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Politikou
létá UFO
Jiří Madar
STRANY 14–15

Volby 2016
STRANY 14–24

Zprávy

Odstartoval boj
o levnější vodu
STRANA 4

K ULTURA
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Tip Jana Kvapila
Prvního
října se
chystáme
na třetí
Litoměřické medobraní,
protože
med, to je
něco jako
základ
státu.
A k tomu si ještě ten den
v Litoměřicích uklohníme
mandalu z přírodních materiálů (Umění země). A pak
už nikam nepůjdu, protože
jakožto člen organizačního
týmu Katedry germanistiky
FF UJEP se angažuji v přípravách světového kongresu interkulturní germanistiky. Od 4. do 6. října se do
Ústí sjede na 150 germanistů ze všech pěti obydlených
světadílů. A součástí tohoto
kongresu bude i bohatý
kulturní program, zčásti
přístupný veřejnosti. Proto
si již nyní dovoluji pozvat
zájemce o dobrou německou literaturu do Hraničáře
na čtení rakouského autora
rusko-židovského původu
Vladimira Vertliba. A po
čtení se hosté z celého světa přesunou do ústeckého
divadla na taneční představení Café Aussig. Zde
ale předpokládám, že toto
skvělé představení již velká
část kulturu milujících
Ústečáků zná.

Kam vyrazit na Ústecku
Motoareál Chabařovice

Činoherní studio

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

22/9 19 Christiane F.:
My děti ze stanice ZOO
26/9 1900 A. Goldflam: Hrůza v Brně
28/9 1900 Josef Škvorecký: Zbabělci

Letní kino Ústí nad Labem

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

24/9 1230 V. Festival dřeva

Galerie Oko
do 7/11

Leoš Kukačka – Japonsko
vernisáž 6. 9. od 17:00

Apollo music club
8/10		
22/10		
12/11		
17/12		
31/12		

Taneční zábava s kapelou
Retrodiskotéka s tombolou
Retrodiskotéka s tombolou
Retrodiskotéka s tombolou
Maškarní Silvestr

Dům kultury Ústí nad Labem

24/9 1500 Gulliverovy cesty
24/9 1800 26. Grand Prix 2016
Mezinárodní taneční soutěž
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 Ústí nad Labem

21/10 2000 Mezinárodní festival Jazz
and Blues v Ústí n. Labem 2016
22/10 2000 Mezinárodní festival Jazz
and Blues v Ústí n. Labem 2016

Skanzen Zubrnice

15–16/10 Podzim na vesnici

00

Hraničář

Severočeské divadlo

20/9 1000 Limonádový Joe aneb
Koňská opera
21/9 1900 Limonádový Joe aneb
Koňská opera
23–24/9 24. Severočeská
Imonulogická konverence
25/9 1700 Polovecké tance,
Šeherezáda
26/9 1900 Carmen

Severočeská vědecká knihovna

Dny evropského dědictví

W. Churchilla 3
Cestovatelské besedy
W. Churchilla 3
20/9 1700 Laponsko
27/9 1700 Izrael
Vzdělávací akce
Velká Hradební 49
23/9 1800 Kurzy tvůrčího psaní
Akce pro děti
W. Churchilla 3
29/9 1600 Povolání k předčítání:
Architekt

Ostatní akce
W. Churchilla 3
26/9 1700 Novinky z vesmíru
Výstavy

W. Churchilla 3
do 11/10 Papírové variace
našima rukama
do 4/10 Magnesia Litera
do 30/9 Láskyplné vzpomínky

Velká Hradební 49
do 4/10 80 let od povýšení
Střekova na město

Muzeum

Akce
21/9 1700 Katedrála sv. Víta
a Karlštejn
22/9 1600 Muzeum čte dětem
27/9 1900 Pavel Hrda Trio
Čtvero ročních období
29/9 1700	Underground a disent
na Ústecku
Výstavy
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 / 175 let
paroplavby na českém Labi
do 31/12 Parníkem po Labi
do 31/12 Klaus Horstmann-Czech
Dialog s časem
do 15/1 E. G. Doerell a jeho svět
do 2/10 Emílio v Austrálii
do 2/10 Exponát měsíce:
Psík mývalovitý

Jan Kvapil, Středohoří sobě
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AN K ETA
Co říkáte na cenu vody (vodné
a stočné), stále se zvyšuje…
Barbora Geciová
32 let, inv. důchodce
Děčín

Všechno je dneska drahé. Ti blázni pořád
něco zdražují.
Marek Moudrý
29 let, učitel na SŠ
Ústí nad Labem

Zatím nevím, jak
to pociťuji, protože jsme se
před čtvrt rokem stěhovali
do nového a ještě nemáme
žádné vyúčtování. Každopádně stoupání ceny bude
logické, protože je sucho,
pitné vody na celém světě
ubývá. Jednou to podle mne
bude nejvzácnější komodita, jak napovídají i některé
(nejen sci-fi) filmy.
Jana Wertheimová
25 let, zaměstnaná
Teplice

No, moje odpověď
zrovna do novin nebude. Ale
dle mého je její cena tak vysoká, jako kdyby nám z kohoutku tekla křišťálová voda.
Lenka Haviarová
27 let, učitelka
Teplice

Samozřejmě se
mi nelíbí zvyšující se ceny.
Máme malé dítě, takže spotřeba vody na praní či mytí
se nám zvýšila.

Ústí upravuje svoji zeleň
Ústí nad Labem – Město
v září spustilo první
etapu nové úpravy
zeleně. Zaměřuje se
na centrum města,
které by mělo být
postupně reprezentativnější a vzhlednější. „Chceme, aby
město květinami
a novými rostlinami ožilo,“ vysvětlila
primátorka Věra
Nechybová.
Úpravy se týkají okružních
křižovatek před hotelem Vladimír, na Klíši, v Doběticích
a plochy u obchodního domu
Labe. Během léta byly již instalovány závěsné květináče
na kruhovém objezdu nad Vladimírem. Každé jaro se sem
znovu budou květináče instalovat s předem napěstovanými letničkami.
Také okružní křižovatka na
Klíši u Hvězdy bude osazena
letničkami. Současná travnatá plocha bude na podzim vyměněna za trvalky a macešky,
které na jaře nahradí čerstvě
vysazené letničky. Na podzim

proběhnou na okružní křižovatce v Doběticích vedle supermarketu Lidl stavební úpravy. Z velkých žulových kostek vznikne
nový prstenec, v němž bude na
jaře roku 2017 založena nová
výsadba s kvetoucími keři,
okrasnou trávou a trvalkami.
U Labe na podzim zmizí
stávající škumpy a tráva. Pás
ve středu plochy bude tvořen
keři a kvetoucími trvalkami,
na zbytku plochy se budou
střídat v létě letničky, na zimu
macešky. Podle primátorky
Nechybové mají úpravy v budoucnu pokračovat i na dalších místech. lu
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SLOU P E K

Boj o vodu
teprve přijde
Lidé v Ústeckém
kraji platí za vodu
jednu z nejvyšších cen v České
republice. To je již
dlouhou dobu skutečnost, se
kterou asi nikdo nemůže být
spokojený. Je jasné, že voda
zadarmo být nemůže, ona
výstavba vodovodů a kanalizací, jejich údržba a opravy,
ale i čištění vody – jak té
k pití, tak té odpadní, prostě
něco stojí. O co se tu hraje,
je přiměřenost ceny.
Protože vše toto musí samozřejmě platit i v ostatních regionech, ale tam to
mají většinou o něco levnější. Co si možná mnozí neuvědomují, že vodní
byznys je v rukách politiků, protože rozvody a akcie
SVS vlastní města a obce.
Tato společnost ale rozvody neprovozuje, na základě
dlouhodobé smlouvy to dělá
SČVK ovládaný francouzskou Veolií. Dlouho zaznívají hlasy, že smlouva je nevýhodná, protože firmě z ní
tečou tučné zisky. Smlouva
bude za pár let končit. Bude
tedy na politicích – starostech a primátorech, jakou
uzavřou novou. Bylo by asi
naivní si myslet, že voda
zlevní. Ovšem aby cena nerostla a aby se zvýšily investice do oprav starých
vodovodů a kanalizací, by
nám zajistit měli.
za redakci Vít Lukáš

INZERCE

www.kia.com

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

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.
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz
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Sázkař vyhrál
přes 200 milionů
Ústí nad Labem – Sázející z Ústecka díky výhře v Superjackpotu ve středečním losování
Sportky vyhrál neuvěřitelných
201 252 720 korun. Jde o druhou nejvyšší výhru v historii
této loterie. Výherce svůj
tiket vsadil jen pár hodin před
losováním na jednom z terminálů na Ústecku. Vyplnil plnou
sázenku Sportky vlastními
čísly, tedy 10 sloupců a doplňkovou hru Šance za 220 korun.
„Výherce má nyní 35 dní,
aby se o svoji výhru přihlásil,
Sazka mu ji potom celou pošle
na účet, který si výherce určí.
S jistotou mohu říct, že výherce si tuto rekordní výhru užije
ještě před Vánocemi,“ uvedl
mluvčí Sazky Václav Friedmann. zu

Mandíkův soud se
povleče i příští rok
Ústí nad Labem – Bývalý ústecký
primátor Vít Mandík a exstarosta Severní Terasy Josef
Macík se stále nedočkali rozsudku v kauze Vítání občánků.
Podle obžaloby byla zakázka
na tuto akci nevýhodná, a městu tím způsobila milionové
škody. Soud má ale k dispozici
dva posudky a každý tvrdí
něco jiného. Proto se soudce
v září rozhodl, že nechá udělat
revizní posudek, který by měl
do případu vnést více světla.
Oba obžalovaní vinu od začátku popírají. Státní zástupce
chtěl obžalovat i poslankyni,
bývalou náměstkyni primátora
Zuzanu Kailovou, ale tu sněmovna ke stíhání nevydala. lu

více na www.zitusti.cz

Děti mají lanové centrum
Severní Terasa – Novou atrakci
získaly děti i jejich rodiče v Centrálním parku na
Severní Terase. V prostoru
zdejšího obřího dětského
hřiště vyrostlo lanové centrum s mnoha atrakcemi, které
má název Tarzánek. Podobné
další v Ústí není.
Při jeho otevření byly děti
nabízenými atrakcemi doslova
nadšené. Mají zde lanovku, na
jejíž kotvě se mohou vozit. Ze
spleti lan a akátového dřeva
vznikla řada adrenalinových
atrakcí, které mohou zdolávat.
Jsou ale jen nízko nad zemí,
proto nehrozí, že by se děti
mohly vážně zranit. „Doufáme, že sem najdou cestu rodiče s dětmi z celého Ústí, nejen
z našeho obvodu,“ uvedla sta-

rostka Severní Terasy Renata
Zrníková.
Výstavba centra stála dva
miliony korun a trvala necelé
dva měsíce. Obvodní radnici na

ni dalo dotaci město. Areál dětského hřiště je pod dohledem
kamery. Navíc je tu i služba,
která bude dohlížet, aby ho případní vandalové neničili. lu

Ústí i Teplice už nechtějí drahou vodu
Ústí nad Labem – Nepřipustit
další velké zdražování vody
se budou v příštích letech
snažit primátoři a starostové
ze severu Čech. Jak v Ústí
nad Labem, tak Teplicích se
shodují, že smlouva o provozování vodovodů a kanalizací
se společností Veolia není
pro obyvatele, ale ani obce
výhodná. Radnice jsou vlastníky rozvodů vody a kanalizací
na většině území Ústeckého
a Libereckého kraje.
„Jsme nejchudším regionem
v České republice a voda je
zde téměř nejdražší. To není
dobrý stav,“ upozorňuje například ústecká primátorka
Věra Nechybová. Na vysokou
cenu vody před několika dny

poukázal i ministr životního
prostředí Richard Brabec. Podle něho je v Česku vyšší než
v suchém Izraeli.
Teplický primátor Jaroslav
Kubera uvedl, že vedení SVS,
kterou vlastní radnice, nyní
připravuje návrhy, jak postupovat, až smlouva s Veolií
skončí. Existuje prý řada variant, které mají svá pro a proti.
„Potřebujeme najít co nejlepší řešení, které bude cenově
výhodnější a zároveň zajistí
údržbu sítě,“ vysvětlil. Jednou
z variant je i možnost, že by
obce, respektive SVS, provozovaly sít ve vlastní režii. To
by ale musely získat potřebnou techniku a zaměstnance,
což není levné.

„Hlavní je, aby vysoké zisky
neodtékaly do zahraničí, ale
peníze se zpět investovaly do
vodovodní soustavy,“ řekla primátorka Nechybová. V tomto
případě by podle ní bylo možné neustálý růst cen vody zastavit. Nyní stojí metr krychlový vody 98 korun. lu
CENY VO D Y V Č R
Klatovy
České Budějovice
Brno
Ostrava
Praha
Plzeň
Ústí n.L.
Semily

61,70 Kč/m3
71,54 Kč/m3
75,14 Kč/m3
76,06 Kč/m3
85,18 Kč/m3
86,17 Kč/m3
98 Kč/m3
102,01 Kč/m3
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Únos: Postup policie proveří inspekce

Radnice už má
nové úředníky

Střekov – Dvě děti z Litoměřicka,
třináctiletou dívku a šetnáctiletého chlapce, držel šestatřicetiletý muž déle než týden
v upravené garáži na Střekově.
Pachatel je nyní ve vazbě
a hrozí mu trest osm let vězení. Postup policie v případě
prošetří i inspekce. Děti objevili rodiče podle dopisu, který
chlapec napsal. Kritizovali
i policii za postup při pátrání,
policisté chybu odmítají.
Podle náměstka krajského
policejního ředitele Zbyňka

Střekov – Střekovské radnici
se podařilo získat náhradu za
úředníky, kteří během letošního roku odešli ze svých funkcí.
Vše souviselo se situací na
obvodě, kde téměř neexistuje
vedení, protože zastupitelé se
nedokáží dohodnout. „Již máme
místa na radnici obsazená
a úřad bez problému funguje,“
uvedl místostarosta Viktor Malinkovič. Je jediným fungujícím
radním, protože na dovolení
rady se nemůže zastupitelstvo
dlouhodobě shodnout. lu

Lidé chtějí vyšetřit
znaménka
Ústí nad Labem – V Ústeckém kraji
roste zájem lidé o vyšetření mateřských znamének na možný
výskyt zhoubného melanomu.
Přesto jich ale na Ústecku není
tolik, kolik by bylo třeba. Například VZP registruje v prvním
pololetí letošního roku pouhých
18 pacientů, kteří se nechali
odborně vyšetřit. Denně na melanom zemře v Česku v průměru
jeden člověk. Sice se objevily
nové léky, ale ani ty však bohužel
nedokážou rozvinutý melanom
zcela vyléčit a nezaručí, že onemocnění neskončí fatálně. O to
důležitější je prevence. lu

Dvořáka policie po celou dobu
od 28. srpna až do 7. září po
dětech intenzivně pátrala. Policisté prověřovali řadu stop
a informací po celé České republice i v zahraničí. Zabývali
se i dopisem.
Dopisy od dětí přišly z pošty
v Doksech 6. září dopoledne.
Policisté prověřovali nejprve
toto místo. „Je zde 32 poštovních schránek,“ uvedla vedoucí litoměřické policie Helena
Pšeničková. Také se prý snažili analyzovat klíčové slovo

v dopise od chlapce, které
bylo přeškrtané.
Policisté 6. září večer byli
i v garážovém dvoře na Střekově, kam směřovaly některé
stopy, kde byly unesené děti
vězněné ve speciálně upravené
garáži. „Nic nezjistili,“ uvedl
Dvořák. Žádný hluk prý hlídka
neslyšela. Až druhý den ráno
sem přijeli rodiče unesených
dětí, kteří slyšeli z jedné garáže hudbu. Zavolali policisty
a ti zde nakonec děti našli.
Majitel garáže ji opatřil třemi
dveřmi, aby ji odhlučnil, a pouštěl zde i hudbu. Z fotografií je
patrno, že v garáži byly i dvě matrace, nábytek, ledkové osvětlení
nebo vařič a konvice. Do garáže
muž děti dostal pod pohrůžkou
střelné zbraně, dovezl je sem terénním automobilem.
Je obviněný ze čtyř trestných
činů. Mezi nimi i ohrožování
výchovy dětí a šíření pornografie. Podle policistů totiž unesené dvojici pouštěl porno, které
bylo i dětské. Uneseným prý
neublížil. Policisté nyní prověřují, zda do celého případu nebyl zapletený i někdo jiný. lu

Dálnice se otevře v prosinci
Ústecké – Dálnice D8 mezi Ústím
nad Labem a Lovosicemi bude
otevřená 17. prosince letošního roku. Slíbil to ministr
dopravy Dan Ťok. Zájemci si
mohli v září stavbu prohlédnout, aby sami viděli, jak práce
postupují.
Nedostavěný úsek komplikuje situaci na objízdných komunikacích – na silnici podél Labe
mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi a mezi Bílinkou a Bystřanami. Po obou jezdí velký
počet kamionů a jsou zde kolony. Situaci nyní ještě více kom-

plikuje rekonstrukce povrchu
komunikace podél Labe. Silnice nejsou na tak velkou zátěž
stavěné a vyžadují proto časté
opravy. Na mnohých místech si
lidé z domů okolo nich stěžují
na velký hluk a znečištění.
Stavbu dálnice zkomplikoval sesuv, který část trasy před
více než třemi lety zavalil. Jeho
odstranění si vyžádalo čas. Podle expertů je na vině kamenolom v Dobkovičkách, který
se nachází nad dálnicí. Po něm
chce ministerstvo dopravy miliardové odškodnění. lu

Ústečtí sloni
hrají na xylofon
Krásné Březno – Sloni v ústecké
zahradě si mohou zahrát na
xylofon a speciální zvonkohru.
Oba nástroje jsou vyrobené
z velmi odolných materiálů,
aby je chobotnatci nemohli
zničit. Obě ústecké slonice chovatelé pravidelně cvičí a snaží
se je tak zabavit. Předpokládají, že by se nástroje mohly
zvířatům líbit, a navíc půjde
o další atrakci pro návštěvníky.
Podobné nástroje, jako mají
sloni, si děti mohou vyzkoušet
na hřišti v areálu zoo. lu

Stavbu dálnice D8 si v září přišly prohlédnout stovky lidí, mnozí na kole.
Čekali tu na ně nejen průvodci, ale i zábava a atrakce pro děti.

V Neštěmicích
mají nové chodníky

Něštěmice – Během léta se
obyvatelé obvodu Neštěmice dočkali oprav několika
poničených chodníků. Lépe se
nyní lidem chodí po cestě před
MŠ Písnička v ulici Studentská
v Neštěmicích. V Krásném
Březně v ulici Neštěmická od
OMV až k zastávce MHD. Byly
opraveny vstupy z chodníku
na komunikaci před obytnými
domy Vojanova 56–54 a nový
je i povrch před ZŠ Anežky
České nebo v Keplerově ulici,
kde se propadla kanálová
vpusť. Další rekonstrukce jsou
ještě v plánu. zu

Bezdomovci
trápí město
Ústí nad Labem – Na chování
bezdomovců ke svému okolí se
během léta soustředili ústečtí
strážníci. Kontrolovali čistotu
okolo popelnic a sběrných
kontejnerů, pohyb v zahrádkářských koloniích, kde tito
lidé bez domova často zabírají
opuštěné zahradní chatky
bez svolení majitele. Hledali
i provizorní příbytky. „Dále
se hlídky zaměřily na chování lidí bez domova v centru
města, kde si na jejich chování
stěžovali vedle občanů i místní
prodejci, kteří upozorňovali na
nepořádek, který bezdomovci
po sobě zanechávají,“ uvedl
zástupce ředitele strážníků Jan
Novotný. Během těchto akcí
řešili 81 případů, kdy bezdomovci porušili zákon nebo
vyhlášku města. lu
5
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Končí sezóna v Brné, začíná v Městských lázních
Ústí nad Labem – Městské služby Ústí nad Labem úspěšně
uzavřely letní sezónu v areálu
Koupaliště Brná. V letošním
roce byla – i přes nevyrovnané
počasí v průběhu sezóny –
zaznamenána vysoká návštěvnost, která překročila 50.000
zákazníků, čímž překonala
i úspěch loňského léta. Jistě
se zde projevilo i zavedení rodinného vstupného, jenž bylo
hojně využíváno, a ukázalo se
tak dobrým krokem k celkové
spokojenosti návštěvníků.
V roce 2015 byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce části
areálu, která spočívala v generální opravě rekreačního bazénu, tobogánu, sociálního zařízení, toalet, rozvodů a taktéž
úpravě brouzdaliště, vodních
atrakcí a ploch pro odpočinek.
Letos mohli návštěvníci zaznamenat další příjemné změny
– a to významnou úpravu zeleně, nové zázemí u beachvolejbalového hřiště a bezpochyby i opatření areálu novými
informačními a orientačními
tabulemi.
Od 19. září se personál koupaliště v Brné přesunul do
Městských lázní, kde začala

Ústečané se v Městských
lázních mohou těšit na oblíbený kurz plavání pro děti,
který je zaměřen nejen na začátečníky, ale i na děti, které
mají z vody fobii. Pod vedením zkušeného instruktora
bude od října probíhat i kurz
cvičení v bazénu pro seniory.
Horkou novinkou bude cvičení v bazénu pro těhotné maminky, které bude – s největší
pravděpodobností od listopadu – vést akreditovaný cvičitel. Přihlášky je možné podávat již nyní. Více informací
najdete na webových stránkách Městských služeb:
www.msul.cz. zu
otevřeno
den

podzimní sezóna. I ve zdejších prostorech se návštěvníci
mohou těšit z drobných změn
k lepšímu. Jednou z nich je
opravený vestibul. Brzy zde přibude i nový informační systém,
který zlepší orientaci v budově.
Změn je možné si všimnout
i v prostoru bazénu, kde je
nově vyspárovaná dlažba.

Posedy v páře byly rovněž
opatřeny novým povrchem.
Tyto změny nejen zlepšily
vzhled celého prostředí, ale zároveň usnadnily čištění a dodržování hygienických norem.
Podstatnou novinkou, která
zůstane veřejnosti skryta, je
nová technologie úpravy vody
ze zdejšího hlubinného vrtu.

bazén

sauna

Po 12:00–17:00

11:00–20:00 ženy

Út 12:00–17:00

10:00–20:00 muži

St

12:00–16:00

10:00–20:00 ženy

Čt

12:00–17:00

10:00–20:00 muži

Pá 11:00–16:00

10:00–20:00 muži

So 10:00–20:00

10:00–20:00 ženy

Ne

9:00–20:00

9:00–20:00 spol

INZERCE

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

www.exekucepraha.cz
MC2016307

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
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Na Větruši je vinice, město jich chce více
Ústí nad Labem – Malou vinici založilo město Ústí
nad Labem na svahu v sousedství zámečku
Větruše. Zatím je zde 45 rostlin révy Cerason,
která poskytuje červené víno. Tím by se Ústí
chtělo v budoucnu prezentovat.
Podle Pavla Kacerovského na nápad přišla
primátorka Věra Nechybová, když s ní jednal
o Dnech vína a burčáku, jež probíhaly na Lidickém náměstí. Ústecko je totiž pro pěstování vína
velmi vhodné. „Ústí má dlouhou tradici v pěstování vína. Byl zde významný vinařský region,“
vysvětlil Pavel Kacerovský. „V budoucnu bychom
chtěli vinice rozšířit, ale zatím nechceme záměry
prozrazovat,“ dodala primátorka Nechybová.
Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka je vinařství
odvětví, jehož rozvoj kraj velmi podporuje. lu

Ústí nad Labem – V Česku roste zájem těhotných žen podstoupit
screening Downova syndromu.
Ten umožňuje budoucím matkám ujistit se už ve 3. měsíci
těhotenství, že dítě nebude
trpět vrozenou vadou. V Ústí
nad Labem takové vyšetření
v prvním pololetí letošního
roku absolvovalo 97 žen. To je
oproti jiným okresům spíše nižší číslo. Výsledky jsou spolehlivější než u jiných metod. zu

Mladí dostanou
šanci v Německu

Plavec Bartůněk se vrací
Ústí nad Labem – Do Ústí nad
Labem se po dvou letech vrací
plavec Petr Bartůněk. Bude
závodit pod hlavičkou Ústecké
akademie plaveckých sportů.
Jeho cílem je se pod vedením
trenéra Petra Thiela připravit
na olympiádu v Tokiu, která se
koná za čtyři roky.
Ústecký klub, který vznikl
sloučením městského plaveckého klubu a TJ Chemička, tak
získal špičkového prsaře, od
kterého si slibuje popularizaci
plavání na Ústecku. „Je to znát.

Těhotné mají
zájem o testování

Během náborů nám přišlo 82
zájemců za dva dny,“ pochvaluje si Roman Eckert.
Petr Bartůněk dva roky působil v Brně. S nápadem vrátit se do Ústí přišel sám. „Petr
Thiel je pro mne ten nejlepší trenér. Jeho styl mi vyhovuje,“ uvedl. Chystá se proto začít zlepšovat své výkony, které
v Brně nebyly tak dobré jako
v minulosti. První metou má
být mistrovství světa v krátkých bazénech na konci letošního roku.

Brno plavci nedělalo s přestupem problém, ale ústecký
klub za něj musel zaplatit. Peníze na to poskytli mecenáši.
„Pro ústecké plavání to je velmi důležitý krok, proto jsme
to udělali,“ vysvětlil jeden ze
sponzorů Martin Prachař. lu

Ústí nad Labem – Dobrovolnické
centrum spustilo nový projekt
s názvem Fit pro život na podporu zaměstnanosti mladých
lidí v Ústí nad Labem a okolí.
Šestnáct mladých lidí bude vysláno na studijně-pracovní pobyt do Německa. Jde o projekt
na dva roky, pro dvě skupiny
účastníků. „Naším cílem je,
aby mladí lidé ovládali jak řemeslo, tak základy německého
jazyka. Chceme zvýšit jejich
šanci pro budoucí uplatnění,“
uvedla Lenka Černá z Dobrovolnického centra. lu

INZERCE

Nová pracovní místa
vzniknou v Přestanově, první
americké pobočky v Evropě

- Mzda 125 Kč/hod
+ příplatky a bonusy
- Svozová doprava zdarma
- Oběd za 25 Kč
- 3 dny volna, 4 dny práce

Volej zdarma

800 100 500
Adecco je hlavním partnerem
Amazonu pro nábor
do distribučního centra

www.hezkaprace.cz
Příjem, balení, expedice a reklamace

MC2016312

Návštěvníci zažili technologii třetího
tisíciletí. Proběhla setkání s originálním a zkušeným průvodcem areálu
„robotem AdVee“. Pro děti a dospělé
byli nachystány nafukovací atrakce,
simulátor F1, motorky, čtyřkolky, Happy
box – zábavné focení, hlavolamy ze
světa technologie IQ Land a tvůrčí dílny.
Americké symboly si návštěvníci
vyzkoušeli v rámci soutěží a to házením
na basketbalové koše a do americké
fotbalové sítě za podpory basketbalového klubu a amerického fotbalu z Ústí
nad Labem. Nechyběl zde ani další sportovní americký symbol – roztleskávačky
z ústecké skupiny Basta Cheerleaders.
Závěr celé akce bylo vystoupení
známé hudební skupiny SLZA, která rozhýbala 3 tisícový dav v celém areálu. pr

MC2016318

Slavnostní otevření závodu proběhlo
15. září 2016 v duchu prolínání
česko-amerických kultur za doprovodu
zkušeného moderátora Ondřeje Havlíka
alias En.dru.
Okolo 200 studentů dorazilo se
svými profesory. Měli zajištěny exkurze
po závodě, dále si mohli vyzkoušet znalosti a zručnosti v expozici TechManie,
jízdu na čtyřkolkách, na simulátoru
F1, trénink amerického fotbalu a také
basketbalu.
Studenti měli možnost odpovídat na
kvízové otázky na téma SSI Technologies. Odpovědi byly slosovatelné.
Vítězem soutěže se stal Ondřej Urbanec.
Jeho zásluhou dostane jeho škola,
Střední průmyslová škola v Teplicích, od
SSI Technologies finanční dar v hodnotě
20.000 Kč na projektovou činnost.
Přestřižení pásky a odhalení pamětní desky proběhlo za účasti primátorky
Ústí nad Labem Věry Nechybové,
starostky města Přestanov Miroslavy
Bechyňové, primátora města Teplic
Jaroslava Kubery, prezidenta divize
CTD Larryho Reimera, ředitele závodu
SSI Technologies, s.r.o. v Přestanově
Franka Jassnera a mnoho dalších
významných hostů.

Přidej se
k nám a pracuj
v Amazonu!
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Senioři spolupracují
se základní školou
Již několik let náš domov v rámci projektu Dvougeneračního
komunitního centra spolupracuje s 32. Základní školou Na
Vyhlídce. V dnešní uspěchané
době se snažíme tyto dvě generace sblížit a naučit je vzájemné úctě. Žáci chodí navštěvovat
naše klienty několikrát ročně
a vždy je potěší hezkým pěveckým vystoupením a drobnými
dárky. Domov pro seniory Krásné Březno

více na www.zitusti.cz

Café Nobel bylo o pověstech
Také v současné zdánlivě
velmi racionální době si lidé
vyprávějí tajemné příběhy,
které se prý skutečně staly. O fenoménu tzv. „urban
legends“, zvláště těch, které
se odehrávají mimo obydlená
místa, hovořil 8. září v rámci
cyklu Café Nobel v ústeckém
Fokus kafe etnolog a folklorista Jan Pohunek. Pro současné
pověsti se často užívá přívlastek „městské“. Odráží skutečnost, že první z nich byly identifikovány právě v městském
prostředí a lišily se od tradičního „venkovského“ folkloru.
Jak ale říká Jan Pohunek, ve
skutečnosti se živě tradované
příběhy s nadpřirozenými
motivy odehrávají i v prostředí

více přírodním. Jan Pohunek
se ve svém povídání věnoval
i vztahu současných a tradičních pověstí, okolnostem jejich vyprávění, vazbě různých
motivů na jednotlivé typy míst
a proměnám nadpřirozených
postav, které v nich vystupují.
UJEP Ústí nad Labem

V milešovském údolí
restaurují sochu

Začali jsme restaurovat v pořadí již čtvrtou raně barokní
sochu sv, Antonína shlížejícího
na unikátní barokní kostel
sv. Antonína Paduánského
v milešovském údolí z kocourovské výšiny. Paní magistra
Korbelová a její manžel jsou
výborní restaurátoři, kteří
spolehlivě všem opraveným
sochám vrátili jejich výraz
a důstojnost. Drobné sakrální
památky oživují naši krásnou
krajinu a jsou důležitým dědictvím národa. Středohoří sobě

Kulturní ústecký podzim je naditý zajímavými akcemi
V objektech Kulturního střediska města Ústí nad Labem, tedy
Kulturním domě a Národním
domě, se ústečtí milovníci
kultury během podzimu mohou
těšit na celou řadu zajímavých
akcí. Některé pořádá samo
kulturní středisko, jiné zde pak
organizují firmy, které si prostory pronajaly. V připravovaném programu lze najít několik
velmi zajímavých jmen.
Kulturní středisko ve své režii bude pokračovat v letošní
tradici představování známých
kytaristů a zpěváků. Těšit se tak
můžete třeba na vystoupení Adriana Trindadeho, Ingrid James
nebo skupinu Gerald Clark
Blues. Přichystaný je i program
Česko-německých dnů kultury,
který představí tři koncerty čes-

kých a německých hudebních
formací. Jeden bude zaměřený
na vážnou hudbu, druhý na jazz
a poslední slibuje rockový nářez.
Během podzimu kulturní
středisko připraví i vystoupení
Vládi Mišíka se skupinou ETC
a koncert k 60. narozeninám
Michala Pavlíčka. Přijede i známý německý bluesman Henrik
Freischlader. Vrcholem podzimu bude vždy velmi kvalitně
obsazený Jazz&Blues festival,
který se bude konat již podvacáté. Již na 4. října je připravené předfestivalové vystoupení Bobby Shew Big Band, což
je pokračovatel legendárního
Buddy Rich orchestra.
Jiní pořadatelé pak přivezou do Ústí nad Labem řadu
známých českých umělců. Již

v říjnu zde vystoupí Věra Špinarová. Dva dny před Vánocemi bude v kulturním domě
koncertovat Lucie Bílá. Během
podzimu pak v programech ob-

jevíte jména jako Tomáš Klus,
Jakub Smolík, Vladimír Hron,
Tři sestry, Spiritual Kvintet
a nebude chybět ani oblíbený
Vánoční salon Fešáků. pr

Dům dětí a mládeže chystá řadu kroužků, i nových
Ústecký dům dětí a mládeže
během září nabírá zájemce do
svých kroužků. I v letošním
roce připravil řadu zajímavých aktivit, včetně takových,
které zde ještě nikdy nebyly.
„Budeme samozřejmě otevírat
klasické kroužky, které u nás
již fungují řadu let. Snažíme se
ale najít i další aktivity, které
by děti bavily,“ vysvětlil ředitel
DDM Jan Eichler.
Velký zájem se předpokládá
o tance, které jsou v Ústí velmi
populární. Kromě tanečních
skupin, aerobiku a dalších děti
čeká i několik nových. „Budeme mít například kroužek stepu,“ láká Jan Eichler. Děti se
ale budou moci naučit i izraelské tance. Zajímavou novinkou pak může být afrozumba,
8

kterou zde má vyučovat rodilý
afričan. Dalším lákadlem pak
budou muzikálové tance.
V letošním roce se také
rozjede projekt zaměřený na

Taneční skupina Avalanche

ekologii, konkrétně ochranu
ovzduší. Počítá se v něm se zapojením žáků vyšších ročníků
a studentů střední škol. Naučí
se měřit škodliviny ve vzduchu

a čeká je řada zajímavých
ekologických aktivit.
V loňském roce se do aktivit ústeckého DDM zapojilo asi
3300 lidí. Dvě třetiny z nich
byly děti, zbytek dospělí, kteří
sem také chodí na různé kurzy.
Velmi často jsou to senioři, pro
které je zde v dopoledních hodinách připravena řada aktivit. Letos to bude novinka, a to
možnost práce s počítačem.
Veškeré kroužky a aktivity,
které ústecký dům dětí a mládeže chystá, lze najít na jeho
internetových stránkách www.
ddmul.cz. Po registraci se rodiče mohou děti přihlásit online.
Pokud někomu tento způsob
nevyhovuje, lze přihlášku podat ve všední dny i na recepci
u vchodu do DDM. pr
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Z Ústecka je jen jediný
Ne příliš velkého úspěchu dosáhli podnikatelé z Ústecka při
letošním udílení cen Spokojený zákazník v Ústeckém kraji.
Sdružení českých spotřebitelů
spolu s Ústeckým krajem, kteří
cenu vypisují, udělili dvanáct
ocenění. Z Ústecka je jediný.
Je jím jedna z ústeckých optik.
Spotřebitelé oceňovali hlavně
vstřícnost a příjemné jednání
majitelů podniků i nabídku jejich prodejen či provozoven. lu
Seznam oceněných
• Jarmila Sedláčková,
Cukrárna Bárny v Mostě
• Dana Mullerová, Knihařství v Mostě
• Lagarto Group, s.r.o.,
kavárny v Ústeckém kraji
• Wanda Kaslová,
Stříhání a úprava psů v Mostě
• Helena Waicová,
Zakázkové krejčovství v Teplicích
• Jiří Trégr,
Rychloopravna obuvi v Teplicích
• Jaroslav Doležal,
Hodinářství a zlatnictví v Úštěku
• Petra Zahradníčková,
Kosmetické studio Bioline Louny
• Miroslava Formánková,
Oční optika v Ústí nad Labem
• Josef Hrdlička,
Hospoda u Fesy v Žalanech
• Petr Hladík,
Prodej a servis jízdních kol v Děčíně
• Jiří Fíla, Drogerie v Úštěku

B YZNYS

Park Nupharo má problémy

Vědecko-technický park
Nupharo u Knínic na Ústecku,
který měl být inkubátorem pro
nové technologie, se potýká
s velkými programy. Oproti
plánům se jeho majitelům nedaří obsadit ho firmami, které
by zde působily. Společnost
dokonce skončila v insolvenci,
ale pak návrh se souhlasem
soudu stáhla. Nyní ji čeká
restrukturalizace, která má
projekt zachránit.
„Ještě v průběhu září dojde
k razantnímu snížení nákladů
fungování parku. V této souvislosti bude prověřena každá
koruna, která projekt opustila. A pokud nebyla vynaložena
účelně, naši právníci se postarají o její navrácení zpět. Toto
se týká jak všemožných služeb, tak i výstavby samotné,“

prohlásil Stanislav Pavel, člen
představenstva Nupharo Parku.
Společnost dluží přes 300
milionů korun společnosti Motorstav, která park budovala.
S tou se nyní potřebuje dohodnout. Záchranný plán počítá s tím, že akcionáři projektu nedostanou zpět z projektu
žádné vložené peníze a svoje
pohledávky plně kapitalizují. Veřitelé dostanou nyní jen
část svých pohledávek, zbylé
také kapitalizují. Jejich akcie
budou určeny k prodeji novým
budoucím obchodním partnerům a nájemcům parku.
Výstavba parku stála podle
dostupných údajů přes 760 milionů korun. Z toho 300 milionů pokryla dotace. Pokud by
Nupharo skočilo v insolvenci,
muselo by ji vracet. lu

Společnost SSI
dá práci 250 lidem
Společnost SSI Technologies
se otevřela v Přestanově mezi
Ústím a Teplicemi závod zaměřený na výrobu magnetických
snímačů a dalších přístrojů
pro automobilový průmysl
a strojírenský trh. Hala je velká 3515 metrů čtverečních. Do
technologie plánuje investovat
do roku 2018 přes 24 milionů
dolarů. V průmyslovém parku
v Přestanově zaměstná 250
lidí. Lokalitu si vybrala kvůli
její strategické poloze. lu

Nezaměstnaných
za rok ubylo
Na Ústecku počet nezaměstnaných za poslední rok klesl
zhruba o dva tisíce lidí. I přes
tento pokles se okres řadí
v českém žebříčku na čtvrté
místo v míře nezaměstnanosti. Ta na konci srpna byla
9,5 procenta. Před rokem ale
nezaměstnanost činila 11 procent a Ústecko bylo na místě
třetím. V současné době úřad
práce v okrese eviduje 7784
nezaměstnaných. Na Ústecku
je nyní jen 657 volných pracovních míst. lu
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Připravte se na podzim s Klinikou CLT

MUDr. Olga Raskina
Specialistka v oboru interny působí na Klinice CLT již od roku 2014.
Provádí komplexní vyšetření
a diagnostiku, EKG, spirometrii,
veloergometrii, obstřiky kolagenem při bolestech a onemocnění
páteře a také infuzní regenerační
terapie. V minulosti působila
jako lékařka ve stacionáři na
terapeutickém oddělení, na odd.
JIP a delší dobu byla primářkou
gastroenterologického oddělení.
Paní doktorko, co byste
doporučila našim čtenářům
jako prevenci před začátkem
chřipkového období?
Člověk by měl konzumovat více
ovoce, zeleniny a potravin s vyšším
obsahem vlákniny a vitamínů,
zejména B, C. Rozhodně by se měl
stravovat zdravě, vyvarovat se

tučných jídel a měl
by dodržovat pitný
režim. My jsme to,
co jíme! Jedním ze
základů fungujícího
imunitního systému
jsou zdravá střeva.
Doporučuji eliminovat stres a zvýšit
fyzickou aktivitu.
Tím můžeme
překonat únavu, přibírání na váze
a snížit riziko nejen virových, ale
i kardiovaskulárních onemocnění.
Existuje řada dalších škodlivin (UV
záření, chemoterapie, cigarety, alkohol, znečištěné životní prostředí…), které vytváří v těle zvýšené
množství volných radikálů. Tento
stav je nazýván jako nežádoucí
oxidativní stres, který může vést
až k poškození buňky.
Zmínila jste se o vitamínu C
a o vláknině. Co si myslíte
o užívání doplňků stravy ve
formě vitamínů a jak ovlivňují
náš organismus?
Vitamín C a jeho pozitivní účinky
jsou známé již desítky let. V poslední době se přišlo na to, že
udávaná doporučená denní dávka
neodpovídá účinnosti, kterou

potřebujeme. Většinou se udává
cca 100 mg vitamínu C na den
pro zdravého jedince, což je málo.
Nové studie ukazují, že optimální
denní dávka je 500–1000 mg,
výjimečně i více. Každé tělo je
jiné, a proto vyžaduje jinou péči.
Záleží na věku pacienta, na váze
a na povaze toho, s čím bojuje.
Tím mám na mysli, zda se jedná
o prevenci, detoxikaci organismu
nebo o řešení pooperační péče,
podporu léčby virové či bakteriální infekce, chronického či onkologického onemocnění. Na základě
tohoto se bude dávkování lišit.
Vitamín C můžeme do těla dostat
konzumací potravin, perorálním
podáním (ústy) či parentálně
(infuzní terapií).
V čem je metoda infuzní terapie
odlišná od perorálního užívání
vitamínu C?
V případě perorálního podání tělo
dokáže plně vstřebat jen 200 mg
vitamínu C denně, což je méně
než doporučená denní dávka. Výhodou infuzního podání je přesné
stanovení dávky na základě prohlídky lékařem. Tímto způsobem
je dodáváno vysoké množství
látky a účinek je téměř 100%.

Kolik infuzí je optimální
absolvovat?
Orientačně to bývá 4–8 infuzí.
Co si myslíte o tzv. lidových
či „babských“ radách jako
o prevenci? Fungují?
Určitě. V případě nachlazení je
důležité ležet v klidu, hodně pít
a potit se. Jednak je to dobře pro
organismus a navíc tím eliminujeme šíření nákazy v okolí.
Nezapomeňte na užívání bylinek,
odvaru z cibule a medu apod.
Pokud se stav pacienta ani po
4 dnech nezlepší, je nejvyšší čas
navštívit lékaře.

KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz

MC2016281

Podzimní období se pomalu blíží a s ním i období chřipek a nachlazení.
Jak se na něj co nejlépe
připravit, Vám poradí lékařka Kliniky CLT MUDr.
Olga Raskina, specialistka v oblasti vnitřního
lékařství (interny).
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více na www.zitusti.cz

Výstava k založení muzea

P OZV Á N K Y

Zatancujte si na
Stoleté diskotéce
Ústecký Národní dům má
na programu další Stoletou
diskotéku Haška a Dostála.
Vychutnejte si 24. 9. od 20:00
hodin hity, které prověřil čas.
Vstupné je 70 korun. zu

Tomáš Klus potěší
své fanoušky
Máte rádi českého písničkáře Tomáš Kluse? Tak to 27.
října nesmíte chybět v ústeckém Domě kultury. Klus
tu od 19:00 hodin vystoupí
v rámci turné Recyklus Tour.
Bližší informace najdete na
www.tomasklus.cz. zu

Přijede brazilský
zpěvák a kytarista
Zajděte si na nevšední
koncert do Domu kultury.
Už 28. září od 20:00 hodin
tu zahraje Adriano Trindado a Filip Spálený kvartet.
Užijte si večer zážitků
s brazilským zpěvákem,
skladatelem a hráčem na
akustickou kytaru. zu

Až do 31. prosince je
v ústeckém muzeu
přístupná nová výstava.
Před 140 lety rozhodla
valná hromada Živnostenského spolku
o založení muzea. Ústí
se tak přidalo k několika
dalším městům v severozápadních Čechách, která se mohla pochlubit
vlastním muzeem. Ještě
v průběhu roku 1876 se
dokonce podařilo pro
veřejnost otevřít první výstavu. Tímto počinem se začala
psát dlouhá historie ústeckého
muzea, kterou připomene výstava Již 140 let. Nově vzniklé
muzeum si nejprve muselo
najít cestu k návštěvníkům,
kolikrát zkomplikovanou
častým stěhováním, nevyhovujícími výstavními prostorami
či nedostatkem financí. Jedním
z důležitých mezníků bylo přestěhování muzea v roce 1919
do zámku v Trmicích, který
městu Ústí nad Labem věnovala ústecká podnikatelská
rodina Wolfrumů. Zde muzeum
strávilo několik desetiletí.
Během nich nejen narostl počet sbírkových předmětů, ale
změnil se i způsob jejich pre-

zentování. Další etapa začíná
možností vystavovat v budově
bývalé školy na okraji Lidického náměstí. Muzeum postupně
rozšiřuje svoje badatelské
aktivity, nabízí návštěvníkům muzejně-pedagogické
programy i kulturní akce.
Výstava vzpomene doby dávno
i nedávno minulé, připomene
důležité události i úspěchy
několika generací muzejníků.
Věděli jste, že muzeum se ve
své historii stěhovalo osmnáctkrát? Slyšeli jste, že letos
získalo Cenu Gloria musaealis
za výstavu „Tenkrát na severozápadě“? Pamatujete na Rok
trpaslíka? Přijďte zavzpomínat
i dozvědět se něco nového. Jste
srdečně zváni! zu

Ústí bude hostit
festival Kult
Další ročník divadelního festivalu Kult se blíží. Už 7. září
v 9:00 hodin bude nawww.festivalkult.cz zahájen předprodej
vstupenek. Ten se uskuteční
od 14. do 22. října v ústeckých
prostorách Činoherního studia, Hraničáře, Domu kultury,
Café MAX, kavárny v Muzeu
a na FF UJEP. Velkolepé zahájení divadelního festivalu Kult
si vzala pod taktovku pražská
umělecká skupina Tantehorse.
14. října představí Tantehorse
přímo v centru města několik
site specific performancí, které
využívají veřejný prostor. Stejně bohatá jako hlavní program
festivalu je i jeho doprovodná
část s řadou přednášek a besed. Tahákem určitě budou
Shakespearovské přednášky
profesora Hilského a režiséra
Nuckollse. Program najdete na
našem webu zitusti.cz. zu

INZERCE

Festival dřeva 2016,
souboj národů

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2016
OD 13:00 HODIN

ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA

Světové sportovní hvězdy a zábava pro návštěvníky
každého věku čeká na všechny, kteří si najdou cestu
v sobotu 24. září ve 13:00 do Letního kina v Ústí nad
Labem. „Letošní ročník bude zejména sportovním
zážitkem, který v Ústí již dlouho chyběl,” říká
Libor Zajíček z agentury Crazy Production, která
je organizátorem celé akce.

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ
MARIANA JUREČKY

V. FESTIV
A
N

L DŘEVA ®

E JVĚTŠ
V SEVERNÍ DŘEVORUBECK
Á SHOW
ÍCH ČE
S O U B OJ L
EGEND V S CHÁCH
M
T
ARTIN KO

IH
MÁREK (C L® TIMBERSPORTS
®
ZK) VS D
IRK BRA SERIES
UN (GER
)

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
Hlavní partneři:

www.festivaldreva.cz

Partneři:

MC2016301

Generální partner:

A4.indd 2
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V. Festival dřeva se za pět let své
existence zařadil mezi tradiční a hojně
navštěvované akce v Ústí nad Labem.
Letos se příznivci dřevorubeckého
sportu mohou těšit na něco navíc. Kromě
kvalifikačního závodu sportovních dřevorubců, ve kterém se představí ti nejlepší
čeští profesionálové, se můžete těšit
na jedinečný souboj dvou sportovních
legend. Na pódiu se představí největší
osobnost dřevorubeckého sportu u nás
Martin Komárek a v souboji s ním naproti tomu legenda z Německa, držitel světového rekordu v disciplíně zvané Stock
Saw. Letošní ročník tak bude zejména
o souboji Martin Komárek a Dirk Braun,
tedy Česko versus Německo. Každý,
kdo si chce připomenout atmosféru
vypjatých sportovních akcí, každý, kdo se
chce přijít nejen pobavit, ale i zafandit,
by neměl 24. září v Letním kině chybět.
Libor Zajíček dodává: „Chtěli bychom

upozornit všechny návštěvníky, že se
vůbec nemusejí stydět přinést s sebou
vlajky, trumpety, tleskačky a další fandítka. Doufáme, že diváci vytvoří skutečně
pekelnou atmosféru.”
Festival není jenom o sportu. „Snažíme
se, aby si každý našel to svoje, přestože
se jedná o sportovní zážitek, připravena
bude spousta doprovodných atrakcí,”
upozorňuje Zajíček. Pro děti je připravené Sváťovo divadlo, naučná expozice
Lesů České republiky, lesní pedagogika
nebo tvůrčí dílny pro nejmenší. Navštívit
můžete rovněž jarmark řemesel, k vidění
bude nejrůznější zahradní a lesní technika. Hladovým divákům jistě přijdou
vhod zvěřinové hody. Celá akce se koná
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a vstup je jako již tradičně
zcela zdarma. Více informací o celé akci
najdete na webu festivaldreva.cz a také
facebookových stránkách. pr
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Pivnice, ale mají tady dobrý gril

musíte požádat obsluhu. Stačím si všimnout některých drobností jako dvou mrtvých much pod topením, ale jinak je zde
čisto. Přicházejí hosté a obsluha také vyhání bezdomovce, který asi chce jít na toaletu. Ty jsou zde při mé návštěvě v pořádku.

Jídlo, které dostávám, vypadá lákavě. Dva velké kusy masa jsou propečené
a i omáčka s hříbky se povedla. Trochu
jsme zklamaný z domácích hranolků. Jsou
přeci jen více opečené a mírně lituji, že
jsem nezvolil kupované. Sním téměř vše,
jen trochu z přílohy nechávám. A zelený
list salátu, který mi k hříbkům na smetaně moc nesedí.
V restauraci jsme strávil 45 minut, což
je déle, než bývá obvyklé, ale kvůli minutce pochopitelné. Za jídlo a pití mi naúčtovali 203 korun. Také více než za obědové
menu, ale to jsem si zde nedával. Na oběd,
ale ne levný jako jinde, se podle mne na
bývalé Severky zajít dá, ale jde spíše o restauraci, kterou oceníte navečer. I když
milovníci burgerů by si tu mohli pochutnat i v poledne. lu

Cyklokemp připravil nový festival
Cyklokemp Loděnice si
k závěru sezóny připravil pro
všechny věkové skupiny 1. ročník multižánrového hudebního
festivalu – Hudební zavírák na
Labi. Akce se bude konat přímo v prostředí Cyklokempu Loděnice, v překrásném prostředí
u řeky Labe v Brné u Ústí nad
Labem. Vystoupí zde výběr
nejznámějších regionálních
skupin, které ze sebe jistě
vydají absolutní maximum.
V kempu je možnost ubytování
v pětilůžkových chatkách nebo
ve vlastních stanech. Rezervace ubytování a více informací
o areálu Cyklokempu Loděnice najdete na internetových
stránkách www.cyklokemplodenice.cz. Akce je vhodná
i pro rodiny s dětmi. Cyklokemp

nabízí velké dětské hřiště,
půjčení šlapadla i možnost
koupání ve vlastním malém
bazénku nebo přímo v Labi.
Vstupné na akci stojí 90 Kč
v předprodeji a 120 korun na
místě. Děti do 12 let mají vstup
zdarma. Předprodej vstupenek:
The Legends Rock Cafe, Mírové
náměstí 37, Ústí n. Labem. pr
program
14:00 Workers (Country-big-beat, UnL)
15:00 Johnny Kokos and
t.h.e. Bohemics (Folk-rock, UnL)
16:00 Na3si (Rock-Folk, UnL)
17:00 Fridrich a Fridrich
(Rock-crossover, UnL)
18:30 Uraggan Andrew (Reggae, UnL)
20:00 Idio & Idio (Punk-rock, UnL)
21:00 A new Chapter (Crossover, Dc)

Začíná hlasování o sto piv
Od 22. září do 8. října probíhá hlasování o 100 piv.
Rozdejte hlasy soutěžním fotografiím s Mazlem na
cestách a můžete i vy vyhrát 100 piv. Ze všech hlasujících bude v rámci oslavy 6. narozenin v neděli
9. října vylosován jeden, který vyhraje stejnou cenu
jako výherní fotografie. 100 piv budete moci Na
Rychtě konzumovat kdykoli do 30. prosince 2016.
Hlasování bude probíhat jak na webu www.pivovarnarychte.cz, tak na facebooku www.facebook.com/
PivovarHotelNaRychte. Těšíme se na vaše hlasy. pr
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Severka bývala dříve populární restaurací,
ale na jejím místě se v posledních letech
vystřídalo více provozů. Na první pohled
podnik k tomu, aby se sem šel člověk najíst, neláká, protože nejmarkantnejší jsou
nápisy pivnice. A do ní se chodí hlavně na
pivo. Ale kdo je pozornější, tomu nemusí
uniknout nápisy grill pub na výloze.
Při vstupu do restaurace se krátce po
poledni zarazím. Až na obsluhu je zde
totiž úplně prázdno, což většinou dobré
znamení nebývá. Dojmem úplné pivnice
ale podnik nepůsobí. Hlavně zde schází
typický odér piva a cigaretového kouře,
který si s pivnicemi spojuji. Možné je to
díky otevřeným dveřím, kterými příjemně
profukuje. Ale na stolech chybí popelníky
a kouřit během celé doby vidím hosty jen
na venkovní zahrádce.
Hned na stole vidím stojící menu s nabídkou různých burgerů, ale počkám na
jídelní lístek. Obědové menu v něm není,
a tak si musím vybrat ze stálé nabídky.
Věcí, které se dělají na grilu, ale i dalších,
v něm mají docela hodně. Nakonec se rozhodnu pro kuřecí maso s jistotou, že to
určitě bude měkké. Kuřecí prsa na smetaně s hříbky znějí lákavě a k tomu domácí
hranolky, abych netestoval osmažený polotovar. K pití kolu.
Pak následuje delší čekání, kterému se ale
při objednání minutky logicky nevyhnete.
Najdu wifi síť, ale mají ji zde zaheslovanou,
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E x p o n át m ě s í c e v ú s t e c k é m m u z e u

C e n t r u m p r o z v í ř ata v n o u z i p ř i Z o o Ú s t í n . L .
Kontakt:

Psík mývalovitý
Psík mývalovitý, dříve zvaný
také mývalovec kuní – středně velká psovitá šelma má
velmi roztomilý kukuč. Bohužel v přírodě Vám nedá moc
šancí se jím potěšit, neboť
má převážně noční aktivitu.
I přes roztomilý vzhled však
nedělá radost ochráncům
přírody ani myslivcům. Je
to totiž pro naši přírodu
nepůvodní druh, jehož cesta
k nám byla dosti složitá.
Původně pochází z východní
Asie, ale v letech 1929–55
byly vypuštěny tisíce jedinců
do evropské části Ruska.
Odtud se pak relativně rychle
rozšířil do Finska a Polska
a pak dále do velké části
Evropy, včetně ČR. Na našem
území se vyskytuje prakticky
plošně, od nížin až po horské
oblasti. Vystavený jedinec
pochází z Krušných hor.
Populace na našem území
právě prochází explozivním
nárůstem a potkat se tak
s nimi můžete téměř kdekoliv. Například ve Finsku došlo
po fázi prudkého nárůstu po-

pulace k výraznému snížení
početnosti. Všichni doufají,
že i na našem území tomu
bude podobně. Psík u nás
zatím nemá moc přirozených
nepřátel, vlci i rysi jsou stále
velmi vzácní. Myslivcům je
sice také trnem v oku, lovit
ho může ale pouze myslivecká stráž a vzhledem k jeho
noční aktivitě je to poměrně
obtížné. Pozoruhodné je, že
psík mývalovitý jako jediná psovitá šelma upadá do
zimního spánku. Díky tomu
může přežít dlouhé a tvrdé
zimy ve východním Rusku.
V Evropské části areálu není
zimní spánek tak dlouhý a je
možné, že psíci postupně přestanou na zimu usínat úplně.
Pro to, aby se stal invazivním
druhem, má psík mývalovitý
mnoho vhodných vlastností.
Množí se již v prvním roce života, ve vrhu má 5–8 mláďat,
která se osamostatňují již
po čtyřech měsících. Dokáže
také rychle kolonizovat nové
oblasti a ani v potravě není
nijak konzervativní. zu

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem
Keisy

Fena, kříženka,
výška 60 cm,
barva černá s bílou
náprsenkou, mordou
a bílé ponožky. Jedná se o 2 roky starou
kříženku, snese se s ostatními psy a jinak
je zcela přátelská. Hodí se pouze na
zahradu, protože již v adopoci byla a byla
nám vrácena, že je v bytě nečistá.
Mája
Fena, kříženka
labradora černé
barvy s malým bílým
flíčkem na prsou,
vysoká 55 cm, asi
5 let stará. Jedná se o velmi pohodovou
fenku, která se snese s ostatními psy a je
velmi přátelská k dětem.

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101
Vilík

Pes, hladkosrstý kříženec černé barvy
s malou bílou náprsenkou, vysoký 45 cm,
asi 2 roky starý. Při prvním setkání je
trochu opatrnější, ale následně velmi milý
a přátelský pejsek. Je to mladý pes a proto
se hodí spíše k sportovně založeným
majitelům.
Vojta

Rambo

Pes, kříženec, asi 50 vysoký, 1–2 roky
starý, základní barva je rezavá s černým
Pes, kříženec, vysoký prokvetením, drsnější srst. Vojta je
60 cm, 4 roky starý. veselý a sportovně založený pejsek,
Rambo má rezavou z počátku trochu nedůvěřivý, ale pokud
barvu s černým
si získáte jeho důvěru, bude Vaším
pálením na hlavě s bílou náprsenkou
nepostradatelným společníkem. Kvůli jeho
a prstíky. Je lehce nedůvěřivé povahy, ale hyperaktivitě je vhodný spíše k domku se
jinak velmi přátelský a klidný pes.
zahrádkou.

INZERCE

nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:
• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy
a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi

přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska.
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•
•
•
•
•

1 000 kč na očkování
500 kč na cvičení s dětmi
400 kč na dentální hygienu
300 kč na ochranné sportovní pomůcky
a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

201

✔ Chcete stejně kvalitní
péči ve špičkových
zdravotnických zařízeních,
jakou mají vojáci Armády
České republiky?
✔ Chcete mít jistotu, že
se Vám a Vašim blízkým
v případě potřeby dostane
nejmodernější léčby
onkologických onemocnění
v protonovém centru?
✔ Chcete pro sebe i své
děti bohatou nabídku
příspěvků na plavání,
cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu
či na různá preventivní
vyšetření, to vše po celý
rok a bez nutnosti střádat
body nebo kredity?

PAk neváhejte
a přidejte se
k nám již dnes!

MC2016273

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče

září/říjen 2016
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slavíme

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ

let

POMÁHÁME I TAM,
KDE ŘÍKAJÍ,
ŽE TO NEJDE

žaluzie
rolety
sítě proti hmyzu
markýzy
výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

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
9
9
9
9

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

Oddlužením Vás provedeme
Právní servis

•

•

33

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.

MC2016277

•
•
•
•
•
•

podzimní
slevy
%

Zastavíme dražbu či exekuci

Realitní služby

•

Pojištění

KO N TA K T:

www.spektruminfo.cz

MC2016289

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

FK Teplice na stínadlech
doražte fandit přímo na stadion

Admir Ljevakovič
záložník

Teplice - Viktoria Plzeň
24.9.2016 od 20:15
Teplice - Zlín
15.10.2016 od 17:00*
MC2016276

MC2016282

*termíny se mohou měnit v závislosti na TV přenosu
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Ústeckou politikou létá
Lékař, manažer,
politik. Opozice mu
vyčítá, že „toho má
moc“. Jiří Madar ale
tvrdí, že mu stačí
pár hodin spánku
a v pět ráno už míří
do kanceláře prvního
náměstka ústecké
primátorky, do polikliniky nebo do své
ordinace. A do toho
všeho oznamuje
kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky a jeho
jméno najdete i na
krajské kandidátce
ProKraj spolu s dalšími členy Ústeckého
fóra občanů – UFO.
Politikou začalo létat
UFO, a kde přistane,
o tom rozhodnou za
tři týdny voliči.
Ústecké fórum občanů vzniklo v roce 2014 a napoprvé získalo mandáty v zastupitelstvech města a obvodů. O dva
roky později už kandidujete
do Senátu a s dalšími „ufouny“ do krajského zastupitelstva. To byl od počátku cíl
stoupat výš a dál?
Vůbec. Na začátku byla parta
kamarádů. Ti měli další přátele a tak se zrodilo UFO. Spojila
nás nespokojenost s tím, co
velké strany udělaly s městem,
nelíbilo se nám, že se Ústí
nerozvíjí a je tady „mrazivo
a mrtvo“. Věděli jsme, že se
nic nedělá pro seniory, chtěli
jsme zachovat Činoherní
studio, provoz sportovních
klubů, pomoci ZOO, dostat do
města více kultury a zábavy,
provětrat radnice a více mluvit
s občany. To se podařilo.
14

né odložení, stávali se pěstouny prarodiče a inkasovali další
státní peníze za pěstounskou
péči. Celý ten systém podpory
je ze strany státu postavený
na hlavu.
Popíráte princip podpory
lidem v nouzi?
Princip ne, praxi ano, když
vidím před magistrátem
takovou rodinu, která skládá
peníze za různé dávky do
nemalého balíčku bankovek,
a víte, že spolu s invalidními důchody a příspěvky
na bydlení dají dohromady
měsíčně až 80 tisíc korun,
chodí ve značkovém oblečení
a jezdí drahým vozem. Aniž by
strávili jeden den v práci. To
v pořádku není. Demotivuje to
i jiné nezaměstnané v hledání práce a právem rozčiluje
lidi, kteří musí pracovat, aby
měli na jídlo a nájem. Také by
uvítali státního sponzora, ale
jaksi se nevejdou do tabulek
potřebnosti. Proto je třeba
P RO F IL

Tak s větráním jste neotáleli.
Po takzvaném magistrátním
puči vstoupilo UFO s dvěma
mandáty do rady města a vy
jste se stal prvním náměstkem. Byl to puč?
Pravda je taková, že jsme
dostali nabídku vstoupit do
nové, akceschopnější rady od
reprezentantů ANO, které pak
z hnutí vyloučil Andrej Babiš,
a kteří měli podporu dalších
stran v zastupitelstvu. Nabídku
jsme přijali s tím, že musíme
splnit body našeho volebního
programu, což se stalo. Z naší
strany to žádný puč nebyl. Puč
se odehrál jinde a jinak. Občanské komunální hnutí, jakým je
i UFO, není na puče stavěné. Je
pravda, že teď prožíváme složité období po rezignaci radních,
bývalých členek ANO, a nedaří
se doplnit městskou radu, ale
věřím, že se to do října podaří.
V senátorské kampani tvrdíte, že chcete omezit dávky
lidem, které mají děti jako
zdroj příjmu. To chcete diskriminovat rodiny, kterým jedno
dítě nestačí?

Ale vůbec ne. Odpovědných
rodičů i s více dětmi se tato
moje snaha netýká. Kdo má
práci a bydlení, nechť má
dětí, kolik chce, kolik dokáže
zabezpečit a vychovat. Je ale
krajně nezodpovědné přivádět
na svět čtvrté, páté, šesté dítě
do rodiny nepracujících a bez
zajištěného bydlení. A hlavně
je nemorální a pro mě nepochopitelné počít dítě s cílem
získat díky jeho narození příjmy pro vlastní existenci. Jako
lékař a manažer, který řídil
nemocnice a kliniky, a současně komunální politik jsem se
s tímhle problémem setkával
často. Porodníci kroutili hlavou nad mnohočetným těhotenstvím matek, jejichž rodina
neměla prostředky na péči
a výchovu dětí, matka i otec
nepracovali a bez skrupulí
přiznávali, že další dítě přináší
v dávkách do jejich rozpočtu
peníze. Dítě mají jako zdroj
příjmu, bez ohledu na jeho
zázemí a životní perspektivu.
A když došlo na odebrání dítěte rodičům pro zanedbávání
péče, nebo dokonce jeho cíle-

MUDr. Jiří Madar (57)
Je ženatý, otec tří dcer. Absolvoval
Lékařskou fakultu UK v Praze. Má
dvě atestace z ortopedie. Byl lékařem
na OH v Barceloně v roce 1992
a v Atlantě v roce 1996. Od roku 1993
vede privátní ortopedickou praxi.
V roce 1998 byl zvolen zastupitelem
Ústí nad Labem, mandát obhájil
i v dalších volbách, kdy se stal radním
města. Od roku 2000 řídil Masarykovu
nemocnici v Ústí nad Labem, následně
byl dva roky ředitelem Nemocnice
Jihlava. V roce 2009 se stal opět
ředitelem Masarykovy nemocnice
a v letech 2010–2013 působil
jako náměstek ředitele Krajské
zdravotní, a. s. Nyní je ředitelem
Ústecké polikliniky. V roce 2014 se
stal předsedou hnutí Ústecké fórum
občanů, za nějž byl na podzim zvolen
městským zastupitelem. Po pádu
povolební koalice se stal v červnu
2015 prvním náměstkem primátorky.
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UFO Jiří Madar

A to všechno může senátor
prosadit? Nepřeceňujete
jeho pozici?
Samozřejmě že ne, musel bych
získat spojence pro změnu
legislativy. Ale, protože nejsem
členem velké strany a neměl
bych dopředu sepsaný hlasovací pořádek, věřím, že bych
dokázal najít podporovatele
napříč politickým spektrem
a do legislativy zasáhnout.

mi, že se na seniory, zvláště
na ty ve velmi pokročilém
věku, nahlíží jako na problém
či nutné zlo, zatěžující státní
rozpočet. Důchodová platba
nesmí být dávkou pro přežití,
ale odměnou státu a generací
za dílo několika desetiletí.
A na ni se peníze musí uvolnit
a cíleně je kumulovat. Dnešní
penze důstojná není a budu
se snažit o její znatelné zvýšení v závislosti na příjmech
v produktivním věku. Mám
vizi přiblížení se k průměru
zemí Evropské unie. Laicky,
pokud má dnes důchodce
12 000 korun, měl by mít
20 000 korun. K tomu se nadá
dopracovat se současnými
zdroji v krátké době, ale tisícikoruna každý rok navíc, to
není nereálné. Dlouho se tady
vytvářela nesmyslná bariéra
mezi výkonnými mladými
a nevýkonnými starými. To
musí skončit. Všichni jednou
poklesneme v kolenou a budeme závislí na nějaké pomoci,
která něco stojí.
Jedním z prvních kroků, které jsem na magistrátě udělal, bylo založení Rady
seniorů města a Městského klubu seniorů a vtáhli jsme
seniory do rozhodování o řadě
věcí ve městě –
úpravách jízdních řádů MHD,
odstranění bariér
v plavecké hale,
o bezpečnostních
otázkách. Otevřeli jsme pro seniory
prostory domu kultury a přispíváme
na jejich spolkové
aktivity. A to je teprve začátek. Měli
bychom se více
zabývat vhodným
bydlením, slevami služeb a dalšími výhodami. Chtěl
bych, aby město mohlo
mít u svého názvu – město
přátelské k seniorům.

Důchody také nejsou mzdou
a také je vyplácí stát. A většina důchodců nepracuje…
Ale penze je nesrovnatelná
se sociální dávkou lidem
v produktivním věku. Senioři,
kteří čtyřicet let pracovali
a vytvářeli hodnoty, mají být
za odvedenou práci odměňováni důstojnou penzí. Vadí

Z toho, co říkáte, mám
pocit, že hodláte zůstat ve své magistrátní funkci i po
případném zvolení
senátorem. To už by
snad opravdu bylo až
moc i na workholika a jen
těžko vám někdo uvěří, že
vše budete dělat pořádně.

současnou míru sociálních
spekulací omezit a stanovit
stropy součtů všech příspěvků
a podmínit výplaty prací pro
obec nebo stát. Jinak se nám
bude cíleně nepracující skupina obyvatel rozrůstat.
Je logické, že dávky nemotivují, ale je to přeci dávka,
ne mzda.
No právě, ale některé příspěvky motivovat mohou, například pro ty, kteří se aktivně
snaží postavit na vlastní nohy,
pracují i za malou mzdu.
Podpory a výhody by měly
směřovat lidem, kteří jsou odpovědní, nesekají dluhy a myslí prioritně na zabezpečení
své rodiny a na budoucnost
svých dětí. Ať už jde o slevy na
daních nebo různé příspěvky
ve prospěch dětí.
Měli bychom podporovat na
jedné straně vytváření nových
pracovních míst, například lákáním investorů, která dávají
lidem větší jistotu zaměstnání,
když pracovat opravdu chtějí, na druhé straně pomáhat
s rozvojem obcí, ve kterých
bydlí, chodí k lékaři, sportují, děti chodí do školy. Obce,
zvláště ty historicky opomíjené či zanedbané, potřebují
více peněz do svých rozpočtů
na rozvoj nebo opravy dopravní infrastruktury a občanské
vybavenosti. Při současných
rostoucích daňových výnosech
by přerozdělení jednoho či
dvou procent ve prospěch obcí
a měst urychlilo projekty výstavby či obnovy a vedlo k větší spokojenosti obyvatel.

Souhlasím. Některé funkce
půjdou stranou. Ale rozhodně
v případě zvolení zůstanu lékařem, protože to zaručuje moji
normálnost. Bez kontaktu s lidmi, bez naslouchání a sdílení
starostí se ani dobrá politika
dělat nedá. Budu dál i ústeckým zastupitelem a podporovat svým selským rozumem
všechny dobré projekty na
Ústecku. A protože chci napomoci vstupu nových investorů
na Ústecko, bez kontaktu se
starosty, zastupiteli i úředníky
se neobejdu. Pracuji 16 hodin
denně, tak to prostě zvládnu.

To zní trochu budovatelsky.
Šestnáct hodin pracujete,
osm hodin spíte. To nemůžete
mít čas na rodinu ani žádný
volný čas.
Omyl. Spím čtyři až pět hodin,
takže na rodinu a koníčky
čas mám. Samozřejmě, že
někdy pracuji jen deset hodin.
A pak jsou tu víkendy. Pokud
mám volný víkend, tak jedu
s rodinou na chalupu. Tam je
pro mě největší relax práce
– sekání trávy, zahradničení,
různé opravy. Vždy mě bavil
a baví sport a na ten si také
vždy volný čas najdu. Nyní již
jen jako lékař zajišťuji zápasy
basketu, volejbalu nebo hokeje. A občas zajdu na golf,
protože mi zdraví již jiné
sporty nedovolí. pr
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Ústecký kraj trápí sociální problémy
Bezesporu největším problémem Ústeckého kraje, od kterého se odvíjejí další potíže, je
velmi špatná sociální situace.
I přes výrazné oživení ekonomky zde míra nezaměstnanosti
dosahuje 8,2 procenta, což
je nejvíce v České republice.
Bez práce je v regionu téměř
47 tisíc lidí a volných míst
je pro ně nedostatek. Mnozí
nezaměstnaní mají výrazný
handicap ve vzdělání, region
patří k místům s nejnižším
procentuálním zastoupením
vysokoškoláků.
Podle průzkumu, který si
v roce 2015 nechalo dělat ministerstva práce a sociálních
věcí, se v Ústeckém kraji nachází celkem 63 sociálně vy-

loučených lokalit. V nich žije
až 22 tisíc lidí. ěekteří starostové měst tvrdí, že počet obyvatel zde stále roste, protože v těchto lokalitách a jejich
okolí jsou nízké ceny nemovitostí. Chudí lidé se sem stěhují, nebo bývají vystěhováni
z jiných míst Česka, kde jsou
ceny nemovitostí několikanásobně vyšší.
Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí regionu. Silně
rozvinutá povrchová těžba
značně poškodila přirozenou
tvář krajiny, která se postupně
obnovuje jen velmi nákladnou
rekultivací. V posledním desetiletí došlo k výraznému zlep-

šení, ale i přesto je kraj vnímán
jako oblast s nejpoškozenějším
životním prostředím. Neslavné
prvenství kraj zaujímá v měrných emisích (t/km2) oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Naopak
je tu ale téměř 150 tisíc hektarů chráněných území, včetně
jednoho národního parku.
Ústecký kraj se řadí na šesté nejnižší místo v počtu živě
narozených na 1 000 obyvatel

Vláda na kraji se proměňovala
Za celou dobu své existence si
Ústecký kraj vyzkoušel vlády
stran z téměř celého politického spektra. První krajské
volky sice vyhráli komunisté,
ale do čela kraje se postavila koalice ODS a sociálních
demokratů vedená Jiří Šulcem
z ODS. O čtyři roky později
dopadly volby drtivým vítězstvím občanských demokratů,
v zastupitelstvu měli dokonce
většinu. Do rady ale vzali některé sociální demokraty.
Právě v tomto období začal
řetěz skandálů, který Ústecký kraj několik let doprovázel.
Týkal se evropských dotací, jejichž systém čerpání byl nastavený během druhého krajského volebního období a nakonec
vedl až ke skandálů, během třetí vlády na kraji. Jiří Šulc také
OT Á Z K A P RO

Ing. Aleš Grafa, MBA
předsedu představenstva CENTROPOL
HOLDING, a.s.
Veřejně jste podpořil kandidaturu
Jiřího Madara na senátora. Proč
podporujete právě Jiřího Madara
z deseti kandidujících?
MUDr. Jiří Madar je zkušeným politikem, který pro práci ve prospěch občanů neváhá obětovat svůj volný čas.
Jsou mi blízké jeho vize o racionálním
fungování státní správy a samosprávy. Jako senátor bude mít možnost
ovlivňovat vývoj našeho právního
prostředí, které je základem toho, co
nás ovlivňuje každý den. pr
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na krajský úřad přivedl
kontroverzní osobu Aleše Konopáska, bývalého
agenta STB. Podle některých úředníků zavládla
na úřadě atmosféra šikany. Konopásek z kraje odešel až v roce 2013.
Období je známé i autobusovou
krizí, kdy po dohadech kraje
a Dopravného podniku Ústeckého kraje několik dní nejezdily v regionu autobusy.
Třetí volby v roce 2008 vyhráli sociální demokraté vedení
Jaroslavem Foldynou. Potřebovali ale koaličního partnera,
proto intenzivně jednali s ODS
a komunisty. Výsledkem byl
šok, kdy ČSSD odstavila lídra
Foldynu a hejtmankou se stala
Jana Vaňhová. Koalici sociální
demokraté uzavřeli s ODS, ale

zároveň se dohodli s komunisty, kteří dostali některá místa ve výborech.
Během příštích čtyř let
se začali hromadit informace o zneužívání
evropských dotacích
v kraji. Vše skončilo policejním zatýkáním ředitelů dotačního úřadu. Nakonec policie
kvůli dotacím zatkla i náměstka
hejtmanky Pavla Koudu.
Volby v roce 2012 vyhráli volby komunisté, kteří uzavřeli
koalici se sociálními demokraty, hejtmanem se stal Oldřich
Bubeníček. Museli se vypořádat se skandály kolem dotací,
které byly na dlouhou dobu zastavené. Aby se obnovily, musel kraj zaplatit mnohamilionovou korekci. V roce 2013 pak
vrah zastřelil druha náměstky-

(10,1), ale je zde druhá nejvyšší úmrtnost v republice (10,7
zemřelých na 1 000 obyvatel).
Počtem rozvodů na 1 000 obyvatel (2,9) řadí na druhé místo
a počtem potratů na 100 narozených (45,4) na první místo
v celorepublikovém srovnání.
Průměrný věk obyvatel podle
posledních údajů ČSÚ je 41,2
a stále se zvyšuje.
Kraj se potýká i s relativně
vysokou kriminalitou, která
opět souvisí se sociálními problémy. Počet obyvatel kraje je
7,8 procenta z celkového počtu
v České republice. Stane se zde
ale devět procent z celkového
počtu trestných činů v ČR. Policisté na severu Čech mají ale
velmi dobrou objasněnost. zu
volby
O vládě kraje rozhodnete 7. a 8. října
O hlasy voličů v Ústeckém kraji se
bude v krajských volbách ucházet
23 politických stran, hnutí a koalic.
Volby se konají 7. a 8 října. Dveře více
než tisícovky volebních místností se
otevřou v pátek ve 14:00, hlasovat
bude možné až do 22:00. V sobotu jsou
volební místnosti otevřené od 8:00
a volby končí ve 14:00, kdy komise
začnou sčítat hlasy. Složení 55členného
zastupitelstva by mělo být známé ještě
v sobotu večer.
Na Ústecku se souběžně konají i volby
do Senátu. O post senátora se zde
utká deset kandidátů. Pokud ani jeden
nedostane nadpoloviční většinu hlasů,
dva nejúspěšnější postupují do kola
druhého. To se uskuteční 14. a 15. října.

ně hejtmana Jany Vaňhové Romana Housku. Poslední vláda
kraje se ale větším skandálům
vyhnula. Výrazným počinem
bylo zavedení krajské integrované dopravy. zu

názor politologa
Ústecko bývalo v posledních dvaceti letech
– bohužel patrně oprávněně – považováno
za nejpřednější rejdiště českého klientelismu
a korupce. Místo toho, aby dotace sloužily
veřejnému zájmu a korupčíci se jen předháněli, kdo na takové – veřejnému zájmu sloužící
– zakázce vydělá (čemuž se říká korupce
a klientelismus ve vyspělejších zemích), byl v ČR vybudován
systém, v němž základem byl soukromý prospěch z veřejných
peněz a veřejný zájem sloužíval jen jako zástěrka (v řadě případů značně chatrná). Obyvatelstvu ale už dochází trpělivost
s tímto neřádem a v mnohých volbách se v posledních letech
začínají prosazovat seskupení a strany, které usilují o jeho
oslabení a vykořenění. Je důležité v tomto smýšlení vytrvat
a nenechat se odradit tím, že se výsledky nedostavují hned a že
některá seskupení se po úspěchu ve volbách všelijak rozdrolila
a ztratila akceschopnost. I politické práci je třeba se učit a staří
čachráři se v ní pohybují už desítky let a proti nováčkům jsou
ve výhodě. Omezit a minimalizovat jejich působení je práce na
desetiletí, ne na jedno volební období. To nemění nic na tom,

že to je práce nesmírně potřebná a že jsme zavázáni našim
předkům i našim potomkům se o řádný chod této země přičinit.
Nemůžeme couvnout jen proto, že to není snadné a že to
nebude hotové hned. „K tomu, aby zvítězila špatnost, postačí,
když dobří nebudou nic dělat,“ říkají naši přátelé Američané.
Pojďme proto všichni volit a nedávejme hlasy stranám, které
jsou s neřádem dřívějších let spjaty a které se jej nijak jasně
nezřekly (a to nejen slovy, ale hlavně činy). Dejme si ale také
dobrý pozor, co vlastně nabízejí různá nová či staronová
seskupení: nespokojenosti se stávajícím systémem totiž rádi
využívají různí příznivci násilí, diktatur a potlačování lidských
práv. Ptejme se tedy kandidátů nejen na jejich hesla a vize, ale
zkoumejme především, co už mají za sebou tam, kde dosud působili, a jak dobře jsou způsobilí ke každodenní politické práci
v případě, že by byli zvoleni. Cílem nesmí být zbořit systém,
ale naopak poprvé – řekněme od konce první republiky – jej
vystavět rozumně a standardně: tak, aby sloužil všem spravedlivě, a ne krmil jedny a pohrdal druhými. Je to hodně práce, ale
dlužíme ji těm, které máme rádi. Doc. RNDr. Josef Moural, PhD.,
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Nechybová: Mám už dost zdražování vody
ani na návratnost svých investic nárok
nemají.
Ceny vody navrhuje koncern, ale schvalují je často neinformovaní, v horším případě ovlivnění, politici, kteří pokud drží basu,
tak sedí v trafikách, v orgánech „vodárny“
a berou za to odměny, které jim platí lidé
v té stále dražší a dražší ceně vody.
Laicky řečeno: Z ceny vody, kterou naši
občané mají stále dražší, jdou zisky do
francouzské společnosti a také do odměn
politiků, kteří drží basu. Města stále jen
investují do obnovy vodní soustavy a nic
z toho nemají. A občan? Tak ten ať platí
nehoráznou cenu!
Tomu já říkám dost! Je načase, aby společnost začali řídit primátoři a starostové,
kterým půjde o dobro svých občanů.
Budeme usilovat o to, aby každoročně
více než 150 miliónů korun z dividend
nekončilo v zahraničí. Chceme, aby tyto
peníze byly reinvestovány do obnovy
vodárenské infrastruktury a do snížení
cen vodného a stočného.

Stávající cena vody, kterou platí obyvatelé Ústeckého kraje, je podle ústecké
primátorky Věry Nechybové nehorázná.
Nechybová, která kandiduje za ProKraj,
je jedinou ženou v čele kandidátky stran
a hnutí, které se ucházejí o přízeň voličů
v Ústeckém kraji v říjnových krajských
volbách. Podle primátorky je třeba
zastavit drancování Ústeckého kraje ve
prospěch celé republiky.
Vadí vám, že na severu Čech platíme
hodně za vodu. Ale vždyť v orgánech
vodárenských společností mají města
a obce své zástupce, tedy potažmo mohou ovlivňovat cenu.
Toho neustálého zdražování vody mám už
dost. Vadí mi, že s naší vodou hospodaří
zahraniční firmy. Chci čistou vodu a opravené rozvody. Když nebudeme posílat
peníze do Francie (zahraniční vlastník
SVS a SčVK), ale správu vody převezmou
obce a města, tak můžeme investovat
do obnovy, rozvoje vodovodních rozvodů
nebo zlevnit vodu. A ano, máte pravdu,
obce a města mají své zástupce v představenstvu i dozorčí radě. Sedí v nich současní i bývalí radní, primátoři, starostové,
zastupitelé... Nechci nikoho podezřívat
z neznalosti, klientelismu či korupce, ale
tito představitelé měst nezastupují podle
mne v daných orgánech své obyvatele tak,
jak by měli.
V Libereckém a Ústeckém kraji prodává
vodu od roku 2000 francouzský koncern
Veolia, který inkasuje 50,01 % zisku!
Říkáte, že jsou zkorumpovaní?
Nevím, jak si jejich nečinnost vysvětlit.
Položte si otázku: Proč platíme za vodu

stále více, přestože její spotřeba za poslední roky klesá? Takže lidé spotřebují
méně vody a platí za ni více? To přece
nemá logiku. Když doma šetříte například
plynem nebo elektřinou, zaplatíte méně.
U vody to neplatí.
Takže jste se rozhodla vyhlásit válku vodárenským gigantům. Jak to chcete udělat?
Zisk má právo kalkulovat do vodného
i stočného jen prodejce vody – koncern
Veolia, nikoliv vlastník infrastruktury,
kterým jsou města a obce. Zisk je navíc
odvozován z návratnosti investovaného
kapitálu koncernu. Města na žádný zisk

Podle generálního ředitele Severočeské
vodárenské společnosti Bronislava Špičáka firma garantuje, že cena vody v letech
2016 až 2020 zůstane pod hranicí sociální únosnosti. Letos akcionáři schválili
navýšení ceny vody o 2,1 procenta, tedy
na 98 Kč/m³ (vodné 49,68 a stočné 48,32
Kč/m³).
S tvrzením, že cena je na hranici sociální únosnosti, rozhodně nesouhlasím.
Ústecký kraj je nejchudší region a máme
nejdražší vodu. Přitom paradoxně také
v kraji máme dostatečné zdroje pitné
vody. A ta cena 98 Kč/m³ je prostě nehorázná! pr

Chci využít znalosti v regionálním rozvoji, říká prorektor
Jednu z nejvýznamějších staveb současného
ústí, kampus ústecké
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně má ve své
gesci prorektor Martin
Novák. Působí i v komisích Ústeckého kraje
a nyní se uchází i o místo v zastupitelstvu.
Pracujete jako prorektor UJEP.
Co tato práce obnáší?
V mé kompetenci je rozvoj univerzity a informační technologie. Když to vezmu odzadu,
tak univerzita musí navenek
i uvnitř komunikovat, proto
jsou zde informační technologie tak důležité. Rozvoj univerzity pak zasahuje téměř do
všech oblastí od vzdělávací až
po tvůrčí a vědeckou činnost,
ale i do rozvoje infrastruktury
a dalších oblastí.
Máte tedy na starosti
i rozrůstání kampusu?
Ano, to je jedna z klíčových ob-

lastí rozvoje. Naším
cílem je vybudovat plnohodnotný
kampus srovnatelný
s těmi evropskými.
Již se mnohé povedlo, ale jak vypadají
další etapy?
Velmi dobře. V současnosti řešíme
záležitosti ohledně stavebního
povolení na výstavbu Centra
přírodovědných a technických
oborů. Tento objekt vyroste
na místě bývalé porodnice,
která již stavebně a hlavně
bezpečnostně nevyhovovala
požadavkům na moderní tvář
kampusu. Pokud půjde vše
tak, jak máme naplánované,
tak zhruba v polovině příštího
roku bychom rádi předali stavbu generálnímu dodavateli.
Nyní máme hotovou prováděcí
projektovou dokumentaci
a budeme ji připomínkovat
pro architektonickou kancelář
Pelčák&Partner. Do konce roku

chceme vypsat výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Zbývá vám čas na studenty
a vědeckou činnost?
Moc ho není. Ale čas na učení
si najdu stejně jako třeba pan
rektor a další kolegové, nevěnujeme se jen manažerským
povinnostem. Před několika
dny jsem byl celý den na ČVUT
jako předseda státnicové
komise na strojní fakultě. Také
se věnuji publikační a vědecké
činnosti, ve které pokračuji
ve výzkumu problematiky
broušení materiálů, kde jsem
nedávno získal evropský
patent na technologii broušení
hliníkových slitin. Současně
připravuji dva doktorandy.
Nyní i kandidujete na kandidátce ProKraj…
To je hlavně proto, že mě
oslovili lidé, kterých si vážím,
jako Vláďa Evan nebo Honza
Čaloun, u kterých jsem osobně
přesvědčen o jejich kvalitách,

pracovitosti a morálních
hodnotách. Chtěli využít mých
zkušeností v oblasti školství
a rozvoje regionu. Již nyní
působím v několika komisích
v Ústeckém kraji a problematiku regionálního rozvoje znám
velmi dobře. V oblasti školství
zase vím, kde jsou slabiny
vzdělávání v regionu, o jaké
absolventy mají zdejší firmy
zájem. Mnozí potřebují technicky a přírodovědně vzdělaní
absolventy, které u nás na
univerzitě vychováme. Jejich
počet však pro poptávku v Ústeckém kraji nestačí.
Chtěl byste se na kraji věnovat i jiné oblasti?
Primárně se chci soustředit na
regionální rozvoji, který navíc
zasahuje do mnoha oblastí a je
provázán s nejrůznějšími odvětvími. A samozřejmě školství.
Vzdělávání je klíčovou oblastí
regionálního rozvoje v rámci
řešení sociální problematiky,
která náš region trápí. pr
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Děti by měly sportovat, a ne
si jen hrát s počítačem a mobilem

Když vám před lety skončila
profesionální kariéra hokejisty, usadil jste se v Ústí. Proč?
Do Ústí sem se vrátil, protože
jsem se zde narodil a mám tu
všechny příbuzné. I když jsem
procestoval skoro celý svět,
působil v Rusku, Americe,
sedm let ve Finsku, tak jsme
stále s rodinou počítali s návratem domů, za svými kořeny.
V současné době působíte ve
Slovanu. Co obnáší vaše práce?
Jsem jednatel pro oblast sportu
a šéftrenér mládeže. Mám tedy

po sportovní stránce na starosti všechnu mládež.
Jak na tom je ústecký hokej?
Áčko se z nejhoršího dostalo
ven. Přebírali jsme hokej s obrovským dluhem, ale podařilo
se to za pomoci lidí, jako je
pan Hagan a firma Granette ve
spolupráci v Vláďou Evanem
a Jirkou Zdvořáčkem zvládnout. Nyní začíná třetí sezona
a předcházející dvě hodnotím
velmi kladně. První sezonu
jsme ve čtvrtfinále vypadli
s Chomutovem. Loni se nám
podařilo vyřadit Kladno a postoupit do semifinále. S roz-

Vedoucí kandidát KSČM pro volby
do Zastupitelstva Ústeckého kraje je

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje, starosta města Bíliny
ČÍSLO VOLEBNÍ STRANY

37

Oldřich Bubeníček je povoláním
novinář. Od roku 2012 je hejtmanem
Ústeckého kraje. Jeho zvolení
je svým způsobem historickou
událostí, protože je prvním
hejtmanem, komunistou, zvoleným po roce 1989.
V komunálních volbách dostal také důvěru ve svém
bydlišti Bílině a v roce 2014 se stal neuvolněným
starostou. Zastává rovněž funkci předsedy KV KSČM
Ústeckého kraje. Ústecký kraj dosáhl v končícím
čtyřletém období celou řadu mimořádných výsledků.
Například se podařilo dokončit naprostou většinu
projektů, podaných v rámci Regionálního operačního
programu Severozápad, který byl v předešlém
období postižen korupční aférou a dlouhou dobu
pozastaven. Největší zdravotnické zařízení Krajská
zdravotní, a.s., dokázala hospodařit s kladným
hospodářským výsledkem, přestože investice
a nákup nového zdravotnického vybavení i nadále
probíhá ve stejné intenzitě. Byly však vypovězeny
nevýhodné smlouvy a racionalizován provoz všech
zdravotnických zařízení sdružených v KZ, a.s. Kraj
zvládl pomoc obyvatelům při povodni, ozdobou
pak bylo připomenutí dvoustého výročí Bitvy
u Přestanova a Chlumce nebo Celostátní olympiáda
dětí a mládeže. Oldřich Bubeníček má přirozenou
autoritu a patří k oblíbeným politikům.
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počtem 13–14 milionů je to
takový hokejový zázrak. Je to
samozřejmě obtížné, protože
je to hlavně o penězích.
A mládež?
Snažíme se ji budovat tak, aby
zde byla extraliga mladšího
i staršího dorostu. Aby odtud
talentované děti neodcházely,
protože v minulosti jsme tu
ligy neměli a ony pak přecházely do Chomutova nebo
Litvínova.
Kromě hokeje se věnujete
politice. Co vás k tomu
motivuje?

Do senátu PČR kandiduje za KSČM

JUDr. Mgr. Stanislav Körner
VOLEBNÍ ČÍSLO

7

Stanislav Körner je bezpartijní,
pracuje na Krajském úřadě Ústeckého
kraje ve funkci vedoucího oddělení. Je
externím učitelem na UJEP. Okresní
organizace KSČM potvrdila Stanislava
Körnera do funkce kandidáta pro senátní volby. Ve volbách do Zastupitelstva města Ústí n. L. Stanislav Körner
kandidoval a byl zvolen. V důsledku možného střetu
zájmu však na funkci zastupitele musel rezignovat a na
jeho místo byl zařazen náhradník z naší kandidátky.
Pracuje však jako předseda Komise prevence kriminality
Rady města Ústí nad Labem. Je odborníkem v oblasti
bezpečnosti dopravy, byl vojákem z povolání a pracoval
na Ministerstvu vnitra odboru azylové politiky. Kandiduje ve volebním obvodě č. 31, okres Ústí n. L. a přidané
obce. Je ústeckým patriotem a příznivcem KSČM.

Jaká je vize té podpory
sportu?
Když půjdou do mládežnického
sportu peníze, budou mít kluby
větší možnosti ke sportování
přivést více dětí. Dnes jsou děti
fixované na sociální sítě a své
telefony a téměř nic nedělají.
Čím více dětí bude sportovat,
tím méně jich bude v centru
města fetovat a kouřit. A není
výjimkou vidět v centru Ústí na
lavičce kouřit dvanáctiletého
kluka. To je věc, která se mi
rozhodně nelíbí. pr

Kandidátku KSČM v okrese Ústí nad Labem vede

Pavel Vodseďálek

ČÍSLO VOLEBNÍ STRANY
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Pavel Vodseďálek patří ke zkušeným
komunálním politikům. Je dlouhodobým zastupitelem Statutárního města
Ústí nad Labem a několik volebních
období působil v zastupitelstvu
Neštěmic a Krásného Března. V krajských volbách v roce
2012 byl zvolen zastupitelem Ústeckého kraje a stal se
na čtyři roky předsedou Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Ústeckého kraje. A můžeme hodnotit, že
je předsedou úspěšným, protože také díky práci tohoto
výboru se většina příslušníků menšin v našem kraji cítí
dobře a mnozí z nich se zapojili do činností svých sdružení.
Ústecký kraj jde činnosti
menšin naproti a snaží se
je všestranně podporovat.

Dalšími kandidáty KSČM do zastupitelstva Ústeckého kraje jsou:
PaedDr. Petr Brázda, zastupitel Ústeckého kraje a člen Zastupitelstva města Ústí n.L.
Gabriela Hubáčková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zastupitelka Úst. kraje
Miloslav Buldra, zastupitel městského obvodu Ústí n.L. - Neštěmice
Josef Dyrynk, zastupitel městského obvodu Ústí n.L. město
Jan Janeček, zastupitel městského obvodu Ústí n.L. – město
František Minárik, zastupitel Statutárního města Ústí n.L a městského obvodu Ústí n.L. – město
Viktor Malinkovič, zastupitel, místostarosta městského obvodu Ústí n.L. – Střekov
Zdeněk Kuba
Jaroslav Slavík, zastupitel města Chlumce

ZVEME VÁS:
VYSTOUPENÍ
EVY A VAŠKA
30. 9. 2016
Ústí nad Labem
Lidické náměstí
13:30–14:30
v rámci krajského
předvolebního
shromáždění KSČM

MC2016283

Zlatý medailista z Nagana Jan
Čaloun aktivně působí v ústeckém hokeji, kde zdejším
hráčům předává své hokejové
zkušenosti. Je jedním z lidí, kterým se podařilo ústecký Slovan
postavit na nohy a zachránit
ho před krachem. Také by rád
dosáhl toho, aby se v regionu
více sport podporoval, hlavně
mládežnický, aby děti nekončily jen na ulici. I proto se
rozhodl kandidovat v krajských
volbách za hnutí ProKraj.

Já jsem především sportovec
a politika mne nikdy moc
neoslovovala. Ale vnímám lidi
kolem sebe, kteří se politice
intenzivně věnují, například
Jiřího Madara nebo primátorku Věru Nechybovou, a chtějí
zde v Ústí sportu pomoci. Já
bych rád pomohl jim. Protože
Ústí je krajské město a my tu
nemáme nejvyšší soutěž ani
hokeje ani fotbalu. Když město
nebude podporovat sporty, tak
se nikam neposuneme. Mluvím hlavně o mládežnických
sportech. Samospráva by měla
podporovat nábory do sportovních klubů. A nemyslím jen
hokej, fotbal nebo basketbal,
ale mluvím i o malých klubech
a všech sportech.
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Ústecký kraj si zaslouží lepší
zacházení, říká imunoložka
zdravotnictví od stolu. A kraj
musí být aktivní při jednáních
o smlouvách s pojišťovnami
a ministerstvem. Případně
musí sanovat některé potřeby
třeba z fondu kraje.

Lékařka Zdravotního ústavu se
sídlem v Ústí nad Labem Karola Haasová se rozhodla kandidovat v říjnových volbách
do krajského zastupitelstva
za hnutí ProKraj, protože jí
není lhostejné životní prostředí v regionu a jeho dopad na
zdraví zdejších obyvatel.
Proč jste se rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva?
Náš kraj si zaslouží lepší zacházení. Desetiletí byl jen drancován a plundrován ve prospěch
celé země a nic za to nedostával zpátky. Doly, chemičky, elektrárny… a výsledkem byly mrtvé Krušné hory, jedovaté Labe,
zaniklé obce, žluté mlhy a lidé,
kteří jsou nejnemocnější v celé
zemi. To se už nesmí opakovat.
Nikdy bych nepřipustila například dovoz kalů z Ostravska.
A abychom tady žili lépe, to si
musíme zařídit sami. Už jednou
jsem se do krajského zastupitelstva pokusila kandidovat, ale
o vlásek se to nepodařilo. Proto
to zkouším znovu. Moje postoje
se nezměnily.

Zabýváte se zdravotnictvím
a sociálními tématy. Lidé
v regionu jsou znepokojení
omezováním péče v regionálních nemocnicích, nedostatkem personálu.
To znepokojení chápu. Chtěla
bych, aby v každém cípu
našeho kraje byla dostupná
zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Nechci nekoncepční rušení
akutních lůžek, specializovaných oddělení a pracovišť
podle byrokratického diktátu
VZP, případně ministerstva

A jde-li o sociální oblast. Jak
si představujete ideální stav?
Velmi si vážím lidí, kteří se
starají o sociálně potřebné.
Ovšem nárůst neziskovek
nekoresponduje s nárůstem
sociálně vyloučených lokalit.
Nelze akceptovat, aby lidé,
kteří přes půl roku nemají
vodu, a s prominutím kálí si
přede dveřmi, jen docházeli
od jedné neziskovky ke druhé
a natahovali ruku, zneužívali
dobroty lidí a státu. Toto je
obchod s chudobou, tito lidé
musí konečně poznat, že se
o ně celý život nebude starat
stát a neziskovky, ale musí
uchopit život do svých rukou.
Tímto problémem je nutné
se konečně seriózně zabývat
a nejen pomáhat, ale je i právě
v zájmu potřebných jasně dát
najevo, že se musí o sebe umět
postarat sami. zu

a n k e ta
Co by měli řešit krajští politici
prioritně? Co očekáváte v programu
strany, kterou byste volil?
Petr Zajíček
32 let, servisní technik
Louny
Dostat velké prosperující
firmy do kraje a tím získat pracovní
místa.
Adéla Martináková
19 let, studentka
Teplice
Měli by řešit ve městech
bezpečnost a zajistit větší čistotu.
Konkrétně třeba v Teplicích u Červeného
kostela je s tímhle opravdu problém.
Anna Blažková
61 let, zaměstnaná
Žatec
Měli by řešit sociální
bydlení pro seniory.
Petr Šejnoha
26 let, obchodník
Ústí nad Labem
Vyřešení migrační krize,
kultura v našem městě, dokončení
koupaliště na Klíši.

Raška: Do kraje se musí vracet víc peněz
Přihlížet tomu, aby Ústecký
kraj byl jen energetickou
zásobárnou celé země a téměř
nic z toho neměl, už nadále
nechce exprimátor Děčína
a výkonný ředitel Severočeského sdružení obcí Vladislav
Raška. Proto se rozhodl kandidovat v říjnových krajských
volbách na kandidátce hnutí
ProKraj, které právě drancování regionu kritizuje. Poprvé
od svého vstupu do politiky
kandiduje Vladislav Raška za
jiné uskupení, že ODS.
Vraťme se o pár měsíců nazpátek. Byl jste výrazným
představitelem ODS v kraji
a viděno „z venku“ z čista jasna jste se po čtvrtstoletí rozhodl ODS opustit. Proč?
Měl jsem pocit personálního
zmaru uvnitř místní i krajské
organizace Občanské demokratické strany... Nedělal
jsem kolem svého odchodu
nějaký humbuk. Prostě jsem
nezaplatil členské příspěvky
a tím ukončil členství. Nikdy
jsem v žádné jiné politické
straně nebyl. Pamatuji doby
roku 89 – Sametová revoluce,
Občanské fórum, Občanské

hnutí, začátky Občanské demokratické aliance, Občanské
demokratické strany – a ani
jsem si neuvědomil, že už je to
25 let… A to poslední, co bych
chtěl, je se po takové dlouhé
pouti s ODS, o tu značku nějak
otírat. Myslím, že jsme sobě
byli vzájemně v dobrém i ve
špatném slova smyslu přínosem. Záleží na úhlu pohledu
každého, kdo za tím chce
cokoliv hledat.
Ptám se na to, protože
odchod z ODS mohl být
vnímán jako předzvěst ukončení vaší
politické kariéry.
A nyní jste se objevil
skoro na čele kandidátky jiného hnutí.
Proč se vracíte
do krajské
politiky na
kandidátce jiné
strany –
ProKraje?
Já se do
politiky
nevracím,
já v ní pořád jsem

z pohledu té komunální. Na
jedné straně dokončuji práci
spojenou s mandátem krajského zastupitele, a to konkrétně
s funkcí předsedy kontrolního
výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a na druhé straně
jsem zastupitelem ve statutárním městě Děčín ve stávajícím
volebním období 2014–2018.
O tom, kdo se vrátí či nikoliv
na krajské úrovni rozhodnou
voliči svými hlasy 7.–8. října.
Za politickou stranu ProKraj
kandiduji jako nezávislý
kandidát. Hlavním
důvodem proč jsem
začal podporovat
ProKraj v nadcházející kampani a volbách, včetně účasti
na kandidátní listině,
byla znalost většiny
lidí, kteří jsou zde
zastoupeni. Lidí,
které především
považuji za slušné
a charakterní,
lidí, kteří již ve
svých profesích
něčeho dosáhli
a přesto mají
zájem se veřejně angažovat.

Čeho vy osobně chcete ve
volbách dosáhnout?
Rád bych přispěl k úspěchu
a volbě kandidátů strany do
zastupitelstva Ústeckého kraje
a neskromně i v účasti na práci budoucí vládní koalice. Vím,
že je to pro některé více než
smělé a také si uvědomuji, že
v konkurenci 23 stran a hnutí
to bude velmi obtížné, ale ptala jste se na mojí představu,
že ano?
Ano... a co je podle vás
největším problémem
Ústeckého kraje?
Ten je definován v našem
volebním sloganu: Chceme
vyvést náš kraj ze stavu
neustálého opomíjení vládou. Náš kraj byl a je energetickou zásobárnou České
republiky a podobně. A jaká
je současnost: máme vysokou
nezaměstnanost, kriminalitu
a nízkou vzdělanost. Musíme
všichni, včetně našich poslanců a senátorů, vyvinou daleko
větší úsilí a iniciativu, aby
se do regionu vracelo daleko
více finančních prostředků na
jeho rozvoj než tak jak tomu je
doposud. pr
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Rád bych v politice nastolil fér jednání
některým nařčením, což jsem v minulosti nějak neřešil. V politice jsem nebyl
kovaný a stále musím sbírat nové a nové
zkušenosti. Rád bych v politice nastolil
nějaké férové jednání. Když se na něčem
někdo domluví, mělo by to platit. Nemusí
se to podepisovat, mělo by stačit slovo.
Snažím se to držet. A pokud se někdy
něco musí změnit, tak ti partneři jsou
první, za kterými jdu a řešíme to.

Před několika lety byl Lukáš Konečný nejznámějším českým boxerem, nyní je stejně
úspěšným trenérem mladých boxerů. Především jeho svěřenkyně jsou držitelkami
mistrovských pásů. Kromě toho se věnuje
i provozování restaurací a jako radní působí i v ústecké komunální politice.
Před třemi lety jste skončil kariéru
profesionálního boxera. Čemu se nyní
věnujete?
Profesionální kariéra boxera je těžká,
může skončit, protože se vám něco stane,
zraníte se nebo už nebudete mít výsledky,
proto jsem se na konec dlouho připravoval. Dělal jsem trenéra a začal provozovat
hospody, takže to nebylo nic, co by přišlo
rychle. Dále dělám trenéra v Praze, restaurace jsem již zainvestoval a hlavně se
rozjela trenérská kariéra v Ústí, kde mám
svěřenkyně Lucku Sedláčkovou, Fabianu Bytyqi a další. Nyní se zaměřuji na
aktivity s cílem, aby se profesionální box
v České republice pořádně rozeběhl.
Kromě toho jste radní v Ústí. Proč jste
se dal na politiku?
Ano jsem, bohužel rada v Ústí není nyní
funkční. S politikou jsem koketoval již
dlouhou dobu. Začal jsem samozřejmě
s kamarády v hospodě. Pak jsem si řekl,
že jedna věc je nadávat a druhá to zkusit.
Kandidoval jsem vícekrát, ale nikdy na

to nebyl moc čas. Ale na konci sportovní
kariéry přišla chvíle, kdy jsem měl více
času se do toho opřít. Po pravdě jsem příliš nepočítal s tím, že skončím na městě,
myslel jsem si, že budu na Severní Terase,
ale povedlo se obojí. Bere to velmi hodně
času a dostávám se do situací, které jsem
v politice ani neočekával.
V čem je motivace, že nyní kandidujete
i v krajských volbách za hnutí ProKraj?
V lidech, kteří mi dali hlasy. Nese to
s sebou i nepříjemné momenty, když se
musíte třeba v diskuzích bránit proti

Na co byste se chtěl soustředit?
Je toho více. Rozhodně se vyznám ve
sportu, tíží mě kriminalita. I když to může
znít populisticky, tak se mě dotýká i migrační problematika. Ze své podnikatelské
kariéry také vnímám, jak velké jsou u nás
odvody z toho, co vyděláte. Vadí mi, že
lidé, kteří poctivě pracují a odvádějí daně,
tak vydělávají na někoho, kdo pracovat
nechce.
Sporty podporují hlavně města,
máte nějakou vizi o zapojení kraje?
Určitě. Mělo by se jednat o podporu velkých akcí, které dělají regionu reklamu.
Ať už městu nebo kraji. Přitáhnou sem
známé sportovce, ale zároveň i spoustu
diváků. To má nejen ekonomický přínos,
ale i další efekt, že ti lidé se sem budou
vracet. Pár takových akcí zde již začíná.
Městu a kraji se proto vyplatí dát do toho
nějakou částku. zu

MC2016282

INZERCE

20

VOL B Y

září/říjen 2016

Čekají mě volby i obhajoba titulu

To jste začala jako malá holka?
Ne, do svých čtrnácti let jsem
zpívala a tancovala. Pak jsem
se ale dala na box.

Jak se můžete jako
boxerka uživit?
Díky tomu, že jsme
propojeni s německou
stájí, máme velmi dobré
podmínky. Sportem se tedy
uživím. Lepší tým a zázemí
jsem si v České republice ani
nemohla přát.

Proč jste se nyní
rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva
za ProKraj?
Na stejné kandidátce je i můj
trenér Lukáš
Konečný, kterého
vlastně následuji.
Vím, že mám nějaké fanoušky, především mezi
mladými lidmi. Ráda bych proto kolegům svojí kandidaturou
pomohla.

Vaším trenérem je Lukáš Konečný. Jak jste se k němu dostala?
On si vybral mě. Já jsem byla
v českém amatérském boxu
a on mě přemluvil, abych

Máte vyšší cíle?
Určitě boxovat o titul mistra
světa. Jsem nyní ve světovém
žebříčku ve své kategorii na
šestnáctém místě. Ráda bych se
dostala výše. Na to je třeba čas.

Kdyby jste se do zastupitelstva dostala, na jakou oblast
byste se ráda soustředila?
Určitě na sport, z tohoto prostředí pocházím. A možná na
oblast mládeže. pr

Mladá a úspěšná boxerka
Lucie Sedláčková z Děčína
již vybojovala titul mistryně
Evropy. Nyní se intenzivně
připravuje na jeho obhajobu.
Zároveň se ale zapojila i do
krajské politiky.

V Čechách není obvyklé, aby
dívka byla boxerkou, jak jste
se k tomu dostala?
Po pravdě jsem o tom, že bych
se postavila do ringu a boxovala, snila od malička a nakonec
se mi to splnilo.

V létě jste v Ústí nad Labem
obhájila titul mistryně
Evropy. Co váš čeká dále?
Obhájila jsem titul, ale příliš
jsem si nezaboxovala, protože
moje soupeřka se zranila. Nyní
mě v říjnu čeká další obhajoba,
tentokrát v Karlových Varech.
Ještě nevím, proti komu v ringu nastoupím, vše se zatím
domlouvá.

k němu vstoupila do
profesionální stáje.

Sportovci potřebují vytvořit podmínky pro studium
Za mnoha úspěchy ústeckých
plavců v posledních letech stojí trenér Roman Eckert. Kromě
toho, že se intenzivně věnuje
sportu, se ale aktivně angažuje i v politice. V komunální
a nyní míří i do krajské.
Jaká je současnost
ústeckého plavání?
Po rekonstrukci haly na Klíši
šlo plavání nahoru, protože
jsme již nemuseli jezdit do
Děčína nebo Lovosic. Velkou
novinkou je, že začaly spolupracovat oba ústecké kluby
– Městský plavecký klub a TJ
Chemička a vytvořili jsme
Ústeckou akademii plaveckých
sportů. V ní jsou plavci od
deseti let již sdílení. Oba kluby
měly kvalitní plavce a spojením
síla vzrostla. V létě jsme získali
deset titulů mistra republiky a tým mužů v celostátní
extralize, což je mistrovství ČR
družstev, obsadil šesté místo.
To je největší úspěch ústeckého
plavání v historii. Nyní děláme
nábory. V současnosti máme
300 členů a očekáváme další.

Jaký je zájem o plavání v Ústí?
Velký, rodiče chtějí, aby se děti
naučily plavat, aby neměly
strach z vody. Bereme děti již
od čtyř let. Ze začátku je to
oproti jiným i relativně levný
sport. Ale když začnete závodit, náklady vzrostou. Nejen
kvůli cestování, i závodní plavky jsou drahé. Dámské stojí od
čtyř do deseti tisíc, chlapecké
jsou o něco málo levnější. Brýle 1500. A těch plavek musíte
mít více.
Proč akademie? Naznačuje
to nějakou vizi?
Určitě, má to velký ohlas. Myslím si, že do budoucna to bude
tahák pro plavce z jiných klubů,

protože v Ústí máme velmi dobré podmínky, i když se nám nyní
zvýšily nájmy. Rádi bychom brzy
ve spolupráci s nějakou školou
rozjeli sportovní třídu. Asi ne
plnou plavců, ale dá se domluvit
třeba s florbalem a dalšími. Rádi
bychom se spojili i s nějakou
střední školou, gymnáziem, nejvhodnější by bylo v Jateční ulici,
kde bychom chtěli jednu sportovní třídu. Nejen proto, že hala
je poblíž. V Ústí a okolí je mnoho
sportovců z různých klubů, kteří
by chtěli studovat. A je třeba jim
vytvořit podmínky. A nakonec
i na UJEP. Protože talentovaní
sportovci jinak odchází za
studiem do jiných míst, třeba do
Prahy. My je zde naopak chceme
udržet a jiné sem přivést.
Nyní jste na krajské kandidátce hnutí ProKraj. Je to jeden
z kroků, jak toho dosáhnout?
Již jsem kandidoval v komunálních volbách za UFO, jehož
jsme zakladatelem. Šel jsme do
toho s tím, protože si myslím,
že pro sport je možné mnoho
udělat. Když vidím, jak sporty

v jiných městech vzkvétají, tak
je mi z toho smutno. Přitom
v Ústí máme kvalitní sportovce. Ale třeba Děčín, Žatec nebo
Chomutov dávají na sport více
než Ústí. Přitom jsme velké
město a peníze by měly jít
hlavně na děti, ze kterých pak
vychováváme reprezentanty.
Nejde jen o plavání, ale i hokej, fotbal, karate, basketbal
a další, které máme na velmi
dobré úrovni.
Máte i vizi krajského sportu?
Je to spíše na městech. Kraj by
mohl ale nějakým způsobem
podporovat či vytvářet dobré podmínky pro sportovce
z velkých klubů. Bylo by dobré,
kdyby kraj podporoval i pořádání velkých sportovních klání
v regionu, na úrovni mistrovství
republiky, ale i Evropy nebo
světa. Protože na takové závody
přijedou stovky, často i tisíce
lidé, nejen sportovci, ale i jejich
rodiny a fanoušci. Tím se naplní
hotely, restaurace a je to ta nejlepší prezentace. Ekonomicky
je to velmi výhodné. pr
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• stop zneužívaní dětí jako zdroje
příjmu • méně peněz lidem, kteří
nechtějí pracovat • podpory a daňové
výhody pro rodiny pracujících

Více kvalitní a dostupné zdravotní
péče na Ústecku a v republice

• zajištění obsazení ordinací praktickými
lékaři v obcích • stop plýtvání penězi
v Krajské zdravotní a.s.
• zajištění kvalitní zdravotní péče v
moderní nemocnici pro Ústecko

3

JIŘÍ MADAR
ÚSTECKÝ KANDIDÁT NA SENÁTORA

Jistota bezpečného domova

• více pravomocí městům a obcím pro řešení
bezpečnostních rizik v problémových lokalitách
• Odmítnutí plánů na umístění pobytových
zařízení pro migranty na Ústecku nebo v kraji

Vyšší důchody pro důstojný
život seniorů

• růst penzí na úroveň průměru zemí
Evropské unie • komunální i a republiková
podpora seniorských klubů, spolků
a komunit • programy výstavby bytů
a domů pro seniory s dostupnými službami

Peníze obcím pro rozvoj a
spokojenost obyvatel

• přerozdělení daňových výnosů ve
prospěch měst a obcí a pro rozvoj jejich
infrastruktury, vybavenosti a
volnočasových aktivit

MC2016338

Peníze a výhody pracujícím
a jejich rodinám
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více na www.zitusti.cz

V tajence najdete motto senátora Jaroslava Doubravy

Soutěž o kolo, notebook, mobil
a další atraktivní ceny pokračuje

22

Ústí nad Labem nebo na
e-mail kveta.rybarova@volny.cz.
Uzávěrka příjmu tajenek před
losováním je 27. září. Veřejné
losování a předání cen proběhne
30. září 2016 v 16.00 hodin v PC
centru Důlce 84 (bývalé Apollo).
Podrobné informace o losování
a předávání cen najdete v časopise Žít Ústí 5. října.
Dovolím si vás opět požádat o připojení několika vět
námětů či dotazů k zasílané tajence a při hlasování ve
volbách do senátu a krajského zastupitelstva vám přeji
šťastnou ruku.
	Váš senátor
Jaroslav Doubrava

Pokud nejste klienty RBP, stačí se zaregistrovat
do 30. 9. 2016 a od 01. 01. 2017 rozšířit
spokojenou rodinu našich pojištěnců a využívat
všechny výhody, které Vám pojišťovna nabízí.

MC2016292

Vážení čtenáři časopisu
Žít Ústí,
zahlcené mailové schránky vyluštěnými tajenkami, ale
také vašimi náměty, informacemi a slovy podpory prokázali, jak zapálení luštitelé
křížovek jste. Za podporu mé
obhajobě senátorského mandátu v říjnových volbách děkuji. Soutěž, vyhlášená v minulém vydání, dnes pokračuje
druhým kolem. Připomínám,
že deseti vylosovaným úspěšným luštitelům křížovek vydání 31. 8. a 21. 9. věnuji deset
zajímavých cen. Vylosovaní
výherci na místech prvním až
třetím získají kolo, notebook
a mobilní telefon.
V dnešní křížovce je ukryto
moje motto. Mohu napovědět, že jde o vyjádření pevného postoje a odvahy a držím
se ho po většinu svého života.
Chcete-li se soutěže zúčastnit a být v desítce vylosovaných výherců, zašlete tajenku
křížovky v časopisu Žít Ústí
buď poštovní cestou na adresu
kancelář senátora Jaroslava
Doubravy, Pařížská 19, 400 01
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Senátor Doubrava: Musíme vzít rozum do hrsti

Proč jste se rozhodl znovu kandidovat?
Podlehl jsem přesvědčování spousty lidí
ve svém okolí. Říkají mi, že jsem nejen
dlouholetým vedením obce prokázal
pracovitost, ale moje názory a práce je
v Senátu potřebná. Navíc mám i řadu rozpracovaných věcí, které bych rád dokončil, viz zákony, o kterých jsem se zmiňoval
v předešlém vydání.
Víte, kdysi jsem psal, že se řítíme stejnou cestou, jakou padl Řím, a jsem čím
dál víc přesvědčený o tom, že to tak je.
Na mých billboardech vidíte pád jednotlivých oborů, samozřejmě ten pád nevidím sám, a proto tam je velkým písmem
„Zastavme pád společně“. Vidím obrovské
nebezpečí, například v inkluzi ve VZDĚLÁNÍ s mnohem zaostalejšími dětmi. Někdy si právě podle dějin pádu Říma říkám, zda-li toto všechno není pácháno
úmyslně. Čím zaostalejší národ, tím lépe
se s ním dá manipulovat. S tím souvisí
KULTURA, TRADICE. Kolik dětí dnes ví
o našich velikánech v dějinách našeho
národa, kdo čte klasickou literaturu, kdo
si rád poslechne třeba dechovku, kdo se
zabývá naší historií? Vše jde do ústraní,
naopak se historie zkresluje a tím budoucí generace pomalu, ale jistě ztrácí svou
identitu. Mohu pokračovat dál. Co dnes
pro nás znamená RODINA. Tam, kde rodiče pracují a mají starost o to, jak splatit
hypotéky a vše potřebné k životu, tam to
společnost bere jako samozřejmost. Nikdo se jich nezeptá, zda na veškeré výdaje jim příjmy stačí. Kde je nějaká pomoc
zakládajícím rodinám a kde jsou jistoty, že bude na splácení hypoték, až třeba
mamina půjde na mateřskou dovolenou?
Každý nemá za zády bohaté rodiče s viditelnou podporou. Proto máme rodiny
pouze s jedním či dvěma dětmi. Nepotřebujeme „samce“ z jiných kultur na zvýšení porodnosti, jak je opěvovala herečka
Žilková. Potřebujeme vládu, která se bude
více starat o rodinu, o budoucí generace.
Bohužel, zelenou ale mají ti, kteří nepracují, nikdy nepracovali, a jak je vidět, ani
nebudou, protože by se jim snížily příjmy.
Tací mají plno dětí a těm se stát klaní. Vypadá to, že po desetiletí či staletí vládly
samé špatné vlády, kterým se nikdy nepodařilo tyto nepřizpůsobivé/, ve svých právech až moc přizpůsobivé, neznající slovo
povinnost/, začlenit do společnosti, až na
malé procento výjimek. BYDLENÍ – velká většina má byt pronajatý za neúměrné ceny. Vlastní si nemohou koupit, protože pracují na dobu určitou, tím se jim
sen o hypotéce vytratí. Jak je možné, že
když tito práce se štítící lidé „zdemolují“
pronajatý byt, nemusí ho dát do původního stavu či opravu plně uhradit i za cenu
různých exekucí, ale výjimku mají opět ti,
na které musíme ze svých daní přispívat.

Těm se samozřejmě dává byt náhradní
či ubytovna A nájemné? To zaplatí stát!
ZDRAVOTNICTVÍ, kde velké množství, zejména seniorů nemá na doplatky léků, ale
máme peníze na uprchlíky, aniž bychom
věděli, odkud a proč přicházejí. Nevěřím, že by státy, odkud migranti přichází, nás vzaly bez prokázání naší identity
pod svou ochranu, a už vůbec si nedovedu
představit, že tam někde někdo z nás přešel nelegálně jejich hranice. A hlavně nevěřím, že by se všichni naši chlapi sebrali
a utekli od svých rodin, postihnutých válkou, kamsi do neznáma, do bezpečí, ať se
doma s rodinou děje cokoli.

laxní přístup, který má premiér Bohuslav
Sobotka. A nejen to. Musí příliv migrantů kategoricky odmítnout i v Bruselu!
Bezvýhradně se musíme připojit, skutečně
připojit k ostatním zemím V4 a postupovat společně! Zas a znova říkám. Jestliže si
je sem pozvala Merklová, ať se o ně stará
a necpe je tam, kde o ně nestojí! Víte, že
posledního srpna schválila vláda vypsání
zakázky za 520,5 milionu korun na integraci 6000 imigrantů v letech 2017–2019?
Přitom není na léčení našich lidí! Ale
o tom jsem již mnohokrát psal. A to nemluvím o zabijácích, kteří mezi nimi přišli
připraveni kdykoli na kohosi pokyn nás
likvidovat, aby obsadili pro sebe Evropu.
Nechce se mi házet všechny uprchlíky
do jednoho pytle. Jsou mezi nimi i ti,
kteří opravdu potřebují pomoc.
Ano, chci pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Ale podívejte se, odkud sem
imigranti přicházejí. Nejsou to jen země,
kde se válčí. A také se podívejte, jací imigranti do Evropy přicházejí! Je zvláštní, že
se říká, že ti chudáci 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 přichází? To
jsou mladí kluci. Proč nebojují za svou
zemi ve válce? Vždyť v Sýrii se zbraní
chopily i ženy, aby svou zemi bránily. Další
zajímavost je, že jim, chudákům, ukradnou doklady, ale nechají balíky peněz
a také elektroniku. Divné, že?

Je toho plno, co nás většinu trápí! Potřebujeme společně vzít rozum do hrsti
a opět podporovat ty, pro které je normální pracovat, podporovat rodiny s dětmi,
seniory, prostě naše potřebné. Chraňme si
své hodnoty, které minulé generace vytvořily. Přestaňme trestat pracovité, a to jen
proto, že díky poslušnosti a příkazům EU
dáváme přednost těm nepracovitým, kteří
si dnes svá snad i víc než práva vykřičí.
Ano, chci prosazovat bezpečnost, spravedlnost, jistotu.
Ujišťuji vás, že se vždy postavím za to,
co je správné, i kdybych tam měl stát sám.
Jste jeden z nejhlasitějších odpůrců
přílivu uprchlíků do Evropy. Co vám
konkrétně vadí?
Že to nikdo neřeší. Do Evropy přichází
jiná kultura, nevzdělaní a co hůř nevzdělatelní lidé, lidé, kteří sami vykřikují, že
budou žít z soc. dávek, nebo krást a loupit.
O tom, že by chtěli pracovat, nechtějí ani
slyšet. Ostatně máme celou řadu příkladů, že žádné práce nejsou schopni. Vždyť
v médiích koluje celá řada jejich vyjádření, že přicházejí do Evropy za sociálními
dávkami. Vezměte si to logicky: Proč
nezůstávají u nás v České republice? Proč
směřují do Německa, Švédska? …protože
tam jsou vysoké sociální dávky. Znamená to, že si do Evropy pouštíme ty, kteří
přímo říkají, že budou žít z naší práce!
Proč bychom to měli trpět?! Naše vláda
by měla kategoricky odmítnout jakýkoli příliv imigrantů k nám, a ne mít ten

Také celkem drsně vystupujete proti
Romům…
Abychom si rozuměli: já nevystupuji proti
všem cikánům, ale jen proti těm, kteří se
štítí práce a jen natahují ruku a chtějí sociální dávky. Mezi cikány je celá řada slušných lidí, kterých si vážím a kteří pracují,
starají se o rodinu, posílají děti do škol…
Mimochodem například ve Švýcarsku
může rodič omluvit dítě ze školy jen jeden
den za celý školní rok. Všechno ostatní
musí mít potvrzené např. lékařem. A pokud ne, jde po rodičích úřad a mají velké
problémy. Proč to takto nemůže fungovat
u nás? Před převratem zde také platilo, že
pokud rodiče neposlali děti do škol, přišli
o dětské přídavky. Je tu další problém. Jak
je možné, že cikáni doslova a do písmene
zničí byt a nikdo je nenutí a nedonutí byt
opravit, nebo škody zaplatit?! Ne začnou
řádně řvát, jak bydlí, dostanou jiný a ničí
další. A teď, světe div se, stát přichází
s dotacemi na zlikvidování takto zničených domů. To si necháme postupně, při
rychlosti jejich množení se, zničit bytový
fond v celé republice a ještě jim za to
zaplatíme? Ne! Je na čase se i na tento
problém podívat. Bude to jedna z mých
priorit. A neřešit jen docházku jejich dětí
do škol. Pojďme kontrolovat jim pronajaté
byty. Poškodí li ho, musí opravit, nebo
opravu zaplatit. Neučiní li tak, nekompromisně vězení a rodinu z bytů vystěhovat
a neřešit kam. Prostě promarnili možnost
slušného bydlení, nezaslouží si jiné. Věřte,
že by si cikáni rozmysleli byty ničit. pr
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Ústecký senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) bude v říjnových volbách obhajovat svůj post. Chce v horní parlamentní
komoře dokončit rozdělanou práci, chce
se zasadit o přijetí zákonů, které budou
bičem pro lidi, kteří odmítají pracovat,
a hájit ty, kteří maximálně do sociálního
programu přispívají.
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NAŠE TVÁŘE
Ing. Vladislav Raška
ekonom, Děčín

MUDr. Vlastimil Woznica
lékař, Most

Květuše Hellmichová
ředitelka společnosti, Litvínov

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ing. František Padělek, genpor. v. v.
místostarosta, Roudnice n. L.

Ing. Vojtěch Čihař
sportovní manažer, Chomutov

Jaroslav Bouda
ředitel společnosti, Louny

Ing. Petr Tůma
manažer, Modlany

MUDr. Jiří Madar
lékař a ortoped, Ústí nad Labem

Ing. Jitka Nová
starostka, Měrunice

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ústecké fórum občanů

bez politické příslušnosti

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy, Děčín

Ing. Jiří Jaroš
technik, Klášterec nad Ohří

MUDr. Karola Haasová
lékařka, alergoložka, Ústí n. L.

Jan Greisiger
student, kickboxer, Žatec

Lukáš Konečný
sportovní manažer, Ústí n. L.

Lucie Sedláčková
studentka, boxerka, Děčín

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Jiří Patera
dopravní expert, Bílina

Ing. Eva Hajná
místostarostka, Třebenice

Bc. Lukáš Strouhal
ředitel provozu, Mariánské Radčice

Ing. arch. Mgr. Zuzana Šebestová
stavební technik, Kadaň

Ondřej Michálek
zástupce ředitele ZŠ, Děčín

Jan Čaloun
jednatel HC Slovan, Ústí n. L.

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ústecké fórum občanů

Mgr. Marek Holly
pedagog, Ústí nad Labem

Mgr. Martina Šenfeldrová
učitelka ZŠ, Libochovice

Bc. Jan Havlíček
manažer HC Děčín, Ludvíkovice

Jitka Hofmannová
trenérka fitness, Louny

Ing. Jana Kišová Bláhová
ekonom, Louny

Ing. Barbora Bažantová
starostka, Světec

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti
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PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

Ing. Věra Nechybová
primátorka, Ústí nad Labem

