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Galerie OKO
do 19/5 VýstaVa fOtOGrafií 

ludmily HájKOVé
20/5–30/6 

VýstaVa leOše KuKačKy 
a manželů fišerOVýcH: 
Ústecko ptačí perspektivou 
vernisáž je 20/5 od 1700 hodin

seVerOčesKá VědecKá KniHOVna
VýstaVy
do 6/5 nejKrásnější nárOdní 

parKy sVěta
do 6/5 VýstaVa eVy VáGnerOVé 

W. Churchilla 3 – vitríny
do 17/6 KniHa z ruKOu dětí 

výstava ve spolupráci se ZUŠ 
Neštěmice (W. Churchilla 3)

do 31/5 andsKé imprese 
výstava obrazů Zdeňka Kůse 
a šperků Silvie Marksové 
(pobočka Hornická)

do 31/5 rOK česKé Hudby 
výstava z fondu Hudebního 
oddělení – Smetana a Dvořák 
(W. Churchilla 3)

do 31/5 Karel plecHač – dOteKy 
HVězd – stíny V HOrácH 
výstava fotografií  
(W. Churchilla 3)

aKce (W. cHurcHilla 3)
5/5 1700 jaK se tOčí bludičKy 

promítání krátkometrážních filmů
6/5 1700 mlýneK táni Kindl- 

-nOVáKOVé / autorské čtení
7/5 1600 strOj času 

zábavný workshop na pokračo-
vání pro milovníky historie

12/5 1700 cHOrea academica ujep 
koncert smíšeného sboru 
pedagogické fakulty

14/5 1630 čte táta netáta plus 
VýtVarná dílna / ze své 
oblíbené knížky čte Vít Madron

15/5 1315–1545 
HaVe fun WitH Happy 
series /seminář ve spolupráci 
s Oxford University Press

19/5 1800 jarní KOncert 
s bel cantem 
oblíbené operní a operetní árie

23/5 1630 cesta KOlem eVrOpy 
V 8 říKačKácH

28/5 1600 čtenářsKý Klub 
Je ti 9–14 let a baví tě čtení? 
Přijď mezi nás

28/5 1700 dOteKy HVězd: 
stíny V HOrácH 
křest knihy Karla Plechače

uniVerzita j. e. purKyně
15/5–16/5 
KOlOKVium prVní sVětOVá VálKa 
a rOle němců V čecHácH 
Muzeum města Ústí nad Labem
17/5  900–1600 

den fascinace rOstlinam 
Za Válcovnou 8

30/5–8/6 VýstaVa KaKtusy 
a suKulenty / Za Válcovnou 8

dům Kultury
21/5 1930 VelKý HOlKy nepláčOu 

komedie Neila Simona
25/5 1700 eVa a VašeK 

známá hudební dvojice
10/5 1900 párty prO baculKy 

Dům kultury – malý sál
27/5 1930 KVartet / komedie humoru 

v podání Divadla bez zábradlí

nárOdní dům
7/5 2000 aleš bricHta 

host: kapela Dogmen

seVerOčesKé diVadlO
4/5 1500 ferda mraVenec 

představení pro děti, hraje 
Docela velké divadlo Litvínov

6/5 1000 ciKánsKé KOřeny/í 
zadáno pro školy

7/5 1900 růže z arGentiny 
prostě svěží opereta 
s vyrovnanou dávkou humoru

16/5 1900 tOsca / dramatická opera
18/5 1700 tOsca
20/5 1900 mOje Hra / komedie o životě, 

hraje Jiří Bartoška a další
22/5 1900 Každý rOK Ve stejnOu dObu 

hraje Divadlo bez zábradlí
23/5 1900 aida / jedno z vrcholných děl 

světové operní tvorby
25/5 1700 cO V deteKtiVce nebylO 

hraje Petr Nárožný a další
26/5 1900 labutí jezerO 

baletní klasika „na špičkách“ 
vyprávějící severskou legendu

27/5 1900 májOVý KOncert 
K rOKu česKé Hudby 
Dvořák, Janáček, Smetana

28/5 1800 slaVnOstní KOncert 
zuš eVy randOVé

30/5 1900 nabuccO / vášnivá a stále 
silná Verdiho hudba vypráví 
biblický příběh

31/5 1700 tanec, tanec 2014 
krajská přehlídka scénického tance

círKVicKá Kulturní spOlečnOst
17/5 1615 pěVecKý KOncert Věry 

pácHOVé a daniela 
matOušKa / klavírní doprovod 
Václav Krahulík 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

31/5 1615 duO dOlcissimO 
Petra Benešová – příčná flétna 
Hana Slámová – harfa 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

zOO
1/5  prVní máj V zOO
11/5  den mateK
17/5  pO liščí stOpě
24/5  Od pólu K pólu
31/5  dětsKý den V zOO

zuš eVy randOVé
7/5 1700 zuš eVy randOVé 

veřejný klavírní koncert
7/5 1700 KOncert žáKů 

HudebníHO Oddělení 
ul. Elišky Krásnohorské

21/5 1700 i. absOlVentsKý KOncert 
ul. Elišky Krásnohorské

21/5 1700 ii. absOlVentsKý KOncert 
ZUŠ Evy Randové

30/5 1700 pěVecKý KOncert žáKů 
Ľ. braunOVé 
ZUŠ Evy Randové

sKanzen zubrnice
10–11/5 jarmarK

muzeum
VýstaVy
do 4/5 VýstaVa Kreseb 

Ateliér II DDM
do 30/4 VýstaVa biblí
do 30/4 expOnát měsíce: 

krejčovská kamínka
do 8/6 indiáni seVerní ameriKy 

výstava o životě indiánů, 
které popisuje Karel May

do 8/6 pO stOpě Karla maye 
výstava dokumentuje tvorbu 
duchovního otce Vinnetoua

do 18/5 spOlečensKý žiVOt Hmyzu 
výstava přibližuje sociální 
chování příslušníků říše hmyzu

do 25/5 sKlO není jenOm slOVO 
vystaveny budou práce 
posluchačů ateliéru Sklo

do 30/9 anticKý sen / nejmodernější 
expozice antického sochařského 
umění v České republice

od 5/5 do 2/6 
VelKá VálKa fritze 
GÄrtnera / výstava grafických 
listů z díla ústeckého výtvarníka

do 1/1 2015 
dialOG s časem / nenechte si 
ujít zajímavou výstavu

od 1/5 do 30/5 
KOlem sVěta / výstava 
cestopisů a knih o cestování

od 1/5 do 2/6 
expOnát měsíce / fotografie 
z kostela sv. Materny, původně 
stával na Lidickém náměstí

aKce
2/5 1800 pO stOpě VinnetOua 

filmOVOu KrajinOu 
přednáška mayologa 
MUDr. Jiřího Rohlíčka

14/5 1800 májOVý KOncert / sborová 
tvorba skladatelů, úpravy 
lidových písní a populární hudby

22/5 1800 muzeum čte dětem 
četba pohádek pro děti s dalšími 
aktivitami na pohádkové příběhy

22/5 1800 jarní KOncert ústecKéHO 
dětsKéHO sbOru a HOstů 
sborový zpěv

23/5 od 1800 do 2400 
indiánsKá muzejní nOc 
Muzeum bude obsazeno indiány 
a bledými tvářemi

1900  indiánsKé taneční 
VystOupení v Císařském sále

2000  VystOupení s KOněm 
jedná se o ukázku přirozené 
komunikace s koněm

2100  indiánsKé taneční 
VystOupení v Císařském sále

2200  OHniVá sHOW s KOňmi
2300  autOGramiáda knihy herce 

Václava Vydry v Císařském sále
28/5  jazzOVý Večer V muzeu 

Jazzvitamin zahraje výběr 
nejslavnějších jazzových melodií

31/5  in cOncertO / výběr z děl 
F. Schuberta, M. Ravela, 
L. Janáčka, D. Modugna...

zámeK Krásné březnO
do 16/5 pOdstáVKOVý dům 

pOplOučničí / výstava

zámeK VelKé březnO
Květen až září: 1000 až 1800 
prohlídky denně mimo pondělí
3/5 800 O pOHár Hraběte cHOtKa 

XIII. ročník závodu autoveteránů
23/5 1800 nOc KOstelů / zahájení 

výstavy, která připomene 
velkobřezenskou kaply

31/5 900 KOšt Hraběte cHOtKa 
XVI. ročník prodejní výstavy vín, 
spojený s jejich ochutnávkou

Hrad střeKOV
4/5 1500 nedělní pOHádKy 

se sVáťOVým diVadlem 
vyprávění Ovčí babičky

prohlídky: 1/5–31/5 út.–ne. 930–1700 
30/4. st. a ne. 930–1600

24/5  bude hrad pro veřejnost uzavřen

fírOVa bašta
1/5  1000 až 2200 

prVOmájOVý festiVáleK 
11 kapel a 10 písničkářů

čajOVna u Vysmáty žáby
30/4  OslaVa 10. VýrOčí 

VzniKu čajOVny
18/5  1000 až 2000 

čajů fest / čaje, keramika, 
muzika, mňamky, přednášky...

exil – planet underGrOund
16/5  tHe plastic peOple 

Of tHe uniVerse 
Freygang, Slang for Drunk

mladá scéna
17/5 1500 KOcOur mOdrOOčKO 

poslední před prázdninami

mumie
2/5 2200 ducK tHe mainstream 

party v baru
3/5 2100 prOdaVač a létO 

křest LP Malý ráje
5/5 2000 VšecHny mOje děti 

dokument ČR, SK
10/5 2100 zWei Kessel buntes xiii. 

Kill The Dandies, Hising Fauna, 
Nauzea Orchestra

12/5 2000 pulp fictiOn: 
HistOrKy z pOdsVětí 
film v rámci Projektu 100

15/5 2100 astrOnautalis 
koncert v baru, US

19/5 2000 Vše je ztracenO / drama USA
26/5 2000 dVOjníK / drama UK

piVnice mOtOareál cHabařOVice
17/5  jam sessiOn
24/5  jam sessiOn
31/5  jam sessiOn

K a m  v y r a z i t  z a  z á b a v o u  n a  Ú s t e c K u

Tip Petra 
Berounského
Doporučuji navštívit ústecké 
muzeum. Je tam jedinečná 
výstava o severoamerických 
indiánech. A na ni navazuje 
další krásná výstava – Po 
stopě Karla Maye. Ta k nám 
přicestovala z Náprstkova 
muzea v Praze. První výsta-
va ukazuje život indiánů 
a návštěvníci uvidí třeba 
jejich kompletní výbavu týpí, 
věci denní potřeby, zbraně, 
posvátné předměty a dýmky. 
A dokonce i opravdický skalp 
z lidských vlasů. Nechybí ani 
vybavení vojáků, kavaleristů 
a osadníků, jejich zbraně: 
slavné opakovačky nebo 
kolty. Druhá výstava Po 
stopě Karla Maye je naopak 

ukázka, jak si spisovatel, 
který Ameriku viděl až skoro 
na konci vlastního života, in-
diány představoval. Výstava je 
věnována jak filmovému podá-
ní, tak i knižnímu. Je zde vidět 
spousta sběratelských před-
mětů ze slavné doby vzniku 
filmových mayovek z 60. let 
minulého století. Sám mám na 
výstavě svoji sbírku českých 
vydání knih Karla Maye zamě-
řených na Ameriku. Odhadem 
vlastním tak 60–70 % všech 
knih jeho vydaných v češtině. 
Ta nejstarší je z roku 1902.

A největším lákadlem na 
výstavě je originální stříbr-
ná puška Vinnetoua a med-
vědobijka Old Shatterhanda, 
obě zapůjčené z Muzea Karla 
Maye v Radebeulu. 

 Petr berounský, fotograf

K u l t u r o u

V knihovně pokřtí 
knihu Karla Plechače
Křest knihy Karla Plechače 
s názvem Doteky hvězd: 
Stíny v horách se bude 
konat 28. května od 17:00 
hodin v sále knihovny 
v Churchillově ulici.

Karel Plechač celý svůj ži-
vot věnoval krásám přírody 
a horolezectví. V průběhu 
své 61leté aktivní činnos-
ti se stal svědkem mnoha 
tragických událostí, kdy se 
účastnil záchranných akcí.

Celý příběh je osobním 
vyznáním autora, které-
ho láska k přírodě přivedla 
k horolezectví a fotografo-
vání. Kniha je doplněna fo-
tografiemi, které autor vy-
stavuje ve vestibulu.  zu

P o z v á n K a
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Milí
čtenáři,

přejeme vám hezké ráno či 
večer u magazínu ŽÍT Ústí. 
Budeme vás pravidelně 
informovat a trochu i bavit, 
nabídneme vám potřebný 
komunální servis, přehledy 
kulturních i společenských 
akcí, provedeme vás po 
ústeckých restauracích, 
budeme pátrat po nových 
pracovních a podnika-
telských příležitostech 
a představíme vám řadu 
osobností, jejichž život je 
spjatý s městem na Labi.

Některým z vás možná 
vrtá hlavou význam spojení 
slov ŽÍT a Ústí v názvu časo-
pisu. Jsme totiž přesvědčeni, 
že město nejsou jen panely, 
skla, automobily. Městem 
jsou pro nás i pestré komu-
nity lidí, velké i malé rodi-
ny, aktivní spolky, sportovní 
kluby. Takové město chce-
me spolu s vámi žít, to dob-
ré si hodně užít a to špatné 
ve zdraví přežít.

Přeji vám pohodu při čte-
ní magazínu a těším se za 
čtyři týdny opět u vás doma.

martina seewaldová, 
šéfredaktorka

Co vás v Ústí 
nejvíce trápí?

monika imbrušová, 45 let 
prodavačka, Ústí nad labem
„Ve městě je obecně málo 
kulturních akcí. Centrum 
je vylidněné.“

Jaroslava zavřelová, 60 let 
práce u policie, Ústí nad labem
„Kromě Fora je zde hrozně 
málo obchodů, samý 
Vietnamec a nic jiného.“

adéla Štajnerová, 19 let 
studentka, Ústí nad labem
„Ovzduší je tu hrozné, Setu- 
za a chemička mluví za vše.“

David Hajas, 21 let 
zaměstnaný, Ústí nad labem
Bydlím v Neštěmicích, kde 
máme problém se sociálně 
nepřizpůsobivými. Ovzduší 
také stojí za nic.“

Daniela marešová, 33 let 
Poradna pro integraci, Ústí nad labem
„Vadí mi korupce, problém 
s Činoherákem a šílený 
vzduch.“

s l o u P e Ka n K e t a

Žít Ústí, zpravodajský 
a servisní magazín 
pro oblast Ústecka. 
V nákladu 47.500 
výtisků je distribuován 
do schránek domácností 
prostřednictvím České 
pošty s.p. V nákladu 
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•	v roce 1999 byl vybrán mezi deset 
nejkrásnějších staveb světové 
architektury 90. let.

•	jeho rytina se dostala na známky 
České pošty

•	měl být pojistkou spojení se 
Střekovem při povodních, ale jeho 
nájezd se zaplavuje dříve než ten 
na most E. Beneše

m a r i á n s K ý  m o s t

Dostavba Mariánského 
mostu míří opět před soud
Ústí nad labem – Soudní spor o Ma-
riánský most nekončí. Město 
se dál soudí s firmou Hutní 
montáže o doplatek. Odvolací 
jednání u krajského soudu je 
naplánováno na 5. června. Proti 
rozsudku okresního soudu, který 
rozhodl, že město musí zaplatit 
183,9 milionu korun a úroky 
z prodlení, se město odvolalo.

Téměř 184 milionů chtěly 
Hutní montáže po městu za 
vícepráce. Celkem město za 
most, který se stavěl pět let 
a byl otevřený v roce 1998, vy-

dalo přes tři čtvrtě miliardy 
korun, což byl téměř dvojnáso-
bek původní ceny.  zu

Jednou to muselo přijít. Úspěšný profesionální boxer lukáš Konečný končí. ve Washing-
tonu se mu před pár dny sice nepodařilo překvapit favorita a s kariérou se rozloučil 
porážkou, přesto byl se svým posledním zápasem spokojený. v boji o titul mistra světa 
ve střední váze organizace Wbo prohrál ve Washingtonu s domácím Peter Quillinem na 
body 0:3. „skončil jsem kariéru a nikdy jsem nebyl na zemi. Jsem prostě frajer a hotovo,“ 
řekl s úsměvem boxer, který s rodinou žije v Ústí nad labem.  foto: archiv lukáše konečného

Úspěšný ústecký boxer končí

Regionální potraviny najdete 
na farmářských trzích
Ústí nad labem – Potraviny z regio-
nu přímo od pěstitelů a výrobců 
mohou Ústečané nakoupit na 
farmářských trzích. Ty se konají 
i v květnu na Mírovém náměstí. 
Organizátoři trhů zpřísnili kon-
troly prodávaného zboží. Cílem 
pořadatelů je podle Adama We-
bera z pořadatelského sdružení 
Český um – Artificum Bohemi-
cum udržet rozsah a kvalitu 
trhů nastavené v předchozích 
letech. „Začali jsme výrobce 
a pěstitele daleko více prověřo-
vat. Nyní ručíme za to, že zboží, 
které se objeví na našich trzích, 
pochází skutečně od prodejců,“ 
uvedl Weber.

Přibývá farmářů, kteří se do 
trhů zapojují. Kvalitních pro-
ducentů je však podle Webe-

ra omezený počet. „Dlouhodo-
bě pociťujeme, že chybí široká 
nabídka mléčných výrobků. 
Ale v Ústeckém kraji není žád-
ná mlékárna, která by chtěla 
jezdit prodávat na trhy v Ústí 
či Teplicích. Raději prodávají 
v Praze nebo jiným způsobem,“ 
řekl Weber. Ceny za regionál-
ní potraviny jsou obdobné jako 
na jiných trzích. Pro někte-
ré obyvatele Ústeckého kraje 
jsou však vysoké.  zu

 6. 5. 9:00 – 17:30
 13. 5. 9:00 – 17:30
 20. 5. 9:00 – 17:30
 27. 5. 9:00 – 17:30

F a r m á ř s K é  t r H y

www.facebook.com/zitusti.cz
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Geologové zkoumají sesuv na dálnici D8

Město investuje do cykloturistiky 4 miliony korun

Na pivním jarmarku se představí 25 pivovarů

Na kulturu radní 
posílají téměř milion

Ústecko – Průzkum sesutého 
svahu provádějí geologové na 
dálnici D8 u Prackovic. Trvat 
má do půlky května. Pak určí, 
jak by měl být zabezpečen 
svah, pod kterým má dálnice 
vést. Svah zavalil rozestavě-
nou dálnici loni 7. června po 
vydatných deštích.

Na sesuvu provedou geolo-

gové ze společnosti AZ Con-
sult dvanáct vrtů hlubokých 
15 až 55 metrů. Stanoví pak 
hloubku smykové plochy, pro-
bíhat bude i hydrologické 
a kartonážní měření. Zatím 
není jasné, zda se sesuv stá-

le pohybuje. Průzkum má stát 
dva miliony korun.

Dostavba dálnice D8 přes 
České středohoří se už něko-
likrát prodlužovala. Zatím po-
slední termín jejího dokončení 
je stanovený na rok 2016.  zu

Ústí nad labem – Ústečtí radní navýšili peněžní 
prostředky pro podporu rozvoje cyklistiky a zá-
zemí pro obyvatele používající kolo jako běžný 
dopravní prostředek. Svým „ano“ rozpočtovému 
opatření odboru dopravy a majetku uvolnili 
celkem čtyři miliony korun.

„Díky zlepšenému hospodaření města v loň-
ském roce jsme mohli na rozvoj cyklistiky uvol-

nit volné finanční prostředky a podívat se na 
cyklistiku ve městě komplexněji,“ řekl radní Pa-
vel Dlouhý.

Největší část finančních prostředků, 3,1 mi-
lionu korun, radní směrují na jednu z etap pro-
pojení Labské a Krušnohorské cyklotrasy, která 
vede podél Klíšského potoka za fotbalovým sta-
dionem a stánkem hokejistů.  zuTýden duševního 

zdraví dotane 130 tisíc
Ústí nad labem – Sto třiceti tisíci 
korunami se rozhodli podpořit 
ústečtí radní již 23. ročník 
Týdnů pro duševní zdraví.

Kulturně-humanitární pro-
jekt, jehož součástí jsou spo-
lečenská setkání, umělecké 
prezentace, kulturní vystou-
pení a diskuse o problematice 
duševně nemocných či jinak 
zdravotně handicapovaných, 
pořádá Fokus Labe. Letos pro-
bíhá od 10. září do 10. října.

Dotaci ještě musí schválit 
zastupitelstvo.  zu Ústí nad labem – Letošní již čtvrtý 

ročník Ústeckého pivního 
jarmarku malých a rodinných 
pivovarů se uskuteční 17. květ-
na od 9:00 do 22:00 hodin 
na Kostelním náměstí. Své 
produkty tu nabídne 25 pivo-
varů. Připravený je i kulturní 
program. Vstup je zdarma.

„Po otevření Pivovaru Hote-
lu Na Rychtě v roce 2010 jsme 
začali s našimi pivy jezdit na 
soutěže, abychom zjistili, jak 
si stojíme v konkurenci ostat-
ních pivovarů. Protože se nám 
soutěžení líbilo, rozhodli jsme 
se podobnou akci uspořádat 
i u nás v Ústí,“ uvedl ředitel 
Pivovaru Na Rychtě a duchov-
ní otec jarmarku Jiří Šťovíček. 
Záměrem bylo nabídnout ná-
vštěvníkům kvalitní produkty 
malých a rodinných pivova-
rů, vyráběné tradiční poctivou 
metodou bez následné filtrace 
a pasterizace.

„Pivní jarmark nabízí nejen 
soutěžení pivovarů o Máz v ka-
tegoriích světlý ležák, tmavý 
a polotmavý ležák, speciální 
a ochucená piva, ale také kva-
litní a bohatý kulturní program 
pro dospělé i děti,“ podotkl 
Šťovíček a dodal: „Program af-
terparty nebudeme zveřejňo-
vat, nechť je jako každý rok 
překvapením a třešničkou na 
dortu. Koná se po skončení 
hlavního programu jarmarku 
v Pivovaru Na Rychtě.“

Letos se přihlásilo už 25 pi-
vovarů a Ústečané budou moci 
ochutnat nejen česká, ale i ně-
mecká a belgická piva. Pořada-
telé očekávají, že jarmark na-
vštíví 20 tisíc lidí. „Bylo tomu 
tak v minulém ročníku. To z naší 
akce činí nejnavštěvovaněj-
ší podnik tohoto druhu v Ústec-
kém kraji. I proto chceme akci 
využít k podpoře nadačního fon-
du Plamínek naděje, který pod-
poruje nemocné a handicapova-
né děti,“ uvedl majitel Pivovaru 
Na Rychtě Martin Prachař. Ka-
ždý pivovar věnuje 50 haléřů 
z každého vytočeného piva do 
tohoto fondu. Více najdete na 
usteckypivnijarmark.cz  zu

Ústí nad labem – Na kulturní a spor-
tovní akce v Ústí nad Labem 
22. 4. radní uvolnili 980 700 
korun. Přes půl milionu korun 
si rozdělí dvacet subjektů na 
nejrůznější akce. Například 
Lenka Taussigová Kocmanová 
na Módní přehlídku na Laguně, 
Zdeněk Kymlička na akci Ústec-
ká forbínka, Sdružení Romano 
Jasnica na 10. ročník Různoba-
revného festivalu.

V grantovém řízení rada 
schválila 35 tisíc korun Taťáně 
Kindl Novákové na vydání po-
hádkové knížky pro děti a 50 
tisíc pro občanské sdružení 
Ústecká kulturní platforma ´98 
na výstavu Města, obce, osady 
a lidé severního Polabí.  zu

Ústí nad labem – Policie stíhá 
ústeckého primátora 
Víta Mandíka (na snímku)
a radního Josefa Macíka 
(oba ČSSD) kvůli poruše-
ní povinnosti při správě 
cizího majetku a zneužití pra-
vomoci úřední osoby. Policie 

také požádala sněmovnu 
o vydání k trestnímu 
stíhání poslankyně 
a ústecké radní Zuzany 
Kailové (ČSSD). Obvině-
ní mají souviset s pro-

jektem Vítání občánků, které 
pro město do loňského března 

organizovala společnost Daro-
thore. Primátor Mandík proti 
obvinění podal stížnost.

Městu podle policie vznikla 
škoda nejméně milion korun. 
Za uvedené jednání obviněným 
hrozí trest odnětí svobody v roz-
mezí od tří do deseti let.  zu

Policie stíhá primátora a radní za zneužití pravomoci

•	má spojit Prahu s podkrušnohorskou 
aglomerací a Saskem

•	o její trasu přes České středohoří 
se vedou už od 90. let spory

•	po obou objízdných trasách přes Ústí 
nad Labem a Teplice jezdí až 10 tisíc 
aut denně

D á l n i c e  D 8

Vladimír Mišík, Fleret, Bonifanti, Karel 
Kahovec, Viktor Sodoma, The Boom, 
Švejk & C. K. Šraml, Divadlo V Pytli, 
Koťata a další.

z   P r o g r a m u

zatím poslední termín dokončení D8 je naplánován na rok 2016. foto: mse

Pivní jarmark vloni navštívilo 20 tisíc lidí.

Alena Krejčová 
promítne své filmy

Ústí nad labem – Své nové 
dokumenty promítne Alena 
Krejčová 5. května od 17:00 
v Severočeské knihovně 
v Churchillově ulici. V rám-
ci pořadu vystoupí i hosté 
dokumentaristky. Uvidíte 
film S houslovým klíčem po 
kapsách o Janu Benešovi, 
Bludičku lásky o milence 
Karla Hynka Máchy a film 
Jak se točí bludičky. Ten 
získal Benáteckého Oskara 
a natočil jej Edvin Svoboda, 
kterého diváci v knihovně 
rovněž uvidí jako hosta.  zu

P o z v á n K a
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Na 1. máje se do Ústí 
chystají radikálové i policie

Traumacentrum 
čeká modernizace

Ústí nad labem – Ústeckou policii 
posílí 1. května kvůli pochodu 
stovek příznivců Dělnické 
strany sociální spravedlnosti 
(DSSS) městem jednotky z Li-
bereckého kraje či Prahy. Na 
akci podle policie zřejmě míří 
i fotbaloví chuligáni z Ostra-
vy a Polska; DSSS na svém 
facebookovém profilu avizuje 
účast německé krajně pravico-
vé strany NPD. Do Ústí zároveň 
pravděpodobně dorazí i ra-
dikální odpůrci ultrapravice, 
včetně anarchistů z Německa.

Policie očekává, že na mítink 
DSSS a jejích stoupenců přije-
de asi 500 lidí. Policie nasadí 
stovky lidí, včetně pořádko-
vých jednotek i antikonfliktní-
ho týmu. Trasa pochodu radi-

kálů má vést kolem ústeckých 
romských ghett například 
v Předlicích. Tam ohlásilo zá-
bor veřejného prostranství ob-
čanské sdružení Konexe, aby 
zabránilo střetu.

Na prvního máje v Ústí plá-
nují na veřejných prostran-
stvích akce i další politické 
strany.  zu

Ústecký kraj má nové webové stránky
Ústí nad labem – Nové webové stránky má Ústecký kraj. Součástí je 
i mobilní verze pro tablety a chytré telefony. „Vycházíme vstříc 
lidem zvyklým pracovat na moderních mobilních zařízeních. 
Stránky už změnu potřebovaly a věřím, že návštěvníci budou 
s novým vzhledem spokojeni,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. 
Kraj zaplatil za změnu stránek 298 tisíc korun. Průměrná měsíč-
ní návštěvnost je zhruba 30 tisíc přístupů.  zu

Ústí nad labem – O dotaci na 
modernizaci traumacentra 
ústecké nemocnice požádala 
Krajská zdravotní. Do obnovy 
může investovat až 92 milionů 
korun, většinu chce získat 
z operačního programu, který 
spadá pod ministerstvo zdra-
votnictví. „Výstupem projektu 
by mělo být pořízení zdravot-
nických přístrojů, zejména 
v oblasti transportu a resus-
citace pacientů,“ řekl mluvčí 
nemocnice Jiří Vondra. Ústecká 
Masarykova nemocnice má 
specializované traumatologic-
ké pracoviště a je spádovou pro 
těžké úrazy z celého kraje.  zu

Činoherák už získal 
přes tři čtvrtě milionu
Ústí nad labem – Na transparent-
ním účtu Činoheráku Ústí je už 
od lidí více než 750 tisíc korun. 
Nový divadelní spolek chce 
navázat na tradici Činoherního 
divadla. To končí poté, co se 
nedohodlo s městem na způso-
bu financování své činnosti. Do 
nového spolku přešel celý sou-
bor končícího divadla. Spolek 
už dříve oznámil, že se mu po-
vedlo získat práva a fundus na 
většinu představení končícího 
Činoherního divadla. Soubor by 
chtěl činnost obnovit už v po-
lovině května. Od září by měl 
hrát v budově někdejšího kina 
Hraničář v centru města.  zu

Vyhlídku Vysoký Ostrý město opraví
Ústecko – Oprava kovových 
částí, pokládka nové podlahy, 
umístění rozhledových map 
a informační tabule. To měla 
být nutná oprava vyhlídky 
Vysoký Ostrý na Ústecku, na 
kterou žádalo město dotaci 
v rámci programu Cíl 3 – přes- 
hraniční spolupráce. Dotaci 
město ale nezískalo.

Ústečtí radní však našli jiné 
zdroje, aby chátrající vyhlíd-
ku zachránili. Požádali o dotaci 

z programu Krajského úřadu Ús-
teckého kraje na obnovu pamá-
tek a z městského rozpočtu při-
dali potřebných 120 tisíc korun.

„Důležité je vyhlídku rych-
le opravit, aby sloužila svému 
účelu a lidé ji mohli opět bez-
pečně navštěvovat,“ uvedl rad-
ní Miroslav Král.

Kovová vyhlídka sloužila ve-
řejnosti od roku 1986. V roce 
2012 ji zcela zničili vandalové 
a sběrači kovů.  zu

Zahájení sezóny  
na Labské stezce

• kdy:  17. 5. 2014 od 11:00 do 18:00
• kde:  Cyklokemp Loděnice v Brné  
             a Cyklokemp pod Novým mostem v Děčíně
• cyklojízda s odměnami
• bohatý program pro rodiny s dětmi zaměřený na cykloturistiku
• možnost občerstvení po celý den
• vstupné zdarma

www.ceskestredohori.info/LS

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko,  
Tyršovo náměstí 68/5, 41201 Litoměřice

e-mail: info@ceskestredohori.info
telefon: 412 871 140, 412 871 141
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Máte zájem o pomoc  
při hledání zaměstnání?

Je Vám více jak padesát let?
Nabízíme komplexní podporu, 
rekvalifikace a dotovaná místa.
Neváhejte a účastněte se projektu s názvem

Po „50“ profesní kariéra nekončí
Zahájení III. cyklu, začátkem měsíce května 2014

Realizátor projektu: 
Centrum komunitní práce, o.s. Ústí nad Labem
Termín realizace projektu: 
1. května 2013 až 30. dubna 2015
Obsahem projektu je realizace komplexního poradenského, 
vzdělávacího a motivačního programu pro uchazeče 
o zaměstnání v Ústeckém kraji. Cílem je podpora motivace, 
kvalifikace, osobních a profesních předpokladů cílové skupiny 
tak, aby návrat na trh práce byl reálný. Úspěšnost organizace, 
v obdobných projektech je cca 60% zaměstnaných.
Cílová skupina projektu:
Uchazečky a uchazeči o zaměstnání, fyzické osoby starší 
50-ti let, kteří jsou v evidenci ÚP (jedná se o muže i ženy 
se základním a středním vzděláním).
Pokud máte zájem, tak neváhejte a volejte (stačí pouze 
prozvonit a my se Vám ozveme) nebo napište:
Michal Polesný, CKP ÚL, 
telefon: 603 879 688, e-mail: polesny@ckpul.cz
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I N Z E R C E

Pochod pravicových radikálů zažilo Ústí 
na jaře 2009. foto: mse
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Alergie: I faraon asi zemřel na anafylaktický šok

Maminky z Ústí mohou rodit ambulantně

Kvůli teplému počasí se letos 
začaly dříve ozývat alergie. 
Podle imunoložky Karoly 
Haasové z ústeckého Krajské-
ho zdravotního ústavu lidé na 
severu Čech trpí alergiemi více 
kvůli znečištěnému životnímu 
prostředí.

Proč alergiků v našem 
regionu stále přibývá?
Alergická onemocnění se řadí 
mezi takzvané civilizační cho-
roby, jejich nárůst je mimo ge-
netiku ovlivněn i prostředím, 
ve kterém žijeme, nebo tím, co 
jíme. Proto je tak vysoké pro-
cento alergiků v našem kraji, 
který se dlouhodobě potýká se 
znečištěným prostředím.

Zaznamenala vaše ordinace 
letos nápor alergiků?
Každopádně. Alergik musí 
o svoji nemoc „pečovat“. Musí 
mít na mysli, že geny opravit 

nejdou a s aler-
gií se může 
potýkat celoži-
votně. Bez léčby 
se příznaky 
alergie prohlu-
bují a neléčený 
alergik může 
získat i astma. 
Samostatnou 
kapitolou jsou 
pak potravinové 
alergie, kontakt-
ní alergie a aler-
gie na hmyzí 
bodnutí.

Existuje nějaká zaručená 
prevence na alergii?
Podstata alergických onemoc-
nění je taková, že imunitní sys-
tém se s chybným nastavením 
již rodí. Nerozezná, že alergen 
je běžnou součástí života, a ne 
nepřítel. Při kontaktu s alerge-
nem se tělo v podstatě začne 

bránit, bere ho jako nepřítele, 
který nás ohrožuje, a začne 
proti němu bojovat. Prevence 
neexistuje, geny nelze opravit.

Dá se alergie i vyléčit?
Alergická onemocnění jsou 
nejspíše stará jako samo lid-
stvo. Zjistilo se například při 

zkoumání mumie egyptského 
faraona, že zemřel nejspíše na 
anafylaktický šok po bodnutí 
vosou nebo včelou. S predis-
pozicí k alergiím se rodí-
me, a proto je tak těžké ji léčit. 
Jediná známá léčba spočívá 
v letitém podávání alergenu, 
na který alergii máme, aby si 
na něj imunitní systém „zvykl“. 
Zcela ji vyléčit nelze, predispo-
zice zůstává vždy.

V čem je ústecký zdravotní 
ústav výjimečný, pokud jde 
o léčbu alergií, oproti jiným 
zařízením?
Alergií se už léta v rámci 
zdravotního ústavu zabývá 
Centrum imunologie a mik-
robiologie. Poskytuje nejen 
diagnostický servis, ale i léčbu 
příznaků alergie a takzvanou 
alergenovou imunoterapii, kte-
rá je jedinou možnou léčbou 
alergie.  ms

Za ambulantními porody, které letos nově 
zavedla roudnická porodnice, mohou jezdit i pa-
cientky z Ústí nad Labem. Uvedl to spolumajitel 
Podřipské nemocnice Jakub Zavoral.

Ambulantní porody v praxi znamenají, že 
budoucí maminky dorazí před porodem do po-
rodnice, porodí a po několika hodinách mohou 
i s miminkem odejít domů. „V posledních letech 
roste počet maminek, které se rozhodnou z růz-
ných důvodů rodit doma, což přeci jen před-
stavuje riziko komplikací, které se v domácích 
podmínkách mohou řešit buď velmi obtížně, 
anebo vůbec ne,“ řekl Zavoral. Ambulantní po-
rod je jakýsi kompromis mezi porodem doma 
a hospitalizací. „Na jedné straně se eliminuje 
několikadenní pobyt v nemocnici, maminka je 
ve svém známém domácím prostředí ještě týž 
den, ale zároveň jde o nesrovnatelně bezpečněj-

ší variantu porodu, kdy maminka nemusí mít 
takový strach z možných porodních komplika-
cí a poruch porodní adaptace novorozence,“ 
upřesnil.

„Před nástupem do nemocnice je dobré mít 
s sebou písemný souhlas pediatra s předčas- 
ným převzetím dítěte do jeho péče,“ podotkl 
spolumajitel nemocnice. O novinku je podle  
něj velký zájem.

Ministerstvo zdravotnictví ambulantní poro-
dy v Roudnici schválilo od ledna. I přesto Česká 
neonatologická společnost nadále doporučuje 
hospitalizaci novorozence spolu s matkou ales-
poň do 72 hodin od porodu, a to z důvodu mož-
né manifestace různých patologických stavů, 
které se nejlépe a nejrychleji řeší na odborném 
pracovišti. Více informací najdete na webu ne-
mocnice: www.pnsp.cz.  pn

Hezké počasí láká ven všech-
ny sportovce, ať už cyklisty, 
turisty nebo in-line bruslaře.

Jaké jsou nejčastější úrazy 
v souvislosti s cykloturisti-
kou a sportováním na jaře? 
Jaké nejhorší případy z praxe 
jste zažil?
Za poslední roky se počet úra-
zů na kolech výrazně snížil. 
Je to hlavně díky používání 
ochranných helem a dle mě 
i rozvojem cyklostezek, kde 
cyklisté nepřijdou do kontak-
tu s automobily.

Nejhorší úrazy byly a jsou 
srážky cyklisty s automobily, ty 

končí nejhoršími poraněními.
Nejčastějšími úrazy na kole 

jsou otřesy mozku nebo pora-
nění krční páteře, tzv. asfalto-
vé lišeje, tedy odřeniny, tržné 
rány, poranění kloubů, svalů 
a různé typy zlomenin.

Třeba pro in-line brusle jsou 
typické a hodně časté zlo-
meniny zápěstí. Při větších 
poraněních je samozřejmos-
tí ihned navštívit nemocnici 
a nechat se odborně ošetřit.

Zastavím se u banálního po-
ranění –  oděrky. Je potřeba je 
nepodcenit, jelikož jsou zne-
čištěny nečistotami ze silnic 
a mohou být dokonce konta-

minovány různými mikroor-
ganismy. Proto, aby nevznikly 
závažnější komplikace, je nut-
no je důkladně omýt a vyde-
zinfikovat. Nadále je sledovat, 
a pokud by červenaly a přida-
ly se i teploty, tak ihned na-
vštívit lékaře.

Nejčastější příčinou pádů 
je asi nepozornost a přeceně-
ní vlastních sil. Proto je fakt 
dobré se na jízdu soustředit, 
nepřeceňovat své schopnos-

ti a nejezdit riskantně hlav-
ně v zatáčkách. Viděl jsem již 
mnoho poranění, ať akutních 
nebo trvalých následků, ale 
co mnou vždy nejvíce otřese, 
jsou poranění dětí na kole.

Proto bych chtěl na závěr 
apelovat na rodiče. Dávejte 
na děti při jízdě na kole po-
zor. Pokud je vezete na sedát-
ku, na nosiči nebo na štangli, 
vždy použijte pevné opěrky 
pro nohy. Poranění vzniklé 
strčením nohy do drátů kola 
je velice nepříjemné a hlavně 
zbytečné.  muDr. Jiří madar
 
Ortopedická ambulance
Klinika tornero s.r.o.
rembrandtova 382/6, Ústí nad labem
www.tornero-ul.cz

Úrazů na kolech ubývá
P o r a D n a

Nemocnice dostaly 
51 monitorů dechu
Dětská oddě-
lení v ústecké 
Masarykově 
nemocnici 
a v nemocni-
cích v Tepli-
cích a Mostě získala 51 nových 
Apnea monitorů za necelých 
126 tisíc korun. Přístroje slouží 
k monitorování dechu a jako 
prevence syndromu náhlého 
úmrtí u novorozenců. Prostřed-
nictvím Nadace Křižovatka 
věnovaly nemocnicím nové Ap-
nea monitory společnosti RWE 
Energie, Nadace Naše Dítě, 
Elektrizace železnic a Česká 
spořitelna.  zu
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Pneumatiky se v Hrbovicích zplyňovat nebudou

Na směny pracuje 
přes milion Čechů
Ve směnných provozech pra-
cuje v Česku asi 28 procent 
zaměstnanců, což je 1,11 mi-
lionu lidí. V rámci Evropské 
unie Česko patří k zemím 
s nejvyšším podílem těch, 
kdo pracují na směny. 
V osmadvacítce je na páté 
příčce. Nejvíc zaměstnanců 
ve směnném provozu je ve 
zpracovatelském průmyslu. 
Nejčastěji na směny pracují 
lidé do 25 let. V Ústeckém 
kraji pracuje na směny asi 
36 procent lidí.  zu

Pracovní úrazy: 
zemřelo už 19 lidí
Státní úřad inspekce práce 
evidoval v prvním čtvrt-
letí letošního roku 10 248 
pracovních úrazů, což je 
o deset procent méně než 
vloni touhle dobou. Zemře-
lo při nich 19 lidí, o sedm 
méně než v roce 2013. 
Inspektoři úřadu provedli 
v prvním čtvrtletí 7749 
kontrol u zaměstnavatelů. 
Udělili pokuty za 109 milio-
nů korun.  zu

Provoz na zplyňování pneuma-
tik společnost Rosetinor Green 
Energy Group v Hrbovicích 
nepostaví. Proti investici, kte-
rá měla přinést 35 pracovních 
míst přímo a dalších 20 míst 
v navazujících službách, se 
bouřili ekologičtí aktivisté. Po-
dle zástupce investora Martina 
Prachaře se společnost rozhod-
la investici v Ústí nerealizovat.

Proč jste ustoupili od projektu?
My jsme od projektu neustou-
pili. Provoz, který jsme za 
cca 150 milionů korun chtěli 
vybudovat v Hrbovicích na 
územním plánem určené prů-
myslové ploše, přemístíme do 
jiného regionu. Je to moderní 
a ekologický provoz, technolo-
gie budoucnosti, která je velmi 
malá a efektivní – nezabere víc 
místa než benzinová pumpa. 
Technologie, která ekologicky 
přeměňuje odpad na využitel-
né produkty, z nichž se posléze 
vyrobí elektrická energie. 
Nejde o žádnou spalovnu 
a podobně.

Kam provoz přemístíte?
Rozhodli jsme se, že do této 

technologie budeme inves-
tovat jinde, kde si budou jak 
samotné investice, tak vytvo-
řených nových pracovních 
míst vážit. Také jsem nechtěl, 
aby se odborná debata o mo-
derní a ekologické likvidaci 
odpadů zvrtla 
před komunál-
ními volbami 
v zástupné 
téma a odvá-
děla pozornost 
od skutečných 
problémů v Ústí 
nad Labem, 
potažmo v Chabařovicích. 
Nové místo konkrétně zatím 
nebudeme specifikovat.

Říkáte ekologický provoz, ale 
označení spalovna jste se ne-
zbavili.
Je to úsměvné, ale nezbavili, 
i když to spalovna skutečně 
není. Ani být nemůže, protože 
se tam nic nespaluje. Tedy kro-
mě plynu v kogeneraci, ale to 
by pak byla spalovnou každá 
plynová kogenerace, tedy na-
příklad každé auto jezdící na 
LPG. Žijeme ale v dynamické 
době, kde zkratky, nálepkování 

a zjednodušené pojmenování 
problému jsou běžné.

Víte, Ústí nad Labem je můj 
domov. Narodil jsem se tady, 
vystudoval, podnikám a za-
městnávám zde desítky lidí. 
Žije tady moje rodina a vyrůs-

tají moje tři 
malé děti. Nikdy 
bych nepřispěl 
k tomu, aby se 
život zdejších 
obyvatel zhoršo-
val. Kdo mě zná, 
ví, že nejsem 
blázen, abych 

v lokalitě, kde je životní pro-
středí už desítky let extrémně 
zatěžováno, chtěl stavět pro-
voz, který by ho dále zatěžoval, 
naopak.

Jakou roli ve vašem rozhod-
nutí sehrály protesty akti-
vistů?
Protesty skutečných občan-
ských sdružení považuji za 
naprosto legitimní a velmi pro-
spěšné. Také si všimněte, že 
zavedená ekologická občanská 
sdružení vedla kvalifikovanou 
a odbornou diskusi s minimál-
ně neutrálním postojem. Proti 

nám tak ve skutečnosti žádní 
ekologičtí aktivisté nebojovali.

Objevily se ale i webové 
stránky proti spalovně.
Ten web vyloženě lhal. Proti 
tomu jsme se i ve spolupráci 
s právníky ohradili a správci 
web alespoň částečně upravili.

Zjistili jsme, že za rádoby ob-
čanským sdružením napada-
jícím naši investici se ve sku-
tečnosti schovávají členové 
jedné politické strany. Z naše-
ho projektu si začali dělat téma 
do komunálních voleb, téma 
osobního zájmu a prospěchu. 
A tomu já odmítám asistovat 
a sekundovat. Je úsměvné, jak 
je jejich počínání v příkrém 
rozporu s vlastním politickým 
programem plným frází o eko-
logii, podpoře nových tech-
nologií, o přilákání investorů, 
podpoře podnikání, vytvoření 
nových pracovních míst...  zu

•	zplyňovna v Hrbovicích měla 
přinést 35 pracovních míst

•	dalších 20 v navazujících službách
•	většinově šlo o dělnické profese

P r a c o v n Í  m Í s t a

AGC znovu zapálil pec. Vzniklo 80 nových míst

O dotaci na nová místa lze žádat do 15. května

Dvoumiliardová investice, 
která umožní rozšířit výrobu 
plochého skla pro automobilo-
vý průmysl v Teplicích, přinese 
80 nových pracovních míst. Po 
téměř dvouroční rekonstrukci 
společnost AGC Flat Glass 
Czech, která je opakovaně 
vyhlašována nejlepším zaměst-
navatelem v Ústeckém kraji, 
opět zapálila v Řetenicích 
hořáky na výrobní lince R1.

„Rekonstrukce linky R1 nám 
umožní další zvýšení výroby 
plochého skla pro automobilo-
vý průmysl, po němž neustále 
roste poptávka. Tato investi-
ce patří k největším v rámci 
skupiny AGC. Jsme hrdí na to, 
že se uskutečnila právě v Čes-
ké republice,“ řekl Pavel Šedl-
bauer, viceprezident AGC Flat 
Glass Europe. Kapacita linky je 

500 tun skla denně.
Zrekonstruovaná linka, 

která je jednou ze tří v závo-
dě v Řetenicích, bude jedním 
z nejmodernějších zařízení 
svého druhu ve sklářském 
odvětví.

AGC Group investovala v Čes-
ku do svých závodů na výrobu 
skla už více než 20 miliard ko-
run. V současné době probíhá 
také rozšíření závodu AGC Au-
tomotive v Chudeřicích za více 
než 100 milionů korun.  zu

aGc flat Glass czech
•	ve svých kmenových 

závodech zaměstnává 984 
zaměstnanců

•	největší dceřiná společnost 
AGC Automotive Czech 
zaměstnává 1726 lidí

•	pravidelně se umisťuje 
v první desítce nejlépe hod-
nocených společností v zemi 
a v roce 2010 a 2011 byla 
vyhlášena nejlepším 
zaměstnavatelem ČR

a g c

zapálení hořáků v řetenicích se zúčastnili (zprava) 
Jan mík, Hironobu yamamichi, Pavel Šedlbauer, 
Jiří Kurčík a Jiří Jangl. foto: agc

Na vytvoření nových pracovních míst v Ústec-
kém kraji může stát rozdělit až 100 milionů 
korun. Dotaci může získat krajská samospráva, 
obce či malí a střední podnikatelé. Nové místo 
musí zaměstnavatel zachovat nejméně tři roky.

Program vyhlásilo ministerstvo pro místní 
rozvoj a žádosti lze posílat do 15. května.

V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší ne-
zaměstnanost v Česku. V březnu činila 11,7 pro-
centa. Bez práce bylo 66 951 lidí. Všech sedm 

okresů kraje se vešlo do první dvacítky regionů 
s nejvyšším podílem nezaměstnaných. Na Ús-
tecku hledá práci přes 10,5 tisíce lidí.

Úřady práce poskytují zaměstnavatelům 
v případě vytvoření dotovaného pracovního 
místa 10 000 Kč měsíčně po dobu devíti měsí-
ců. Podmínkou je zaměstnat uchazeče evido-
vaného na úřadu práce, který patří do skupiny 
uchazečů do 25 let nebo nad 55 let či více než 
pět měsíců v evidenci anebo s péčí o dítě.  zu

„Kdo mě zná, ví, že nejsem 
blázen, abych v lokalitě, 
kde je životní prostředí 
už desítky let extrémně 
zatěžováno, chtěl stavět 
provoz, který by životní 
prostředí dále zatěžoval.“

P r a c Í
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David Deyl: Kdyby byla dáln ice, neodstěhoval bych se

martina seewaldová

Co je nového ve tvém životě 
vyjma toho, že chystáš nové 
album?
Moc se toho nezměnilo… 
(smích). A žiji teď dokonče-
ním třetího alba, které bude 
celé o melodice s velkým 
orchestrem, s krásnými texty, 
které vypovídají naše životní 
příběhy. Našel jsem žánr, který 
je mému srdci nejbližší a ve 
kterém se cítím skvěle. Je to 
classical crossover, ve kterém 
využiji klasické pěvecké vzdě-
lání a ve kterém komponuji 
nejvíce uvolněně.

A co lásky? Je nějaká na ob-
zoru?
Lásku mám stále stejnou, je to 
přece hudba, se kterou mám 
intimní dennodenní vztah 
(smích).

Tvé písničky lámou dívčí srd-
ce, tak v čem je problém?
Problém není v ničem. Já miluji 
a doufám, že i já jsem milován 
(smích).

Přestěhoval ses z Chlumce do 
Prahy. Je nutné, aby lidé, kte-
ří se pohybují v hudební bran-
ži, byli v centru dění, tedy 
v Praze?
Myslím si, že není důležité 
bydlet v Praze, ale mě k tomu 
donutila logistika a stále ne-
dokončená dálnice D8. Kdyby 
byla dokončená, klidně bych 
zůstal v mém rodném Chlumci, 
kde to mám moc rád.

Chybí ti Ústí a Chlumec?
Chybí a moc, a ještě více přá-
telé. Jsem s nimi ale ve spojení 
přes sociální sítě, tak aspoň 
máme nějaký kontakt.

Co máš vlastně na Ústí,  
potažmo Chlumci máš rád?
Příroda je zde nádherná a vzpo-
mínky, které mám z dětství na 
různá místa, mají pro mě ma-
gickou přitažlivost. Chlumec 
je krásné, čisté město, kde se 
lidem dobře žije. V Ústí je vý-
borná pedagogická fakulta, má 
alma mater, kam rád chodím 

za přáteli na děkanát a katedru 
hudební výchovy. Pokud mám 
nějaký zdravotní problém, tak 
využiji výborné péče ústecké 
nemocnice.

Studoval ji na ústecké uni-
verzitě hudební výchovu pro 
střední, základní a základ-
ní umělecké školy. Neláká 
tě učit a objevovat mladé ta-
lenty?
Být dobrým učitelem je ná-
ročné na přípravu. A po-
kud chceš žáky, studenty 
zaujmout, musíš jim dát 
vždy něco víc, než je 
standard. Když jsem učil 
na ZŠ Chlumec hudební 
výchovu, bavilo mě nosit 
do hodin písně, sklad-
by, které byly blízké 
žákům, poslouchali 
je v rádiu, na iPadu, 
v telefonu. Naučil 
jsem se je přesně po-
dle originálu a pak 
zpívala celá třída. 
Cítil jsem, že je to 
baví, a to bylo pro 
mě motivující. 
Samozřejmě 
jsme probírali 
i dějiny hudby 
a základní teorii, 
to už je ale bavi-
lo méně.

Ještě stále spo-
lupracuješ s uni-
verzitou? Pokud 
se nemýlím, měl si 
jakýsi projekt zpí-
vání na školách…
Ano spolupracuji 
a vždy budu. Na kated-
ře jsou výborní teore-
tici, ale zároveň i muzi-
kanti. V současné době 
úzce spolupracuji s Václa-
vem Krahulíkem, který se 
podle mne narodil v klavíru, 
jinak si jeho virtuozitu na 
druhou nedokážu vysvětlit.

Když jsme u objevování ta-
lentů, jak vnímáš televizní 
soutěže jako X Factor nebo 
Hlas…, kde talenty hledají?

Idol dívčích srdcí, zpěvák David Deyl, finišuje 
s přípravou svého třetího alba. To vyjde 
v září. Prý bude výjimečné. Když jsme se před 
pěti lety potkali poprvé, vyšlo mu debutové 
album Hlavolam, byl na startu své kariéry, 
žil v Chlumci a byl svobodný.

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zr o z H o v o r
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David Deyl: Kdyby byla dáln ice, neodstěhoval bych se

Nejsem příznivcem těchto 
soutěží, důvody jsou složité 
a komplikované na stručnou 
a rychlou odpověď. Je to určitá 
šance pro lidi, kteří nemají 
kontakty ani peníze na svá 
první dema. Je to dobrá rekla-
ma, ale jen po dobu, kdy jste 
na obrazovce. Po skončení 
soutěže je velmi těžké udržet 
si pozornost médií v takové 
míře.

Takže by ses do takové  
soutěže nepřihlásil?
Nepřihlásil, protože bych na to 
neměl sebevědomí, jít před ně-
jako porotu a obhajovat před 
ní, co umím. Je to pak taky 
hodně o štěstí a sympatii.

Ty jsi svou pěveckou kariéru 
odstartoval v dětském sou-
boru Koťata, kterému šéfuje 
tvoje maminka. Bylo tedy pře-
dem jasné, že prostě budeš 
Kotě?

Nejdříve jsem byl Mourek 
a pak až Kotě (smích). Po prav-
dě řečeno jsem moc nevystu-
poval, protože jsem zlobil a na-
rušoval běh koncertů. Museli 
mě vždy vyvést do zákulisí.

A honila tě maminka do zpí-
vání a klavíru, nebo jsi to dě-
lal dobrovolně a rád?
Táta mě honil, abych cvičil 
na piano, a maminka zase na 
hodiny zpěvu. Je pravda, že to 
zabralo spoustu času, ale dnes 
jsem rodičům vděčný za vše.

Dá se říct, že nebýt Mourků 
a Koťat, nebyl by dnes 
David Deyl?
To nevím určitě, ale získal 
jsem s Koťaty velké zkušenosti 
na pódiu a zkoušel jsem si tak 
i kontakt s publikem.

Zazpíváš si ještě nyní 
s Koťaty?
Zpívám pravidelně na Vánoč-
ním koncertě. A pokud to vy-
jde, tak i na Chlumeckém létě.

Poprvé jsem tvé jméno zazna-
menala asi před šesti lety. 
Jakýsi David Deyl byl před-
skokanem koncertu Jamese 
Blunta. Jak ses k tomu dostal?
Zpívat před takovou hvězdou, 
jako je James Blunt, byla vý-
zva. Zařídila mi to Iva Mile-
rová, nynější ředitelka mého 
vydavatelství Supraphon. 
Poslala mé nahrávky Bluntovu 
managementu a ten souhlasil, 
že si před ním zahraji. 

Byl jsem v situaci, kdy mě 
nikdo neznal a mé písně už 
vůbec ne. A teď jsem měl 
předstoupit před plnou halu 
lidí a začít je bavit… Naštěstí 
jsem to zvládl a ohlasy byly 
velmi pozitivní. Na základě 
toho jsem podepsal smlouvu 
na vydání debutového alba 
Hlavolam.

Který moment ve své kariéře 
považuješ za zlomový? Tento?
Na zlomový moment čekám 
a věřím, že přijde s novým 
albem, na kterém pracuji 
již rok a půl!

Jak moc je důležité v téhle 
branži narazit na správné 
lidi?
Každý umělec potřebuje tým 
lidí, který mu poskytne full 
servis, aby se mohl soustředit 
jen na svou hudbu. Bez tohoto 
týmu je to velmi těžké. Já 
jsem v současné době hýčkán 
týmem profesionálů ze Supra-
phonu v čele s již zmiňovanou 
Ivou Milerovou.

Býváš srovnáván s Tomá-
šem Klusem, Markem Ztrace-
ným… Pomáhá to, nebo 
naopak škodí?
Na to nedokážu odpovědět.

Máš mezi pěveckými 
konkurenty kamarády? 
Jde to vůbec?
Mezi mé dobré kamarády patří 
Xindl X, Monika Absolonová, 
Marcus Tran. Přátelství mezi 

umělci je myslím normální 
jako v jiné branži. Takže je to 
zcela individuální věc.

Spolupracoval jsi s Karlem 
Gottem, Helenou Vondráčko-
vou… Jaké to je pohybovat se 
vedle takových zpěváckých 
legend české pop-music?
Helena Vondráčková je úžasná 
zpěvačka a během 70 společ-
ných koncertů jsem poznal, 
že je i dobrý člověk se srdcem 
na správném místě. Vždy je 
usměvavá a pozitivně nala-
děná. To samé platí u Mistra 
Karla Gotta. Je to člověk s kos-
mickou energií a hlasem od 
Boha. Vždy se rád fanouškům 
podepíše a věnuje jim svůj 
drahocenný čas a tím je pro 
mě Karel velkým vzorem.

Máš nějaké rituály před 
koncertem nebo třeba 
talismany?
Vždy se rozezpívávám a hodi-
nu před koncertem se začínám 
koncentrovat.

Plánuješ letos koncert  
v Ústí nebo v Teplicích?
Samostatný koncert asi ne, ale 
nějaké vystoupení určitě ano.

Jakou muziku vlastně 
posloucháš? Stále vede 
One Republic?
V současné době u mě vede 
žánr classical crossover. Po-
slouchám Laru Fabian, Il Divo 
nebo výborného Kanaďana 
Codyho Kareyho. 

Číslo: 24

Jídlo: brokolice

Interpret: 
Lara Fabian

Kniha: 
4 dohody

Politik: 
politiku nemám 
čas ani chuť 
sledovat

Citát, krédo: 
Co tě nezabije, 
to tě posílí.

Zpěvák a textař David Deyl se 
narodil 26. 12. 1984 v Ústí nad La-
bem. V roce 2009 vydal debutové 
album Hlavolam a v roce 2011 
album Zásah. Stal se objevem 
roku na TV Óčko v roce 2009 
a o rok později zpěvákem roku. 
Vystudoval ústeckou Univerzitu 
Jana Evangelisty Purkyně. 
Je svobodný.

David Deyl
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Cyklistickou sezonu na Labské 
stezce otevře slavnost v Loděnici

Nejstarší člence ústeckého fitness Contours je 77 let

Program zaměřený na aktivní 
trávení volného času, soutěže, 
kvízy s tématem cykloturistiky, 
nafukovací atrakce a odměny 
pro soutěživé děti v areálu 
Cyklokempu Loděnice zahájí 
letošní cyklistickou sezonu na 
Labské cyklostezce. V Brné, 
na samotném břehu Labe, se 
v sobotu 17. května v 11 hodin 
sjedou vyznavači spojení kola 
a přírody. Návštěvníci akce bu-
dou mít možnost občerstvit se 
po celý den v areálu cyklokem-
pu, pro děti bude přichystáno 
divadelní představení souboru 
Krabice Teplice, soutěžní cyk-
lomalování, ukázky vodních 
sportů, živí poníci a koně a dal-
ší atrakce, to vše s hudebním 
doprovodem. „Zveme cyklisty 
i pěší do našeho cyklokempu. 
Otevírání Labské stezky je 
celodenní akce, která je určena 
zejména pro rodiny s dětmi. 
Vstupné je zdarma,“ uvedl 
spolumajitel kempu Martin 
Prachař (na snímku dole).

Historie Cyklokempu Lodě-
nice sahá do roku 1963, kdy 
byl 13. září objekt zkolaudován 
jako rekreační středisko. Po 
většinu času patřil areál Čes-

kým loděnicím, 
které zde ve- 
dle neveřejného 
kempu provozo-
valy oddíl vod-
ních sportů za-
měřený na kajaky a vodní lyže. 
V roce 2013 jej noví majitelé 
změnili na veřejný cyklokemp 
a rekreační středisko Loděnice. 
Pro svou ideální polohu přímo 
u řeky Labe a na Labské cyklo-
stezce je zaměřen převážně na 
cyklisty a cykloturisty, vhodný 
je pro turisty, sportovce nebo 
jako místo pro aktivní odpoči-
nek s přáteli a pro rodiny s dět-
mi. „Budujeme i přístaviště, 
kde mohou zakotvit i středně 
velké lodě,“ dodal Prachař.

V cyklokempu je možné se 
i ubytovat. Nabízí možnost sta-
nování, ale i chatky a pokoje.

V areálu najdete řadu mož-
ností pro využití volného času, 
jako například hřiště na volej-
bal, velké dětské hřiště, ping- 
-pong, posezení u 2 ohnišť, gril 

a novou udír-
nu. V kempu 
jsou nové spr-
chy s teplou vo-
dou, WC, pitná 
voda. Cyklis-

té mají možnost úschovy kol, 
mytí i základní servis. Pro ná-
vštěvníky a hosty jsou k dispo-
zici mapy a informace o zají-
mavostech z okolí a doplňkový 
sortiment jako základní hygie-
nické potřeby apod.

Na dvou venkovních tera-
sách s kapacitou až 180 míst 
a restaurací s 30 místy se ná-
vštěvníci mohou občerstvit. 
V nabídce jsou studené chu-
ťovky, párek v rohlíku, hranol-
ky, toasty a sladkosti pro děti 
i dospělé a k pití studené i tep-
lé nealko nápoje a v Loděnici 
čepují pivo Bernard. Připravují 
po dohodě i teplá jídla, pohoš-
tění pro skupiny a rauty. Pro-
story jsou k dispozici na pro-
nájem pro svatby a firemní či 
soukromé akce.  zu

Pravidelně čtyřikrát v týdnu 
navštěvuje ústecké fitness Con-
tours. Nic neobvyklého, kdyby 
paní Zdeňka nebyla v 77 letech 
nejstarší členkou studia. Pro-
fesí operátorka ve výpočetním 
středisku je už nyní na penzi 
a nedokáže si představit, že by 
pravidelný pohyb vynechala.

Co vás přivedlo do Contours?
Chodila jsem okolo výlohy a ta 

mě lákala. Inspiroval mě obrá-
zek, a tak jsem otevřela dveře 
a objednala jsem se na úvodní 
hodinu.

Co vás přesvědčilo, že toto 
cvičení je to pravé?
V nedávné době jsem v Ústí 
nad Labem vyzkoušela dvě 
posilovny, ale chyběl mi tam 
pocit poklidu a pohody. Také 
jsem se nedočkala osobního 
přístupu a srdečnosti, jakou 
zažívám zde. Všechny trenérky 
tu dělají pro klientky maxi-
mum, a to se mi líbí. Pro mě 
je to příjemné fitness s péčí.

Cvičila jste předtím?
Dříve jsem cvičila, pak ovšem 
přišly zdravotní potíže, plí-
živě se mi zvyšovala váha až 
o 18 kg. Pak jsem zkoušela 
cvičit doma, ale to víte, moc mě 
to nebavilo. Člověk se nedonutí 
a pak vynechá. Nakonec začalo 

hledání alternativy a nyní 
chodím do Contours a cítím se 
po zdravotní stránce skvěle. Vě-
řím, že vliv na to má i cvičení.

Jakou roli ve vašem životě 
hraje sport a aktivní 
životní styl?
Od mládí jsem závodně hrála 
ping-pong a plavala. K tomu 
jsem ještě zvládala další sporty, 
například volejbal, veslování, 
gymnastiku. Sportuji celý život.

Cítíte nějaké zlepšení  
po pravidelných cvičeních 
v Contours?
Cítím se výborně po těle. Mám 
posílenou psychiku, zvýšené 
sebevědomí, prostě se cítím 
báječně a jsem na cvičení už 
zdravě závislá. Nějaké kilo 
je dole a například obléknu 
kabát, který mi nebyl, dopnu 
kozačky přes lýtka. Efekt je 
vidět a chválí mě i přátelé.

Hlídáte si také jídelníček?
Hlídám si jídelníček dlouho-
době, ale občas si zahřeším. 
Musím si někdy udělat radost 
nějakou dobrotou.

Doporučila byste Contours 
kamarádkám?
Já doporučuji fitness Contours 
stále, přítelkyním, které jsou 
dokonce i mladší než já, ale 
většině je líto vydat finance za 
cvičení. Mají rády svůj klid a po-
hodlí. Mnohé dost kouří, a tak 
jim radím, že peníze můžou vy-
dat i na sebe a prospěšněji.  pž

Paní zdeňka s hlavní trenérkou ústeckého 
contours Petrou Žebrovou. foto: contours

 

Streetballový 
turnaj ve 
Všebořicích
Již třetí ročník streetballového 
turnaje se uskuteční 6. června od 
10 hodin na venkovním parkovišti 
obchodního centra Všebořice.
soutěžit mohou týmy 
ve třech kategoriích:
•	 ZŠ – do 15 let 

(cca od 10 do 12 hodin)
•	 SŠ – 15–18 let 

(cca od 12 do 14 hodin)
•	 Dospělí (cca od 14 do 16 hodin)
Registrace týmů bude probíhat vždy 
na místě hodinu před začátkem dané 
věkové kategorie. Startovné se neplatí. 
Rozlosování a hrací systém turnaje 
bude určen až na místě na základě 
počtu přihlášených družstev.
Pro všechny účastníky bude zajištěno 
drobné občerstvení a pitný režim 
zdarma.
Přihlášky a případné dotazy je možné 
zasílat do 31. 5. 2014 na e-mail 
antoninpistecky@bkusti.cz.
přihlášky musí obsahovat:
•	 Jméno týmu a věkovou kategorii
•	 Jméno a datum narození 

3–4 členů družstva
•	 Telefon a e-mail na kontaktní 

osobu týmu
Pro první 3 týmy v každé věkové 
kategorii budou připraveny věcné 
ceny.
V rámci doprovodného programu 
se můžete těšit na exhibiční utkání 
hráčů A týmů mužů, vystoupí také 
Basta Cheerleaders.
Více informací získáte také 
na www.bkusti.cz 
a www.vseborice.cz.  pr

P o z v á n K a

Začíná ve Štětí, vede přes Roudnici, 
Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, 
Ústí nad Labem, Děčín a končí v Dolním 
Žlebu. Odtud pokračuje do Německa.

l a b s K á  c y K l o s t e z K a

TÝDEN ZDARMA
platnost do 30. 6. 2014 

tel.: 702 072 120 
www.contours.cz/usti
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Šéfkuchař Rychty: Pohlreichovi děkuji
Restaurace s minipivovarem 
Na Rychtě finišuje s novým 
jídelním lístkem. Jeho hlavním 
strůjcem je šéfkuchař Jan 
Heřmánek. V gastronomii se 
pohybuje už dvacet let a zlom 
v jeho profesní kariéře přišel 
při dvanáctileté práci na 
postu hlavního šéfkuchaře 
v konceptu restaurací Potrefe-
ná husa.

Jak jste se dostal do restaura-
ce Na Rychtě?
Omylem. Moje pracovní náplň 
mě posouvá všude možně po 
republice. Před dvaceti lety 
jsem se přiženil do Ústí. Když 
vznikala restaurace Na Rychtě, 
oslovil mě spolumajitel Martin 
Prachař. Pro mě bylo příjemné, 
že člověk, který má finance 
a vizi, se nebojí obklopit lidmi, 
kteří tomu rozumějí.

Kde jste pracoval předtím?
Pracuji pro řadu společností 
a mojí hlavní pracovní náplní 
je šéfkuchař Potrefených hus. 
Teď se to ale pomalu převa-
žuje, protože mi spolupráce 
s Rychtou vyhovuje.

Jaké jídlo je Na Rychtě 
nejžádanější?
Jídelníček je už od začátku 
postavený na české kuchyni, 
na jídlech k pivu. Ale aby to 
nebylo o vepřových kolenech 
a žebrech, což má kterákoliv 
jiná hospoda, udělali jsme pár 
jídel neotřelých. Asi největším 
hitem je hovězí žebro v ci-
bulovo-česnekovém základu 
s rozpečeným chlebem, hořčicí 
a křenem. Druhým nejprodáva-
nějším jídlem je burger.

Proč jste Na Rychtě zrušili 
přes oběd minutková jídla?
Většina zákazníků, kteří k nám 
chodí na obědy, odběhne z prá-
ce a má na oběd třicet minut. 
A když si pár lidí objednalo 

minutky, výdej jídel nebyl ply-
nulý. Očekávali jsme od toho, 
že se zrychlí výdej hotových 
jídel, že rychleji obsloužíme 
zákazníka, on bude spokoje-
ný, že se rychle najedl. Pokud 
někdo minutku chce, máme 
v denní nabídce obědů tip 
šéfkuchaře.

Byl jste někde v zahraničí 
na zkušené?
Byl jsem v Itálii, v Rakousku, 
v Německu.

Kde vám to nejvíc dalo?
Nejvíc asi v Německu, protože to 
bylo čerstvě po revoluci. Nebyl 
jsem zatížený českou gastrono-
mií a zvyklostmi, které tady byly. 
Když jsem studoval na hotelov-
ce, byla revoluce a v roce 1992, 
když jsem odmaturoval, jsem šel 

hned ven. Dalo mi to hodně, ote-
vřelo oči – německá preciznost. 
S odstupem času vím, že to byla 
škola k nezaplacení.

A která kuchyně je pro vás 
nej? Která vám chutná?
Každá má svoje, ale jako Čech 
nedám dopustit na českou 

kuchyni. Máme výbornou 
gastronomii a v období první 
republiky jsme patřili mezi 
špičku va světě. I Francouzi se 
od nás učili a naši šéfkuchaři 
byli žádaní po celém světě. Pak 
ale přišla doba komunismu 
a my jsme se tady učili smažit 
řízek a dělat kuře s broskví. 
Teď se vracíme ke kořenům.

V Německu mají tradiční klo-
básu se zelím, co máme my?

Bratwurst mit Curry Sauce je 
tam pořád underground. To 
se dá říct i u nás o smaženém 
sýru. Česká kuchyně není jen 
o něm, máme spoustu dobrých 
jídel. Rozumím tomu, proč 
ho Němci nebo Poláci u nás 
jedí, protože jejich kuchyně to 
opravdu nezná.

Proč ho lidé mají rádi?
Znají ho, mají k němu důvěru 
a je považovaný za levné jídlo. 
Všichni chtějí smažený sýr za 
60 korun a nikomu to nepřijde 
divné. Když mám řízek z kýty, 
tak chápu, že je to maso, a ak-
ceptuji cenu 120 korun. Málo-
který host ale akceptuje to, že 
nejlevnější eidam, ze kterého 
smažák mohu udělat, stojí 
120 korun za kilo a vepřové 
koupím za 80 korun. Nemám 
problém připravovat smažený 
sýr, nicméně potom musí stát 
140 korun, a to už zákazník 
nebude akceptovat.

Není pro kuchaře obtížné 
chodit do restaurací jako zá-
kazník, když ví, jak to chodí? 
Třeba tady v Ústí?
Nemůžu říct, že by v Ústí 
nebyly dobré restaurace, na 
druhou stranu nebudu tvrdit, 
že úroveň gastronomie je tady 
na vysoké úrovni. Ty dobré 
restaurace ve městě se dají 
spočítat na prstech jedné ruky.

Jsou lidé více obezřetní na 
to, co si dají k jídlu? Přispěly 
k tomu pořady typu Ano, šéfe?
Pokaždé, když se potkám se 
Zdeňkem Pohlreichem, děkuji 
mu za to, že tyhle pořady 
vznikly. Lidé začali vnímat, že 
když je hospoda plná k prask-
nutí, že to neznamená, že vy-
dělává, a to, že by člověk měl 
brát návštěvu v restauraci jako 
službu a požadovat za adekvát-
ní peníze adekvátní hodnotu 
té služby.  ms

Bohemia fast food na Rondelu
Obědy bez čekání, levně a zdravě, v pohodlí a se snadným parkováním

Akce týdne: V pátek 2. 5. mají děti ve všebořickém fast foodu 40% slevu na oběd.

Fast Food najdete v moderně zrekonstruovaných prostorách na Rondelu ve Všebořicích, Masarykova 633/318. V blízkosti je autobusová 
zastávka a neomezená možnost parkování . Pokrmy zde připravují dle tradičních českých receptur bez chemických dochucovadel 
a separátů. Ochotný personál vám jídlo s sebou zabalí do krabiček. Nechybějí čerstvé, ochucené saláty a domácí dezerty s kávou. 

Provozní doba: snídaně 7:00–10:00, obědy 10:00–15:00.
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Hovězí žebro v cibulovém základu
ingredience: Hovězí žebra, sádlo, sůl, česnek, 
cibule, křen, hořčice, příloha: chléb
postup: Nejprve si očistíme, osušíme a naporcujeme 
hovězí žebra, která hodně prosolíme a necháme 
odležet. Na sádle si dotmava orestujeme nahrubo 
nasekanou cibuli s celými stroužky česneku a do 
hotového základu přidáme kousky hovězích žeber. 
V konvektomatu nebo holdomatu pečeme při 90 °C 
cca 12 hodin. Servírujeme s výpekem, hořčicí, čerstvě 
strouhaným křenem a rozpečeným chlebem.
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mariánský most bude na pamětní minci. Vyjde v edici Zlatá mince 5000 Kč z cyklu 
Mosty České republiky na podzim 2015. Měla by mít průměr 28 milimetrů a vážit 
15,55 gramu. Bude vydána v limitním nákladu 25 tisíc kusů. Mariánský most je jeden 
z nejmodernějších mostů v Česku. Byl postavený v roce 1995. Je tvořen zavěšenou 
konstrukcí na dvou 60 metrů vysokých pylonech, z nichž jednostranně vybíhá po dvakrát 
15 lanech nesoucích 179 metrů dlouhou mostovku.

tramvajový provoz 
byl v Ústí nad Labem zahájen v sobotu 
1. července 1899. Cestující v tu dobu 
mohli využít dvě linky. První vedla 
z Předlic přes Hlavní poštu (dnes 
Divadlo) do Krásného Března a druhá 
spojovala Hlavní poštu s Klíšským 
mostem (dnes Šaldova).

architekturu paláce zdar 
na Mírovém náměstí ocenil Klub Za sta-
rou Prahu v anketě o Nejlepší novostavbu 
v historickém prostředí. Osobité dílo ar-
chitektů Jana Jehlíka a Ivana Reimanna 
získalo před čtyřmi lety druhé místo. Styl 
budovy prý připomíná berlínskou architek-
turu dvacátých let minulého století, napří-
klad svými zakulacenými rohy.
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antonín macek: nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)
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Tanečníci z Ústí ovládli 
Kamenického medvěda

Mladí ústečtí karatisté přivezli 18 medailí

V soutěži Kamenický medvěd 
2014 bodovali mladí tanečníci 
z Tanečního klubu Life. Ten 
vznikl v roce 2013 při školním 
klubu ZŠ Vojnovičova Ústí nad 
Labem.

Děti se v klubu učí tančit ve 
stylu disco dance, show dance 
a street dance. V klubu tančí 
děti všech věkových katego-
rií od minidětí až po středo-
školáky.

Klub čeká řada soutěží, 
ale nejvíce se těší na soutěž, 
kterou pořádá sdružení Děti 
fitness aneb sportem proti 
drogám, která vrcholí mezi-
národním festivalem v Praze 
v Lucerně.  Jitka Parýzková, trenérka

Již druhé kolo Ústeckého regio-
nálního poháru v karate ovládli 
co do počtu medailí mladí 
karatisté ústeckého shotokanu 
Sport Union. V konkurenci 19 
klubů vybojovali celkem 18 
medailí. „Největší radost mi 
udělal mladší žák Michal Vlček 

(vítěz kategorie kata) a v kata 
jednotlivkyň, kata duo a ku-
mite starších žákyň závodnice 
Nývltová, Endlerová a Konášo-
vá a Budělovská. Ty si odnášely 
z každé disciplíny medaili,“ 
uvedl šéftrenér ústeckých kara-
tistů Josef Rajchert.  jr

Na Ústecku 
je málo dul

Projekt Už jsem 
čtenář vrcholí

Možná trochu přemýšlíte, 
kdo je to dula. Toto málo 
známé slovo označuje speci-
álně vyškolenou ženu, která 
doprovází jiné ženy v průběhu 
těhotenství, při porodu a v šes-
tinedělí. Je jim zdrojem infor-
mací, průvodkyní, psychickou 
a emocionální oporou.

Do ústecké porodnice do-
chází i dula Eliška Pláničková. 
„Byla bych moc ráda, kdyby bylo 
v okrese aktivních dul víc, nestí-
hám pokrývat poptávku,“ říká. 
Sama je matkou tří dětí, takže 
je jí tato profese velmi blízká.

Po porodu dula maminku 
podporuje a v prvních dnech 
může vypomáhat s miminkem.

V České republice působí 
Česká asociace dul již od roku 
2001. Přesto je jich v někte-
rých regionech velký nedo-
statek. Informace o práci dul 
najdete na www.duly.eu nebo 
www.duly.cz.  ep

Knížka pro prvňáčka je jedním 
z dalších projektů, kterými se 
knihovny a školy snaží prolo-
mit bariéru nečtenářství u dětí.

Každá veřejná knihovna má 
možnost do projektu přihlá-
sit letošní žáky prvních tříd 
základních škol ve spolupráci 
se školami v místě působnosti 
knihovny.

Odměnou za úspěšné ab-
solvování projektu je pro děti 
knížka pro prvňáčka, původní 
česká novinka, která byla na-
psána a ilustrována výhradně 
pro účastníky projektu a kte-
rou nelze v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit. 
Ve školním roce 2013/2014 je 
to kniha spisovatelky Magda-
leny Wagnerové a ilustrátora 
Pavla Sivka – Abeceda.

I ústecká knihovna, potažmo 
její dětské oddělení se do pro-
jektu zapojily. Spolupracují se 
ZŠ Elišky Krásnohorské a pro-
jektu se účastní čytři třídy prv-
ňáčků.

Za naplnění projektu obdrží 
dětské oddělení 50 knih Abece-
da pro prvňáčky zdarma a zby-
tek pro ně ústecká knihovna 
dokoupí ze svých finančních 
prostředků.  iva opravilová

úspěchy ústeckých tanečníků 
na Kamenickém medvědu
•	miniděti v kategorii Show dance 

1. místo pohár a zlaté medaile
•	děti v kategorii Show dance 

2. místo pohár a stříbrné medaile
•	děti v kategorii Disco dance 

3. místo pohár a bronzové medaile
•	junioři v kategorii Show dance 

5. místo
•	mládež v kategorii Show dance 

1. místo pohár a zlaté medaile
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5. 5. 2014
ul. Střížovická, Na Drahách 
x Na Spálence, Lesní cesta, 
Gočárova

6. 5. 2014
ul. Na Stráni, Na Výrovce, 
Na Spálence od ul. 
Střížovická k ul. 
Štefánikova, Wolkerova, 
V Osadě, V Přírodě, 
Na Vlnovce, Mezidomí

7. 5. 2014
ul. Na Spálence od ul. 
Střížovická ke koupališti, 
U Koupaliště, Cestička, 
Černá cesta, Na Okraji, 
Na Drahách

12. 5. 2014
ul. Králova Výšina, Pod 
Školou, Lisztova, Ženíškova, 
Hollarova, Stříbrnické Nivy

13. 5. 2014
ul. V Jámě, U Remízy, 
Za Vozovnou, Baráčnická, 
V Podhájí, Vinařská – 
sídliště

14. 5. 2014
ul. U Krematoria, 
Na Zákrutu, Dykova, 
Švabinského, Do Kopečku, 
Matěje Kopeckého

15. 5. 2014
ul. Ke Hradu, Myslbekova, 
Dobrovského, Kořenského

16. 5. 2014
ul. Školní, Návětrná, 
Kpt. Nálepky, Vojnovičova, 
Kpt. Jaroše

19. 5. 2014
ul. SNP, Ve Smyčce, 
Veleslavínova, Hoření 
po ul. Důlce, Jana Zajíce – 
parkoviště

20. 5. 2014
ul. Jana Zajíce, V Klidu

21. 5. 2014
ul. Vojanova, V Oblouku

22. 5. 2014
ul. Žežická, točna 
trolejbusů, sídliště

23. 5. 2014
ul. Kosmonautů, Kosmova, 
Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, 
Rembrandtova

26. 5. 2014
ul. Raisova, 
Varšavská, 
Mánesova, 
Kozinova

27. 5. 2014
ul. Kramoly, Žukovova – 
spodní část, Zeyerova

28. 5. 2014
ul. Jeseninova, Truhlářova, 
Parkoviště – Nová + 
příjezd, Kamenná od x ul. 
Rubensova ke x 
Kamenná, Bří. Mrštíků

29. 5. 2014
ul. Na Pile, Tomáše ze Štít-
ného, Pionýrů + dvůr, 
Střekovské nábřeží, Těšín-
ská, Třebízského, Sukova, 
U Stanice
30.5.2014
ul. Purkyňova, Puškinova, 
Kolárova, Šafaříkovo nám., 
Rozkošná, Máchova
2. 6. 2014
ul. Ježkova, Brandtova, 
Pod Rozhlednou, Poláčkova
3. 6. 2014
ul. Hillarova, Ivana 
Olbrachta, Obránců míru, 
Ondříčkova, Mošnova 
+ zadní trakt, Hilbertova
4. 6. 2014
ul. Kamenná od x Nová 
ke x Nová x Truhlářova, 
Nová v sídlišti
5. 6. 2014
ul. Presslova, 
Sienkiewiczova, Hornická 
ke x Stará, Červený Vrch

9. 6. 2014
ul. Herbenova, V Zahrád-
kách, Pod Holoměří

10. 6. 2014
ul. Obvodová, Čechova, 
Rozcestí

11. 6. 2014
ul. Anežky České, Dvojdomí, 
Dr. Horákové, Přemyslovců

12. 6. 2014
ul. Na Výšině, Ryjická, 
Tři Kříže, Akátová, Dubová, 
Hluboká

16. 6. 2014
ul. Maková, Šípková, 
parkoviště Maková, 
Zvonková, Stavbařů

17. 6. 2014
ul. Škrétova, Poděbradova, 
Rubensova, Českých Bratří, 
Kojetická

18. 6. 2014
ul. Mlýnská, Železná, 
U Tonasa

Přeparkujte, nebo vám odtáhnou auto

sVOz ObjemnéHO 
Odpadu

5. 5. 2014
Kočkov 
ul. Kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, 
Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta

6. 5. 2014
Severní Terasa 
Meruňková, Ořechová, 
Ovocná, Švestková, 
Višňová, Stavbařů

7. 5. 2014
Severní Terasa – 
Burianova, Herecká, 
Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, 
Werichova, Zvonková

12. 5. 2014
Severní Terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

13. 5. 2014
Severní Terasa 
Gagarinova, Glennova, 
Oblá, Svojsíková
14. 5.2014
Severní Terasa 
Ladova, Pod Parkem, 
Muchova, Sociální péče
15. 5. 2014
Stříbrníky – Jizerská, 
Šumavská, Orlická
19. 5. 2014
Stříbrníky – Br. Veverků, 
Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve 
Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
20. 5. 2014
Dobětice – Brandtova, 
Ježkova, Poláčkova
21. 5. 2014
Dobětice – Krajní, Nad 
Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámkova

22. 5. 2014
Dobětice – Kmochova, 
Nad Březnem, Rabasova, 
Výstupní
26. 5. 2014
J. Plachty
27. 5. 2014
Hlavní, Horní, K Haldě, 
Strážná, Vodařská, Žitná
28. 5. 2014
Na Skalce, Peškova, 
Picassova
29. 5. 2014
Ryjická, Sibiřská
2. 6. 2014
Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod 
Úvozem, Sportovní, Zelená, 
Tři Kříže
3. 6. 2014
Jánského, Májová, 
Milešovská, Opletalova, 

Studentská, Turistická, 
U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, 
U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

4. 6. 2014
sídliště Pod Vyhlídkou, 
Čechova, Ke Třem křížům, 
Obvodová, Rozcestí

5. 6. 2014
Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou, 
Neštěmická (sídliště Pod 
Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady

9. 6. 2014
Krásné Březno: 1. máje, 
Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, 
Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karolíny Světlé Krátká, 
Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě

10. 6. 2014
Krásné Březno okolo ul. 
Nový svět, Matiční, Na 
Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, 
Pekařská, Plavecká

11. 6. 2014
Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou, 
Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova

12. 6. 2014
Krásné Březno, ul. Výstupní, 
Žežická a Neštěmická, 
Dvojdomí, Neštěmická 1 
a 3, Přemyslovců, Žežická

16. 6. 2014
Krásné Březno, oblast mezi 
ul. Drážďanská a Přístavní, 
V Oblouku, Vojanova, 
Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na Skládce, 
Přístavní, V Háji, Výstupní

sVOz VaKů 
s Odpady ze zeleně
v týdnu od 5. 5. 2014 
Mojžíř, Neštěmice, 
Krásné Březno 

sVOz nebezpečnéHO 
Odpadu

20. 5. 2014
15:00–15:20 
Hlavní, u restaurace 
Na Růžku
15:30–15:50 
Opletalova, u parkoviště
16:00–16:20 
Obvodová, u garáží
16:40–17:00 
Jizerská
17:10–17:30 
Gagarinova na parkovišti 
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Rekonstruujete 
byt, stavíte dům 
a potřebujete 
novou podlahu 
nebo dveře? 
Navštivte naše 
podlahové 
studio, kde Vám 
nabídneme široký 
výběr všech druhů 
podlahových 
materiálů 
a interierových 
dveří.Podlahové studio  

s patnáctiletou tradicí
PACINA - PODLAHY s.r.o., Bozděchova 97/2, Ústí. n. L.
mobil: +420 603 232 972, e-mail: obchod@pacina.cz  
Otevírací doba: Po–Pá 900–1700

www.pacina.cz
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Ověřte si důvěryhodnost e-shopů
Na jednom místě si mohou spotřebitelé ověřit, zda e-shop, ve 
kterém nakupují, je důvěryhodný. E-shopy vytvořené s vidinou 
rychlého zbohatnutí na úkor napálených zákazníků totiž lze 
rozpoznat. Stačí vyhledat několik základních informací o elek-
tronickém obchodě, jeho provozovateli, historii, obchodních 
podmínkách či hodnocení spokojenosti jiných zákazníků. 
„Zjistit potřebné údaje není obtížné, ale spotřebitelé jsou často 
netrpěliví. Místo aby investovali námahu do hledání informa-
cí, spoléhají na štěstí,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právní 
poradny dTestu. „Vytvořili jsme proto službu ověření e-shopů 
na www.dtest.cz/eshopy, kde lze všechny tyto informace najít 
v přehledné formě na jednom místě.“ Základní informace 
dTest získává od ministerstva financí a od sdružení CZ.NIC.  zu

Koupili jsme značkový obo-
jek proti klíšťatům na inter-
netu a nefungoval nám, je 
nějaká alternativa či očko-
vání?
Pokud kupujete takovýto 
přípravek kdekoli, nejen na 
internetu, zkontrolujte si da-
tum exspirace a použití, stej-
ně jako neporušenost obalu. 
Osobně doporučuji si vybírat 
renomované obchody s odbor-
ným personálem či ordinace 
veterinárního lékaře, kde jsou 
veškerá léčiva a přípravky 
pod větší kontrolou sklado-

vání, distribuce a exspirace. 
Alternativou obojků jsou spot-
-ony, tzv. kapičky. Jejich paleta 
stejně jako u obojků je široká 
a jistě se najde vhodné řešení. 
Vakcinace proti klíšťatům 
není – existuje pouze proti 
jednomu onemocnění přená-
šenému klíšťaty, borelióze.

Máme doma zakrslého krá-
líčka, je nutné ho odčervo-
vat a očkovat, když nikam 
nechodí?
Doporučuji očkování proti 
moru a myxomatóze, neboť 

králičí mor se šíří vzduchem 
a stejně tak ho můžete přinést 
na svých svršcích vy domů 
zvenku. Mor je smrtelné 
onemocnění. Odčervování 
se provádí buď preventivně, 
nebo na základě pozitivního 
výsledku vyšetření trusu a zde 
zase existuje možnost nakaže-
ní kontaminovanou stravou.

Máme fenu s cukrovkou 
a nechceme ji trápit 
injekcemi inzulinu, je nějaké 
jiné řešení léčby, tablety 
diety atd.?

Pokud je vaše fena 
ve stadiu léčby 
inzulinem, jedná se 
často o doživotní 
léčbu. Bohužel typ 
diabetu u psů nelze ovlivnit 
tabletami. Dietní úprava 
stravy či používání komerč-
ních diet může zlepšit průběh 
onemocnění.

Veterinární ordinace Střekov
u lesa 248/5, Ústí nad labem
tel.: 475 534 278
e-mail: vetstrekov@centrum.cz
www.veterinastrekov.cz

P o r a D n a na dotazy čtenářů odpovídá veterinář mvDr. václav Poživil.

I N Z E R C E

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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

Vloupaček na severu Čech přibylo. 
Průměrná škoda je 39 tisíc korun

Druhý ročník veřejné sbírky 
Plníme přání seniorům právě 
odstartoval. Senioři z celé 
republiky měli začátkem roku 
možnost přihlásit svá přání do 
projektu, z došlých pak bylo 
vybráno celkem 40 finalistů. 
Finálová přání jsou nyní zve-
řejněna na www.plnime-prani-
-seniorum.cz. Až do 30. června 
může kdokoliv přispět na 
uskutečnění jednotlivých snů 
z výše uvedeného webu. Spo-
lečnost Sodexo pak zdvojnáso-
bí každou darovanou korunu, 
takže šance na splnění přání je 
opravdu vysoká. V Ústeckém 
kraji si Marie a František přejí 
romantický výlet v kočáře, pan 
Ladislav vyhlídkový let, senioři 
v Krabčicích posezení pod 
stromy a v teplickém domově 
důchodců by rádi bylinkovou 
zahradu. Vloni se díky inici-
ativě Plníme přání seniorům 
podařilo splnit 37 přání.

„Tento rok se nám sešlo 413 
přání, což je téměř o 100 přání 
více než v minulém roce,“ říká 
Lucie Miřácká ze společnosti 
Sodexo. „Je to neskutečný pocit 
pomáhat splnit přání seniorům, 
protože jde o skupinu, na kte-

rou se bohužel často zapomíná. 
Proto je pro nás skvělou zprá-
vou, že veřejnost není ke stá-
ří lhostejná a že se v minulém 
roce ve veřejné sbírce vybra-
lo 436 tisíc. Kč. Sodexo navíc 
všechny příspěvky zdvojná-
sobilo. Pevně věřím, že i tento 
rok uvidíme spoustu radosti ze 
splněných snů a přání,“ dodala. 
A jak na případné přispění? Na 
speciálních webových strán-
kách www.plnime-prani-senio-
rum.cz jsou umístěna všechna 
přání s fotografií a popiskem. 
Stačí si vybrat přání a prostřed-
nictvím kreditní karty nebo 
převodu na bankovní účet vlo-
žit příspěvek do sbírky.  zu

Rodinné domy jsou v severních 
Čechách stále častěji cílem 
zlodějů. V severních Čechách 
policie loni evidovala dvanác-
tiprocentní meziroční nárůst 
počtu vloupání. Průměrná výše 
škody se vyšplhala na 39 tisíc 
korun, což je skoro dvojnáso-
bek sumy, kterou by si vyžá-
dala investice do zabezpečení. 
Lidem se návštěva zloděje 
prodraží i v dalším ohledu. 
Mnoho lidí nemá odpovídající 
pojištění majetku. Škodu tak 
budou muset zaplatit ze svého.

Na kolik vás přijde 
investice do zabezpečení
Škody na majetku, které lupiči 
napáchají, bývají obecně výraz-
ně vyšší než finance, které byste 
investovali do ochrany vašeho 
domova. „Bezpečnostní dveře, 
které odpovídají třetí bezpeč-
nostní třídě, pořídíte od 20 tisíc 
korun. Další účinné a přitom fi-
nančně velice dostupné řešení 
představují fólie na sklo. Vyjdou 
vás na několik stovek za metr 
čtvereční,“ říká Ivan Pavlíček 
z firmy Next, odborník na zabez-
pečení domů a bytů.

Čím lepší zabezpečení, 
tím vyšší pojistné limity
Ve všech případech, kdy 
pojišťovna uhradí škodu, musí 
zloděj při krádeži překonat 
určitou překážku. Obyčejné 
vstupní dveře pachatel zdolá 
během několika minut, totéž 
platí u nezajištěných oken. 
Kvalitní zabezpečení chrání 
nejen před zloději, ale je také 
základní podmínkou pojiš-
ťoven pro sjednání vyšších 
pojistných limitů.

„Nejnižší limity dostávají 
domácnosti s běžnými uza-
mykatelnými dveřmi, u cer-
tifikovaných dveří s bezpeč-
nostním zámkem je to však 
až 300 tisíc korun. U domů 
či bytů s vysokým stupněm 
zabezpečení a napojením na 
alarm či pult centrální ochra-
ny může klient dosáhnout na 
pojistný limit až do výše 1,2 
milionu korun. Obecně tedy 
platí pravidlo, že čím vyšší 
stupeň zabezpečení, tím vyš-
ší limity pojistného plnění,“ 
vysvětluje Lucie Ponertová, 
produktová ředitelka Slavia 
pojišťovny.  zu

e - n á K u P y

marie s Františkem by si rádi dopřáli 
romantickou vyjížďku v kočáře.
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UFO v Ústí...
Již brzy!
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