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Práce a byznys
Instituce s námi
nejednají fér, říká
technoložka lihovaru
STRANA 7

Gastronomie
Česká kuchyně
zdravě a levně
Na Rondelu
STRANA 11

Vladimír Evan
a Jan Čaloun
Pro Ústí chceme
zachránit 1. ligu
STRANY 8–9

K ULTURA

více na www.zitusti.cz

Kam vyrazit za zábavou na Ústecku
Galerie OKO
do 30/6 Výstava Leoše Kukačky
a manželů Fišerových
Ústecko ptačí perspektivou
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy a další akce
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. Ch. 3
do 17/6 Kniha z rukou dětí
výstava ve spolupráci se ZUŠ
Neštěmice / W. Churchilla 3
do 2/6 Z přírody / výstava ZUŠ
Neštěmice / Velká Hradební 49
4/6 do 17/6
Zkouška odvahy: příběhy
nezletilých polických vězňů
padesátých let / Velká Hrad. 49
od 18/6 do 26/8
Keramika je pro nás hrou
Výstava ZŠ Palachova / W. Ch. 3
od 18/6 do 25/8
Očima za očima / Jaroslava
Bendová, výstavní kolekce
obrazů / Velká Hradební 49
27/6 od 1100 do 1700
Knihovna na Family festu
informační stánek, Hurá na
kajak!, výtvarná dílna s Lukášem
Urbánkem / Městské sady
od 1/6 do 30/6, každý čtvrtek od 1600
Open English Club
po všechny, kdo rádi mluví
anglicky / Velká Hradební 49
Akce / W. Churchilla 3, Velká Hradební 49
2/6 od 930 Letem světem
s pimprletem
čtení, malování, zpívání a hraní
v knihovně pro nejmenší děti,
jejich rodiče a prarodiče
00
4/6 9 Prodej vyřazených knih
přijďte se podívat, jestli se vám
některé knihy hodí / W. Ch. 3,
před budovou knihovny
00
4/6 16 Stroj času
zábavný workshop na pokračování pro milovníky historie
7/6		 Cambridgeské zkoušky
FCE písemná část, pouze pro registrované kandidáty / konferenční sál Clarion Congress Hotel
00
10/6 11 Domov je tam, kde to
znám / seminář trénování
paměti / Velká Hradební 49
10/6 od 1300 do 1530
Have Fun with Happy
seminář pořádaný ve spolupráci
s Oxford University Press

Cambridgeské zkoušky
CAE písemná část, pouze pro registrované kandidáty / konferenční sál Clarion Congress Hotel
11/6 a 25/6 od 1600
Čtenářský klub / Je ti 9 až
14 let a baví tě čtení? Přijď mezi
nás / W. Churchilla 3
00
11/6 18 Zpívání pro radost
ve spolupráci s pěveckým
sborem Lindušky / W. Ch. 3
11/6		

Univerzita J. E. Purkyně
30/5–8/6 Kaktusy a sukulenty
výstava / Za Válcovnou 8
červen Diplomky 2014
Dům kultury, Národní dům
30/5 2000 Koncert Xindl X
host Petr Lüftner
Mezinárodní festival Porta
5/6 1800 zahrají kapely Stop Time,
Cop či Monokl
Park Severní Terasa
00
6/6 14 autorská soutěž / semifin.
a od 1700 Trampská sedma
Velká letní scéna U laguny
7/6 1400 Velké westernové
odpoledne
s atrakcemi pro děti
00
16 Finále
Severočeské divadlo
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
přehlídka scénického tance
3/6 1900 Tosca / dramatická opera,
jejíž děj se odehrává v Římě
4/6 800 Soutěž školních divadel
5/6 800 Soutěž školních divadel
6/6 1900 Aida / jedno z vrcholných děl
světové operní tvorby
8/6 1500 Jana Galinová,
Princezna na hrášku
9/6 1900 Růže z Argentiny
Prostě svěží opereta
s vyrovnanou dávkou humoru
00
10/6 8 Soutěž školních divadel
10/6 1900 Jo, není to jednoduché
divadlo Palace Theatre
12/6 1900 Něžné dámy
Docela velké divadlo
23/6 1000 Klára 3847
aneb příliš mnoho hvězd
23/6 1900 Další roky ve stejnou dobu
Divadlo bez zábradlí
26/6 1900 La Traviata / Giuseppe Verdi
28/6 1700 Koncert baletního
studia SD a jeho hostů

Otevíráte
obchod? Začínáte
podnikat? Máte
nové produkty?
Nejúčinnější
inzerce v Ústí
je s námi!
Volejte: 602 464 749
nebo 734 580 069,
pište: obchod@zitusti.cz

V Ústí jsme
jedničky.
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CÍRKVICKÁ KULTURNÍ SPOLEČNOST
31/5 1615 DUO DOLCISSIMO
Petra Benešová – příčná flétna
Hana Slámová – harfa
kostel Nanebevzetí Panny Marie
15
7/6 16 Klavírní recitál
Václav Krahulík
Zoo
31/5		
6/6		
15/6		
21/6		
28/6		

Dětský den v zoo
Noc snů
Den otců
Mezinárodní den žiraf
Hurá na prázdniny

ZUŠ Evy Randové
30/5 1700 pěvecký koncert
žáků Ľ. Braunové
10/6 1700 III. absolventský koncert
11/6 1700 IV. absolventský koncert
12/6 1700 V. absolventský koncert
13/6 1700 pěvecký koncert
žáků Ľ. Braunové
24/6 1300 Den otevřených dveří
Víkend na Miladě 2014
31/5 a 1/6 od 900 do 1800
Během víkendu můžete u jezera
Milada u Chabařovic jezdit na kole,
procházet se, opalovat se nebo si třeba
udělat piknik, a dokonce se budete moci
svézt na člunu po jezeře.
Dvacáté výročí
samostatnosti Trmic
10/6 1900 Musica per cinque
koncert vážné hudby
na trmickém zámku
Muzeum
Výstavy
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 30/9 Antický sen / nejmodernější
expozice antického sochařského
umění v České republice
do 2/6 Velká válka Fritze
Gärtnera / výstava grafických
listů z díla ústeckého výtvarníka
do 1/1 Dialog s časem / nenechte si
ujít zajímavou výstavu
do 30/5 Kolem světa / výstava
cestopisů a knih o cestování
z fondu muzejní knihovny
do 2/6 Exponát měsíce / fotografie
z kostela sv. Materny, původně
stával na Lidickém náměstí
od 3/6 do 25/6
ZUŠ Chabařovice
výstava nejlepších prací žáků

od 12/6 do 27/7
Grafika
staré a zapomenuté techniky
od 18/6 do 21/8
ČUS Vydrus!
výstava formou vtipného
a výtvarně zdařilého komiksu
od 18/6 do 31/7
Léčivé rostliny
a jejich dvojníci
výstava ostravského muzea
od 27/6 do 12/10
Gennadij Avdějev,
Můj svět / výstava obrazů
známého ústeckého malíře
od 28/6 do 12/10
Žofinko, neumírej…
Ústečané a I. světová válka
Jak historické okamžiky atentátu
na následníka trůnu zažívali
Ústečané?
Akce
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 a dalších
4/6 1700 Komorní koncert
žáků ZUŠ Randové
4/6 1600 4. ročník týdne
čtení dětem
7/6 1000–1600
Tvořivé Ústí, II. umělecký
jarmark / prodejní prezentace
obrazů, soch, keramiky, šperků
a oděvních doplňků. Součástí
bude i výměnný knižní bazar
00
10/6 17 Dětský pěvecký sbor
ZUŠ Evy Randové
17/6 1600 Muzeum čte dětem
četba pohádek pro děti
18/6 1600 Letem světem umění USA
vystoupí žáci hudebního oboru
a literárně-dramatického oboru
ZUŠ Evy Randové
19/6 od 1600 do 1900
Ukázka výtvarných
technik / dřevoryt, V. P. Levin
19/6 od 1900
Letní podvečer v muzeu
Romance a hosté
22/6 od 1000 do 1500
Pohádkový den s Labskou
královnou / zábavný den
plný soutěží pro děti
25/6 od 1600 do 1900
Ukázka výtvarných
technik / tuš, V. P. Levin

25/6 1900 Od klasiky k jazzu
hudební večer, zazní skladby
J. S. Bacha či F. Sinatry
Zámek Velké Březno
Květen až září: 1000 až 1800
prohlídky denně mimo pondělí
31/5 900 Košt hraběte Chotka
XVI. ročník prodejní výstavy vín
4/6 1900 Bendův komorní
orchestr
14–15/6 Zámek v květech
historické květinové vazby,
ve spolupráci se zahradnickou
školou v Libverdě
14–15/6 vždy v 1500
Víkend otevřených
zahrad / zámecký park ve
Velkém Březně – historie,
současnost a budoucnost,
komentované prohlídky
18/6 1900 Hudební festival
L. V. Beethovena / koncert
24–25/6 Těžký život princů
a princezen / speciální
výukové prohlídky pro děti
28/6 2045 Pohádkový park
mimořádná noční prohlídka
ke konci školního roku
Hrad Střekov
Útulek fest / tradiční hudební festival
20/6 1700 Zrní, Sníh na schodišti,
Stilbruch
21/6 1200 Už jsme doma, Houpací
koně, Queens of
Everything, Giff, Vevývoji!
Mumie
2/6 2000 Cesta ven
drama, ČR, 2014
6/6 2200 Party v baru
9/6		 Cena Pavla Kouteckého
dokumentární filmy
1900 Liebe Indigo
00
20 Felvidék – Horná zem
13/6 2000 Signatures
film a následně afterparty:
All Night Long by DJ Felix
Pivnice Motoareál Chabařovice
31/5		
Jam Session
21/6		
Memoriál
Jiřího Hurycha
21/6		
MČR E85

Dejte o sobě vědět
Pořádáte akce na Ústecku a v okolí? Chcete na ni pozvat širokou
veřejnost? Dejte o sobě vědět a pošlete nám pozvánku nebo
program na e-mail: redakce@zitusti.cz

k u lt u r o u

Tip Karla Kopice
Rád bych doporučil všem příznivcům folk a country music
navštívit mezinárodní festival
Porta 2014 v Ústí nad Labem.
Ten se koná ve dnech 5.–7. 6.
2014. Myslím si, že všichni fanoušci tohoto žánru si přijdou
na své.
S Portou mám také pár zkušeností – v polovině 80. let
jsem vystupoval se skupinou
Tučňáci Michala Tučného na
galakoncertu Porty na Lochotíně v Plzni. Ač Michal opravdu
nebyl „portový typ“, dovedl si

získat celé publikum, které čítalo asi 12 000 diváků. Byl jsem
mile překvapen, jak všichni
diváci naše vystoupení přijali,
byť Michalovo country bylo v té
době dosti progresivní a s použitím mnoha elektrických nástrojů to nebyl dle mého názoru
ten pravý šálek kávy pro skalní
fanoušky folku. Ale povedlo se
a rád na to vzpomínám.
Začátkem devadesátých let
jsem též vytvářel logo pro tento festival, pracoval jsem na
něm pod dohledem Tonyho
Linharta a vše dopadlo ku všeobecné spokojenosti. Logo se
používalo několik dalších let.

Ale dosti vzpomínek, přijďte
se podívat, jakou úroveň má
festival Porta dnes...
Srdečně vás zve Karel Kopic,
výtvarník a hudebník / www.karelkopic.cz
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Je v Ústí dost
kulturních akcí?

Malému Matějovi pomáhá
Plamínek i vytočená piva

Lukáš Vlček
23 let
podnikatel

„Rád chodím
do divadel,
ale raději si
zajedu na dobré představení do Prahy. Teď jsem byl
právě v Divadle bez zábradlí. V Ústí toho tolik není.“
Martin Štorek
26 let
operátor

„Jsem hodně
vytížený
a nemám čas
chodit někam za kulturou.
Takže to nějak nesleduji.“
Michal Štícha
22 let
specialista řízení

„Absolutně tu
schází místo,
kam si člověk
může jít v létě oddychnout
na legální open air plac
na letní sezonu. Oceňuju
rekonstrukci ústeckého
muzea a Větruše.“
Martina Jílková
28 let
zaměstnaná

„Na můj vkus
v Ústí moc
kulturních
akcí není, na to, že jsme
krajské město. My tady
hlavně navštěvujeme výstavy fotografií nebo různé
akce pro děti v muzeu.“

Téměř dvacet tisíc korun vybral nadační fond Plamínek naděje na čtvrtém Ústeckém
pivním jarmarku pro čtyřletého Matěje Mikeše. „Matěj má dětskou mozkovou obrnu,
je neslyšící, nechodí, nemluví a nosí brejličky. Peníze rodiče potřebují na speciální
logopedický program, který by měl Matějovi pomoci v jeho dalším rozvoji,“ uvedla
Jana Procházková z Plamínku naděje. Z každého vytočeného piva na jarmarku věnovaly
pivovary do sbírky 50 haléřů, vydražily se pivní sklenice a návštěvníci mohli přispět
do kasiček. Celkem fond vybral 14 800 korun. K této částce doplatila společnost
Štýbr – mobilní svět 5 000 korun. foto: daniel mareš

www.facebook.com/zitusti.cz
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SLOU P E K

Milí
čtenáři,
hokejové mistrovství světa
sledoval snad každý. Ten
„velký hokej“ ale začíná na
rybnících, kde se děti učí
svoje první krůčky na bruslích. A když se daří, přijdou
nejrůznější postupy a přebory a ligy. K hokejovému Ústí
historicky patří první liga.
A právě teď její osud visí
na vlásku. Zachránit ji mají
dvě nové tváře ve vedení
klubu, Vladimír Evan a zlatý
olympijský hoch z Nagana
Jan Čaloun. Když jsme si povídali, sálal z nich optimismus. Ale ještě víc hrdost na
zdejší hokej a na Ústí.
Slovan býval kdysi v Ústí
pojmem. Patřil do něj basket, volejbal, karate… I já
jsem ty žlutomodré barvy
hájila pod bezednými koši.
Kdyby přišel i o první ligu
hokeje, už by to nebylo ono.
A poznámka pod čarou:
Jan Čaloun mi půjčil svoji
zlatou olympijskou medaili. Nevím, čím to bylo, ale
ten kousek lesklého kovu ve
mně v tu chvíli vzbudil pocit
hrdosti, patriotismu. Ústí
i ten žlutomodrý dres si vyhrávat prostě zaslouží.
Martina Seewaldová,
šéfredaktorka

Nevyžádané příspěvky
nevracíme, neoznačené
fotografie archiv redakce.

INZERCE

www.kia.com

Přišel čas to rozbalit

Nová Kia Soul. Kombinovaná spotřeba 4,4 – 9,6 l/100 km. Emise CO2 132 – 176 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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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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Příměstské spoje
jsou zajištěné

Ústí nad Labem – Město zajistí
příměstskou dopravu do lokalit, kam nebudou zajíždět
spoje krajského integrovaného dopravního systému.
„Ústecký kraj zajistí jen
část příměstské dopravy,
ostatní lokality obsloužíme
spoji ústeckého Dopravního
podniku. Nemůžeme nechat
místa, odkud lidé potřebují jezdit do práce, děti do
školy, k lékaři a podobně bez
spojení,“ řekl Jakub Zavoral,
předseda představenstva
Dopravního podniku.
Konkrétně jde o linku číslo
3 z Koštova k hlavnímu nádraží a na Mírové náměstí,
linku číslo 7 z Mírové ulice
do Trmic, linku číslo 11 z Přestanova k hlavnímu nádraží
a na Mírové náměstí, linku
číslo 15 z Dolních Zálezel do
Neznaboh, linku číslo 18 ze
Všebořic do Trmic, linku číslo
19 z Koštova do Ryjic a linku
číslo 102 z Chlumce do Brné.
Do lokalit budou jezdit jako
dosud autobusy ústeckého
Dopravního podniku. zu

Na silnice jde
dalších 5 milionů
Ústí nad Labem – Na opravy komunikací v Ústí nad Labem letos
město vydává téměř 40 milionů korun. Radní města totiž
přidali do rozpočtu na tento
účel dalších 5 milionů korun.
„Stav silnic ve městě není dobrý po mnoho let. Z peněz, které
se nám podařilo ušetřit díky
dobrému hospodaření města
v loňském roce, investujeme
proto právě do oprav silnic,“
uvedl primátor Vít Mandík.
Opravy se dočkají například ulice Maková, Dlouhá či
Londýnská. „Opravené silnice
a nové chodníky jsou základem. Nechceme, aby se lidé
báli, že si na rozbitém chodníku zlomí nohu nebo aby řidiči
ohrožovali bezpečnost na silnicích při kličkování mezi dírami,“ dodal primátor.
Proměna čeká také tři parkoviště a dvě ulice na Severní Terase. Upraví se povrch
a zalátají díry. Jde o parkoviště v ulicích Větrná, Maková
a Ovocná vedle Hypernovy. zu
4
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Do škol posílá město 43 milionů
Ústí nad Labem – Ústí vloni ušetřilo přes 202 milionů korun.
Vyplývá to ze závěrečného
účtu města, který odsouhlasili ústečtí radní. Zároveň
schválili využití 43 milionů na
opravy základních škol. „Díky
dobrému hospodaření města
si můžeme dovolit velkou část
ušetřených peněz investovat
do základních škol. Školní
budovy jsou desítky let staré
a jejich údržba stojí stále víc
peněz. Nikdo to dosud pořádně
neřešil. Přitom nechceme, aby
naše děti chodily do školy,
kde nefunguje topení, táhne
starými okny nebo kde hrozí,
že se děti zraní na rozbitém

povrchu školního hřiště,“ řekl
radní Pavel Dlouhý.
Radní oslovili ředitele škol,
aby navrhli, do čeho peníze chtějí investovat. „Ředitelé sami řekli, co je nejvíce pálí.
Jde o investice, které jsou nezbytné. Transparentní otevřené
výběrové řízení vyhlásí samy
školy a k opravám by mělo dojít během prázdnin, aby nebyla narušena výuka,“ dodal Jan
Eichler, který má v městské
radě školy na starosti.
Školy vesměs peníze využijí
na výměnu oken, opravy topení, sociálního zařízení a šaten. Ale také na opravy hřišť,
školního rozhlasu a podobně.

V zoo je nový nosorožec
Do ústecké zoologické zahrady
přicestoval z Maďarska samec
nosorožce tuponosého Pablo. V zoo
ve Veszprému byl jedním z nejpopulárnějších zvířat. Když se dveře
bedny otevřely, poprvé se ukázal
i Pablo. Zpočátku se mu z přepravní
bedny moc nechtělo, ale nakonec
překonal malý schůdek a vkráčel do
stáje. „Reaguje na jméno, přijde si
pro dobrotu, nechá se přes hrazení
podrbat, takže je jisté, že se záhy
stane miláčkem chovatelů,“ uvedla
Věra Vrabcová ze zoo. Do výběhu se
pravděpodobně dostane začátkem
června, až si zcela zvykne.
foto: zoo ústí n. l.

Strážníci dostali dva terénní vozy
Ústí nad Labem – Dva terénní vozy
značky Dacia Duster získali
ústečtí strážníci. Automobily
jim pomohou k rychlejším
a účinným zásahům i v nepřístupných terénech nejen
při běžných akcích, ale také
v mimořádných situacích. Se
současnými vozy se městská
policie obtížně dostávala do
oblastí s větším převýšením
například v Brné či Ryjicích.
„Bezpečnost občanů města je
naší nejvyšší prioritou. Zajišťují ji strážníci, kteří se osvědčili i v řadě krizových situací,
například při povodních či pochodech radikálů. Každý den se
strážníci setkávají s případy násilí, pomáhají občanům v nouzi
– zejména seniorům, dohlížejí
na bezpečnost dětí u škol, bojují
se sběrači kovů, narkomany, ale
také zachraňují zvířata v nouzi,“
řekl primátor Vít Mandík.
Nově zakoupené automobily
doplnily stav vozového parku

Strážníkům předal vozy primátor
Vít Mandík. foto: magul

a nahradily stará, již nevyhovující vozidla. Jeden z vozů putuje
na služebnu Na Nivách a druhý
skupině operativního zákroku.
V letošním roce kromě nových vozů schválilo vedení
města příspěvek 2,7 milionu korun na nákup 52 kusů nových
vysílaček pro strážníky, 269 tisíc korun na vybavení strážníků potřebnou výstrojí nebo
například 200 tisíc korun na
nákup motorového člunu. zu

Nejvíce, a to tři miliony korun,
poputuje do základních škol
Vojnovičova, E. Krásnohorské,
Mírová, Stříbrnická, A. České,
Hluboká a SNP. Po dvou pak do
Palachovy, Karla IV., Nové, Vinařské, Hlavní a Rabasovy. zu
P e n í z e p r o šk o l y
• ZŠ Palachova získá 2 miliony korun
na výměnu povrchu na hřišti,
opravy tělocvičny a šaten
• ZŠ E. Krásnohorské obdrží 3 miliony na
opravu toalet a výměnu oken a dveří
• ZŠ Hluboká dostane 3 miliony
na výměnu oken a dlažby
• ZŠ Vojnovičova 3 miliony na opravy
havarijních závad budovy Paprsek

Loď Tajemství
hlásí vyprodáno
Vaňov – Přes dvacet představení
zahrají herci spolku Činoherák
Ústí na lodi Tajemství bratří Formanů. Ta zakotvila ve Vaňově.
Zájem o představení je velký,
divadelníci dokonce dvě přidali,
ale i ta už jsou vyprodaná. „Byli
jsme překvapení a nadšení. Později trochu zděšení, když jsme
zjistili, že poptávka převyšuje
nabídku. Trochu nás mrzí, že
nemůžeme uspokojit všechny,“
řekla mluvčí spolku Veronika
Vendlová. Činoherák Ústí zatím
nemá stálou scénu, od září
by ji měl najít v bývalém kině
Hraničář. Soutěžte s časopisem
ŽÍT Ústí o lístky na představení
Láska práce, láska práce.
Více na straně 12. zu

Krizoví specialisté
získají 230 tisíc
Ústí nad Labem – Motorová pila,
zásahová obuv, žebřík, nosítka
k dekontaminaci, vysílačky
nebo reflexní kalhoty. To je
jen malý výběr z dlouhého
seznamu pomůcek a vybavení,
které potřebují dobrovolní
záchranáři a hasiči v Ústí nad
Labem. Na jejich nákup dvanácti organizacím zasahujícím
v krizových situacích, schválili
ústečtí radní uvolnění 230 tisíc
korun z rozpočtu města.
Mezi spokojenými žadateli
jsou i dobrovolní hasiči ze
Svádova, Mojžíře, Libouchce,
Střekova, Neštěmic a Stebna.
„Záleží nám na zachování tradičních hasičských spolků.
V krizových situacích jsou nepostradatelné, navíc v nich vychovávají i mladé záchranáře
a hasiče. A bez potřebného vybavení působit nemohou,“ uvedl radní Pavel Dlouhý. zu
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Portu i atlety
podpoří město
Ústí nad Labem – Dotace v celkovém
objemu 115 tisíc korun schválila
rada města pro pořadatele kulturních a sportovních akcí.
Pro tradiční trampský festival Porta a pořadatele ARS
Porta Bohemica radní letos
schválili třicet pět tisíc korun
a společnosti Czechblues na
pořádání Střekovského hudebního léta dvacet tisíc korun.
Letní festival hostí například
Michala Prokopa, Vladimíra
Myšíka, Luboše Andršta a řadu
dalších hvězd jazzu a blues.
O šedesátitisícovou dotaci se
rovným dílem podělí sportovci. Z kapitoly kanceláře primátora město podpoří atletickou
Grand Prix Ústí nad Labem 16.
července a Českou basketbalovou asociaci s turnajem Chance
3x3 Tour. „Podporujeme časem
prověřené pořadatele, kteří pro
Ústečany přinášejí kvalitu. Jak
v kultuře, tak ve sportu,“ uvedl
radní Jan Eichler. zu
P O D P ORA
Porta
Střekovské hudební léto
Grand Prix
Chance 3x3 Tour

35 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Rozlučka: Boxerská esa
si to rozdají v Doběticích
Dobětice – To tu ještě nebylo.
Boxerské hvězdy si to rozdají v ringu postaveném nad
dětským pískovištěm. Rozlučka se sportovní kariérou
úspěšného ústeckého boxera,
mistra světa Lukáše Konečného, se uskuteční 31. května
v areálu a restauraci Eden
v Doběticích.
„Začínáme ve 12:00 hodin
oblastním kolem amatérského boxu. Tedy spoustou zápasů od malých osmiletých dětí
až po velké chlapy,“ řekl Lukáš
Konečný.
Zlatým hřebem celodenní
akce ale budou zápasy profesionálů od 17:00 hodin. Vrcholem je zápas boxerské ikony Dannyho Williamse, který
v roce 2004 porazil Mikea Tysona, s ústeckým Františkem
Kynkalem. Kromě toho si svůj
první boxerský souboj odbude i bratr slavné oštěpařky
Barbory Dalibor Špoták, který
se střetne s Davidem Lískou.
„V Edenu mohou návštěvníci
vidět i Vláďu Fecka proti slovenskému Miroslavu Kvočkovi a Radka Linku s Michalem

Další žaloba
na dálnici D8

V Doběticích bude boxovat přemožitel
Mikea Tysona Danny Williams. foto: archiv lk

Vaškem. Další zápasy obstarají
Štěpán Horváth, Václav Polák
a boxeři z Chorvatska, Běloruska, Slovenska a další,“ dodal
Konečný.
Akce se uskuteční na terase
u restaurace Eden, kde bude
postavený profesionální ring.
Kdyby pršelo, bude zastřešený partystanem. Kapacita návštěvníků je asi 600. Symbolické vstupné 50 korun je až na
odpolední profi zápasy. zu

Ústecko – Sedmadvacátou žalobu
podali ekologové v souvislosti
s dostavbou D8 přes České
středohoří. „Je to asi český rekord proti jedné stavbě. Spolky
přitom většinu žalob vyhrály,
čímž dokázaly, že stát systematicky porušoval své vlastní
zákony, aby si prosadil svou,“
řekl Miroslav Patrik z ekologické organizace Děti Země. Žaloba míří proti ministerstvu pro
místní rozvoj a týká se obnovy
stavebního řízení 4,7 kilometru dlouhého úseku dálnice
u Řehlovic. Poslední úsek D8
má být po několika odsunutích
dokončený v roce 2016. zu

Úřad zrušil tendr
Krajské zdravotní
Bukov – Stomilionový tendr
Krajské zdravotní na modernizaci a přístrojové vybavení
cerebrovaskulárního centra
a iktových center, která se
zabývají léčbou mozkocévních nemocí, zrušil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Postup Krajské zdravotní
nebyl podle úřadu transparentní. zu
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V Ústeckém kraji úspěšně prodávám
a pronajímám nemovitosti více než 15 let

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TEPLÁRNY TRMICE

Naše společnost je dlouholetým členem
Asociace realitních kanceláří ČR.
Prodej či pronájem nemovitosti je často velmi složitá
procedura, skládající se z mnoha úkonů, které rozhodují
o ceně, ale i o právní jistotě. A tak je důležité si zvolit
kvalitního a certifikovaného makléře. Pokud zastupujeme
klienta, klademe v první řadě důraz na bezpečnost
realitní transakce a spokojenost všech zúčastněných
stran. I proto dosahujeme vysoké úspěšnosti.
Než se rozhodnete pro nákup, prodej nebo pronájem
nemovitosti, zastavte se u nás. Rád Vás o tom přesvědčím.

Sobota 31. 5. 2014 od 9 do 13 hodin
Prohlídka provozu Teplárny Trmice s komentovaným výkladem,
testovací jízdy v elektromobilu
Doprovodný program před teplárnou:
ukázky hasičské techniky profesionálních hasičů Teplárny Trmice
občerstvení
nafukovací multifunkční hrad
malování na obličej pro nejmenší
soutěžní hry pro děti

Jiří Krejčí,

realitní kancelář SARTO reality

Do teplárny Vás zdarma doveze linka X
kyvadlové dopravy od Globusu.
Od Globusu odjíždí v 8.45, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30.
Zpět od Teplárny v 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 13.22.

Bělehradská 1309/19
tel.: +420 605 254 384
e-mail: reality@sarto.cz

Kontakt:
Teplárna Trmice, Edisonova 453, Trmice | telefon 475 256 534

MC201437/1

www.cez.cz
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Cestující se dočkají
nových zastávek
Ústí nad Labem – Zastávky v Ústí
se dočkají modernizace, velkou část nákladů uhradí město
z dotace z EU. Rekonstrukci 51
trolejbusových zastávek bude
provádět firma Insky, která
s nabídkou 32,4 milionu vyhrála výběrové řízení. Hlavním
kritériem byla nejnižší cena.
„Zastávky a zálivy potřebují
opravy. Výšku chodníků a typ
obrubníků je potřeba přizpůsobit novým nízkopodlažním
vozům, které nyní Dopravní
podnik pořizuje,“ řekl Jakub
Zavoral, předseda představenstva Dopravního podniku. zu
poradna

Nejlepším zaměstnavatelem
Ústeckého kraje je AGC
Ústecký kraj – Dvě společnosti ze
skupiny AGC ovládly letošní
ročník soutěže Zaměstnavatel
roku Ústeckého kraje. Teplická
AGC Flat Glass Czech, největší
evropský výrobce plochého
skla, soutěž vyhrála. Sesterská
AGC Automotive, která vyrábí
automobilová skla v Chudeřicích, obsadila druhé místo.
V dosavadních jedenácti
ročnících krajského kola soutěže triumfovala firma AGC již
podesáté, třikrát vyhrála také
na celorepublikové úrovni.

„Je pro nás o to významnější, že se nám prvenství podařilo obhájit i v ne zcela příznivé
ekonomické situaci. Je pro nás
zároveň závazkem pro další
rozvoj péče o zaměstnance,“
řekl viceprezident AGC Flat
Glass Europe Pavel Šedlbauer.
„Za dobře odvedenou práci
naše lidi neváháme dobře odměnit. Vždyť průměrný plat
v AGC je vysoko nad krajským
průměrem,“ doplnil manažer
lidských zdrojů AGC Flat Glass
Czech Libor Sehnal. mj

Kotlíkovné zmizelo
během devíti dnů
Ústí nad Labem – Třicetimilionová
dotace na nový kotel byla v Ústeckém kraji vyčerpaná během
devíti dnů. Krajští úředníci
přijali téměř šest set žádostí.
Oficiální termín pro podání
žádostí končí 31. července.
Žadatele do pěti měsíců úřad
vyrozumí, zda uspěli. Poté
mají devět měsíců na likvidaci
starého kotle, koupi a instalaci
nového a předložení kompletních dokladů ke kontrole před
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy
obdrží žadatel do třiceti dnů
dotaci na svůj účet. zu

Na dotazy čtenářů odpovídá ortoped MUDr. Jiří Madar. Dotazy posílejte na e-mail: redakce@zitusti.cz

Mám už dva měsíce nemocný loket – tenisový i oštěpařský. Dělali mi obstřik, ale to
nepomohlo. Existuje nějaká
jiná varianta léčby?
Martina Svobodová, Ústí nad Labem

Jedná se o chronický zánět
úponů svalů na kost v oblasti
lokte. Většinou vzniká dlouhodobým přetížením manuální prací, v poslední době je
příčinou i psaní na počítači,
hlavně u lidí, kteří si správně
neopřou lokty (existují speciální loketní opěrky).
Léčba není jednoduchá
a hlavně je dlouhodobá a metody se odvíjí od stupně postižení.
Důležité je nosit takzvanou
epikondylární pásku. Je to
ortéza, která se nasazuje na
šlachy pod loket a snižuje mechanicky přetížení úponů.

Další metodou léčby je použití elektroléčby = ultrazvuku, ale jen u malých obtíží,
u větších a delších průběhů
nemoci již nezabírá.
Mnoho pacientů používá
různé masti, ale dle mých zkušeností i zkušeností mých pacientů nezabírají a jsou to jen
zbytečně utracené peníze.
Při těžším stupni nemoci
někteří lékaři používají obstřiky. Jedná se o kortikoidy
aplikované do místa úponu,
které mají způsobit odumření
úponů na kost a tím vymizení bolesti. Já je již právě kvůli
tomu prakticky nepoužívám,
a pokud ano, tak jen u starších pacientů. Hlavně upozorňuji na to, že se jich nesmí
aplikovat moc a hlavně ne
v krátkém časovém období.
Tedy maximálně dva až tři po
dvou a více měsících.

V posledních letech se používá rázová vlna, která přes
buněčný metabolismus způsobuje zhojení poškozených
úponů. Její účinek je dle výrobce i mých zkušeností u tohoto onemocnění okolo 80 %.
Aplikuje se jednou týdně, je
nutno po ní dva dny končetinu šetřit. Dle délky nemoci
a stupně postižení je potřeba
3 až 6 aplikací. Bohužel, jako
všechny nové metody, ji ani
po dlouholetých zkušenostech
nehradí zdravotní pojišťovny. Cena u nás na klinice je
250 Kč za jednu aplikaci.

Ještě se zkoušejí analgetické
RTG ozářky, které mají účinnost okolo 50–60 %. Jejich nevýhodou je přece jenom určitá
dávka záření, které se dostane
do organismu a já je proto opět
nedoporučuji mladším lidem.
Poslední metodou při neúspěchu neinvazivních metod
je již jen operační řešení.
Závěrem chci vám i ostatním
pacientům doporučit, abyste
se vždy nechali vyšetřit
odborníkem se zkušenostmi,
jelikož je nutno při těchto
potížích odlišit toto postižení
úponů hlavně od postižení
kloubu v oblasti lokte, kdy
je léčba zcela odlišná.
MUDr. Jiří Madar

Ortopedie
Klinika TORNERO s.r.o.
Rembrandtova 382/6, Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz
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Instituce s námi nejednají fér,
říká technoložka lihovaru

P RO F IL

Doc. Ing. Alla Arschegova, CSc.
Je expertka na potravinářské technologie
Lihovaru Liberta Energy. Přechodně žije v Česku. Narodila se v roce 1966 v Beslanu. Je docentkou katedry technologie potravinářských
produktů Biologicko-technologického institutu
(fakulty) na Severoosetinské státní univerzitě.
Souběžně pracuje na řadě technologií projektů
nových výrob. Je svobodná, nemá děti.

Před více než rokem koupila společnost
Liberta lihovar v Trmicích. Od té doby se
marně snaží získat povolení, aby se mohla
továrna předělat a začít vyrábět. Přestože
zdejší lihovar patří k nejmodernějším
v Evropě, úřady otálejí. Zřejmě proto, že
předchozí provoz obtěžoval zápachem. Podle technoložky lihovaru Liberta Energy
Ally Arschegové se taková situace nebude
opakovat. Liberta má zcela jinou technologii a neexperimentuje s nevyzkoušeným
provozem jako bývalý lihovar. „Podobné
provozy, jako budujeme v Trmicích, fungují po celém světě. Dokonce jsou i v centrech velkých měst a nikoho svým provozem neobtěžují. Je to moderní, bezpečná
a prověřená technologie,“ říká.
Investovali jste 200 milionů do nákupu
lihovaru. Liberta existuje už rok, dosud
nevyrábí. Proč?
Nemáme stále potřebná povolení. Je nám
líto, že zdejší samospráva, státní a veřejné
instituce s námi nejednají fér. Spojují nás
s provozem, který tady kdysi byl, který
byl neodzkoušený, obtěžoval zápachem,
neměl dobře řešený odpad, byl hlučný

Proč se pro všech peripetiích kolem
předchozího lihovaru firma Liberta
do této koupě pustila?
Protože máme technologii výroby prověřenou řadou provozů ve světě a nikde
s ní nejsou žádné problémy. Nenapadlo
nás, že Libertu bude někdo spojovat se
zcela jinou firmou, se kterou nemá nic
společného. Domnívali jsme se, že to
bude fungovat jako všude jinde na světě.
Že Trmice budou rády za příchod nového investora do průmyslové zóny, který
neznečišťuje životní prostředí a neprodukuje zdraví škodlivé látky jako firmy,
které jsou v sousedství Liberty. Že ocení
vznik nových pracovních míst, finanční
podporu například do rekonstrukcí silnic
nebo sponzorské dary pro trmické školy,
kluby, pro seniory a podobně. Naše firma,
která má provozy i v jiných zemích, se
takto k místním komunitám a lokalitám
standardně chová. Společenská odpovědnost je pro naši firmu samozřejmostí.
V čem je technologie lihovaru Liberta
jiná než ta předchozího provozovatele?
Ve všem. Zejména ale jde o technologii
kvašení. Předchozí lihovar se pustil do
provozu, který sice měl nálepku nejmodernější, ale nebyl nikde vyzkoušený.
Šlo o technologii kontinuálního kvašení,
kterou vyvinuli ve Švédsku. Naše technologie kvašení je cyklická. To znamená,
že nikde nezůstávají žádné zbytky, které
se napalují a pak obtěžují zápachem. Po
každé várce se všechno vymyje a vyčistí.
Lihovary, jako je Liberta, fungují po celém
světě a nikde s nimi nemají žádné problémy. Navíc v Trmicích jsme nad rámec běžných bezproblémových provozů a právě
kvůli špatným zkušenostem zdejších lidí
s bývalým majitelem lihovaru přidali do
projektu dezodorizační jednotky – biofiltry a filtry s aktivním uhlím. Je paradoxní,

že z pohledu expertů na podobné provozy
jde o naprosto nadbytečná opaření. Přesto
je uděláme, protože chceme být maximálně vstřícní k místní samosprávě, státním
orgánům a zejména k obyvatelům města.
Připusťme možnost, že povolení neseženete. Co bude dál?
Rozhodně nechceme z České republiky
odejít. Pokud nás ale přístup samosprávy
a státních institucí donutí, přesuneme
lihovar do jiné země. Lihovar je jako skládanka, dá se rozebrat, převézt a postavit
jinde. Pro Česko, zejména pro náš region,
ve kterém je vysoká nezaměstnanost a zemědělství se nijak zvlášť nedaří, by to byla
obrovská škoda. V areálu by se vyřádili
sběrači kovů a ještě by si tam někdo mohl
ublížit. To si myslím, že nikdo nechce.
Kolik zaměstnanců bude mít
lihovar Liberta celkem?
Celkem bude v lihovaru Liberta pracovat
90 lidí. Jde o laboranty, techniky a dělnické profese, ale dále tu budou pracovat
i celníci či ochranná služba.
Vzniknou nějaká místa v souvislosti
s provozem lihovaru v obslužných
a dodavatelských procesech?
V návazných provozech vznikne až 300
pracovních míst v dopravě, zemědělství
a dalších návazných službách.
Zatíží doprava město Trmice?
Nezatíží. Část dopravy je po železnici a část
kamiony. Protože Liberta je u nájezdu na
dálnici D8, přes samotné město Trmice nebudou jezdit. Přesto jsme nabídli Trmicím,
že na opravy silnic poskytneme finance.
Pocházíte z Beslanu, jak se vám líbí
v Trmicích a na Ústecku?
V České republice se mi velmi líbí. Na
první pohled je to krásná země a lidé jsou
tu dobrosrdeční… Trmice nejsou Praha,
ale je to klidné a přívětivé místo pro práci
a pro život. Dokážu si představit i svůj
život tady, ale domov je domov. Teď tady
mám práci, připravím závod tak, aby jeho
provoz byl bezproblémový, budu dohlížet
na všechny úpravy a změny, zkoušky, kvalitu prvních výstupů. A pomáhat novým
zaměstnancům. Co bude pak, to ukáže
čas. Nikdy neříkej nikdy. ms
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a s úřady v podstatě nekomunikoval. To se
nás ale netýká, protože naše technologie
je zcela odlišná. Lihovar Liberta transparentně komunikuje se všemi institucemi
i veřejností. To, co po nás instituce žádaly,
jsme splnili. Nemáme co skrývat. Chceme,
aby lihovar začal fungovat, aby se ukázalo, že opravdu nikoho neobtěžuje. Protože
jen to úřady i občany přesvědčí. Nikoli
stohy popsaných papírů.

AN K ETA

Je v Trmicích dostatek pracovních příležitostí? Uvítali byste otevření nového provozu?
Imrich
Gajdoš

Jarmila
Čmejlová

Dalibor
Beran

Marie
Pravdová

Martin
Gujda

32 let, Trmice
zaměstnaný

30 let, Trmice
na mateřské

38 let, Trmice
zaměstnaný

42 let, Trmice
nezaměstnaná

18 let, Trmice
absolvent

Podle mě je to všude
stejné, práce je prostě
hrozně málo. Určitě
bych byl rád, kdyby se
tu otevřelo něco nového.

Až se budu vracet z mateřské dovolené a hledat práci, bude to tady asi hodně
těžké. Bylo by dobré, kdyby
se otevřelo něco nového.

S prací je to tady špatné,
spíš nic než něco. A pokud už tu nějaké místo je,
tak není moc dobré. Nové
příležitosti tu nejsou.

Nemyslím si,
že tu je dostatek
příležitostí, a to
nejen v Trmicích,
ale v celém Ústí.

Já bych řekl, že se tu
asi opravdu práce
najít nedá, v Ústí
možná, ale tady
v Trmicích ne.
7
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Vladimír Evan a Jan Čaloun: Pro Ústí
Ústecký prvoligový
hokej je v krizi. Akciová společnost Ústeckých lvů je v návrhu
na insolvenci. Zachránit situaci v klubu má
nové vedení. Úspěšný
trenér mládeže Vladimír Evan a hokejová
ikona, mistr světa
a zlatý olympionik
z Nagana Jan Čaloun.
martina seewaldová

Jak je na tom vlastně nyní
ústecký hokej?
V. E.: Akciová společnost HC
Slovan Ústečtí Lvi právě čelí
insolvenčnímu návrhu. Proto
nezahájila letní přípravu hráčů. Ani nepožádala občanské
sdružení, jež se stará o hokejovou mládež v Ústí, o pronájem
licence na 1. ligu.
Licenci na 1. ligu nevlastnil
A-tým Ústečtí Lvi, ale mládežnický HC Slovan?
V. E.: Ano, vlastní ji občanské
sdružení. Jako majitelé licence
na 1. ligu jsme se rozhodli přihlásit soutěž na občanské sdružení. Začal jsem jednat s hráči
a po dohodě s trenéry stavíme
tým pro nastávající sezonu.
Kdo za situaci v A-týmu
může? Akcionáři? Vedení
klubu?
MOJE NEJ

Číslo: 13
Jídlo:
kvalitní svíčková
Hudba – interpret:
Pink Floyd,
Jaromír Nohavica
Záliba: chalupa
Politik: nemám
Citát, krédo:
Věř, že se vše
v dobré obrátí.
8

Ambice klubu byly podle Vladimíra Evana vyšší než jeho možnosti. foto: luboš hostek

V. E.: Po mém nástupu 1. prosince 2013 jsem na špatnou
ekonomickou situaci klubu
všechny akcionáře upozornil.
Zjistil jsem totiž, že stav je horší, než jsem si původně myslel.
Akcionáři se dohodli, že se to
bude řešit postupnými kroky,
ale do dnešního dne, bohužel,
zůstalo pouze u slibů. Myslím
si, že v posledních třech letech
byly ambice klubu vyšší než
jeho možnosti a klub byl zbytečně finančně zatěžován nestandardními kroky.
Jde ústecký hokej ještě
zachránit?
V. E.: Určitě, vždyť je to moje
krédo, ale musíme klub sportovně a finančně stabilizovat,
a získat tak důvěru partnerů.
Musíme jít postupnými kroky
a dát do rovnováhy cíle klubu
a ekonomiku.
J. Č.: Musíme ústecký hokej
zachránit. Pro mě je to i osobní, moje srdeční záležitost.
Vždyť jsem se v podstatě narodil tady na zimním stadio-

nu. Tatínek byl správce haly
a dokonce jsme tady bydleli. Tady jsem poprvé stál na
ledě.
Jaký recept na záchranu
ústeckého hokeje máte?
V. E.: Na prvním místě vyrovnaný rozpočet, který zajistí chod celého klubu, včetně
mládeže. Věřím, že přesvědčíme partnery a ve spolupráci
s městem Ústí nad Labem zachráníme pro fanoušky a sportovní veřejnost kvalitní soutěž.
J. Č.: A také jednotné vedení
klubu založené na vztahu
k ústeckému hokeji. Patriotismus je důležitý. Byly doby, kdy
v A-týmu nehrál skoro žádný
hráč z Ústí. A to se pak projeví
na hře, na nasazení, na vztahu
ke klubu, k fanouškům. Hokej
nejde hrát jen pro peníze, musíte do toho dát srdce.
V. E.: Mám radost, že většina
hráčů současného kádru chce
v Ústí pokračovat. Jednáme
také o spolupráci s některými
kluby.

P RO F IL

Vladimír Evan
Manažer HC Slovan Ústí nad
Labem Vladimír Evan se narodil
13. 5. 1963 v Kladně. Vystudoval
SPŠ strojní. Hokejovou kariéru
odstartoval na Kladně, hrál
i v Písku a v Ústí nad Labem. Trénoval Kladno, Beroun a dovedl
Ústí nad Labem k historickému
postupu do extraligy. Je úspěšným trenérem mládežnických
celků Kladna a Ústí. Je ženatý.

Se kterými například?
J. Č.: Jednali jsme s Martinem Strakou v Plzni, s pravou
rukou Jaromíra Jágra – výkonným ředitelem Kladna Václavem Bartošem nebo s mladoboleslavským Luďkem
Bukačem.
V. E.: Naše hokejová filozofie
je jim blízká a já věřím v plodnou spolupráci.
Co by se muselo stát, abyste
záchranu hokeje v Ústí vzdali?
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chceme zachránit 1. ligu
V. E.: Vzdát se je to nejjednodušší, ale to uděláte jenom
jednou. Asi by bylo špatně se
o záchranu nepokusit. Já už
dnes mám úplně jasno, kdo
to myslí s ústeckým hokejem
dobře. Chtěl bych poděkovat
akcionářům a partnerům, kteří hokejovému Ústí už nyní pomohli.
J. Č.: Nechci boj o ústecký
hokej vzdát. Ale kdybychom
nemohli platit hráčům, kdyby
ekonomika znovu nefungovala,
možná bych o tom přemýšlel.
Oba jste hráli za Slovan
v době, kdy se mu vedlo podstatně lépe. Jak na to vzpomínáte?
V. E.: Já jsem hrál v Ústí na
hostování z Kladna v letech
1985–1987 a vzpomínám na
tu dobu velice rád. Hrála tady
spousta kvalitních hráčů, kteří
by v dnešní době hráli určitě
extraligu.
J. Č.: Moc rád na to vzpomínám. V Ústí jsem zahájil jako
malý kluk svoji hráčskou kariéru a taky ji tady ukončil. Trénuji tady mládež. Ústí je pro
mě prostě srdeční záležitost.
Jste, Vladimíre, úspěšný manažer mládeže. Jaký je rozdíl
mezi vedením mládežnického
týmu a áčkem?
V. E.: Určitá specifika tam
jsou, ale vzhledem k tomu, že
se dlouhodobě věnuji jak mládežnickému, tak seniorskému
hokeji, nemám s tím problém.
V mládeži máme 11 kategorií,
17 trenérů a 300 dětí, což je
středně velká škola, která začíná v 6.00 ráno a končí ve
21.00, včetně sobot a nedělí. Seniorský tým je samozřejmě mediálně sledovaný subjekt a je zábavou
pro ústecké občany,
takže manažeři jsou
pod větším tlakem.
Ale profesní práce
je to přibližně stejná
jako u mládeže.
Dá se stávající tým
ještě nějak motivovat?
Hráči nedostávali mzdy,
přesto zahájili přípravu...
V. E.: Jsem rád, že hráči přes
nejistoty našli vnitřní motivaci a zachovali se vůči klubu
slušně. Za toto jim patří dík
a klub se k nim podle toho
musí chovat. Vím, že někteří
z nich mají i jiné nabídky, ale
k dnešku máme základ mužstva postavený.
J. Č.: S každým hráčem jsme

mluvili a moc nás potěšilo, že
90 procent z nich nám řeklo,
že chce v Ústí pokračovat. A je
teď na nás, abychom zajistili chod klubu, ekonomiku, aby
hráči dostávali včas výplaty.
Jak vidíte nadcházející sezonu – sezony pro Slovan?
V. E.: V posledních deseti letech jsme v Ústí hráli na špičce – baráže, play-off a taky extraligu. Naše ambice se budou
odvíjet od kvality kádru, která je spojená s ekonomikou.
Chceme ale hráče na vysoké
morální úrovni, kteří vytvoří
bojovný tým a budou bavit hokejové publikum.
Nemůžeme přijít o první ligu?
V. E.: Můžeme, a proto stále
mluvíme o záchraně. Jednou
z možností je, že nesplníme
podmínky ČSLH a ty
jsou hlavně ekonomického charakteru. Já jsem již
jednal v Praze
s představiteli
ČSLH, kteří současnou situaci
ústeckého hokeje znají, ale
budou chtít analýzu a situační
zprávu, aby nás
do soutěže
pustili.

Může si Slovan dovolit
nakoupit posily?
V. E.: Víte, my postavíme základ mužstva na rozumném
rozpočtu a pak budeme jednat
o možné spolupráci s extraligovými kluby. Myslím, že fanoušky čekají i příjemná překvapení.
J. Č.: Chceme vše postavit na
patriotismu. Cílem není mít
tady hráče za 150 tisíc, kterému jde jen o peníze a za klub
nikdy kopat nebude.
Je, Honzo, velký rozdíl mezi
tím, jak se hokej hraje
a hlavně vede v Česku, a tím
v zámoří nebo ve Finsku,
kde jste působil?
J. Č.: Hokej je pořád stejný. Ale
velký rozdíl je v podpoře hokeje
ze strany státu, v práci s mládeží, kam také jde hodně peněz. Vzdělávání trenérů je třeba ve Finsku
na vysoké úrovni.
I když český hokejový svaz také
v poslední době
pracuje na vzdělávání trenérů
u nás.
Proč jste se ze
zahraničí vrátil do Česka,
potažmo do
Ústí?

Zlaté medaile z olympiády
v Naganu a šampionátu
v Lillehammeru má Jan
Čaloun obvykle v trezoru.
foto: luboš hostek

P RO F IL

Jan Čaloun
Sportovní manažer HC Slovan
Ústí nad Labem Jan Čaloun se
narodil 20. 12. 1972 v Ústí. Právě
tady začal s hokejem. Je vyučený
elektromechanik pro rozvodná
zařízení. Extraligovou kariéru
zahájil v roce 1990 v týmu HC
Chemopetrol Litvínov. Hrál
v NHL a ve finské lize, kterou
v roce 1998 jeho tým HIFK Helsinky vyhrál. Vloni byl vyhlášen
historicky nejužitečnějším
hráčem finské ligy. S reprezentací se stal mistrem světa a má
zlatou medaili z olympijských her
v Naganu. V Ústí nad Labem hrál
extraligu od roku 2007. Trénuje
mládež HC Slovan. Je ženatý
a má dva syny.

J. Č.: Finsko je krásné země.
V létě bílé noci, v zimě pořád
tma. Líbilo se mi, jak se tam
lidé k sobě chovají, jak se podporují, jsou vstřícní. Ale já
jsem se cítil jako Čech. Věděl
jsem, že se sem vrátím, protože
sem patřím. Nemyslím tím jen
Českou republiku, ale konkrétně Ústí. Já to tady miluji, narodil jsem se tady, mám tady rodinu, kamarády. To rozhodnutí
vrátit se domů bylo snadné.
Byl jste, Honzo, loni vyhlášen historicky nejužitečnějším hráčem finské ligy.
Takže jste tamní ikona.
Překvapilo vás to?
J. Č.: Překvapilo. Finové jsou
dobří hokejisté – pracovití, zarputilí, ale hokejové myšlení
nemají na moc vysoké úrovni.
A to právě máme my. Ve finské lize hrál Otakar Janecký,
Marek Židlický, Vladimír Vůjtek, Tomáš Vlasák... Češi tam
mají dobré jméno. A mně to
tam prostě sedlo. Měl jsem
před tím angažmá obrovský respekt a tak jsem
k tomu také přistoupil.
A vyplatilo se to.
MOJE NEJ

Číslo: 11
Jídlo: kachna
Hudba – interpret:
Depeche Mode
Záliba: golf
Politik: nemám
Citát, krédo:
Dobrá nálada.
9
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Modelářský letecký
den v Suché

Modelářský klub Severka
Modelpark Suché připravil
na 21. června od 10:00 do
16:00 hodin show pro diváky všech věkových skupin.
V areálu předvedou modely
přední modeláři z celé České
republiky. Představí modely
civilní, vojenské, akrobatické a sportovní, s pohony na
elektromotory, spalovacími
motory i turbínovými.
Odpoledne vystoupí skupina Great War Flyin Circus, která prostřednictvím
replik asi 13 obřích modelů a pozemní techniky přináší divákům kus vojenské
historie z období 1. světové
války, s hudebním a slovním
doprovodem a pyrotechnickými efekty.
V areálu jsou atrakce pro
děti, prodej modelářského
zboží a občerstvení. Parkování je v blízkosti letiště a vstupné je 50 Kč, děti
zdarma. zu

více na www.zitusti.cz

Po Miladě se můžete projet na motorovém člunu
Víkend na jezeře Milada se uskuteční 31. 5.
a 1. 6. od 9:00 do 18:00 hodin. Akci, při níž si
návštěvníci budou moci prohlédnout celý areál,
připravil Dobrovolný svazek obcí jezero Milada
společně s Palivovým kombinátem Ústí.
Doposud byl vstup veřejnosti mimo značenou
cyklostezku a naučnou stezku umožněn pouze
v průběhu cyklozávodů, vždy poslední květnovou sobotu. Letos se návštěvníci dostanou až
k jezeru, ale budou se moci dokonce svézt po
vodě na motorovém člunu.
Hlavními akcemi celého víkendového progra-

Ústecký Contours fitness zve na Den otevřených dveří
Konkrétně v ústeckém Contours mají klientky od 13 do
78 let. „Štíhlým pomůžeme zesílit ve svalech a dámám při
těle pomůžeme od nadváhy.
Co je ale důležité, je vůle, odhodlanost a disciplína,“ dodala
trenérka. Pokud máte i menší zdravotní potíže, zejména
s rehabilitačním cvičením vám
v ústeckém fitku pomohou.
Na červen Contours v Ústí
připravuje členství s výhodou
6+1 a 14+3 dní. K zakoupenému
půlročnímu členství dostanete
jako letní bonus 1 měsíc navíc
zdarma a k tříměsíčnímu členství 14 dní zdarma navíc. V případě dovolené nebo nemoci
můžete členství v klubu přerušit až na devadesát dní. fc

Chcete zjistit, jak na tom jste
se zdravím a s kondicí? Chystáte se v létě k moři a rády
byste se v plavkách cítily
dobře? Pokud ano, připravil
ústecký Fitness Contours
Den otevřených dveří.
Ve fitku v Dlouhé ulici si
5. června od 15:00 do 17:00
hodin můžete nechat zdarma
změřit tlak, tuk, svalovinu. Trenérky vám poradí, jaký zvolit
vhodný pohyb, lze se objednat
i na výživové konzultace. „Můžete se podívat, jakým stylem
vedeme cvičení, a v případě zájmu se ihned objednat na zkušební týden zdarma,“ uvedla
trenérka Petra Žebrová.
Cvičení je opravdu vhodné
pro všechny věkové skupiny.

V Letním kině zahraje
MIG 21 i Aneta Langerová
Letní kino v Ústí nad Labem
přivítá v sobotu 14. června
2014 další ročník tradičních Pivovarských slavností
Zlatopramen. Pro všechny
Ústečany i návštěvníky
z celého regionu je připraven
bohatý celodenní doprovodný
program.
Mezi účinkujícími vystoupí
známé tváře jako MIG 21,

mu budou v sobotu cyklozávody a v neděli běžecké závody. Menší doprovodné akce, jako letecký
den modelářů, ukázky psích sportů, přírodovědná laboratoř, paintballové hřiště, atletika pro
děti, indiánská vesnička nebo projížďka terénním vozidlem, návštěvník může nebo nemusí
využít. Bude pouze na něm, zda se připravených
atrakcí zúčastní, nebo se jen projede kolem jezera na kole či projde se psem. Vzhledem k velikosti areálu tudy projede šestkrát denně vyhlídkový autobus, aby byla umožněna prohlídka
jezera co největšímu počtu obyvatel Ústecka. zu

Žlutý pes, Marek Ztracený,
UDG, Miroš Šmajda nebo Aneta Langerová. I letos je zachována druhá house stage se
známými performery klubové
scény – Jakuz@sound, Marco
de Taunay, Herry, Spix Ulba,
Jan Vay a SUB.
Cena vstupného je 99 Kč,
prodej je pouze v den konání
akce. lm

Osudy mladistvých politických
vězňů uvidíte v knihovně
Výstava mapující osudy mladistvých politických vězňů z 50. let
20. století je zaměřena na sledování politické perzekuce mladistvých v prvních letech komunistického režimu. Téma, jemuž
historická obec dosud nevěnovala větší pozornost, mapuje osudy
a odbojovou činnost čtyř skupin založených v období 1948–1949
a zahrnujících ponejvíce skauty, sokoly a příslušníky režimem
pronásledovaných rodin – živnostníky a zemědělce.
Obsahově se výstava opírá o studium archivních materiálů dochovaných v Archivu bezpečnostních složek, ve IV. oddělení Národního archivu a svědectví žijících pamětníků. Výstava začíná
4. června v přísálí vědecké části knihovny a potrvá do 17. června. opr

Při slávě v cyklokempu pokřtil novou loď krajský radní
Novou loď Loděnice Brná
budoucí stejnojmenné flotily
při slavnostním zahájení
sezony na Labské cyklostezce
tradičním sektem pokřtil radní
Ústeckého kraje Jan Szántó.
Spolumajitelé cyklokempu
a loděnice mají s lodní rekreační dopravou v těsné blízkosti areálu koupaliště velké
plány, které u mola loděnice
ilustrovala přítomnost dalších
plavidel. Ústecká legenda, loď
Marie, vozila po Labi zdarma
návštěvníky cyklokempu, posádka policejního hlídkového
člunu vítala na palubě k pro10

hlídce rodiny s dětmi.
„Měli jsme trochu obavy,
abychom po křtu neměli
v nové lodi díru, ale vše dopadlo dobře a lahev se roztříštila
na druhý pokus tak, jak měla,“

uvedl jeden ze spolumajitelů
areálu a lodi Martin Prachař.
Loď už za pár dní budou Ústečané na Labi běžně vídat.
V cyklokempu se i přes nepřízeň počasí zastavilo několik

Nová plachetnice každým dnem vyrazí na Labe. foto: miroslav pakosta

stovek vyznavačů cykloturistiky. Malé děti uchvátil nafukovací hrad se skluzavkou,
teenagery zase akvazorbing,
tedy bezúrazové bojové hry
v nafouknutých fóliových koulích. Krajští hasiči předvedli
zařízení na vyprošťování osob
z havarovaných vozidel a ústečtí strážníci soutěžně testovali znalosti dětí o bezpečnosti
v dopravě. Nechyběly soutěže
o sladké odměny, balonky, projížďky na neosedlaných koních
nebo malování na obličej. To
vše s doprovodem countryové
kapely. mp
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Česká kuchyně rychle, zdravě a levně? Na Rondelu

Rychle na talíř
„Měli jsme jasnou představu.
Chtěli jsme vařit zdravě, z kvalitních surovin, připravovat jídla ve vlastní režii včetně příloh
a salátů,“ říká Lucie Kavová,
spolumajitelka Bohemia Fast
Foodu – Jídelny na Rondelu,
která je denně na „placu“,
v kuchyni, u kasy, mezi hosty.
Mnoho z nich zná jménem.
To jsou pravidelní strávníci
z firem sídlících na Rondelu.
„Museli jsme zvládnout i rychlost přípravy jídel a výdeje
tak, aby vše bylo čerstvé a šlo
z kuchyně téměř rovnou na
talíř,“ doplňuje Lucie Kavová.
A úspěch se dostavil, řada
zdejších hostů ještě vloni
holdovala asijským rychlovkám, bagetám z večerek nebo
polední jídlo vynechávala.
Sedm a půl hodiny sprintu
Provozní doba jídelny je relativně krátká. Na sedmou hodinu ranní přicházejí první lidé
na snídani. Vajíčka se slaninou, se sýrem, domácí sekaná,
párky a klobásky, čerstvé pe-

Jídelnu na Rondelu si po pěti měsících provozu oblíbily stovky Ústečanů. foto: luboš hostek

čivo včetně sladkého, káva…
A od půl jedenácté do 14.30 už
vybírají obědy noví strávníci.
„Chodím sem rád, jsou tu milí,
dobře vaří, za patnáct minut
se dobře a v klidu najím. Tohle
jídlo mě navíc nezničí tak,

že
bych už
nemohl
pracovat,“
vypočítává
důvody Milan Kulhavý, který si dnes objednal
koprovou omáčku s hovězím
masem a domácími knedlíky.
K tomu točenou kofolu. Personál u výdeje se teď nezastaví,
až kolem čtrnácté hodiny se
po desítkách hostů trousí už
jen jednotlivci. Sprint je u konce, je dovařeno, je vydáno.

Žádné jídlo v týdnu dvakrát
Denně zde mají v obědové
nabídce polévku a čtyři hlavní
jídla. Kromě zmíněné koprové
omáčky hosté vybírali kapustový karbanátek s vařeným
bramborem, těstoviny s kuřecím
masem,
smetanou
a zeleninou
a kuřecí salát s tousty
a dresinkem,
o den později
byla v menu
smažená ryba, halušky, pečené kuře, játra
na cibulce… K tomu
dezerty, zeleninové
a ovocné saláty. Širší
nabídka by byla zřejmě
na úkor kvality a čerstvosti
surovin. Tak už to mají na
Rondelu prověřené. Denní
menu se neopakuje, stejně tak
je následující týden zcela jiná
nabídka. Jen jednu tutovku,
určenou přáním strávníků,
Lucie Kavová v jídelním lístku
drží – páteční smažené vepřové a kuřecí řízky s domácím
bramborovým salátem.

Servis a nápady
Samozřejmostí ve zdejší jídelně
je balení jídel s sebou do krabiček, příjem všech druhů stravenek, na které zde běžně vracejí
peníze, každý pátek navíc nabízejí minutkové jídlo. Hotová
jídla, která v klasické restauraci dostáváte za 80 a více korun,
zde mají o dvacetikorunu
levnější a vzhledem k nárokům
na kvalitu a rychlost zřejmě
i chutnější. Prosvětlený sál je
vybaven moderním nábytkem.
Mysleli zde i na zdravotně
handicapované hosty, jeden ze
vchodů je zcela bezbariérový.
Protože jsme v auty zahlcené
krajské metropoli, jistě oceníte
bezproblémové parkování
přímo u jídelny. Když mají děti
prázdniny nebo volno mezi
svátky a přijdou s rodiči na
oběd, mají na menu čtyřicetiprocentní slevu. A prázdninovou novinkou bude výrazná
sleva pro seniory – penzisty
v červenci a srpnu.
Lucie Kavová a její tým Jídelny na Rondelu navíc dokazují
své přednosti i při gastronomickém servisu pro desítky velkých
rautů i malých oslav. Jisté je,
že v Ústí nad Labem je Jídelna
na Rondelu jediná svého druhu
a v gastronomických toulkách
má právem své místo. Dobrou
chuť – rychle a levně. mp

Jídelna na Rondelu
Bohemia Fast Food
Masarykova 633/318, Ústí nad Labem
tel.: 733 736 322
facebook.com/jidelnanarondelu

MC201413/2

V Ústí nad Labem a širokém
okolí je unikátní. Je to bufet
rychlostí výdeje a obsluhy,
restaurace gastronomickým
vybavením, kvalitními surovinami pro vlastní přípravu
jídel bez chemických dochucovadel a separátů a moderním
vybavením nekuřácké jídelny.
A také bistro díky přijatelnými
cenám. Jídelna na Rondelu už
šest měsíců dokazuje, že záměr rychlé přípravy a nabídky
českých jídel byl promyšlený.
Postupně si do zrekonstruovaných prostor v přízemí správní
budovy našlo cestu několik
stovek pravidelných strávníků
denně.

Na pivním jarmarku v Ústí lidé vypili 30 tisíc piv
Na třicet tisíc piv vypili návštěvníci
čtvrtého ročníku Ústeckého pivního
jarmarku. Ten podle organizátorů navštívilo přes dvacet tisíc lidí, kteří si mohli
vybrat z nabídky 25 pivovarů. Na pódiu
se vystřídala řada kapel jako například
Vladimír Mišík, Fleret, Bonifanti, Karel
Kahovec nebo The Boom.
Pořadatelé už začali chystat pátý ročník
akce, který se uskuteční v květnu 2015.
Ale jak vlastně myšlenka pořádat pivní
jarmark v Ústí vznikla? „Po otevření Pivovaru hotelu Na Rychtě v roce 2010 jsme
začali s našimi pivy jezdit na soutěže,
abychom zjistili, jak si stojíme v konkurenci ostatních pivovarů. Protože se nám
soutěžení líbilo, rozhodli jsme se podobnou akci uspořádat i u nás v Ústí,“ uvedl

MÁZ p i v n í h o j a r m a r k u
Kategorie světlý ležák:
1. Chalupník Perštejn – Premiant sv. ležák
2. Kahan Most – Magistr Edward Kelley sv. ležák
3. ZLOUN Louny – Tvrďák sv. ležák
Kategorie polotmavý a tmavý ležák:
1. Zámecký pivovar Chyše – Prokop tm. ležák
2. Rodinný pivovar Bernard – Bernard černý ležák
3. Zámecký pivovar Chyše – Prokop polotmavý ležák

ředitel Pivovaru Na Rychtě a duchovní
otec jarmarku Jiří Šťovíček. Záměrem bylo
nabídnout návštěvníkům kvalitní produkty malých a rodinných pivovarů vyráběné
tradiční poctivou metodou bez následné
filtrace a pasterizace.
Pivní jarmark nabídl i soutěž pivovarů

Kategorie speciální a ochucené pivo:
1. Kocour Varnsdorf – Kocour Stout
2. Lounský Žejdlík Louny – Red Ale 13°
3. Purkmistr Plzeň – Písař pšeničné

o Máz v kategoriích světlý ležák, tmavý
a polotmavý ležák a speciální a ochucená
piva. zu
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Henry Fielding: Člověk upřímný a... (tajenka)

SOUTĚ Ž

VÍTE , Ž E . . .

Vyhrajte vstupenky na
představení na lodi Tajemství

Soutěžte o volné vstupy na loď Tajemství bratří
Formanových, kde herci Činoheráku Ústí od 20. května
do 9. června sehrají více než 20 večerních i dopoledních
představení. Výherci získají po dvou volných vstupenkách
na představení 8. 6. Láska práce, láska práce, které si
poté budou moci vyzvednout nejpozději 15 minut před
začátkem přímo na pokladně na lodi Tajemství ve Vaňově.
Nápovědu najdete na stránkách www.cinoherak-usti.cz.
Odpovědi na obě otázky posílejte do 4. 6. na e-mail
redakce@zitusti.cz s heslem TAJEMSTVÍ a s kontaktním
telefonem, kde vás zastihneme v případě výhry.
Jména výherců uveřejníme 5. 6. na www.zitusti.cz.
Otázky:
1. V kterém roce vzniklo ústecké Činoherní studio?
2. Jak se jmenuje režisér, který se v sezoně 1975/76
stal uměleckým šéfem souboru Činoherního
studia?
chcete-li podpořit divadelníky, číslo transparentního účtu
spolku činoherák ústí je: 2300572245/2010
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V ústecké zoologické
zahradě najdete druhého
největšího trpaslíka na
světě. Socha ležícího
takřka 3,5 metru dlouhého
trpaslíka je tam od roku
2004. Vznikla u příležitosti
150. výročí narození
největšího českého výrobce
trpaslíků – ústeckého
průmyslníka Ferdinanda
Maresche. Výroba sochy
pohltila přes 400 kilogramů
pryskyřice a hlavní složkou
jsou recyklované PET lahve.
Většího trpaslíka mají už
jen v lázních Lauterbach
u Hamburku.
Nejvyšší stolová hora v Česku je nedaleko Ústí nad
Labem. Je to Děčínský Sněžník se svojí nadmořskou
výškou 723 metrů. Zároveň je to nejvyšší místo
chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Na hoře
najdete stejnojmennou kamennou rozhlednu, odkud se
nabízejí panoramatické výhledy na České Švýcarsko,
Lužické hory, České středohoří a na stolové hory
v sousedním Německu.

Největším počtem zastávek na trolejbusových
linkách v Ústí nad Labem se pyšní linka číslo
56. Na její trase ze Všebořic až na sídliště
Pod Vyhlídkou je 26 zastávek.
zu
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naučná literatura. Zhruba to
bude bezmála 3 500 exemplářů. Možná, že si milovníci a fajnšmekři nějaký svazek
do své knihovničky za lidovou
cenu vyberou.

Trmice oslavují 20 let
samostatnosti

FC Tiradores hledá ženy a dívky

Město Trmice oslavuje dvacet
let své samostatnosti. Oslavy
jsou rozvrženy do celého roku.
Na 1. 6. je plánován Dětský
den s různými atrakcemi, autovláčkem i koncertem klasické
hudby na trmickém zámku.
Druhou polovinu oslav zahájí v srpnu závod Trmická
desítka za Přemyslem Oráčem. A 20. září budou Trmické
slavnosti, které proběhnou na
zámku a v okolí zámku. Srdečně zveme všechny příznivce
k účasti na oslavách.
Eva Tomsová, Klub seniorů Trmice
INZERCE

Ústí nad Labem má snad vůbec největší počet futsalových
týmů v okresních soutěžích,
minimálně v Ústeckém kraji,
dost možná patří počtem
i mezi nejzastoupenější v České republice. Jedním z mnoha
jsou i FC Tiradores Chlumec.
Klub vznikl v prosinci 2010,
tehdy měl pouze 8 zakládajících členů. Šlo hlavně o partu
mladých kluků, kteří už dlouho působili jako celek na amatérské úrovni mimo všechny
mistrovské soutěže. Po prvním
vyhraném turnaji se rozhodli,
že to zkusí oficiálně. Dnes se
základna rozrostla
a klub opět rozjíždí projekt Ladies.
Hned ve své první sezoně v soutěžích FAČR obsadili Tiradores jako
nováček 2. místo
ve 3. třídě přeboru

Ústí nad Labem, čímž automaticky postoupili o soutěž výš.
V klubu se netají tím, že by časem rádi vyšplhali ve futsalové
hierarchii co možná nejvýše,
avšak jako všude ve sportovním světě i zde jsou limitující
překážkou finanční prostředky. „Jsme rádi za každou podporu našich fanoušků, kterým bychom touto cestou rádi
veřejně poděkovali, ale také
nalákali případně další nové.
Plánujeme znovu rozjet projekt Ladies, tedy otevřít znovu
nábor žen a dívek, stejně jako
časem vytvořit konkurenci juniorským týmům
Combixu. K tomu
však už budeme
potřebovat jistě
několik sponzorů,“ řekl vedoucí klubu Daniel
Brzák.
Radek Jakubec

Pěvecký sbor Lindušky vznikl
v září roku 2009 při Základní
škole a Základní umělecké
škole Ústí nad Labem v Husově
ulici pod vedením Lindy Lexové.
U zrodu stálo sedm mladých
zpívajících učitelek a jejich kolega klavírista. Záměrem vzniku
tohoto pěveckého „těleska“ byla
především motivace žáků školy.
Lindušky pravidelně vystupují
na koncertech školy, ale i v kostelech, na zámku ve Velkém
Březně, v domovech pro seniory
i na jiných místech. Účastnily
se také festivalu Písničkou se
jaro otevírá v Mimoni. Koncert
Lindušek můžete vidět 11. června od 18:00 hodin v hudebním
salonku knihovny. iva

INZERCE

HLEDÁ A ME
PRACOVNIÍ K Y
NA ROZNOS
LETÁ A KUŮ
A INZERTNIÍ C H
NOVIN!
Volejte 733 215 723

MC201463

Neznamená to ale, že by se
knihovna chtěla zbavit všech
knihovních jednotek, které
dává do burzy. V depozitářích
jsou samozřejmě vyřazované
tituly zastoupeny. io

Ústecká knihovna se již dlouhé roky potýká s nedostatkem
místa ve svých depozitářích.
Vzniká tím problém, kam
s nečtenými knihami. Jenom
je vyhodit by bylo škoda.
Proto bude před Palácovou
vilou Hanse Weinmanna, Lidovou knihovnou v ulici W. Churchilla, 4. června od 9:00 hodin Burza knih. Nabízet se
budou válečné knihy, romány
pro ženy, klasická literatura,
detektivky, sci-fi, historická
četba, dobrodružné knihy, životopisy, dětská četba, lékařské publikace, ale i populárně

Lindušky zpívají
pro radost

SC-340694/02

Knihovna pořádá burzu knih
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Pozor, blíží se termín
placení za odpad
Poplatek za odvoz popelnic
musíte zaplatit do konce června. Poté hrozí pokuta až do
výše 1500 korun.
Poplatek činí 500 korun ročně za jednoho obyvatele Ústí
s výjimkou dětí do 3 let. Poplatek je možné zaplatit několika
způsoby.
Nejpohodlnější je asi zaplatit převodem na bankovní
účet číslo 882833329/0800.
Při platbě musíte uvést jako
variabilní symbol rodné číslo
plátce bez lomítka. Za převod
v bance ale platíte poplatek.
Navíc pokud budete poplatek
platit za celou rodinu, musíte stejně dojít na magistrát
a vyplnit a podepsat oznámení
společného zástupce. Pokud
jste již formulář v minulosti
(od roku 2011)

inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné
změny, není nutné vyplňovat
a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více
osob, je nutné uvést variabilní
symbol plátce, tedy toho, kdo
se v oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.
Poplatek můžete rovnou
uhradit i na magistrátu v pokladně inkasního oddělení,
včetně možnosti zaplatit bankovní kartou. zu
Pokladní hodiny
Pondělí

8:00–11:0013:00–17:00

Úterý

8:00–11:0013:00–15:00

Středa

8:00–11:0013:00–17:00

Čtvrtek

8:00–11:0013:00–15:00

Pátek

8:00–11:00

Školka V Zeleni chystá zápis
Mateřská škola V Zeleni vyhlásila na 10. a 11. 6. zápis dětí do
mateřské školy na školní rok
2014/2015. Od září 2014 zde
budou otevřeny dvě třídy pro
49 dětí.
Přihlášku lze získat dvěma
způsoby. V elektronické podobě na webových stránkách
mateřské školy www.msvzeleni.webnode.cz nebo osobně
v dočasné kanceláři mateřské školy, která je v Základní škole Karla IV. Termíny pro
vyzvednutí jsou 19. 5., 26. 5.,
2. 6. 2014 vždy ve 14:00–
16:30 nebo 20. 5., 27. 5., 3. 6.
2014 vždy ve 8:30–11:00 hod.

a 22. 5., 29. 5., 5. 6. 2014 vždy
ve 8:30–10:30 hod. a 15:00–
16:30 hodin.
Zápis dětí a příjem přihlášek proběhne ve dnech 10. 6.
a 11. 6. od 8:30 hod. do 16:00
hodin v dočasné kanceláři mateřské školy umístěné v ZŠ
Karla IV. Vchod je z boku vlevo
od hlavního vchodu školy.
Místo bude označeno.
K zápisu je třeba přinést řádně vyplněnou žádost o přijetí,
která bude potvrzena dětským
lékařem dítěte, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, povolení k pobytu
(cizí státní příslušníci). zu

P O P Ř EJTE BLÍZ K Ý M
Slavíte vy nebo někdo z vašeho okolí
významné životní jubileum?
Popřejte mu prostřednictvím časopisu ŽÍT Ústí.
Blahopřání společně s fotografií zasílejte
na e-mailovou adresu redakce@zitusti.cz.

S v o z o b j e m n é h o o dp a d u v Ú s t í
28.5.2014
Krásné Březno:
Na Skalce, Peškova,
Picassova
29.5.2014
Krásné Březno:
Ryjická, Sibiřská
2.6.2014
Krásné Březno:
Dubová, Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená,
Tři Kříže
3. 6. 2014

Krásné Březno:
Jánského, Májová,
Milešovská, Opletalova,
Studentská, Turistická,
U Radnice, Národní,
Mlýnská, Seifertova,
U Tonasa, Veslařská,
V Ústraní, Železná
4. 6. 2014
Krásné Březno:
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

Anežky České, Dr. Horákové,
Janáčkova, Jungmannova

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

Krásné Březno: ul. Výstupní,
Žežická a Neštěmická,
Dvojdomí, Neštěmická 1
a 3, Přemyslovců

10. 6.2014
Krásné Březno okolo ul.

12.6.2014

16.6.2014

Nový svět: Matiční, Na
Břehu, Postranní, Růžová,
Svádovská, Nový svět,
Pekařská, Plavecká

11.6.2014

9.6.2014

11.6.2014
ul. Anežky České, Dvojdomí,
Dr. Horákové, Přemyslovců

Krásné Březno, ul. mezi
Krčínovou a Neštěmickou:

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

Čištění ulic v Ústí
Přeparkujte automobily,
nebo vám je odtáhnou.
Značky zákaz stání
v lokalitě, kde údržba
probíhá, platí od vždy od
7:00 do 16:00 hodin.
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
Štítného, Pionýrů + dvůr,
Střekovské nábřeží,
Těšínská, Třebízského,
Sukova, U Stanice
30.5.2014
ul. Purkyňova, Puškinova,
Kollárova, Šafaříkovo nám.,
Rozkošná, Máchova
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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

ul. Herbenova,
V Zahrádkách, Pod
Holoměří
10.6.2014
ul. Obvodová, Čechova,
Rozcestí

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

19.6.2014
ul. Růžová, Parkoviště
Neštěmická – spodní, Nový
Svět, Svádovská, Matiční,
Plavecká
23.6.2014
ul. J. Plachty, K Haldě,
parkoviště J.Plachty, Žitná,
Strážná dne
24.6.2014
ul. Křižíkova, Na Náspu,
Na Sklípku, Janáčkova,
Jungmannova
25.6.2014
ul. Příkopy, U Pivovarské
zahrady, Na Vinici,
V Doubravě, Hřbitovní
26.6.2014
ul. Keplerova, Husova,
Družstevní

2014 | 5

SERVIS
INZERCE

Vloupání: Nejrizikovější
sklepy jsou v panelácích

Triky zlodějů a nevšímavost lidí
„Lupiči využívají toho, že
sklepní prostory nejsou lidem
příliš na očích a také riziko, že
bude zloděj přistižen při činu,
je poměrně malé. Zlodějům
navíc usnadňují práci samotní
obyvatelé. Pachatelé zazvoní
na zvonky a pak už jen počkají, až je nějaký důvěřivec pustí,
nebo zkrátka proklouznou
s obyvatelem, který odemkl
dveře. Úroveň zabezpečení
sklepů je slabá, zloději zdolají
obvykle užívanou petlici nebo
visací zámek za pár minut,
hlavní dveře do sklepních
prostor navíc bývají často
odemčené,“ řekl odborník na
zabezpečení domácností ze
společnosti Next Ivan Pavlíček.
Jak zabezpečit sklep před zloději
Bezpečnost sklepních kójí
zvýší instalace kamerových

33%

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
systémů a důsledné zamykání
sklepních prostor. „Každopádně i tady platí, že základem
jakéhokoliv zabezpečení jsou
dveře. Proto jednoznačně
doporučujeme instalaci kvalitních bezpečnostních dveří
minimálně do vstupu oddělujícího chodbu od sklepních kójí.
V samotných kójích může být
praktické zabudování pevných
ocelových ok do sklepní podlahy, která se hodí například
k uzamykání kola lankovým
zámkem, sedlo je nejlépe demontovat,“ uvedl Pavlíček.
Pojištění sklepní kóje
Znesnadnit zlodějům vstup do
domu a pohyb ve společných
prostorech je důležité. Nezapomínejte však také na odpovídající pojištění věcí. V rámci
pojištění domácnosti si můžete
pojistit věci v uzamykatelných
prostorách, ať už jde o sklepní
kóje nebo třeba garáže. „Zpravidla platí, že čím lepší úroveň
zabezpečení sklepa, tím
vyšší limity pojistného plnění,“
informuje Lucie Ponertová,
produktová ředitelka Slavia
pojišťovny. rv

Češi utratí za hračky 8 miliard za rok
V České republice je 214 firem, které vyrábějí hračky. Většinu
z nich ale vyvezou do zahraničí. Průměrně utratí česká rodina za
hračky pět tisíc korun, celkem Češi za hračky ročně utratí kolem
osmi miliard. Trh hraček se každý rok rozroste o 60 procent
novinek, orientovat se v tak široké nabídce není jednoduché.
Prodejci se proto snaží rodičům výběr co nejvíce usnadnit.
poradna

Na dotazy čtenářů odpovídá veterinář MVDr. Václav Poživil.

Vozím svého psa jako společníka v kamionu, má platný
pas a očkování, ale přesto
při cestě do Anglie jsem byl
donucen navštívit veterinu
ve Francii, abych mohl přejet
přes kanál.
Cestování po Evropské unii
je dnes možné s platným
očkováním proti vzteklině,
mezinárodním pasem a identifikací zvířete čipem. Toto
platí všeobecně. Avšak některé
státy, které dříve chtěly i test
na protilátky proti vzteklině,
dnes požadují i další specifická

ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.
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Počet vloupání do sklepů přibývá. Lidem mizí jízdní kola,
dílenské nářadí nebo uložené
sportovní vybavení. Policisté
nezřídka řeší i případy, kdy
zloděj odcizí z jediné kóje věci
za více než 100 tisíc korun.
Mezi nejrizikovější patří sklepy v panelových a obytných
domech, zejména pak na sídlištích velkých měst. Ušetřeny
však nebývají ani kóje v menších obcích. Zloději spoléhají
na slabou úroveň zabezpečení
i prostou nevšímavost lidí.

LETNÍ
SLEVY

nákupy

Nová taktika neseriózních prodejců
Že na předváděcí akce nechodíte, a tak se vás nebezpečí
neseriózního prodeje předražených výrobků netýká? Nenechte se mýlit. Na prodejce masážních polštářků můžete narazit
v kterémkoli nákupním centru. Jejich praktiky prodeje se od
těch z předváděcích akcí moc neliší, nerespektují právo na
odstoupení od kupní smlouvy a navíc přicházejí s novými způsoby. Posledním takovým je argument mobilní provozovny.
„Na poradenské lince se setkáváme s obdobnými praktikami prodeje společnosti Mogebon, jehož jednatelce uvedené
v obchodním rejstříku je teprve 18 let,“ varuje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu. Na chodbách nákupních
center lákají prodejci kolemjdoucí do svých takzvaných mobilních provozoven. Usednete-li do křesílka, nastane proces
obdobný předváděcí akci – vylosujete si slevu 50 procent,
takže vás masážní polštářek již nestojí 12 000 korun, ale
„pouze“ 5 990 korun.
I v případech, kdy smlouva byla uzavřena v mobilní provozovně, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy,
pokud byl chvíli před jejím uzavřením osloven mimo takovou
provozovnu. dt

„Dvakrát ročně vydáváme katalog, který je k dostání zdarma
v prodejnách, zasíláme ho poštou nebo je možné si jej prolistovat
na našich internetových stránkách. V novém katalogu najdou rodiče více než 300 hraček,“ vysvětlila Katharine Butler, majitelka společnosti Sparkys. Vkus dětí se rychle mění a klasické stavebnice nahrazují elektronické hračky. Malé děti mají v největší
oblibě hračky, které se hýbou nebo vydávají zvuky. Předškoláci
naopak upřednostňují mobily, notebooky nebo dětské tablety. pd

Dotazy posílejte na e-mail: redakce@zitusti.cz

ošetření. Ošetření před vstupem na své území prostředkem
proti echinokokóze s účinnou
látkou praziquantel požaduje
pouze u psů Velká Británie,
Irsko, Malta a Finsko. Toto
musí být provedeno v intervalu
12–24 hodin před vstupem do
těchto zemí. Podotýkám, že
nejen provedeno, ale i zapsáno
v mezinárodním pase. Doporučuji při těchto cestách mít
prostředek u sebe a vyhnout
se tím „akutnímu“ ošetření
v zahraničí, které může přijít
na nemalé peníze a komplika-

ce. V případě cesty je vhodné
kontaktovat svého veterinárního lékaře či Státní veterinární
správu o aktuálním stavu
platných nařízení. Důležitým
a často opomíjeným faktem je,
že zvíře musí být přepravováno
v přepravních boxech či vybaveno záchytným systémem.
Naše fena má po každém
hárání zánět dělohy, dá se
tomu nějak předejít?
Zánět dělohy může být až
život ohrožující a akutní stav.
Nevím, zda se jedná o chov-

nou fenu, ale pokud
nechcete štěňata,
doporučoval bych
odstranění dělohy – kastraci. Na
možnosti řešení, případně
zachování plodnosti bych se
zeptal vašeho veterinárního
lékaře, který jistě najde alternativu řešení.
Veterinární ordinace Střekov
U Lesa 248/5, Ústí nad Labem
tel.: 475 534 278
e-mail: vetstrekov@centrum.cz
www.veterinastrekov.cz
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lokální média
sociální sítě
pr servis
poradenství
kampaně
kurzy
grafické
práce

Hledáme do týmu
obchodníka
info@mediaconcept.cz
Telefon: 602464749

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

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.

&
DVEŘE
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Podlahové studio
s patnáctiletou tradicí

MC201443

pro oblast Ústecka a Teplicka

