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Nová Kia Sportage 
je auto na pohodu
STRANA 7

Pivní jarmark opanuje 
město v květnu
STRANA 11

Test

Gastronomie

tel.: 605 254 384
reality@sarto.cz
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Prodáváte svoji nemovitost? 
Nechte si poradit a zjistěte 
online správnou cenu.

www.sarto.cz



Plesy v Ústí nad labem

dům kultury
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
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
od 8/3  bOhumil kOtas: 

druhý dech

muzeum civilní Obrany
27/2 1000 zabijaČkOvé hOdy

vědecká knihOvna ujeP
do 30/3 Gustav klimt

Galerie emila Filly
2/3–15/4 aPOcalyPse me
20/4–26/5 rOČníkOvá výstava

zOO Ústí nad labem
3/3  světOvý den divOČiny 
8/3  mezinárOdní den žen 
24–28/3 velikOnOce v zOO 

dům kultury
20/3 2000 danny briant band
24/3 2000 nO name
30/3 2000 kryŠtOv
31/3 900 kOcOur v bOtách

nárOdní dům
8/3 2000 marek nOvOtný 

Quintet a hOsté

10/3 1900 nezmaři a ŠeGiny
11/3 2000 eddie martin band
14/3 2000 O. ŠtveráČek Quartet 

Feat. Gene jacksOn
16/3 2000 karel Plíhal
17/3 2000 leburn maddOx
19/3 2000 stOletá diskOtéka 

haŠka a dOstála

skanzen zubrnice
28–29/3 velikOnOce 

klub dOma
12/3 cOcOtte minute
16/3 cOre PaPuČPárty
18/3 rybiČky 48
29/3 university band cOntest

severOČeská vědecká knihOvna
výstavy 
do 1/3  sklO a sklO POdruhé 

W. Churchilla 3
do 8/3  jak ztratit dalŠí 

Generaci / V. Hradební 49
1–31/3 hudba v dObě karla iv. 

W. Churchilla 3
9/3–5/4 Obrazy – bedřich 

brabec / V. Hradební 49
9/3–5/4 velikOnOce  / W. Ch. 3
21/3–20/4 kde dOmOv můj 

W. Churchilla 3
akce 
5/3 900–1700  herní den / V. Hr. 49
10/3 1630 hlava v hlavě / W. Ch. 3
10/3 1830 Oslava tvrdOhlavOsti: 

D. Böhm a O. Buddeus
22/3 1900–2300  veČer v knihOvně 

V havajském stylu / V. H. 49
1/3 1700 sultanát Omán 

W. Churchilla 3
2 a 9/3 Pretest Pet/Fce 

W. Churchilla 3
2/3 1700 PO stOPách inků (Peru, 

Bolívie) Jana Štefaniková 
W. Churchilla 3

3/3 1500 setkání se senátOrem 
Jaroslavem Doubravou 
W. Churchilla 3

3/3 1700 vyrObenO 
v daGenhamu / W. Ch. 3

4/3 1430–1630  inFOrmaČní 
setkání PrO vyuČující 
anGliČtiny / W. Ch. 3

8/3 1700 za POklady ČeskéhO 
středOhOří / W. Ch. 3

9/3 1700 rajský OstrOv 
dOminika / W. Ch. 3

10/3 1700 PutinOvy „děti 404“ 
W. Churchilla 3

15/3 1700 ze srdce evrOPy 
dO santiaGa de 
cOmPOstela / W. Ch. 3

16/3 1630 Čte táta vítek kuČera 
W. Churchilla 3

16/3 1700 PutOvání PO sÚdánu 
W. Churchilla 3

17/3 1700 david bOwie ve světě 
videOher / W. Ch. 3

19/3 9–1800  jarní kreativní 
dílna / W. Churchilla 3

21/3 1630 anGliČtina hrOu 
W. Churchilla 3

22/3 a 24/3  1100  seminář 
trénOvání Paměti 
Velká Hradební 49

22/3 1700 naPříČ Gran canarií 
W. Churchilla 3

22/3 2030 listOvání: intimní 
schránka sabriny 
black (Emil Hakl) / W. Ch. 3

23/3 1700 hOmeOPatie: léČení 
chrOnických nemOcí 
a dětí / Velká Hradební 49

29/3 1700 murcia, ŠPanělskO: 
Oslavy PaŠijí a jara 
W. Churchilla 3

ČinOherní studiO
1/3 1900 retO FinGer: 

ledOvý hrOt
3/3 1800 antOine de saint-

exuPéry: malý Princ
4/3 1900 anna saavedra: 

kuřaČky a sPasitelky
5/3 1900 mOlière: misantrOP
8/3 1900 christiane F.: my děti 

ze stanice zOO
10/3 1900 dennis kelly: sirOtci
12/3 1600 FrantiŠek marek: 

dO bláta a zase zPět
13/3 1700 william shakesPeare: 

zkrOcení zlé ženy

14/3 1900 martin mcdOnaGh: 
Osiřelý záPad

18/3 1800 Franz kaFka: zámek
19/3 1900 r. FinGer: ledOvý hrOt
22/3 1900 arnOŠt GOldFlam: 

hrůza v brně
29/3 1900 miGuel de cervantes: 

dOn QuijOte
OFF PrOGram
11/3 1900 Štíhlá kOza
12/3  ČinOherácký batůžek
18/3 1900 tOČílas a hOsté
19/3 1500–1700  velikOnOČní dílna
26/3 1900 24. střekOvský Ples

hraniČář
1/3 1800 dům mOdy
3/3 1930 lidský rOzměr
4/3 1930 underGrOund 

cOmendy
5/3 1800 cinetube
6/3 1800 vlk z wall street
7/3 1930 mladá léta erika 

nietzschehO
8/3 1930 Girl POwer
10/3 1930 lOGO
13/3 2000 burian & dědeČek
15/3 1930 ma ma
17/3 1930 neviditelní lidé
18/3 1800 zámek
20/3 1500 chlaPec a svět 

+ kreativní dílniČka
20/3 1800 kmOtr
21/3 1930 zahájení Festivalu 

jeden svět 2016
21–25/3 jeden svět 2016 
29/3 1730 markéta kinterOvá
29/3 1930 Pechakucha niGht #20

severOČeské divadlO 
1/3 900 a 1030  j. uhlíř: hOdina 

zPívání ve zvěřinci
3/3 1800 zPíváme PrO tebe
4/3 1900 cikáni jsOu dO nebe
5/3 1700 Giselle
6/3 1500 j. uhlíř: hOdina 

zkOuŠení
8/3 1900 Giuditta
10/3 1000 kytice

11/3 1900 krásná helena
12/3 1700 tOsca
13/3 1700 rOŠáda
14/3 1500–1800  enjOy dancinG
15/3 1800 enjOy aerObic
18/3 1900 rOmantický klavír
19/3 1400 krajská Přehlídka 

scénickéhO tance
20/3 1700 erbenOvO kvítí
22/3 1900 Otylka
23/3 1900 sen nOci svatOjánské
30/3 1900 lOvci Perel

muzeum 
akce
9/3 1700 krajina ČeskéhO 

Švýcarska a její hmyzí 
Obyvatelé

15/3 1700 GenOcida rOmů v dObě 
2. světOvé války

19/3 900–1700  velikOnOČní trhy 
v muzeu

19/3 900–1600  velikOnOČní dílna
23/3 1600 muzeum Čte dětem
23/3 1700 PravČická brána – 

Symbol Českého Švýcarska
4/3 1700 zlOmená křídla
29/3 1700 lukáŠ hOudek – Umění 

zabíjet, umění dosídlit
30/3 1700 cesty dO minulOsti – 

Doba lucemburská
31/3 1700 karel PlechaČ – 

země, lidé, hOry
výstavy
8/3–22/5 hOlubí POŠta
16/3–22/5 GenOcida rOmů v dObě 

2. světOvé války 
25/3–22/5 zlOmená křídla
30/3–22/5 lukáŠ hOudek – umění 

zabíjet, umění dosídlit
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

Senátor Doubrava: Senioři se stydí žádat stát o sociální dávky
Telnice – Ústecký senátor 
Jaroslav Doubrava (Seve-
ročeši.cz) patří k nejhla-
sitějším odpůrcům přílivu 
uprchlíků do Evropy. 

Co přesně vám vadí? 
Že uprchlickou krizi 
politici neumějí řešit?
Do Evropy přichází jiná 
kultura, přicházejí ne-
vzdělaní lidé, lidé, kteří 
nechtějí pracovat. Vždyť 
v médiích koluje celá řada 
jejich vyjádření, že přicházejí 
do Evropy za sociálními dáv-
kami. Vezměte si to logicky: 
Proč nezůstávají u nás v České 
republice? Proč směřují do 
Německa, Švédska? …proto-
že tam jsou vysoké sociální 
dávky. Naše vláda by měla ka-
tegoricky odmítnout jakýkoli 
příliv imigrantů k nám. Je to 
celé nesmysl a mám pocit, že 
se v Bruselu zbláznili.

Nechce se mi házet všechny 
uprchlíky do jednoho pytle. 
Jsou mezi nimi i ti, kteří 

opravdu 
prchají před 
válkou a potře-
bují pomoc.
Ano, chci po-
moci těm, kteří 
pomoc opravdu 
potřebují. Ale 
podívejte se, 
odkud sem 
imigranti přichá-
zejí. Nejsou to 
jen země, kde se 

válčí. A také se podívejte, jací 
imigranti do Evropy přicházejí? 
Je zvláštní, že se říká, že chudá-
ci vydělají jeden dolar za den 
a pak mají tisíce dolarů na to, 
aby se sem dostali. Jestliže budu 
mít rodinu v ohroženém pásmu, 
tak se přece budu snažit dostat 
do bezpečí nejdříve ženu a děti. 
Podívejte se, kdo sem přichá-
zí? To jsou mladí kluci. Proč 
nebojují za svou zemi ve válce? 
Média píší o tom, že proti Islám-
skému státu v těchto zemích 
bojují ženy. To je normální, že 
ženy válčí, zatímco muži prchají 
do Evropy?

Dobře, ale abychom byli spra-
vedliví, jsou mezi nimi i po-
třební. Je správné jim pomoci.
Ano. Jenže my neumíme po-
máhat ani „vlastním“ potřeb-
ným. Žije se snad nějak skvěle 
matkám samoživitelkám nebo 
seniorům? Setkávám se s přípa-
dy, kdy tito lidé žijí pod hranicí 
chudoby. Nedávno do mé kan-
celáře přišla paní, která neměla 
peníze na sunar. Dokonce ji 
chytla ochranka v supermarke-
tu, jak sunar pro své dítě kradla. 
Když ti strážci viděli, v jaké je 
situaci, na ten sunar se složili 
a peníze jí dali. Mluvil jsem i se 
starší paní, která právě šla od 
lékaře a v ruce držela několik 
receptů na léky. Přemýšlela, zda 
si může dovolit vyzvednou léky, 
protože pak nebude mít peníze 
na jídlo. Tito lidé jsou také po-
třební a nikdo jim nepomáhá.

Na druhé straně se pak se-
tkáte s tím, že v sousedním 
Sasku si rodina imigrantů 
v supermarketu nakoupí plný 
koš a u pokladny řeknou, že to 
platí frau Merkel. Pokladní se 

jich bojí a v podstatě by s nimi 
stejně nic neudělaly. Takže ty-
hle prodavačky nakonec ten 
nákup zaplatí. Co dodat?

Formou pomoci pro matky 
samoživitelky nebo seniory  
jsou sociální dávky.
Odhlédnu-li od toho, že starší 
generace ani neví, že na něja-
ké dávky má nárok anebo kde 
a jak si o ně požádat. A ještě 
je tady jedna věc. Mluvíme 
o lidech, kteří celý svůj život 
pracovali, starali se o rodinu 
a prostě byli soběstační. Oni se 
nyní často i stydí o nějaké dáv-
ky žádat. To je přece špatně.

To ano. Ale jste zákonodárce, 
tak máte možnosti…
On je špatně nastavený celý 
systém sociálních dávek. Už tři 
roky leží v Poslanecké sněmov-
ně náš návrh zákona o veřejné 
službě, který nastavuje nějakou 
laťku pro zneužívání dávek.

Senát návrh schválil před tře-
mi roky a od té doby se zasekl 
ve sněmovně a nic se neděje.  pr
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Na jakém místě (kromě stávajícího) 
by podle vás bylo vhodné postavit 
nové autobusové nádraží?

Eva Grisová 
29 let, studij. referentka 
Ústí nad Labem
Řekla bych, že 
umístění toho pů-

vodního bylo ideální. V cen-
tru mezi dvěma vlakovými 
stanicemi. Coby původem ne- 
Ústečan nevím, proč se tady 
nádraží zrušilo. Nechápu to, 
už jen vzhledem k tomu, že 
jde o krajské město.

Veronika Kuchynková 
20 let, studentka 
Ústí nad Labem
Autobusové ná-
draží bylo ideální 

tam, kde bylo. Pokud by 
se mělo postavavit nové, 
tak rozhodně v podobných 
místech – blízko vlakového 
nádraží a centra.

Kateřina Wojtalik 
38 let, operátorka 
Ústí nad Labem
Místo je pod Fo-
rem, tam, jak byl 

autobazar. Bylo by to multi-
funkční zařízení. Za sucha 
autobusák, a když budou 
povodně, tak přístav.

Pavel Kuchynka 
41 let, manažer 
Ústí nad Labem
Ono je nějaké 
příhodnější místo 

v Ústí? Nikam jinam se 
nevejde. Mohlo by být pod 
Mariánskou skálou, ale tam 
není místo.

A N K E T A

Ústí hledá místo na autobusák

Ústí nad Labem – Ústečtí radní se 
snaží v centru města najít mís-
to, kde by se mohlo vybudovat 
nové autobusové nádraží. Staré 
jeho majitel zrušil, na místě 
je nyní parkoviště. „Absence 
autobusového nádraží je věc, 
která podle ankety nejvíce oby-
vatele města trápí,“ vysvětlila 
primátorka Věra Nechybová.

Město chce vytipovat čtyři 
až šest možných lokalit a pak 
o nich vést debatu. Cílem je 
zjistit, zda ho opravdu cestují-
cí, kteří využívají příměstskou 

dopravu zelenými krajskými 
autobusy, chtějí, případně kde. 
Je nutné zjistit i názor kraje. 
„Odtud až tak jednoznačné ano 
nezaznívá,“ upozornil náměs-
tek primátora Pavel Dufek.

Cestující dnes na zelené 
autobusy přestupují v cent-
ru města v sousedství zastá-
vek MHD. Naprostá většina 
příměstských autobusů Ústím 
jen projíždí. Nové autobusové 
nádraží by nejspíše tak blízko 
městské hromadné dopravě 
být nemohlo.  lu

žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín 
pro oblast Ústecka.
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Má to úroveň?
Čeká nás 
malá revoluce 
v platbách za 
elektřinu. Když 
to zjednodu-
ším: elektřina 

zdraží, šetřit se nevyplatí, 
tarify jdou na ruku velkým 
spotřebitelům. 

Nově by velká část faktury 
totiž neměla záviset na tom, 
kolik kdo spotřebuje elek-
třiny, ale jak velký má jistič. 
Takže pokud patříte k lidem, 
kteří pravidelně nezkoumají 
kapacitu svého jističe a ne-
pitvají jednotlivé položky ve 
faktuře, máte smůlu. 

Nechápu ale, proč ta změ-
na. V diskuzi na téma nové 
tarify se moderátorská dra-
čice Michaela Jílková ostře 
pustila do jejich zastánců. 
Chtěla jasné slovo, zda do-
mácnosti ušetří, nebo ne. 
Odpověď nepřišla. A v tom 
je problém. Zase je tady no-
vela, která se dotkne všech. 
Zase politici a úředníci neu-
mějí vysvětlit jak prospěje. 
Zase jsou občané naštvaní, 
protože prostě nechápou.

Mimochodem: přijde mi 
vtipné, že energetický gi-
gant, jehož majoritním 
vlastníkem je stát, každý 
rok vykazuje obrovské zis-
ky. Ale když už z nás stát 
chce ždímat další peníze, 
tak ať to alespoň má něja-
kou úroveň… Ne?

Martina Seewaldová 
šéfredaktorka
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Laguna nabídne plno zábavy
Severní Terasa – Ústečané se bě-
hem celého roku mohou těšit 
na řadu akcí, které radnice 
Severní Terasy chystá v Cent-
rálním parku u laguny. Kromě 
tradiční zábavy zde letos 
budou i některé novinky. „Za-
čneme s pálením čarodějnic 
na konci dubna. Samozřejmě 
pak bude Letní party s lasero-
vou show, Den Severní Terasy, 
Halloween a na konci roku 
slavnostně rozsvítíme vánoční 
strom,“ slíbila starostka Rena-
ta Zrníková.

Chystají se i nové akce. Na-
příklad program nazvaný Děti baví děti, který bude určený 

pro mateřské školy. Pro star-
ší děti ze základních škol pak 
radnice uvažuje o malování na 
chodník za pomoci kříd. „Také 
připravujeme akci pro děti 
a rodiče tak, aby se mohly za-
pojit celé rodiny. Měl se na ní 
prezentovat psí útulek, měst-
ská policie s ukázkami z výcvi-
ku psů, hasiči s požární tech-
nikou, divadlo pro děti, tržiště 
s doprovodným programem, 
Fokus a další organizace. Mys-
líme také na naše seniory, pro 
které nově chystáme hudeb-
ně zábavné setkání u laguny,“ 
uvedla starostka.

Novinkou má být Rainbow 
Run (Duhový běh). Ústí nad La-
bem má být po Ostravě a Brně 
třetím městem, kde se pobě-
ží. Jeho výtěžek je určený na 
pomoc dětem. Účastníci se 
pak tradičně zasypou barvami 
a vytvoří duhové nebe.

Některé tradiční akce budou 
zakončeny ohňostrojem, který 
jejich návštěvníci již očekáva-
jí. Průměrná cena ohňostro-
je je 10 tisíc korun. Nejmenší 
stojí 4 tisíce a největší na Den 
Severní Terasy 15 tisíc korun. 
Na všechny připravované akce 
žádá obvod o dotaci magistrát 
města.  lu

Na ústecké silnice půjdou další peníze
Ústí nad Labem – Ústecký magist-
rát plánuje v letošním roce co 
největší investice do komu-
nikací ve městě. Radní nyní 
schválili rozpočtové přesuny, 
které odboru dopravy dají 
k dispozici 11,8 milionu korun. 
„Uvědomujeme si, že některé 
komunikace nejsou ve městě 
v dobrém stavu. Budeme se 
proto snažžit do nich investo-
vat co nejvíce peněz,“ uvedla 
primátorka Věra Nechybová.

Z peněz, které zbývají z loň-
ského roku půjde 4,78 milionu 

na údržbu a opravy. Plánována 
je velkoplošná oprava vozovky 
v ulici Masarykova v úseku Ve 
Stromkách – přemostění křižo-
vatky Rondel za 1,1 milionu ko-
run. Dva miliony půjdou na vo-
dorovné značení silnic a jeden 
milion na svodidla v Bělehradské 
ulici. Na položku rozvoje cyklis-
tiky radní přesunuli 4,7 milionu 
na komunikaci podél Klíšského 
potoka za zimním stadionem.

Zlepšit se má i čistota, na 
úklid jde 544 tisíc korun. „Jsou 
určené na úklid po velkých 

sportovních a kulturních 
akcích pořádaných, spolufi-
nancovaných či sponzorova-
ných městem,“ uvedl náměs-
tek primátora Pavel Dufek.

Na projektové přípravy 
oprav silnic pak město dá té-
měř 1,3 milionu. V současné 
době jsou vypsány veřejné za-
kázky na dodávky projekto-
vých dokumentací na rekon-
strukce komunikací Velká 
Hradební  v úsek Pařížská – 
Bratislavská, Moskevská 
a Na Spálence.  zu

Severní Terasa chce posílit bezpečnost
Severní Terasa – Důraz za větší 
bezpečnost a veřejný pořá-
dek slibuje v letošním roce 
obyvatelům radnice Severní 
Terasy. Čtvrť, která stále 
platí za klidnou část Ústí nad 
Labem, se totiž stále častěji 
potýká s některými nešvary, 
které se místním lidem příliš 
nelíbí. „Jedna z věcí, o kterou 
se budeme snažit, je posílení 
oddělení městské policie na 
Severní Terase. V radě města 
se budu snažit prosadit, aby 
byl její stav navýšen o čtyři 
až šest tabulkových míst, 
v současné době má oddělení 

podstav. Je to velmi potřeba, 
oddělení státní policie na 
Severní Terase bylo zrušeno 
v roce 2011,“ uvedla starostka 
Renata Zrníková.

Strážníci by se pak měli za-
měřit především na veřejný po-
řádek. Obyvatelé zdejších síd-
lišť si například stěžují na lidi, 
kteří posedávají před večerka-
mi a pijí alkohol. Podobně to 
dělají různé party i v nočních 
hodinách. „Připravuje se noveli-
zace vyhlášky o pití alkoholu na 
veřejnosti. Ta by měla v mno-
hém pomoci,“ slíbila starostka.

Do řešení problému se radni-
ce snaží zapojit i majitele ne-
movitostí, jedná například se 
zástupci CPI, v jejichž domech 
bydlí někteří z problémových 
obyvatel obvodu.  lu

Muž se u nádraží polil 
benzínem a zapálil

Ústí nad Labem – U hlavního ús-
teckého vlakového nádraží se 
polil benzínem a zapálil dvaa-
šedesátiletý muž z Mostu.

Zachránil ho zásah strážní-
ků, kteří byli nedaleko. Když 
uslyšeli křik, rozeběhli se na 
místo a viděli, jak z horní po-
loviny těla muže šlehají pla-
meny. Rychle z něho strhali 
hořící oblečení a zavolali sa-
nitku, která ho pak odvezla do 
nemocnice. „Strážník popá-
leného přikryl dekou, kterou 
donesl z nedaleko zaparkova-
ného služebního vozidla.  Až 
do příjezdu zdravotníků hlídka 
muže udržovala při vědomí, je-
likož byl dotyčný zjevně v šoku 
a celý se silně třásl,“ popsal zá-
sah zástupce ředitele městské 
policie Jan Novotný.  lu

Pozor na pokuty 
za staré jízdenky
Ústí nad Labem – Ústecký dopravní 
podnik opakovaně upozorňuje 
cestující, aby nepoužívali papí-
rové jízdenky, které si koupili 
v minulém roce. Riskují poku-
tu za jízdu na černo.

Prvních 14 dní v lednu 2016 
dopravní podnik toleroval stav, 
kdy se cestující prokázal jíz-
denkou, která byla ještě za-
koupena v roce 2015. V sou-
časné době již tolerance není 
možná. Staré jízdenky je mož-
né vyměnit v předprodejích 
dopravního podniku.  lu

Nelegální ubytovna 
již nefunguje
Předlice – Ubytovna v areálu Ar-
maturky v ústeckých Předlicích 
už je prázdná. Ještě před ně-
kolika měsíci v jedné z budov 
v průmyslovém areálu bydlelo 
několik lidí. Majitel i nájemce 
prostor ale svůj původní záměr, 
tedy mít tu ubytovnu, vzdali. 
Při poslední kontrole to zjistili 
i úředníci ústecké radnice. 
Město se rozhodlo ubytovny 
kontrolovat pravidelně, protože 
lidé bydlící kolem nich si stě-
žují na problémy. V současné 
době se úředníci chystají na 
druhou vlnu kontrol.  zu

30. 4. Pálení čarodějnic
18. 5. děti baví děti
2.–3. 6. Porta
11. 6. duhový běh
31. 7. letní párty s lasershow
4. 9. den severní terasy
25. 9. akce pro rodiny s dětmi 
30. 10. halloween
25. 11. nebo 1. 12. 
rozsvícení vánočního stromu
setkání u laguny – datum bude 
upřesněn (červen, konec srpna, září)
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Ve škole v Jitřní ulici může být dětem tepleji
Brná – Ústecká radnice chce získat dotaci na za-
teplení a změnu vytápění v Základní škole Jitřní.

Projet počítá se zateplením obou školních bu-
dov. Ta starší je ze sedmdesátých let a obě mají 
veliké tepelné ztráty. Výměna čeká i elektrokotle. 
Nahradit by je měla tepelná čerpadla. Náklady 

na zateplení jsou odhadovány na 14,2 milionu 
korun. Dotace by měla pokrýt zhruba 40 procent.

Podle radních musí příspěvkové organiza-
ce připravit další podobné projekty. Protože je 
nemají hotové, nemůže se nyní město hlásit  
o státní dotace.  lu

Neštěmice chystají projekt 
na rekonstrukci hřiště v Mojžíři

Mojžíř – Vybudování zcela nové-
ho zázemí a šaten u fotbalové-
ho stadionu v Mojžíři považuje 
za jednu z priorit pro letošní 
rok radnice neštěmického 
městského obvodu. Zázemí, 
které slouží nejen sportovcům, 
ale i místním starousedlíkům 
je v katastrofálním stavu. Na-
víc může být nebezpečné. 

„Analýzy prokázaly, že v za-
teplení stávající budovy se na-
chází azbest, který je pro lid-
ský organismus nebezpečný 
a v krajních případech může 
vést k rakovinovým onemoc-

něním. Na stadionu denně tré-
nují dospělí i děti. Nezbývá nic 
jiného, než současnou budo-
vu strhnout a postavit zázemí 
a šatny zcela nové,“ vysvětluje 
starostka městského obvodu 
Ústí nad Labem – Neštěmice 
Yveta Tomková. Fotbalový klub 
TJ Mojžíř má pět družstev, kro-
mě dvou dospělých právě i tři 
dětské týmy. Mimo to je místní 
hřiště oblíbené i mezi místní-
mi starousedlíky. „V Mojžíři 
není moc míst, kam by si lidé 
zašli poklábosit. Hlavně v létě 
se proto často potkávají na 
stadionu, grilují a baví se,“ do-
plňuje starostka Tomková.

S revitalizací areálu v Mojží-
ři počítá i dlouhodobá koncep-
ce sportu v Ústí nad Labem, 
kterou se budou zabývat za-
stupitelé. „Revitalizace areálu 
v Mojžíři je jedním z klíčových 
bodů koncepce. Podle mého 
by ale měla mít nejvyšší pri-
oritu. Nemůžeme nechat děti 

sportovat ve zdravotně zá-
vadném prostředí,“ vysvětluje 
Tomková.

Neštěmická radnice už ne-
chává zpracovat projektovou 
dokumentaci, která počítá 
s výstavbou nového zázemí 
a šaten. Hotová bude v řádech 
dnů. Poté bude následovat žá-
dost o stavební povolení. Kolik 
bude výstavba nového zázemí 
stát, zatím není jasné. Radni-
ce věří, že k poskytnutí peněz 
na revitalizaci sportoviště pře-
svědčí magistrát. „První odhad 
nám dá projektová dokumen-
tace, konečná cena ale vzejde 
z výběrového řízení. Bohužel 
není v možnostech městských 
obvodů, aby do sportovišť in-
vestovaly ze svého, protože 
nemají téměř žádné investiční 
prostředky. Věřím ale, že měs-
to a zastupitelé pochopí, že 
v takovýchto podmínkách ne-
mohou sportovci dál působit,“ 
dodává Tomková.  zu

Soud potrestal úředníky za neřešení pokut
Ústí nad Labem – Ústecký soud 
potrestal tři vedoucí úředníky 
odboru kontroly ústeckého 
magistrátu kvůli neřešení 
zhruba 1350 pokut za nezapla-
cené parkování z roku 2013. 
Rozsudek není pravomocný, 
všichni se na místě odvolali. 
Nejvyšší trest dostala vedoucí 
oddělení přestupků v dopravě 

Marcela Rosenkrancová. Soud 
jí uložil jeden a půl roku, které 
podmíněně odložil na tři roky. 

Pět let nesmí působit ve vedou-
cí funkci. Josef Mansfeld, který 
vedl oddělení kamerových 
systémů, pak dostal jednoletý 
trest s dvouletým podmíněným 
odkladem a tři roky zákazu 
činnosti. Vedoucí odboru 
kontroly Jana Sokolová tříletý 
zákaz činnosti. Ani jeden se 
nechtěl k rozsudku vyjádřit.  lu

Děti budou malovat 
o seniorech
Ústí nad Labem – Městská policie 
Ústí nad Labem vymyslela pre-
ventivní projekt, který má děti 
naučit, jak pomáhat a chovat 
se k seniorům. Pro děti z ma-
teřských škol vyhlásila výtvar-
nou soutěž na téma Pomáháme 
seniorům. „Děláme pro děti 
i seniory preventivní akce tý-
kající se prevence kriminality 
nebo dopravní výchovy. Tohle 
je nápad, který má pomoci se 
generacím sblížit,“ uvedl Jan 
Novotný z městské policie.  lu

UJEP má jako první 
dobrovolnické centrum 
Ústí nad Labem – Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně je první 
univerzitou v České republice, 
která má vlastní dobrovolnické 
centrum. Jednou z prvních akti-
vit centra bude nábor a školení 
dobrovolníků. Ti budou pomá-
hat handicapovaným studen-
tům, ale také je čeká spolupráce 
s UJEP na dalších projektech, 
rozvoj dobrovolnictví u studentů 
univerzity, organizace vlastních 
projektů a rozvoj a seberealiza-
ce spolupracovníků centra.  lu

Ceny parkování 
se letos nezmění
Ústí nad Labem – Systém placení 
parkovného v centru Ústí nad 
Labem a ceny zůstanou letos 
stejné jako v minulých letech. 
Jedinou změnou tak bude 
stání v parkovacím domě pod 
Mariánskou skálou, kterou 
radní schválili na začátku 
ledna. Návrh na úpravu cen 
v místech, kde jsou parkovací 
automaty, ale neschválili. Če-
kají na ekonomickou kalkulaci 
od Městských služeb, která 
má být hotová v září.  lu

Policisté měří 
led na rybnících
Ústí nad Labem 
– Varovat 
lidi, kteří se 
snaží vydat 
na zamrzlé 
vodní plo-
chy, se snaží 
policisté 
u poříčního 
oddělení. V Ústeckém kraji 
měří led od roku 2009, včetně 
několika rybníků na Ústecku. 
Jestli je rybník bezpečný, či ni-
koli, se od policistů nedozvíte. 
Dávají na internet jen infor-
mace o síle ledu, aby se každý 
mohl rozhodnout.  lu

w
w

w
.j

fh
in

g.
cz

 

Nárožní pohled od východu 

Z P R Á V Y

5

ú n o r  2 0 1 6



Ústečtí studenti 
udělají vlastní majáles
Ústí nad Labem – Studentská unie 
UJEP se rozhodla v letošním 
roce uspořádat vlastní majáles. 
Všemu předcházely neshody 
mezi unií a společností Ústecký 
Majáles. Unie se rozhodla udě-
lat vlastní akci, která se bude 
konat 29. dubna v kampusu. 
Dalším cílem je vytvoření pro-
storu pro realizaci a prezentaci 
studentů z místní univerzity.  lu

Město neuzavře 
smlouvu s hokejisty
Ústí nad Labem – Marketingovou 
smlouvu s ústeckým hokejovým 
klubem, která měla hokejistům 
zajistit 900 tisíc korun, město 
Ústí nad Labem nakonec neu-
zavře. Radním uzavření takové 
smlouvy nedoporučil právní od-
bor. „Rozhodli jsme se od zámě-
ru ustoupit. To ale neznamená, 
že bychom nechtěli hokejistům 
pomoci,“ uvedla primátorka 
Věra Nechybová.  zu

Hlasujte o hřiště 
od Rákosníčka
Ústí nad Labem – Do konce února 
mohou obyvatelé Ústí hlasovat 
v anketě Rákosníčkovo hřiště. 
Opakovaně je k tomu vyzývá 
město, protože v případě úspě-
chu by mohlo v Ústí vyrůst 
nové dětské hřiště. To postaví 
společnost Lidl ve městě, kde 
má prodejnu a které ve své ka-
tegorii v anketě uspěje. V Ústí 
jsou tyto prodejny hned dvě, 
Ústí zatím na předních pozi-
cích bohužel není. Hlasovat je 
možné do konce února.  lu

Podpora pro investice u Milady má zelenou
Ústí nad Labem – Městu se může po-
dařit získat peníze na rozvojové 
aktivity kolem jezera Milada. 
Na svém výjezdním zasedání 
v Ústí to podpořila meziresortní 
komise. Ta se zabývá rozděle-
ním 15 miliard korun na řešení 
ekologických škod.

Jejím členům primátorka 
města Ústí nad Labem Věra 
Nechybová společně s ředi-

telem Palivového kombiná-
tu Petrem Lencem představila 
přítomným projekt s názvem 
Rekreační území – východ, je-
hož cílem je vytvoření plovou-
cího zařízení na jezeře Milada 
a vybudování přípojky elektro.

„Pro nás je podpora těchto 
projektů velmi důležitá. Bez 
těcht investic bychom se mu-
seli rozmýšlet, zda správu je-

zera přijmout,“ vysvětlila pri-
mátorka Nechybová. Město  
by podle ní nemohlo nemalé 
prostředky investovat, proto-
že na ně nemá. Bez nich se ale 
kolem jezera, které bylo loni 
otevřené veřejnosti, nedaly 
rozvíjet turistické aktivity. Pri-
mátorka o penězích pro jezero 
jednala v lednu i s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou.  lu

Radnice ocenila výjimečné děti
Severní Terasa – Školáky, kteří 
nějakým způsobem vynikají 
nad svými vrstevníky, se v le-
tošním roce rozhodla poprvé 
ocenit radnice Severní Terasy. 
Cena je určená pro žáky, kteří 
navštěvují jednu ze tří škol 
v tomto městském obvodě. 
„Rádi bychom tak založili 
novou tradici. První ročník měl 
ohromný úspěch jak u dětí, tak 
u rodičů,“ uvedla starostka Se-
verní Terasy Renata Zrníková.

Z každé školy její vedení vy-
tipuje tři žáky, kteří by měli 
cenu dostat. Nejde ale jen o ty, 
kteří mají vynikající známky 
na vysvědčení. „Může jít třeba 
o úspěšné absolventy olympi-
ád. Ale i o děti, které jsou ně-
čím výjimečné, něco dokázaly, 
někomu pomáhají, smyslem je 
vyzdvihnout jejich výjimečné 
charakterové vlastnosti a do-
vednosti, posílit v nich vědomí 
jejich vlastní hodnoty a toho, 
že mohou být inspirací pro 
druhé,“ vysvětlila starostka 
Zrníková. Jednou z oceněných 
byla například dívka na inva-
lidním vozíku, které ani tento 
handicap nebrání být plno-

právnou členkou třídy a svým 
pozitivním přístupem a ne-
zvykle silnou vůlí každodenně 
překonávat životní překážky 
je příkladem pro ostatní. Dal-
ším oceněným je pak chlapec, 
který vymyslel vlastní dětské 
hřiště, které se podle jeho ná-
vrhu na Doběticích také zrea-
lizovalo.

Oceněné děti kromě pamět-
ního listu a věcných dárků 
dostávají i symbol této ceny. 

Jde o model Erbenovy vyhlíd-
ky ve speciální průhledné 
pryskyřici.  lu

V Městských lázních plavou děti a cvičí senioři
Nezastupitelnou roli ve životě obyvatel 
Ústí nad Labem mají Městské lázně. Již 
několikáté generaci poskytují možnost 
relaxace a vyžití. „Budova Městských 
lázních je mimo jiné zajímavá tím, že od 
doby svého vzniku v roce 1906 je stále ve 
vlastnictví města  a stále slouží  stejnému 
účelu,“ řekl Miroslav Harciník, ředitel 
Městských služeb, které lázně provozují. 
V budově mají i své sídlo.

Městské lázně poskytují  obyvatelům  
Ústí hlavně   bazén a saunu. V bazénu 
Městské služby pořádají třeba velmi ob-
líbené Plavání se slůnětem Delhi, kde 
dva vyškolení plavčíci  učí malé Úste-
čany plavat. V současné době kurzy na-
vštěvují zhruba čtyři desítky dětí. Mezi 
seniory je zase oblíbené cvičení ve vodě 
– akvaaerobik.  Plavat sem chodí i ús-
tecké školy od mateřských po střední, 
nedávno nás začaly navštěvovat děti 
z lesní školky. A zaplavat si chodí samo-

zřejmě veřejnost.  „Nově jsme návštěvní-
kům bazénu v ceně vstupného umožni-
li rovněž  návštěvu kondičního centra,“ 
řekl ředitel Harciník.

Velmi oblíbená je i sauna. V ní se ná-
vštěvníci v loňském roce dočkali změny 
vytápění z páry na elektřinu. „Přineslo to 
vyšší komfort, protože pára se nedala re-
gulovat a někteří návštěvníci si stěžovali 
na příliš velké horko,“ vysvětlil Miroslav 
Harciník. Nové je v prostoru šatny linole-
um nebo posezení pro návštěvníky.

Městské služby po velké investici města 
do pláště budovy před zhruba osmi lety se 
snaží zlepšovat stav budovy hlavně formou 
oprav. Soustředí se  na zlepšování  poskyto-
vání služeb. „Teď v únoru  začneme nabízet 
akvagymnastiku pro ženy. Bude  dvakrát 
týdně,“ uvedl ředitel Harciník.

Bazén Městských lázní bude letos ote-
vřený do 14. května. Na léto se personál 
přesune  na koupaliště do Brné.  zu

zŠ rabasova: Petr Mrňák 9.B, Vojtěch 
Halásek 8.A, Klára Kohoutová 8.A 

zŠ mírová: Hana Sýkorová 9.B, 
Jonáš Jiránek 8.C, Jan Kökert 7.A

zŠ stříbrnická: Kristián Hnízdil 9.B, 
Petr Žáček 8.A, Jiří Čaloun 6.C
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Nová Kia Sportage? Auto na pohodu
Čtvrtá generace modelu Kia 
Sportage nás po testovacích 
jízdách, nákupech a manévrech 
v parkovacích domech přesvěd-
čila o své praktičnosti a výraz-
ném posunu komfortu jízdy. 

Jen pár dnů před oficiálním 
uvedením nejnovějšího mode-
lu Sportage na českém trhu Žít 
Ústí testovalo SUV, které vyniká 
v testech bezpečnosti EuroN-
CAP (pět hvězd za 90% ochra-
nu pasažérů) a získalo už řadu 
expertních ocenění designu. 
Kdo si pamatuje na první mo-
delovou řadu KIA Sportage, kte-
rou Korejci pohřbili revoluč-
ní změnou karosérie, interiéru 
a motorů před čtrnácti lety, po 
seznámení se s vozem čtvrté 
generace modernizací uzná, že 
KIA neudělala za tu dobu něko-
lik kroků, ale několik skoků.

Blondýna za volantem
Šéfredaktorka Žít Ústí Martina 
Seewaldová je nadšená, ale 
také zkušená řidička, blondýna 
a žádný expert na technologie. 
Na autech oceňuje v pořadí 
design, komfort a praktičnost. 
Regionální prodejce vozů KIA, 
REALCENTRUM Cars, s.r.o., 
jí svěřil Sportage s pohonem 
čtyř kol a sedmistupňovou 
automatickou převodovkou 
(1.6 T-GDi, 4x4, 7 DCT 130 kW). 
A hlavně, v atraktivní červené 
barvě a s 19palcovými hliní- 
kovými koly. 

Auto jsme prověřili na silni-
cích i v lehkém terénu na Ús-
tecku a Teplicku v režimech 
běžné jízdy, 4x4 nebo sportov-
ního módu. Automatická pře-
vodovka s dvoustupňovou spoj-
kou sice neumožnila porovnání 
řazení a záběru při manuál-
ním řazení, ale překvapilo nás, 

jak rychle si Martina na změ-
nu režimu jízdy zvykla. Dobře 
nastavená „tvrdost“ plynové-
ho pedálu dala za pár minut 
zapomenout na zvyk a řazení 
s pákou lineráního přepínání 
režimů. To brzdový pedál nám 
dal jasně najevo, že si rozu-
mí pouze s „lehkou nohou“. Na 
druhou stranu – které auto za-
staví při rychlosti 30–40 km na 
místě? Pocit ze stoupání na Vě-
truši, Doubravku, Komáří vížku 
nebo Cínovec byl stejný jako 
při jízdě na rovině u Přestano-
va. Žádná, ani jemná trhnutí 
a hluk při vyšších otáčkách. 

„To ticho uvnitř vozu mě pře-
kvapilo nejvíce. Také v terénu, 
na vymletých cestách u jezera 
Milada, jsem neslyšela nějaký 
hluk a ani necítila nepříjem-
né nárazy,“ říká šéfredaktorka.  
Přední i zadní kola jsou nezá-
visle zavěšena, rámy mají pouz-
dra pro lepší tlumení vibrací. 
Podvozek je pohodlný a výtluky 
zvládne na jedničku. Odpruže-
ní je velmi dobré. Odhlučňova-
cí fólie v čelním skle a zvýšení 

objemu tlumící hmoty udržují 
hluk na úrovni volnoběhu i při 
jízdě. Martina si pochvalovala 
také jízdu v zatáčkách, a to i na 
dálnici. Stabilizační systém 
umí přibrzdit i zadní kola kvůli 
hladšímu průjezdu.

Jiná KIA
Pryč jsou doby, kdy KIA 
konkurovala jen cenou, na 
úkor designu, interiérového 
komfortu a výbavy. Design 
nového modelu Sportage je 
nezaměnitelný s jinými SUV. 
„Líbí se mi, maska chladiče 
připomíná tlamu šelmy, na tak 
velké auto jsou úzké sloupky, 
které umožňují lepší výhled,“ 
hodnotí blondýna. Uvnitř vozu 
přibylo místo na nohy a na zad-
ních sedadlech sedíte o pozná-
ní výše. Osmipalcový displej 
multimediálního systému je 
mírně natočený k řidiči. Horní 
plasty palubní desky jsou 
měkčené. Navigace TomTom 
umí při napojení přes vaši SIM 
kartu na internet vyhledat cíl 
s řadou informací včetně po-
časí. A co ještě testovaná KIA 
Sportage umí? Přepíná dálková 
a potkávací světla a naklápí 
čočky v zatáčkách. V interiéru 
jsou dva USB porty s výkonem 
na nabíjení tabletů. „Bavilo mě 
sdílené telefonování přes mul-
timediální systém. Žádná velká 
echa, dobrá slyšitelnost a po-
hodlné ovládání telefonu přes 
displej,“ hlásí Martina Seewal-
dová. Ale nejvíce ji nadchla 
bezdrátová nabíječka telefonů 
před řadicí pákou, která vás 
upozorní na zapomenutý mobil 
při vystupování z auta.

Blondýna nakupuje
Stěžejní pro úspěch testování 
vozu byl nákup, tedy pro Mar-
tinu. „Potřebuji dost prostoru 
pro spoustu nákupních tašek, 
zajímá mě otevírání kufru 
a jak obtížně budu parkovat 
u obchodů a v obchodních 

centrech,“ oznámila před další 
jízdou šéfredaktorka. Vyrazili 
jsme na nákupy. Nadzemní 
parkoviště ústeckého obchod-
ního centra Fórum je často 
plné a sloupy a zídky, přede-
vším u vjezdu a výjezdu nesou 
hluboké šrámy, vzpomínky na 
auta, která se prostě nevešla.  
Vjezd, výjezd i parkování 
v úzkém prostoru Martina 
zvládla. Sportage s plným 
parkovacím softwarem umí  
hlídat při couvání z parkovací-
ho místa, jestli někdo nekříží 
jízdní dráhu, kontroluje slepé 
úhly, mimo jiné i brzdit před 
překážkou a držet se mezi 
čarami jízdních pruhů a hlásit 
dopravní značky.  

Kufr se oproti poslednímu 
modelu zvětšil ze 465 na 503 
litrů. Před dalším hypermarke-
tem jsme ho naplnili dvanácti 
plným igelitovými taškami vět-
ších rozměrů. Při tom se pro-
jevila spokojenost šéfredak-
torky s přístupností a velikostí 
úložného prostoru a snadným 
ovládáním pátých dveří. Oteví-
rají se a zavírají automaticky, 
takže žádné špinavé ruce nebo 
poškozený lak na nehtech. 

To auto chci, ale za kolik?
Ihned po dojezdu z testů do 
všebořického REALCENTRA 
Cars blonďatá šéfredaktorka 
prohlásila: „To auto chci!“ 
Nebyl to výkřik rozmazlené-
ho jedináčka, ale vyjádření 
pocitů po několikadenním 
vztahu s červenou šelmou. 
Pokud by se Martina rozhodla 
vůz koupit, tak základní cena 
1.6 GDI (97 kW) KIA Sportage 
Comfort je 460 tisíc korun – 
s litými 16“ koly, šesti airbagy, 
manuální klimatizací, rádiem 
s USB vstupem a CD, palubním 
počítačem, předními i zadními 
elektricky ovládanými okny 
a centrálním zámkem na dál-
kové ovládání. S další výbavou 
a motorizací se v nejdražší 
verzi dostanete na 860 tisíc 
korun. Sportage cenově poráží 
Hyundai Tucson, Hondu CR-V,  
VW Tiguan či Renault Kadjar. 
Spotřeba od koupě odradit ne-
musí, při testu jsme zapsali 8,1 
litru na 100 kilometrů v kom-
binaci terénu, silnice a měst-
ského provozu. Sportage je 
šestým nejprodávanějším SUV 
na českém trhu s každoročním 
růstem prodejů.  zu

realcentrum cars, s. r. o. 
Podhoří  374/2a, Ústí n. L. – Všebořice 
Tel.: 472 744 039 
realcentrum.prodej@realcentrum.cz

P R O d E J c E

a) s asistencí prodejce, 
doba jízdy max. 20 min. 

b) samostatná jízda s rezervací 
termínu, doba jízdy max. 1 hodina

T E S T O V A c Í  J Í Z d Y

nové modely kia sportáge skladem:
Sportage QL 1.6 T-GDi 4x4 7DCT GT LINE
Sportage QL 1.7 CRDi 4x2 EXCLUSIVE  
Sportage QL 1.6 GDi 4x2 COMFORT 
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V boxerském ringu bolest necítíte
Drobnou blondýnku 
Fabiánu Bytyqi by jen 
málokdo typoval na 
profesionální boxerku, 
která ve své kategorii 
patří mezi evropskou 
špičku. Profesionálně 
se pod vedením Lu-
káše Konečného boxu 
věnuje teprve rok 
a zatím v ringu nepro-
hrála. V březnu ji čeká 
zatím vrcholný zápas 
kariéry. Pokud opět 
vyhraje, získá ceněný 
evropský pás.

Přezdívají vám Andělská pěst. 
Kde se vlastně to jméno vzalo?
Vymyslel ho moderátor 
TV Nova Hrdlička na prvním 
galavečeru v Magdeburku. 
Řekl, že mám tvář jako anděl 
a jsem mlátič, tak mi dal tuto 
přezdívku. Poprvé jsem slyšela, 
že mi tak říkají, když jsem se 
koukala na Televizní noviny.

Jak jste na to reagovala? 
Třeba vaše kolegyně Lucie 
Sedláčková je Mlátička 
z Děčína, což je už drsné.
Říkala jsem si, že asi není dob-
ré dávat mi speciální přezdív-
ku po prvním zápase, když se 
o mně ještě neví. Třeba Lukáš 
Konečný měl speciální techni-
ku, při které lámal žebra, a tak 
se mu přezdívalo Chirurg. 
Myslela jsem, že i u mne za 
nějaký čas k nějaké přezdívce 

dojdeme. Nakonec se to ale po 
prvním zápase chytlo. A prav-
da, když jsem slyšela Mlátičku 
z Děčína, tak jsem si řekla – 
zlatá Andělská pěst.

Máte bilanci 6 zápasů, šest 
výher, z toho dvakrát technic-
ké KO. Jak se dospěje k tako-
vé bilance. Je to trénink, tech-
nika, výběr soupeřek?
Určitě mi dal hodně trénink 
s Lukášem Konečným. Změnil 

mi zcela styl boxování. Ale je to 
i dobrá práce manažera. Vybra-
li mi soupěřky tak, abych hned 
nepřišla do nejtěžšího zápasu.

V lednu jsme jednoznačně po-
razila velmi zkušenou soupeř-
ku a 5. března vás čeká ga-
lavečer v Plzni, který má být 
velmi špičkový. Proč?
Bude to nejen galavečer, ale 
budou se tam boxovat hned 
čtyři titulové zápasy najednou. 

To je v Čechách velmi neob-
vyklé. V minulosti se tu o pás 
boxovalo jen dvakrát, jednou 
to byl právě Lukáš. Já a Lucka 
Sedláčková budeme boxovat 
o evropské pásy. O další pak 
ještě Štěpán Horváth a jeden 
německý boxer o světový titul.

Určitě nemyslíte s Luckou 
společně? Ona je o dost větší, 
pokud se nepletu.
(Smích) Samozřejmě ne, každá 
ve své váhové kategorii. Lucka 
je asi o deset kilogramů těžší.

Ale asi to zatím bude váš 
největší zápas…
Určitě největší. Má za sebou 
teprve první rok boxování. 
Ale velmi se na to těším.

Jak trénujete?
Jsme v plné přípravě. Již 
neboxuji na čtyři, šest kol, 
ale zvyšuje se to na deset kol. 
Takže hlavně fyzická příprava 
a ladíme s trenérem koncov-
ku do úderu, která mi trošku 
chybí. A různé techniky. Třeba 
nyní jsem hodinu trénovala, 
jak schovat bradu za rameno.

Jak se těšíte?
Strašně. Je to cíl každého 
boxera si sáhnut na pás. Jsem 
překvapená, že tahle šance 
přišla po pouhém roce. Mám 
samozřejmě i obavy, ale to je 
asi normální.

Jak jste se vlastně dopracovala 
až k profesionální smlouvě?
Začala jsme ve čtyřech letech 
s karate. Pak jsme s bratrem 
přešli na kickbox a thaibox. 
Lukáš pak jednu přišel za bra-
trem, že hledá nějaké boxerky, 
aby mohl založit stáj. On mu 
řekl o mně. Lukášovi jsem se 
líbila a předvedl mě manažero-
vi a nakonec vše klaplo.

vít lukáš

foto: michal beránek
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Ženský box není tak obvyklý. 
Jste s Luckou v Česku průkopnice?
Úplně ne, již tady nějaké bo-
xerky byly. Ale až o nás se více 
začala zajímat média. Je kolem 
nás kampaň, spolupracuje 
s námi Nova. Takže se o nás 
více mluví. To je dobře, doufá-
me, že se na nás nabalí i nějací 
chlapi a bude z toho šance 
povznést celý český profibox.

Trénujete za SES boxing. 
Co je to za stáj?
Je to německá stáj, za kterou 
boxoval Lukáš Konečný. Zalo-
žila tým taky v Čechách, který 
vede Lukáš.

Je to výhoda mít za sebou 
takovou organizaci?
Rozhodně, ten servis je úžasný. 
Když jsem v minulosti dělala 
kickbox, tak se nenašel ma-
nažer, který by zařídil zápas 
o nějaký titul. Řekli vám, že si 
to musíte vše zaplatit. A nyní, 
když potřebuji rukavice, 
zavoláme a oni je přivezou 
a vše zařídí. Zařizují reklamu, 
marketing. Na zápase máme 
svého cutmena, který vám 
zaleduje rány, ošetří a ví, co 
dělá. V Čechách vás maximál-
ně někdo otře ručníkem.

Trénujete s Lukášem Koneč-
ným. Jaký je trenér?
Ze začátku jsem se ho bála. 
Jednou, ještě před tím, než 
vůbec vznikla ženská stáj, 
jsem u něho s bratrem byla 
na tréninku. A on hrozně řval 
a často mu ujelo nějaké hodně 
ostré slovo. Řekla jsem si, to 
nemám zapotřebí a přestala 
jsem chodit. Za dva měsíce 
přišel s nabídkou na box, tak 
jsem váhala. Ale pak jsem 
zjistila, že je to hrozně milý 
a hodný člověk. To jeho řvaní 
je vlastně jeho styl tréninku. 
On to nemyslí zle, naopak. 
Snaží se nás tím vyhecovat 
a dostat z nás to nejlepší.

Co vám v boxu jde, 
a co naopak ne?

Nejde mi moc pohyb, jsem 
takový dřevák. A co mi jde? 
Asi dvoják, který jsem se 
naučila právě od Lukáše. Když 
soupeřka tlačí, dokážu se za-
balit tak, že mi tam žádná rána 
neprojde.

Když do vás soupeřka buší, 
tak to musí bolet…
V tom zápase to necítíte, to 
pracuje adrenalin. Občas na 
tréninku něco zabolí, ale s tím 
prostě počítáte.

Kolik času vám takový sou-
časný trénink zabere?
Mám dva tréninky denně. Ráno 
je většinou nějaká fyzická 
příprava tak hodinu až hodinu 
a půl. A druhý, podobně dlouhý, 
odpoledne. Je to trochu časově 
náročné, ale zase ne tolik, 
abych při tom nemohla stíhat 
i spoustu jiných věcí. Studuji 
vysokou školu, občas zajdu ven.

Studujete na UJEP, pokud 
se nepletu…
Na Fakultě zdravotnických stu-
dií ergoterapii. Pomáhá lidem 
třeba po obrně nebo nehodách 
vrátit se zpět do běžného života. 
Hrozně mě to baví. Přemýšlela 
jsem ještě o fyzioterapii, ale na-
konec jsme zvolila ergoterapii. 
Víte, že někomu budete moci 
v životě pomoci.

Teď jste hvězdou nového 
univerzitního klipu. 
Jaké bylo natáčení?
Já si strašně vážím toho, že si 
mě vybrali. Spolupráce s Ada-
mem Pavelkou, který vše točil, 
byla suprová.

Teď jste byla herečka. Když 
si člověk začne na internetu 
hledat vaše fotografie, narazí 
na profesionální snímky vás 
jako modelky s boxérkama. 
Nemáte i tyto ambice?
Už jsem si s Lukášem Koneč-
ným zahrála v reklamě. Nijak 
zvlášť mě to netáhne, ale ono 
je to důležité pro propagaci. 
Ale věnovat se chci hlavně 
boxu, ne reklamám.

Můžete se boxem uživit?
Jsem teprve na začátku. Mám 
dobré podmínky pro trénování 
a uživit se tím dá.

Takže to bude vaše práce?
Doufám, že pár let ano. Ale 
samozřejmě člověk stárne, 
tak proto studuji, abych měla 
zadní vrátka.

Říkala jste, že máte i volný 
čas. Jaké jsou vaše koníčky?
Přiznám se, že často a ráda 
spím. Ono je to po trénincích 
asi logické. Ráda chodím pla-
vat nebo do páry, což je forma 
relaxování. Nyní je plesová se-
zona, tak zajdu i na ples. Nebo 
ráda dělám různé ukázky. To 
focení kolem toho, natáčení, 
neberu jako práci. Je to pro 
mne zábava.

Jak vás bere okolí? Zkouší 
třeba nějací kluci testovat, 
jak je ta drobná holka vlast-
ně ostrá?
Já jsem nekonfliktní, takže 
s lidmi vycházím. Někdy mají 
třeba spolužáci nějaké na-
rážky, ale to je jen vtip. Mám 
160 centimetrů a 48 kilo, tak 
mnozí lidé u mne asi neřek-
nou, že by se měli bát. Od toho 
jsou v boxu váhové kategorie. 

Ale třeba jednou ve své váze 
nějaký strašák budu. Uvidíme.

Kolik máte v Česku soupeřek?
Žádnou, jsem tu ve své kate- 
gorii jediná. Pár v Evropě, 
ve světě 126.

A na jakém jsme místě?
V Evropě třetí, ve světě do dva-
cítky, ale to přesně nevím.

A co přítel?
Teď žádný není. Nemám tolik 
času, soustředím se hlavně na 
box a svůj vývoj. Možná v bu-
doucnu. Až se někdo objeví, 
tak to prostě přijde.

Jste atraktivní dívka, nebojíte 
se, že si zraníte v obličeji?
Já chodím do ringu s vědomím, 
že mi klidně mohou zlomit nos 
nebo rozseknout obočí. To se 
dá zašít a pak se to vstřebá.  
A kdyby ten nos byl po zra-
něních strašný, tak je tu vždy 
možnost jít na plastiku. Moc 
to neřeším. Zatím jsme nikdy 
nic rozseklého neměla, jednou 
velikou bouli a monokl. Já jsem 
v tomhle trochu kluk.  zu

barva: kombinace 
černá a červená 
nebo černá a růžová

jídlo: palačinky

hudba: Martin Garrix

číslo: 2

politik: 
Lukáš Konečný

M O J E  N E J

Tdvacetiletá rodačka z Ústí nad 
Labem. Navštěvovala školu na 
Kamenném vrchu, Gymnázium 
dr. Václava Šmejkala a nyní studuje 
UJEP. Od čtyř let se věnuje bojovým 
sportům jako je karate, thaibox, 
kickbox a nakonec klasický box. Má za 
sebou první rok profesionální kariéry 
pod německou stájí SES Boxing.

Fabiána Bytyqi

P R O F i L

foto: martina houdek

foto: martina houdek
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Pivní jarmark bude v květnu
Už po šesté se bude letos v so-
botu 14. květa konat Ústecký 
pivní jarmark malých a rodin-
ných pivovarů. Jako každoroč-
ně i letos se bude akce konat 
na Kostelním náměstí u kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie 
a obchodního centra Fórum. 
Přestože padly návrhy, aby byl 

jarmark přesunut jinam, napří-
klad na „náplavku“, rozhodli 
se pořadatelé z technických 
důvodů místo ponechat. 

Návštěvníci se mohou opět 
těšit na široký výběr piv z 25 
malých a rodinných pivovarů, 
které zde představí své pivní 
novinky, speciály i tradiční stá-
lá piva. Součástí akce bude sa-
mozřejmě bohatý kulturní, hu-
dební a zábavní program. 

Detailní program celé akce 
najdete v průběhu dubna na 
stránkách www.usteckypivni-
jarmark.cz a www.pivovarna-
rychte.cz. Loňský rok dorazilo 
ochutnat pivní nabídku a po-
bavit se přes 20 tisíc návštěv-
níků.  zu

Soutěž s Mazlem pokračuje
Zimní soutěž o PF 2017, ale 
také o finanční poukázky  
Na Rychtu pokračuje až do 
30. dubna 2016!

 Vyfoťte během zimního ob-
dobí Mazla na sněhu, v za-
sněžené krajině, v iglú, se 
sněhulákem nebo na horách, 
a zúčastněte se tak soutěže 
o PF. Vítěznou fotografii po-
užijí Na Rychtě jaké oficiál-
ní PF 2017 Pivovar Hotelu Na 
Rychtě. Pokud to bude foto-
grafie cestovatelská, může být 
zařazena i do druhé soutěže – 
S Mazlem na cestách, do kte-
ré mohou lidé posílat fotky po 
celý rok až do 20. září.  zu

Cyklokemp Loděnice 
se chystá na sezonu
Oblíbené místo nejen pro 
cyklisty, ale i pro sportovce 
a rodiny s dětmi cyklokemp 
Loděnice v Brné se připravuje 
na svou 3. sezonu. V současné 
chvíli cyklokemp podřimu-
je zimním spánkem, ale již 
od dubna by rád své brány 
otevřel alespoň na víkendy 
a podle počasí provozní dobu 
přizpůsobil.

V letoš-
ním roce 
se počítá 
s úpravou 
sportovního antukového hřiš-
tě. První velká sportovní akce 
se chystá na poslední dubno-
vou sobotu – 30. dubna, a to 
2. charitativní běh s Plamín-
kem naděje. Společně v kempu 
oslavíme čarodějnice.  zu

Vyšly Rychtářské listy
Občasník Pivovar Hotelu Na Rychtě, jehož první letošní číslo vy-
šlo 1. února vychází již od roku 2011. Rychtářské listy připravuje 
a vydává Pivovar Hotel Na Rychtě jako čtení k pivu, vínu a jídlu 
pro své zákazníky a k přečtení jsou v restauraci.  V letošním 
prvním čísle najdete například čtení o tom, co připravujeme na 
Velikonoce, recept na Velikonoční mazanec, povídání o řízkách 
nebo o historii gastronomie. Sportovci si mohou přečíst o hima-
lájském Annapurna treku s Aktivnidovolena.cz nebo je zveřej-
něn celý plán Ústeckého běžeckého poháru s Mumií, který letos 
čítá 7 závodů! První „Pětka“ startuje ve Svádově 24. 4. a Rych-
tářská 12°(km) v pořadí jako šestý závod odstartuje v sobotu 
3. 9. opět v Cyklokempu Loděnice. Letos bude novinkou 2RUN 
– 2x 6 km, aby si „dvanáctku“ mohlo zaběhnout ještě více lidí. 
V Rychtářských listech je možno i inzerovat. Další číslo vyjde 
v první polovině dubna 2016.  zu

Purum Ples severočeských patriotů pomohl handicapovaným dětem
S mimořádným úspěchem 
skončil v ústeckém kulturním 
domě Purum – Ples severočes-
kých patriotů. I díky jednateli 
společnosti Purum Danielu 
Kraftovi, který na začátek 
přivítal účastníky, se před zapl-
něným sálem střídali známí 
umělci v čele s britskou rocko-
vou hvězdou Chrisem Norma-
nem nebo Felixem Slováčkem 
či Jitkou Zelenkovou.

Chris Norman se předvedl 
již den před plesem, kdy tento 
bývalý člen skupiny Smokie 
a interpret písně Midnight 
Lady pro seriál Místo činu – 
díl s názvem Výměna v pátek 
navečer dorazil do Ústí nad 
Labem. Nezvolil automobil, 
ale obyčejný rychlík.

Díky štědrosti návštěvníků 
Purum – Plesu severočeských 
patriotů může nadace Plamí-
nek naděje pomoci handicapo-
vaným dětem. „Mohli jsme ře-
ditelce TJ Nola Jitce Janouchové 
předat šek na 70 tisíc korun,“ 
uvedla Jana Procházková z na-
dace Plamínek naděje.

S nápadem přišel Ríša Jozí-
fek, který je i přes svůj han-
dicap velký sportovec. Hra-
je fotbal se zdravými dětmi 
a zároveň trénuje atletiku ve 
sportovním klubu zdravotně 

postižených TJ NOLA Teplice. 
V minulém roce uspořádal Pla-
mínek běh ve prospěch Ríši. 
Proto by chtěl on sám podpořit 
handicapované kamarády Len-
ku Kadetovou (běh), Daniela 
Hýnu (běh), Martina Dvořáka 
(hod koulí a diskem) z klubu 
TJ NOLA. Všichni tři by rádi jeli 
na Mistrovství Evropy v atleti-
ce do Itálie, a tím zároveň spl-
nili jednu z podmínek k účasti 
na vysněné paralympiádě.

Na plese se také dražil dres 
Petra Čecha, který získal Miloš 

Šubrt za 30 tisíc korun. Obra-
tem ho věnoval Ríšovi Jozíf-
kovi. Jeho maminka na face-
booku uvedla, že Ríša nechtěl 
pak dres dlouhou dobu sundat.

Peněz na charitu se vybra-
lo tolik, že část výtěžku půjde 
i dětem z Domova pro osoby se 
zdravotním postižením.

Pokud se rozhodnote vy sami 
přispět finanční částkou a pl-
nit přání a sny dětem, ke kte-
rým nebyl život vždy spravedli-
vý, můžete na účet Nadačního 
fondu Plamínek naděje – číslo 
7893538028/5500.  zu

Výherci získají finanční poukázky na 
konzumaci nebo ubytování do Pivo-
var Hotelu Na Rychtě v hodnotách 
1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč + pivo Ma-
zel. V případě velmi originální fotografie 
bude vyhlášena i Speciální cena! Kom-
pletní pravidla naleznete na www.pivo-
varnarychte.cz. Výherci budou oficiálně 
vyhlášeni a ceny předány na 6. roční-
ku Ústeckého pivního jarmarku malých 
a rodinných pivovarů 14. května 2016.

V Ý H R Y

TJ Nola získala 70 tisíc Kč

Jednatel generálního partnera plesu společnosti Purum daniel Kraft (druhý zprava) 
vítá návštěvníky plesu
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Písničky na přání
12.00 a 17.00 hod. s Mírou Tartárkem
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MUDr. Antonín Novák
Specializace: Kardiologie
Pracoviště: Ústecká poliklinika
Jsem internista a kardiolog, po 
první a druhé atestaci z vnitřního 
lékařství jsem v nejbližším termí-
nu složil i atestaci z kardiologie, 
právě s vidinou specializace. Tak 
mám v současnosti licenci na pri-
máře interního i kardiologického 
oddělení. Kardiolog v nemocnici 
se totiž ještě dále specializuje. 
Na lékaře, který vyšetřuje srdce 
hlavně ultrazvukem, echokardio-
grafistu. Na lékaře poruch rytmu, 
který implantuje kardiostimu-
látory a léčí některé arytmie 
úspěšně katetrizačně, na lékaře 
kardiologické jednotky intenziv-
ní péče a dále na lékaře, který 
katetrizačně vyšetřuje a léčí 
koronární tepny, včetně jejich 
uzavření při infarktu myokardu. 

Všichni pak spolupracu-
jí v rámci tzv. srdečního týmu, 
nazývaného „heart team“. Toho 
jsem si bohatě odborně užil pod 

vedením profesora Červinky, bě-
hem mého 10letého působení na 
Klinice kardiologie zde v Ústí nad 
Labem, jako neinvazivní kardio-
log, echokardiografista. V am-
bulantní sféře ale mám určitou 
možnost pracovat coby „heart 
team“ v jedné osobě. Neimplan-
tuji kardiostimulátory a stenty do 
koronárních tepen, ale komplex-
ní včasnou diagnostikou v ambu-
lanci mohu často zabránit hrozící 
„kardiovaskulární katastrofě“. 
Ale i u pacientů s již známou pro-
běhlou kardiovaskulární choro-
bou  mohu účinně nastavit tzv. 

sekundární prevenci, režimovou 
i lékovou, konkrétně specializo-
vanou péči pro pacienty se srdeč-
ní slabostí, pro pacienty s kom-
plikovanou arteriální hypertenzí, 
ale i například pro pacienty po 
cévní mozkové příhodě. Právě 
správně vedená kardiovaskulár-
ní farmakoterapie zabrání mnoha 
zbytečným hospitalizacím. V re-
žimu ambulantního kardiologa 
dále rozšiřuji své diagnostické 
působení i na angiologii, zejména 
ultrazvukové vyšetření krčních 
tepen a žil dolních končetin. Tedy 
v části své kardiologické praxe se 
zde specializuji i na pacienty po 
prodělané plicní embolii a cévní 
mozkové příhodě. Výše uvedená 
ambulantní kardiologická pra-
xe vyžaduje i odpovídající pří-
strojovou diagnostiku, tzv. EKG 
Holter, tlakový Holter, přístroje, 
které snímají EKG a krevní tlak 
u pacienta během 24 hodin. Dále 
bicyklový ergometr, eventuelně 
chodítko, ultrazvukový přístroj 

– echokardiograf se sondou ne-
jen pro srdce, ale i cévy. Pokud je 
tento přístroj kvalitní, není další 
vybavení jícnovou echokardiogra-
fií nezbytné. Nabídka pro práci 
v takovéto ambulanci přišla od 
ředitele Ústecké polikliniky Jiřího 
Madara. Zde vidím dobré zázemí 
a podmínky pro práci s kardiolo-
gickými pacienty a dále spoluprá-
ci s dalšími odborníky, specialisty. 
S většinou se velmi dobře znám.  
Pro práci v kardiologické ambu-
lanci je zásadní i výkon zdravot-
ní sestry, denně nasazuje a snímá 
EKG a tlakové Holtery, asistuje při 
zátěžových testech. V naší kardio-
logické ambulanci tuto důležitou 
práci zastává zkušená zdravotní 
sestra Petra Valtýřová.  zu

Ústecká poliklinika 
budova A, 2. patro 
tel.: 477 102 185

K O N T A K T

P Ř E d S T A V U J E M E  L é K A Ř E

Na ZŠ Stříbrnická soutěžili v anglickém jazyce
Změřit své síly ve školním kole anglické olym-
piády si letos přišlo 41 soutěžících. Všichni se 
se ctí vypořádali s náročnými testy a v ústním 
kole prokázali, že se anglicky bez problémů 
domluví. Kategorii mladších žáků (6. a 7. třídy) 
ovládla třída 7.A. První místo obhájil loňský 
vítěz Jakub Vlachý, druhé místo Tereza Dlouhá 
a na třetím místě se umístil Daniel Sita. V ka-
tegorii starších žáků (8. a 9. třídy) vybojoval 
první místo Jaroslav Frühauf z 9.B. Na druhém 
místě se umístil Ondřej Nauš z 9.A a na třetím 
místě jeho spolužačka Hana Šedivá. Všem 
soutěžícím gratulujeme ke skvělému výkonu 
a vítězům obou kategorií budeme držet palce 
v únoru v okresním kole.  ZŠ Stříbrnická

Česko-německé dny 
na základní škole
ZŠ E. Krásnohorské hostila 
přivítala svou partnerskou 
školu z německého Döbeln. 
Čeští i němečtí žáci se zabývali 
tématem konce 2. sv. války 
v Ústí nad Labem a jeho okolí 
a otázkou Sudet v česko-ně-
mecké historii. Využili k tomu 
prostory naší školy, navštívili 
Muzeum města Ústí nad Labem 
a Malou pevnost Terezín.  Čeští 
žáci se vydali do Döbeln, kde se 
zaměřovali na praktickou kon-
verzaci se svými německými 
spolužáky. Mluvili spolu o vá-
nočních tradicích, připravovali 
občerstvení, poznávali město. 

 ZŠ E. Krásnohorské Ústí nad Labem

Canisterapie 
v domově pro seniory

Další canisterapie se zúčastnili 
klienti z Domova pro seniory 
Krásné Březno. Akce se usku-
tečnila 12. ledna. Název caniste-
rapie vznikl v České republice. 
Jedná se o metodu pozitivního 
působení na osobu prostřednic-
tvím speciálně vedeného a cvi-
čeného psa. Kontakt se psem 
představuje účinné rozptýlení 
pro lidi trpící psychickými 
poruchami, depresí nebo pro 
ty, kteří se prostě cítí opuštěně. 
Například v domovech pro seni-
ory nebo v dětských domovech. 

 domov pro seniory Krásné Březno

Univerzita má prvního německého absolventa
První německý absolvent 
s dvojitým diplomem na 
ústecké katedře germanistiky 
Filozofické fakulty Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Ústecká germanistika 
v prosinci 2015 zdolala další 
důležitý mezník na pomyslném 
vzdělávacím žebříčku. Tzv. 
dvojitý diplom (Double Degree) 
zde úspěšnou obhajobou své li-
terárně vědné diplomové práce 
získal první student z německé 
univerzity v Bayreuthu Karl-
-Heinz Gmehling. Jako absol-
vent dvojitého diplomu získává 
kromě německého titulu M.A. 
také jeho český ekvivalent 
Mgr., který ústecká germanis-
tika nabízí jako jediná v Česku. 
„O Českou republiku a česko-
-německé vztahy se zajímám 
již delší dobu. Jelikož je úroveň 
ústecké germanistiky podle 
mě plně srovnatelná s němec-
kou, předpokládám, že mi 
absolvované studium pomůže 
v nastartování mé akademické 

kariéry,“ uvedl ke své motivaci 
ke studiu v Ústí Karl-Heinz 
Gmehling. Protože se jedná 
o dvoustranný studijní pro-
gram, mohou se do „dvojitého 
diplomu“ zapojit i studující ús-
tecké germanistiky. Každý rok 
vyjíždějí tři studující magister-
ského oboru německá filologie 
v česko-německém interkul-
turním kontextu na partner-

skou univerzitu v Bayreuthu, 
na níž absolvují druhý rok 
svého studia. „Naši první dva 
absolventi dvojitého diplomu 
završili své studium již v únoru 
roku 2015 a podle našich zpráv 
našli s dvojitým diplomem 
velice lukrativní uplatnění,“ 
upozorňuje vedoucí katedry 
docentka Renata Cornejo.

 UJEP Ústí nad Labem

MC
20

16
10

0

K O M U N i T Y

1 3

ú n o r  2 0 1 6



Př ětový vý ě ý
automobily Mercedes-Benz, MAN, IVECO, Scania, přijme pro svů ý

  : 

: 
ěnu 5.000,- 

(obdrž ěstnanec, který ý ý č řeč řeč) 
• 
•  č ěnu a odměnu na dovolenou 
•  ě 
•  čitou 
•  ř ěvek na dopravu 
•  ř ěvkem zaměstnavatele 
•  dalš ě
•  v př ě

Kontakt: F.X. Meiller Slaný s.r.o.,  386, 274 01 Slaný,  Tel: 312 577 785,  
Jana Č personalni@meiller.com, www.meiller.com 

F.X. MEILLER Slaný s.r.o. 

 
Autolaký     - požadujeme: vyuč ý
 

ř  - požadujeme: vyuč š ž č ý
 čnost 

 
ř     - požadujeme: vyučen v oboru, praxe vý š

 
Obsluha stroje - požadujeme: vyuč

      čtení vý
 
Řidič VZV     - požadujeme: praxi s ř ý ů ě

      řidiče VZV 
 
Obsluha svař žadujeme: kvalifikaci ZK-135, znalost svař

  ře MAG, zkušenosti s automatickým  
        svař

 
č ř    - požadujeme: zkuš ž  

  č ý
  čnost 

 
č řeč   - pož ě

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

svOz nebezPeČných slOžek 
kOmunálníhO OdPadu 
Nebezpečný odpad bude převzat 1x 
za pololetí na označených zastávkách. 
Na vývěsce zastávek budou uvedeny 
časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně 
zodpovědnému pracovníkovi.

5. 4. 
Klíše: U Koupaliště 15:00–15:20 
Alešova 15:30–15:50 
Bukov: Bří Čapků 16:00–16:20 

Všebořice: Lipová 16:25–16:45 
Božtěšice: Petrovická 16:55–17:15 
Skorotice: 
Dukelských Hrdinů 17:20–17:40 
Habrovice: restaurace U Švejka 
17:50–18:10, Skřivánek: Hoření, 
roh s ulicí Ženíškova 18:20–18:40

19. 4. 
Město centrum: Růžový palouček 
15:00–15:20; Dlouhá 15:30–15:50 
Vaňov: Pražská 16:00–16:20; Hostovice: 
Hospodářská, u restaurace 16,30–16:50 
Skřivánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 17:00–17:20

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

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

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

17. 5. 
Mojžíř: Hlavní, u restaurace 
Na Růžku 15:00–15:20 

Neštěmice: Opletalova, 
u parkoviště 15:30–15:50 
Krásné Březno: Obvodová, 
u garáží 16:00–16:20

svOz ObjemnéhO OdPadu 
Objemný odpad bude svážen 1x za po-
loletí. Jsou to vysloužilé předměty z do-
mácností, které nelze pro jejich rozměry 
odkládat do sběrných nádob na komu-
nální odpad. Odpady odložte ke sběr-
ným nádobám pouze den před termínem 
svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno 
v uvedený den. důležité upozornění: 
1) Mezi objemný odpad nepatří pneuma-
tiky, stavební odpad, konstrukční prvky 
bytu nebo domu, odpad ze zeleně a po-
užitá elektrozařízení. 2) Mimo vyhlášené 
dny svozu objemného odpadu využívejte 
výhradně sběrných dvorů odpadů v Krás-
ném Březně a ve Všebořicích. 3) Prosíme, 
abyste odpady odkládali ke sběrným ná-
dobám pouze den před termínem svozu.

i. etaPa bOžtěŠice, strážky, 
skOrOtice, bánOv, habrOvice, 
bukOv, vŠebOřice 
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. 
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, Paste-
urova, Resslova, Sládkova, Thomayero-
va, 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 Fabi-
ána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Moskev-
ská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, 
Rooseveltova, Solní stezka, Stroupež-
nického, Střelecká, Špitálské náměstí, 
U České besedy, U Chemičky, U Nádra-
ží, 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.
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Německou známku mít nemusíte
Česká média přinesla na jaře roku 2015  informaci, která vytváří 
dojem, že od ledna 2016 potřebují osobní automobily na němec-
kých dálnicích dálniční známku. Není tomu tak. Podle plánů 
německého ministra dopravy Alexandra Dobrindta mají být sice do 
financování německých silnic co nejdříve zapojeni i zahraniční řidi-
či osobních automobilů, ale kdy tomu tak bude, zatím není jisté.  zu
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

ZIMNÍ 
SLEVY

33%

Ke každé 

objednávce 

čistič žaluzií 

zdarma.

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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

www.lukyul.cz

SLAVÍME

LET21

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.

DIEGO 
Pes, kříženec, asi 65 cm vysoký. Je hladkosrstý, rezavo-hnědý s černým 
žíháním a bílou náprsenkou a ponožkami. Jsou mu asi dva roky. Diego 
je trochu odměřenější, potřebuje klidnější přístup. Hodí se k domku. 

VÍŤA
Pes, kříženec malého 
jezevčíka. Má krátkou 
srst, černou s hnědými 
znaky a malou, bílou 

náprsenkou. Jsou mu 3–4 roky. Víťa je milý 
a přátelský, Hodí se jako společník.

KAčENKA
 
Kočička asi 5 let stará. 
Je kastrovaná. Má 
mourovato-bílou barvu.

Do útulku se dostala po smrti majitelky. 
Je zvyklá v bytě a je čistotná. Hodí se 
jako společník.

lEO
Pes, kříženec, asi asi 
45 cm vysoký. Věk asi 
8 měsíců. Je krátkosrstý, 
světle rezavé barvy. 

Je trochu opatrný, ale hodný 
a nekonfliktní. Hodí se k domku.

KArOlÍNKA
Fenka, kříženec, 45 cm 
vysoká. Věk 2 roky. 
Je hladkosrstá, černá 
s bílou náprsenkou. 

Z počátku je trochu zdrženlivější, ale jinak 
je hodná, s ostatními psy je bez problémů. 
Hodí se k domku.

v lukách 178/21 
Ústí nad labem

telefon: 472 775 202
mobil: 733 126 101

kontakt:

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

Tip Aleše Brožka
Již posedmé se naše knihovna 
v březnu zapojí do celostátní 
akce Březen - měsíc čtenářů. 
Každá, i Zastavme se nejprve 
v budově v ul. W. Churchilla 
v dětském oddělení. Ve čtvr-
tek 10. března se budou moci 
setkat s Ondřejem Buddeusem 
a Davidem Böhmem, kteří 
napsali knihu Hlava v hlavě. 
Autoři v ní nápaditou a hra-
vou vizuální formou pomá-
hají dětem pochopit základní 
skutečnosti týkající se hlavy, 
mozku a jeho fungování. Opět  
nebude chybět již tradiční 
workshop, který pomalu 
každou akci v dětském oddě-
lení doprovází. Akce pro děti 
začne v 16:30 a o dvě hodiny 
později si s autory budou moci 
popovídat i dospělí. V lido-
vé půjčovně se v sobotu 19. 
března návštěvníci seznámí 
s různými technikami zdobení 
kraslic  a sami si je budou 
moci vyzkoušet, neboť letos 
Velikonoce připadají na konec 
března. V čase od 9 do 18 
hodin se každý z účastníků 
může naučit např.  quilling. 
V letošním roce  si  jí připo-
meneme 700. výročí narození 
Karla IV.  V hudebním oddě-
lení zavádíme v březnu také 
novinku. Uživatelé knihovny 
si tam budou moci nechat zdi-

gitalizovat video-
kazety s vlastními 
nahrávkami na malý stříbrný 
kotouček DVD. V budově ve 
Velké Hradební proběhne 
v sobotu 5. března od 9 do 17 
hodin herní sobota s desko-
vými hrami. Na nejvěrnější 
čtenáře a VIP se budeme 
těšit 22. března v 19 hodin, 
kdy pořádáme tradiční Večer 
v knihovně, tentokrát v havaj-
ském stylu. Knihovně se loni 
povedl projekt půjčování knih 
na koupališti v Brné a měl by 
pokračovat i letos o prázd-
ninách. Zapojili jsme se do 
projektu Kniha do vlaku a na 
nádraží Ústí nad Labem-západ  
zřídili malou knihovničku. 
Každý, kdo z tohoto nádraží 
odjíždí, si do vlaku může vzít 
něco na přečtení. Knihu může 
vrátit buď při zpáteční cestě, 
nebo v dalších městech, kde 
již tento projekt také probíhá 
(např. Žatec, Litvínov a další). 
Nic to nestojí a je co číst. Od 
listopadu chodíme číst malým 
pacientům do nemocnice. 
Od března se budeme snažit 
podobnou službu uskutečnit 
i v domech pro seniory. Spojili 
jsme se proto s Dobrovolnic-
kým centrem v Ústí nad La-
bem a docházet chceme spolu 
s vybranými dobrovolníky.

 Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem

K U L T U R O U

Sasko – země zámků
Sasko – V parku Großer Garten láká od 26. února do 6. dubna 2016 
již šesté „Jaro v Paláci“. Barevný svět květin a zahradnické rarity 
vytváří společně se vzácnou sbírkou soch a mystickou aurou 
Paláce ve Velké zahradě úžasné umělecké dílo, dalo by se říci do-
konalý „gesamtkunstwerk“. Na zámku Augustusburg běží po celý 
rok až do 7. ledna 2017 třetí ročník výstavy „Du bist die Kunst“ 
– „Umění jsi ty“. K této příležitosti bylo pro Augustusburg v Číně 
namalováno 25 nových interaktivních obrazů vyvolávajících 
perfektní trojdimenzionální iluzi.  zu
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Aquacentrum zve návštěvníky na Velikonoce před jarní odstávkou
Na konci března, v průběhu 
svátků jara, Velikonoc, je pro 
nvštěvníky teplického AQUA-
CENTRA připraveno cenově 
zvýhodněné „velikonoční 
vstupné“, které bude platit 
od 24. do 28. 3. 2016.

S blížícím se měsícem dub-
nem se blíží i pravidelná jarní 
odstávka AQUACENTRA, kte-
rá tento rok bude v termínu 
od 4. do 10. 4. 2016. Při jarní 
odstávce budou, tak jako ka-
ždý rok, provedeny pravidel-
né revize a servisy techno-

logických zařízení a drobné 
opravy. Bude se i připravovat 
prostor venkovního slunění 
k zahájení provozu. To vše se 
musí stihnout během jedno-

ho týdne. K opětnému ote-
vření areálu dojde 11. 4. 2016 
v 13:00 hod. Zároveň bude 
i zahájen provoz minigol-
fu v mimosezonním režimu, 
tj. za výhodnější ceny.

V AQUACENTRU dále probí-
hají přípravy na akce ke konci 
školního roku, například osla-
vy „Mezinárodního dne dětí“, 
který je pořádán ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže 
v Teplicích, a „Týden dětí“. Na 
Mezinárodní den dětí budou 
pro děti opět připraveny růz-

né soutěže, doprovodný pro-
gram, sladkosti a jiné odměny. 
AQUACENTRUM bude mít na 
celý „Týden dětí“ připraveno 
zvýhodněné vstupné a kolo 
štěstí s cenami pro všechny 
děti, které areál navštíví.

I nadále pokračuje v AQUA-
CENTRU ranní plavání každou 
středu od 6:00 do 8:00 a lek-
ce AQUAEROBIKU. Výjimkou 
bude středa při jarní odstávce 
6. 4. 2016, kdy se ranní plavá-
ní a lekce AQUAEROBIKU 
nebude konat.  zu
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UŽ VÍTE, JAK VYŘEŠIT OKOLÍ DOMU?
NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT PLÁNOVAT STAVEBNÍ ÚPRAVY VAŠÍ ZAHRADY

Venku panuje mrazivé počasí a prozatím se venkovní stavební úpravy musejí odložit. Je však 
ten správný čas na výběr materiálu a plánování stavebních projektů. Poradíme vám, jaký 
materiál zvolit s ohledem na kvalitu výrobku i s ohledem na jeho zpracování.  

Styl zahrady je stále aktuálnějším 
tématem. Jaký vybrat materiál 
pro komunikační zóny, 
opěrné zdi a další zahradní 
stavby s vysokou životností
a zároveň s dostupnou cenou?

VENKOVNÍ DLAŽBA

U venkovní dlažby se 
předpokládá vysoký stupeň 
zatížení. Dlažba musí odolat 
pojezdu osobních automobilů 
i nákladních vozů, vlivu počasí
a působení rozmrazovacích látek. 
Betonová dlažba je materiálem, 
který všechny tyto požadavky 
plní. Dlažba však v dnešní době 
není pouhou šedou kostkou, ale 
společnost CS-BETON se zaměřuje 
na výrobu kvalitní betonové dlažby 
s důrazem na moderní kombinace 
barev, designovou úpravu povrchů 
i tvarově zajímavé kombinace 
kamenů.
 

VÝHODY BETONOVÉ DLAŽBY

Moderní výrobní technologie 
umožňuje výrobu naprosto 
přesných tvarů, které usnadní 
pokládku a umožní jednoduchou 
stavbu komunikačních zón, kterou 
zvládnete položit i sami.

Navíc samotný charakter materiálu 
je velmi odolný a udrží si tak barvu 
i tvar.  Betonová dlažba je vhodná 

pro vyšší zatížení a také do prostor, 
kde očekáváte větší zátěž krytu.

OPRACOVÁNÍ A OCHRANA

Z výroby putují vybrané druhy 
výrobků dále, kde jsou následně 
opracovány. Úpravy jako 
brokování, vymývání či ostaření 
povrchu dnes již patří mezi velmi 
oblíbené druhy opracování dlažby.

Vybrané typy dlažeb jsou dále 
povrchově ošetřeny speciální 
úpravou Clean Protect Plus, 
která chrání dlažbu proti vnějším 
nečistotám. Dlažbu lze následně 
snáze očistit a to pouze za pomoci 
navlhčené utěrky. Dlažba je tak 
chráněná proti mechanickému 
poškození, chemikáliím a vlivu 
počasí.

OPĚRNÉ A OKRASNÉ ZDI

Další možností, jak zkrášlit 
vaší zahradu za použití vysoce 
odolného betonu, jsou betonové 
stavební bloky. Nejen, že plní 
funkci zpevnění terénu a  hodí se 
pro řešení převýšení, navíc skvěle 
do vaší zahrady zapadnou díky 
zemitým barvám.

Příkladem mohou být klasické 
betonové bloky CSB-CSBLOK, 
které se skvěle hodí pro výstavbu 

plotů a to díky své pravidelnosti a 
přesnému opracování.

Další možností pro stavbu plotů a 
opěrných zdí je stavební systém 
CSB-NATURBLOK, který imituje 
vzhled přírodního kamene. Jedná 
se o luxusní stavební prvek, který 
lze využít v každé zahradě.

DOKONALÝ VÝBĚR

Pro více informací o betonových 
výrobcích a celkovou nabídku nás 
neváhejte kontaktovat.

Telefonicky: +420 473 030 400
E-mailem: csbeton@csbeton.cz
Web: www.csbeton.cz  
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