouvám zpět do Prahy, kde 
bude reprezentační sraz.

Jak jste sledoval letošní mist-
rovství světa, kam jste se ne-
dostal? Naši vyhráli skupinu 
a pak neprošli přes Američa-
ny…
Náš tým hrál parádně, neustá-
le jsem to sledoval. Strašně mě 
mrzelo, že mě doktoři na tur-
naj nepustili, velmi jsem si to 
přál. Mistrovství je po skupině 
o jednom zápase a český tým 
ho bohužel nezvládl.

Jak vidíte budoucnost české-
ho hokeje? Určitě znáte pod-
mínky, jaké vládnou v USA 
a Kanadě a jaké u nás.
Pravdou je, že podmínky 
tam a u nás se nedají vůbec 
srovnávat. Už jenom tím, kolik 
mladých kluků se tam hokeji 
věnuje. Na Spartě i na Kladně 
jsem zaslechl, že mladých 
kluků v žákovských kategori-
ích je nedostatek. Hokej patří 
k těm dražším a děti si dnes 
mohou vybírat z mnoha jiných 
sportů. Ale myslím si, že Česká 
republika bude stále schopná 
vychovávat velmi kvalitní ho-
kejisty. Jen jich možná nebude 
tolik jako v minulosti.

Viděl jsem na vašem face-
booku, že jste na Spartě byl 
u malých hokejistů. Snažil 
jste se je motivovat?
Samozřejmě. Základem dob-
rého hráče je, aby ten hokej 
miloval. Pamatuji si to u sebe, 
jako kluk jsem hokejem žil 
a měl jsem mnoho snů. Důle-
žité je, aby to tak cítili i oni 
a nikdo je do toho netlačil.

I N Z E R C E

DOMÁCÍ
UTKÁNÍ

1. 9. 2016 od 18:00 h.

LAUSITZER FÜCHSE

přípravné utkání

mistrovské utkání WSM ligy

mistrovské utkání WSM ligy

9. 9. 2016 od 18:00 h.

KADAŇ

17. 9. 2016 od 17:00 h.

PŘEROV
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Když čtete titulky článků 
o vaší loňské sezoně, často 
narazíte na zprávy typu, že 
jste týmu zachránil zápas 
a předvedl vynikající výkon. 
Jak jste cítil uplynulou 
sezonu vy?
Byla dobrá, ale samozřejmě 
vždy může být lepší. Bohužel 
jsem měl i nějaká zranění, kte-
rých bych se chtěl tuto sezonu 
vyvarovat. Velmi jsem si tým ob-
líbil, protože tam máme skvělou 
partu a mám tam i dva české 
spoluhráče. Ale v další sezoně 
od sebe očekávám ještě více.

Fanoušci vás vidí hlavně 
na ledě. Jaký je ale váš 
život v USA?
Vše se točí kolem hokeje, moc 
toho volna nemáte. Odhaduji, 
že mám za měsíc asi tři volné 
dny. Protože v sezoně hrajeme 
třikrát až čtyřikrát do týdne 
a pak jsou tréninky. Vždy si 
dělám legraci, že v sezoně 
buď hrajeme hokej, jíme 
nebo spíme. Volný čas téměř 
neexistuje. Když už ano, tak 
ho rád strávím s někým blíz-
kým. Třeba když na návštěvu 
přijede rodina nebo přítelkyně. 
V tu chvíli se snažím se úplně 
od hokeje odpoutat.

Mluvíte o přítelkyni, kterou je 
zpěvačka a herečka Karolina 
Gudasová. Prý jste ji poznal 
díky hokeji. Jak to bylo?
Bylo to úplně neplánované. 
Přijela navštívit bratra, mého 
spoluhráče Radko Gudase. 
A přeskočila mezi námi jiskra. 
Máme výborný vztah a jsme 
spolu šťastní.

Jste rodák z Ústí nad Labem, 
proto počítám, že jste s hoke-
jem začal zde. Jak na své prv-
ní hokejové krůčky vzpomí-
náte?
Mám jen pozitivní vzpomínky. 
K hokeji mne jako kluka přive-

dl táta, který v Ústí chytal za 
áčko, takže jsem šel v jeho sto-
pách. Do 15 let jsem byl v Ústí, 
pak jsem odešel do Prahy. Po 
pravdě to bylo velmi náročné, 
protože to znamenalo se v tom-
to věku osamostatnit a být bez 
rodičů. Ale byla to veliká pří-
ležitost. Tři roky jsem strávil 
na Spartě. Do Ameriky jsem se 
dostal ve svých 18 letech, jsem 
tam už deset let.

To je hodně dlouho. Jste 
tedy Ústečák, Pražák, nebo 
Američan?
Můj domov je Ústí nad Labem, 
takže Ústečák. Ale mimo Ústí 
již žiju 13 let. Rád se sem ale 
stále vracím, mám tady rodinu 
a spoustu kamarádů. V létě trá-
vím čas hlavně v Praze. Jsou tam 
lepší podmínky k trénování.

Jak Ústí vnímáte v porovnání 
s jinými místy?
Už jsem navštívil hodně míst, 
ale těžko se to srovnává. Ústí 
je jedinečné město a můj 
domov. Těší mne, že sem ko-
nečně bude hotová dálnice, to 
mi zrychlí cestu. Ale vnímám 
často, že když řeknu Ústí, tak 
si každý představuje továrny. 
A ne to krásné okolí.

Už jste uvažoval, kde se po 
skončení kariéry usadíte?
To ještě nevím, ještě jsem to 
neplánoval. Pro mne je důleži-
té se soustředit na hokejovou 
kariéru. Kde skončím, netu-
ším. Po konci kariéry bych se 
chtěl vrátit a třeba odehrát 
ještě nějaký ten rok na Spartě.

O Slovanu jste neuvažoval?
V současné chvíli ne. Ale kdy-
by Ústí hrálo extraligu, možná.

Už jsme se bavili o volném 
čase. Jaké máte jiné koníčky 
než hokej?
Volno trávím aktivně. Rád 
chodím hrát tenis a golf. A rád 
trávím čas s kamarády.

Tenis máte po tátovi, který 
ho trénuje…
Tenis jsem do svých 15 let hrál 
závodně. Pak přišla nabídka jít 
do Sparty, na kterou jsem kývl. 
Tím okamžikem moje tenisová 
kariéra skončila.

Máte nějaký sen, který si 
chcete splnit?
Už od malička jsem snil o tom, 
že vyhraji Stanley Cup a něja-
kou medaili pro Českou repub-
liku na mistrovství světa nebo 

olympiádě. Ještě to nemám 
splněné, tak se budu snažit 
to dokázat.

Myslíte si, že Philadelphia 
na Stanley Cup má?
Ta liga je tak vyrovnaná, že 
ze 16 týmů, které postoupí do 
play off, to může vyhrát kdo-
koli. My máme velmi dobrý 
tým, který je dobře poskláda-
ný a je to skvělá parta. Minulý 
rok jsme vypadli s vítězem zá-
kladní části s Washingtonem, 
ale měli jsme na ně a mohli 
jsme je porazit. Takže šance 
určitě je. 

Mým snem je Stanley Cup  a reprezentační medaile

osmadvacetiletý rodák z Ústí nad 
Labem, hokejový brankář týmu Phila-
delphia Flyers. s hokejem začal v Ústí 
nad Labem, pak přešel na spartu 
Praha. v osmnácti letech odchází do 
usa, kde se nakonec dostane do nHL. 
za reprezentační áčko dosud nestar-
toval, z ms 2016 ho vyřadilo zranení.

Michal Neuvirth

P r o F i L

Jídlo: 
svíčková od babičky

Hudba: česko- 
slovenský hip hop

Barva: modrá

Číslo: 30

Politik: nemám

m o J e  n e J

michal neuvirth při jeho hokejových 
začátcích v Ústí.

9

r o z H o v o rz á ř í  2 0 1 6



Kytarista Will Johns 
vystoupí v Ústí 

Do ústeckého Národního 
domu přijede skvělý britský 
kytarista Will Johns. V Čes-
ké republice vystoupí 7. září 
od 20:00 hodin vůbec popr-
vé. Vstupenky nejsou zatím 
v prodeji. Aktuální infor-
mace získáte na telefonním 
čísle 475 221 025.  zu

V kulturáku 
bude Grand Prix
Již 26. ročník Grand Prix 
– Mezinárodní soutěž 
v tanečním sportu si užijete 
v Ústeckém domě kultury. 
Akce se uskuteční 24. září 
od 18:00 hodin. Na 25. září je 
připraven 47. ročník Ústecké-
ho poháru dětí, juniorů, mlá-
deže a dospělých. Vstupenky 
si můžete zakoupit i na 
tel. čísle 475 221 025.  zu

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

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

Oddlužením Vás provedeme  •  Zastavíme dražbu či exekuci

Právní servis  •  Realitní služby  •  Pojištění 

K O N T A K T : 

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

POMÁHÁME I TAM, 
KDE ŘÍKAJÍ, 
ŽE TO NEJDE

Termín otevření: pondělí 19. 9. 2016
Kde nás najdete: 
Panská 1700/23, Ústí n. L.

K dispozici: 
bazén a sauna

Dále se můžete těšit na: 
plavání pro děti, aquaerobic 
pro seniory a další akce

Sledujte naše webové stránky 
www.msul.cz, kde se brzy 
dozvíte bližší informace

UKONČENÍ LETNÍ SEZÓNY 
NA KOUPALIŠTI BRNÁ 
DNE 16. 9. 2016 
Využijte poslední příležitost 
k víkendovému koupání ve 
dnech 10. – 11. 9. 2016

 

NOVÁ SEZÓNA 
V MĚSTSKÝCH 
LÁZNÍCH SE BLÍŽÍ

Největší výstava ústeckého 
malíře E. G. Doerella
V ústeckém muzeu je 
připravená nová výstava 
s názvem E. G. Doerell 
a jeho svět. Zhlédnout ji 
můžete až do 15. ledna 
2017. Jedná se o vůbec 
největší výstavu z díla 
Ernsta Gustava Doerella 
od konce 19. století, na 
které je představeno více 
než 150 obrazů, kreseb 
nebo grafik E. G. Doerella, také 
jsou vystaveny obrazy jeho 
syna Ernsta Doerella  a dalších 
autorů doerellovských kopií. 
Ernst Gustav Doerell se naro-
dil 22. srpna 1832 v saském 
Freibergu, jeho otec praco-
val v hornictví, matka byla 
původem z Teplic. On sám se 
nejdříve učil kupcem v obcho-
dě svého strýce v Litoměřicích, 
záhy ale odešel do Teplic, 
kde se stal malířem interiérů 
lázeňských domů. V letech 
1856–1858 studoval na pražské 
akademii, především v ateliéru 
pozdně romantického krajiná-
ře Maxe Haushofera. Od roku 
1859 žil v Ústí nad Labem. 
Ernst Gustav Doerell se v roce 
1863 oženil, ale později one-
mocněl tuberkulózou, které 

podlehl 18. 3. 1877. V Ústí nad 
Labem pracoval jako grafik, 
byl také jedním z prvních 
průkopníků fotografie. Přede-
vším se ale věnoval krajino-
malbě. Jeho obrazy v pozdně 
romantickém stylu zachytily 
mnohokrát krásy labského 
údolí, především nechybí hrad 
Střekov, ale zastoupena jsou 
také jiná významná místa 
a města v krajině severozá-
padních Čech. Muzeum má ve 
svých sbírkách největší známý 
soubor obrazů a kreseb Ernsta 
Gustava Doerella. Výstava se 
koná ve dnech 26. 9. 2016 až 
15. 1. 2017. Pro výstavu byla 
zapůjčena Doerellova díla také 
ze sbírek ústecké knihovny, 
teplického muzea a dalších 
míst.  zu

I N Z E R C E
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Činoherní studio 
v nové sezoně
Nadcházející sezona ústecké-
ho Činoherního studia je za-
štítěna názvem „…až za hrob“, 
a to hned z několika důvodů. 
Tím prvním je onen „genius 
loci“ místa, které dodnes pojí 
nejednu generaci příznivců, 
tvůrců a všech těch, co tímto 
místem prošli. Diváci se tedy 
v této sezoně mohou těšit na 
staré tváře jako Leoš Noha, 
Natálie Deáková či Filip Nuc-
kolls. V této sezoně se chystá 
šest premiér a také první 
ročník cyklu scénických čtení 
„Překročit hranice“. A v nepo-
slední řadě je toto téma poctou 
pro filozofii tohoto divadla, 
které navzdory různým peripe-
tiím je a bude stát na Střekově. 
První premiérou nové sezony 
bude 15. října hra Karla Fran-
tiška Tománka: Zrzka, pan Bílý 
a ti druzí. Nejnovější taranti-
novská variace v dramatické 
formě současného českého 
dramatika Karla Františka 
Tománka byla napsána přímo 
„na tělo“ souboru Činoherního 
studia. Hra o tom, jak minulost 
nikdy nespí a nenávist i láska 
spalují až za hrob. V hlavní roli 
Leoš Noha, j. h. Režie se ujal 
Jiří Trnka.  zu
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Cyklokemp Loděnice zve na výlet
Cyklokemp Loděnice během 
září ještě zůstává v letním 
režimu a bude otevřeno každý 
den. Připravena je nabídka 
pizz, panini, čerstvá hotovka 
nebo polévka, hermelín, uto-
penc a jiné pochutiny.

Pokud nejste cyklista a rádi 
se projdete, lze si udělat i pří-
jemný pěší výlet, který zakon-
číte právě v Cyklokempu Lo-
děnice. Začnete na parkovišti 
u Labské bašty, kde můžete ne-
chat své auto, a vydáte se podél 
Labe ke zdymadlu. Poté pod-
chodem a vzhůru po značce Ov-
čáckou cestou k hradu Střekov. 
Na hradě můžete absolvovat 
zastávku nebo přímo prohlíd-
ku. Dál pak budete pokračovat 
lesem směrem na Vysoký Ost-
rý s krásnou vyhlídkou. Odtud 

po značené naučné stezce le-
sem. Po čtyřech kilometrech se 
cesta stáčí dolů podél potoka. 
Vyjdete v Brné u kapličky. Od-
tud projdete již jen dolů k trati. 
Celkem na vás čeká 10 kilomet-
rů s občerstvením a osvěžením 
v bazénku v Cyklokempu Lodě-
nice. Zpět pro auto se vrátíte 
autobusem. Pokud dáváte před-
nost autobusu i pro cestu tam, 
pak vystoupíte rovnou pod hra-
dem a vystoupáte vzhůru k hra-
du ulicí Na Zacházce.  pr

Soutěžte s Mazlem na cestách
Využijte posledních letních dnů a a za-
pojte se do soutěže Mazel na cestách. 
Využít můžete i balení 0,33 l, které se ve-
jde do kapsy. Kam se podívá letošní rok? 
Soutěžíme o 100, 75 a 50 piv. Pravidelně 
bývá udělována i cena Pivovar Hotelu Na 
Rychtě nebo cena Sympatie (25 piv nebo 
PET láhve). Fotografie můžete posílat 
kdykoli až do 20. září 2016 na info@pivovarnarychte.cz. Každou 
fotografii opatřete popiskem, emailem, telefonem a jménem.  pr Mc
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V pivovaru představí polotmavý 
Märzen i zázvorové pivo
Skvělá hudba, soutěž o roč-
ní pivní rentu a speciální 
pivo, které je uvařené právě 
k příležitosti Dne otevřených 
dveří. To všechno čeká na ná-
vštěvníky pivovaru ve Velkém 
Březně 10. září. Aby si všichni 
tento pivní svátek patřičně 
užili, mohou jako dopravní 
prostředek využít kyvadlovou 
dopravu z Děčína a Ústí nad 
Labem. Ani za dopravu, ani 
za vstup se neplatí, začíná se 
v pravé poledne. 

Na všechny milovníky pěni-
vého moku čeká opravdová la-
hůdka. „Březňák Zázvor je pří-
spěvek našeho výrobního týmu 
k letošnímu Dni otevřených 
dveří. Jedná se o nefiltrovaný 
ležák s příchutí zázvoru, který 
vlastnoručně nastrouhala naše 
sládková Jiřina Poláková,“ kon-
statoval ředitel a vrchní sládek 
pivovaru ve Velkém Březně Mi-
chal Rouč. Kromě zázvorového 
piva mohou návštěvníci ochut-
nat i Märzen, což je speciální 
polotmavé pivo, které se vařilo 
už v březnu, a to tradičním způ-
sobem na dva rmuty v původ-
ní měděné varně z roku 1933. 
Pivo dále kvasilo v otevřených 

kádích na spilkách a skutečně 
dlouhých 150 dnů leželo v le-
žáckých sklepech. V areálu pi-
vovaru budou na čepu i ostatní 
velkobřezenská piva, která se 
v tamním pivovaru vaří.

Ani letos nebude chybět 
skvělá muzika. Hrát se bude 
celé odpoledne až do veče-
ra a mimo jiné vystoupí Děda 
Mládek Illegal Band, Věra Mar-
tinová nebo Dalibor Janda.  

Lákadlem může být i soutěž 
s názvem „Pozvi tátu na pivo“. 
Soutěžící projdou několika sta-
novišti a postupně získají body 
na herní kartu. Výherce získá 
pivní rentu, která mu umožňu-
je po celý rok konzumovat kaž-
dý den dvě piva zdarma.

Den plný hudby a zábavy 
jako každoročně završí závě-
rečný ohňostroj.  pr

Při otevření SSI Technologies 
v Přestanově zahraje Slza
Společnost SSI Technologies, 
s. r. o., americký výrobce mag-
netických snímačů a světová 
jednička na trhu, slavnostně 
otevře svoji první pobočku 
v Evropě, právě v Přestanově. 
V rámci slavnostního otevření 
se uskuteční 15. září od 15 ho-
din i Den otevřených dveří. 

Návštěvníci se mohou těšit 
na vystoupení známé hudební 
kapely Slza. Moderátorem celé 
akce nebude nikdo jiný než zná-
mý beatboxer En.dru neboli On-
dřej Havlík, který také předvede 
své beatbox vystoupení a pro-
běhne i jeho autogramiáda.

Originálním a zkušeným 
průvodcem po areálu se sta-
ne robot AdVee. Návštěvníci 
zažijí technologii třetího tisí-
ciletí se společností SSI. Pro-
běhne setkání s novými tech-
nologiemi v podání projekce 
např. FogScreen, Watscchout/ 
iFloor, Aqua animace – vodní 
stěna, 3D Holografický stojan. 
Pro děti a dospělé budou na-
chystány nafukovací atrakce, 
simulátor F1, motorky, čtyřkol-
ky, Happy box – zábavné foce-
ní, hlavolamy ze světa techno-
logie IQ Land a tvůrčí dílny. 

Americké symboly si ná-
vštěvníci vyzkoušejí v rámci 
soutěží, a to házením na bas-
ketbalové koše a do americ-
ké fotbalové sítě za podpory 
basketbalového klubu a ame-
rického fotbalu z Ústí nad La-
bem. Výherci budou odměněni 
zajímavými cenami. A nesmí 
zde chybět ani další sportovní 
americký symbol, kterým jsou 
roztleskávačky z ústecké sku-
piny Basta Cheerleaders.

V rámci slavnostního otevře-
ní si návštěvníci pochutnají na 
česko-americké gastronomii. 
Kyvadlová doprava na speciální 
lince od ústeckého divadla do 
Přestanova a odtud k teplické 
Olympii a zpět je zdarma.  pr
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Křížovkářská soutěž o kolo, notebook, 
mobilní telefon a další hodnotné ceny
Vážení čtenáři časopisu Žít Ústí, pokud jste zapálení luštitelé křížovek a chystáte se prolomit 
tajenku křížovky na této straně, tak pro vás mám dobrou zprávu. Deseti vylosovaným úspěšným 
luštitelům křížovek v tomto a následném vydání 21. září věnuji deset hodnotných cen. 
Vylosovaní výherci  na místech prvním až třetím získají kolo, notebook a mobilní telefon. 

Chcete-li se soutěže zúčast-
nit a být v desítce vyloso-
vaných výherců, zašlete 
tajenku této a příští křížov-
ky v Žít Ústí buď poštovní 
cestou na adresu  kancelář 
senátora Jaroslava Doubra-
vy, Pařížská 19, 400 01 Ústí 
nad Labem nebo na e-maily 
doubrava.jar@tiscali.cz 
a kveta.rybarova@volny.
cz. Pokud zašlete tajen-
ky obou křížovek, máte 
dvojitou šanci vylosování 
vašeho jména. Uzávěrka 
příjmu správných tajenek  
před losováním je 27. září, 
samotné losování a předání 
cen proběhne do 29. září. 
Informaci o losování a pře-
dání cen najdete v Žít Ústí 
5. října.

V říjnových volbách budu 
obhajovat senátorský man-
dát. Soutěží bych rád zís-
kal i další podněty, informa-
ce a názory Ústečanů, které 
dobrým politikům pomáhají 
při každodenní práci a roz-
hodování. Dovolím si vás, 
soutěžící luštitele, ale i další 
čtenáře,  požádat o připojení 
několika vět názorů a námě-
tů či dotazů k zasílané tajen-
ce nebo i v samostatné kore-
spondenci.  

Přeji všem čtenářům pří-
jemné prožití posledních 
dnů prázdnin a dovolených, 
rodinnou pohodu a pevné 
zdraví.

 
váš senátor
Jaroslav Doubrava
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Výlet do Koněpruských jeskyní
Žáci 5.A a 6.B ZŠ Stříbrnická 
navštívili Český kras. Dojmy 
ze závěrečného školního 
výletu popsala žákyně Barbora 
Synáčková: Ráno v 8:00 hodin 
jsme odjížděli ze zastávky 
Stříbrníky, kde nás vyzvedl 
autobus. Jeli jsme dlouho, 
poněvadž jsme jeli až do 
Koněprus, které leží kousek 
od Berouna. Nakonec jsme 
všichni v pořádku dojeli na 
místo. V 11:40 nám začínala 
prohlídka, která trvala hodinu. 
V jeskyních nám pan průvod-
ce pověděl řadu zajímavostí. 
Vyprávěl nám, jak vůbec 
Koněpruské jeskyně vznikly, 
jaká je tam nejstarší výzdoba, 
co se v jeskyních našlo. Cestou 
jsme viděli mnoho krápníků 
a jiných ozdob. Téměř ke konci 

jsme šli po točitých schodech 
vedoucích nahoru do penězo-
kazecké dílny, kde jsme mohli 
vidět, jak se kdysi vyráběly 
falešné peníze. Prohlédli jsme 
si i největší krápník, který se 
podobal hromadě kamení. Pan 
průvodce nám také ukázal 
zkameněliny, které se v okolí 
našly. Po prohlídce jeskyní 
jsme šli na rozhlednu. Potom 
jsme měli možnost koupit si 
nějaký suvenýr.  zŠ stříbrnická

Ústecké děti trávily 
prázdniny s DDM

Stovkám dětí z Ústecka 
uběhly letošní prázdniny díky 
táborům, které po celé léto 
pořádal Dům dětí a mládeže 
v Ústí nad Labem. Nabídka 
byla opravdu velká, děti se 
mohly vydat například na kla-
sický zálesácký tábor Klondy-

ke. Sportovně založení jedinci 
se mohli vydat na cyklistický 
tábor, ti umělecky nadaní 
zase na tvořivý. V nabídce 
nechyběly ani pobyty u moře. 
Řada dětí využila i možnosti 
přihlásit se na jeden z mnoha 
příměstských táborů.  zu

I N Z E R C E

Krása zavařovacích sklenic
Už se zdálo, že sklepy plné 
kompotů z éry našich babiček 
jsou minulostí. Ale poslední 
vývoj v českých domácnostech 
naznačuje, že domácí kompoty 
zažívají renesanci. Stojí za tím 
touha po zdravější 
výživě a ekologič-
tějšímu chování 
k potravinám. Sbír-
ka obalového skla, 
kterou disponuje 
ústecké muzeum 
jako jedno z  mála 
v České republice, 
zachycuje i roz-
manitost a krásu zavařovacích 
sklenic vynikajících rozličnými 
tvary, velikostí a půvabnými 
firemními značkami. K jejich 
velkým producentům patřila 
i ústecká sklárna založená 
v roce 1872 coby největší 
lahvárna v Rakousko-Uhersku. 
Čerstvou akvizicí je pak soubor 
sklenic s kompletním zavařo-
vacím hrncem značky „REX“ 
darovaný Veronikou Kráslovou 
z Chlumu na Děčínsku.  První 
pokusy se zavařováním potra-
vin provedl v roce 1700 Denis 
Papin, vynálezce papiňáku. 
Praktické využití se ale tento 
způsob dlouhodobého uchová-
ní poživatin dočkal až o sto let 

později. Zásluhu na tom nesl 
Napoleon Bonaparte, který vy-
psal vysokou odměnu za řešení 
problému se zásobováním voj-
ska jídlem. Tak vznikla první 
konzerva sterilizovaná varem. 

Sklenice se začaly 
pro týž účel užívat 
až zásluhou ně-
meckého chemika 
Rudolfa Rempela, 
jenž v roce 1880 
vymyslel zava-
řovačku s gumo-
vým těsněním a  
později i další pří-

slušenství pro zavařování kom-
potů. Vše patentoval roku 1892 
a hned našel podnikavce, který 
se jeho nápadu ujal. Jmenoval 
se Johann Carl Weck a zrodily 
se zavařovací sklenice „Weck“ 
se značkou jahody. A už navždy 
se staly králem německého 
trhu v tomto sortimentu. 
V Německu se pro zavařování 
„Einkonchen“ vžil lidový ter-
mín „Einwecken“, který v roce 
1907 přešel do spisovné něm-
činy.  V českých zemích získal 
dominantní postavení o něco 
mladší výrobce „REX“. Také se 
v  češtině ke slovu zavařovat 
ustálilo synonymum „rexovat“. 

 muzeum města Ústí nad Labem

Karatisté byli na táboře
Ungala Bongaa!!! To znělo v je-
den den areálem re-
kreačního střediska 
Bajtlich v Chřibské. 
Relaxovat a nabírat 
fyzickou kondici sem 
přijelo již tradičně 
na 90 členů ústecké-
ho Shotokan Klubu 

Rajchert Sport Union. V sedmi 
dnech toho stihli 
prožít opravdu mno-
ho. Specializovaná 
fyzická příprava 
i ukázky práce Poli-
cie ČR, včetně psovo-
dů a jejich svěřenců. 

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

MARTIN KOMÁREK (CZK) VS DIRK BRAUN (GER)

www.festivaldreva.cz

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

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

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

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
MARIANA JUREČKY

Generální partner: Hlavní partneři: Partneři:

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

I N Z E R C E

KryštůfeK
 
 
 
 
 

Kocour asi 2 roky starý. Má delší srst, 
rezavé barvy. Kryštůfek je extrémně 
mazlivý a přátelský. Hodí se jako společník.

Marley 
 
 
 
 
 

Pes, kříženec. Má střední srst, černo-
bílé barvy. Je mu asi 1 rok. Marley je 
temperamentní a živý, někdy až dotěrný, 
nekonfliktní, velmi aktivní, vhodný ke psím 
sportům. Nehodí se do bytu, ničí vybavení. 

KeVin
 
 
 
 
 

Kocour, asi 2 roky, krátkosrstý, rezavé 
barvy. Je mazlivý, přátelský a hodí 
se jako společník.

Brit
 
 
 
Pes, kříženec, 
asi 60 cm vysoký. 

Má krátkou srst, černou s hnědými znaky. 
Věk asi 5 let. Brit je klidný a příjemný pes. 
Hodí se k domku se zahrádkou.

Monty
 
 
 
 
 

Pes, kříženec, asi 55 cm vysoký. 
Má střední srst, plavé barvy s bílou 
lysinkou na čumáčku. Je mu asi 5 let. 
Je velmi přátelský a kamarádský. 
Hodí se k domku se zahradou.

arina
 
 
 
 
 

Arina, kočička asi 6 let stará. Má 
mourovatou barvu. Arina je mazlivá, 
přátelská kočička. Hodí se jako společník.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

kontakt:

c e n t r u m  P r o  z v í Ř a t a  v   n o u z i  P Ř i  z o o  Ú s t í  n .  L .
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Na Klíši kouleli senioři 
i handicapovaní

Bowling pro seniory a handicapované, kterého se v ústeckém 
bowling centru na Klíši zúčastnili zástupci z celého kraje, zorga-
nizoval ve středu 17. srpna Výbor po sociální věci a zdravotnic-
tví Zastupitelstva Ústeckého kraje. „Smyslem akce nejsou jen 
sportovní výkony, ale především přátelská setkání obou skupin 
lidí,“ říká jménem poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje 
jeho předseda Pavel Csonka. Přestože vítězství nebylo na prvním 
místě pořádané akce, účastníci soutěživého ducha nezapřeli 
a mnozí si přinesli i své vlastní koule. Jak Pavel Csonka vysvět-
lil, podobné setkání není první, před dvěma lety se milovníci 
tohoto halového sportu sešli v Lounech. Řada dalších kulturních 
i sportovních podniků se pak koná v průběhu roku ve spolupráci 
s Krajskou radou seniorů. Vítězství si z Klíše odvezl tým Bech-
těrevici 1, kde nechyběl ani předseda klubu bechtěreviků Aleš 
Blažek. „Jsme rádi, že díky spolupráci s krajem se mohou podob-
ných akcí účastnit i naši členové,“ dodal Aleš Blažek. Na druhém 
místě skončilo domácí družstvo z Ústí nad Labem a bronz si 
odvážel tým Most 2 posílený o vedoucí představitele města. Nej-
lepší ženou byla za své výkony oceněna Eva Poláková, cena pro 
nejlepšího muže putovala do rukou Marka Hrvola.  zu

Na plesech se bude lépe tančit
Ačkoli přes léto pracovníci 
Kulturního střediska měs-
ta Ústí nad Labem vlastní 
kulturní akce nepořádali, 
přesto zde neutichl ruch. 
Museli totiž Národní dům 
a kulturní dům, o které se 
starají, připravit na nadchá-
zející sezonu. Na návštěvníky 
zde od podzimu čeká několik 
příjemných novinek.

Jednou z nejviditelněj-
ších bude parketová podla-
ha na hlavním sále kulturní-
ho domu, kde se koná většina 
velkých ústeckých plesů. „Par-
kety jsou nově zbroušené, na-
puštěné oleji a nalakované. 
Všechna poškozená místa jsou 
opravená. Myslím, že to Úste-
čané v nadcházející sezoně ur-
čitě zaznamenají,“ řekl ředitel 
kulturního střediska Ivan Do-
stál. Dodal, že to bylo posled-
ní broušení původních parket, 
protože již jsou tak slabé, že 
příště je bude nutné vyměnit. 

Nové budou i toalety v sou-
sedství kina. „Město nám na 
jejich rekonstrukci uvolni-
lo peníze. Již byly ve špatném 
stavu,“ uvedl Dostál. Jinak 
údržbáři opravili všechny 
drobné závady a připravili 

celý objekt na sezonu. Ten 
se kvůli svému stáří potýká 
s mnoha problémy, například 
nemožností regulovat tepel-
nou soustavu. Fungovat bude 
jako v minulých letech. No-
vinkou, na kterou se musí při-
pravit nájemci, bude záloha 
na případný mimořádný úklid 
po akcích, kterou se kulturní 
středisko rozhodlo zavést po 
zkušenostech z minulých let.

Drobnými opravami pro-
šel i Národní dům. Dělníci 
zde spustili na zem a omy-
li objemné lustry. Třeba bylo 
vyčistit i stěny a opravit svě-
telnou aparaturu. V Národ-
ním domě 7. září vystoupá 
Will Johns. V kulturním domě 
pak 9. září začínají taneční. 
V Letním kině je plánovaný 
první zářijový víkend Fírfest, 
24. září pak Festival dřeva.  zu
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Klinika CLT – zdraví a krása 
Krátké čekací doby, 
příjemné prostředí, 
individuální přístup, 
milý personál, 
odborní specialisté 
z vyhlášených klinik 
a nemocnic v Praze. 
To vše poskytuje 
Klinika CLT, v budově 
Císařských lázní 
v Teplicích již od 
roku 1999.

Nabízíme široké spek-
trum služeb různých 
lékařských oborů lá-
zeňským hostům i ši-
roké veřejnosti. Navíc 
jsme součástí firemních 
benefitů mezinárodních 
společností. 

Z nabízených oborů patří 
k nejvyužívanějším službám 
plastická chirurgie (operace 
horních a dolních víček, face-
lifting, zvětšování prsou im-
plantáty, liposukce). Zákroky 
provádíme v lokální i celkové 
anestezii.

Laserové centrum – odstraňo-
vání nežádoucích útvarů na 
kůži (bradavice, pihy, papilo-
my, metličky, červené žilky).

Interna, vnitřní lékařství – kom-
plexní preventivní vyšetření, 
laboratoř krve a moči, infuzní 
terapie, ergometrie.

Ultrazvukové pracoviště – cel-
kové vyšetření břicha, prsou, 
štítné žlázy, žil a tepen, a to 
vše již do druhého dne od 
objednání.

Estetická dermatologie – prová-
díme výplně a nástřiky vrásek 

(k výplním a nástřikům 
vrásek používáme materiály 
kvalitních a celosvětových 
značek), aplikujeme mezoni-
tě, plazmaterapii, chemický 
peeling, aj.

RTG pracoviště – rentgenové 
snímky celého těla digitálně 
na CD na počkání.

Neurologie, neurochirurgie, 
ortopedie, urologie – odborné 
konzultace.

Pro kompletní informace 
o poskytovaných službách na-
vštivte naše webové stránky 
www.klinikaclt.cz. Sídlíme ve 
3. patře lázeňské budovy Cí-
sařských lázní, Laubeho nám. 
2 v Teplicích. Pro objednávky 
se obracejte na naši recepci 
na tel.: 417 977 800, e-mail: 
recepce@klinikaclt.cz
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výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.
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Mobily odevzdáte na magistrátu
Pokud máte doma vysloužilý mobil a pokud ho odevzdáte, daru-
jete břestovci do celostátní ankety Strom roku rovnou 20 hlasů! 
Sběrné místo pro vysloužilé mobily dosud bylo a nadále zůstává 
v Informačním centru města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. 
Právě k němu přibylo další místo – přímo na odboru životního pro-
středí v budově magistrátu, 4. patro, vchod z Lidického náměstí.

Tuto možnost máte v úředních hodinách magistrátu (po a st 
8–11, 13–17 hod., út, čt 8–11, 13–15 hodin). Za každý odevzdaný 
mobil získá strom 20 hlasů. V informačním centru už bylo ode-
vzdáno 50 mobilní aparátů, strom tedy získá 1 000 hlasů. Ode-
sláno bylo také celkem 77 vyplněných archů, což pro hlasování 
ústeckému břestovci znamená dalších 1 540 podpisů. A protože 
ústečanům hlasování není lhostejné, dalších minimálně 
10 archů s podpisy je připraveno k odeslání. Hlasování a trans-
parentní účet můžete sledovat na www.stromroku.cz.  zu

textil
Zelené kontejnery – do těchto kontejnerů 
patří textilní výrobky, oděvy, ručníky, 
spárovaná obuv a případně i hračky 
(část takto získaných věcí je věnována na 
pomoc potřebným). Vše je potřeba vkládat 
v igelitových taškách či jiných obalech. 
Kontejnerů na textil je v současnosti 
rozmístěno 44 ks.

drobné elektroZaříZení
Červené kontejnery – do těchto kontejnerů 
patří drobné elektrospotřebiče a zařízení. 
Jedná se zejména o počítače, notebooky, 
tiskárny, kulmy, myši, gramofony, sluchátka, 
mp3 přehrávače, kazetové magnetofony, 
kalkulačky, tablety, varné konvice, 
toustovače, kuchyňské roboty a pod.

obJeMný odPad
Jedná se o komunální odpad, který se kvůli 
svým rozměrům nevejde do nádob na SKO. 
Zejména nábytek, sedací soupravy, koberce, 
lina, matrace apod. Magistrát města Ústí 
nad Labem 2x ročně organizuje svoz těchto 
odpadů od nádob na SKO. Mimo tyto 
svozy je možné k odložení těchto odpadů 
využít sběrné dvory v Krásném Březně 
a ve Všebořicích.

nebeZPečný odPad
Jedná se o odpad, který má minimálně jednu 
nebo více nebezpečných vlastností. Zejména 
jsou to baterie, obaly od barev a chemikálií, 
oleje, ředidla, kyseliny, mastné hadry, 
apod. Magistrát města Ústí nad Labem 
2x ročně organizuje svoz těchto odpadů ze 
zastávek nebezpečného odpadu. Informace 
o termínech a zastávkách naleznete na 
webových stránkách města. Mimo tyto 

svozy je možné k odložení těchto odpadů 
využít sběrné dvory v Krásném Březně 
a ve Všebořicích.

odPad Ze Zeleně
Magistrát města Ústí nad Labem 2x ročně 
organizuje svoz těchto odpadů. Občanům 
města jsou vydávány velkoobjemové žoky, 
které jsou sváženy v určených termínech. 
Informace o termínech naleznete na 
webových stránkách města. Mimo tyto svozy 
je možné k odložení těchto odpadů využít 
sběrný dvůr ve Všebořicích.

sběrné dvory
Do sběrných dvorů lze ZDARMA (občané 
s trvalým pobytem v ÚL) odevzdat objemný 
odpad, velké elektrospotřebiče, nebezpečné 
odpady, textil a veškeré druhy vytříděných 
odpadů. Do sběrného dvora ve Všebořicích 
lze navíc předat odpad ze zeleně a stavební 
odpad v množství 750 kg na jednu dodávku. 
Omezení se týká pouze pneumatik (4 ks na 
osobu a rok).

sd všebořiCe
ul. Ke Sběrnému dvoru (za depem DPMUL) 
– přijímají zde všechny druhy odpadu včetně 
stavební suti a odpadů ze zeleně
Provozní doba: 
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–16.00, 
Ne 8.00–14.00 (pouze od března do října)

sd krásné břeZno
ul. Křižíkova (areál AVE) – nepřijímají 
stavební suť a odpady ze zeleně
Provozní doba: 
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–16.00, 
Ne 8.00–14.00 (pouze od března do října)
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