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Servis
Ústečané pozor,
nepoteče teplá voda

Roman
Eckert
V Ústí vyrůstá
nový Phelps
STRANY 8–9
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více na www.zitusti.cz

Kam vyrazit za zábavou na Ústecku
Galerie OKO
do 31/7 Výstava Leoše Kukačky
a manželů Fišerových
Ústecko ptačí perspektivou
Restaurace Na Kopečku
21/6 1700 7. Sraz mániček
v Ústí nad Labem
Trmice
2/8 až 3/8
Ústecký psí festival 2014
Letní amfiteátr Pod Vyhlídkou
28/6 1400 až 2200
Vingl Fest 2014
pořádá kapela Dogmen
ZKO Chlumec
14/6 900 Výstava voříšků
ústecké Městské sady
27/6 1100 Family fest
Třebušín
5/7 800 Husitské slavnosti
Park Severní Terasa
14/6 až 15/6
Ústecká koloběžka
Mírové náměstí Ústí nad Labem
18/7 až 20/7
Ústecká veterán
rallye 2014
Fírova bašta
28/6 1400 Wertex Bulvar Fest
open-air festival pro kulturu
Galerie Armaturka
do 20/6 Viditelnost / zvukový
experimentální workshop
Galerie Emila Filly Ústí nad Labem
do 27/6 Diplomky 2014
výstava diplomových prací
studentů FUD UJEP
Galerie Eva Vágnerová
do 30/6 Knoflíky
oděvní detail, součást tapiserie

Galerie NF
do 10/6 Richard Loskot
do 6/7 Vilda Novák
Forum Ústí nad Labem
Promenádní koncerty 2014
11/6 1700 Orchestr Junior Band
15/6 1700 Populární zpěv
18/6 1700 ZUŠ Evy Randové
22/6 1700 Orchestr Trmikus
a přátelé
25/6 1700 Cimbálová muzika Bača
6/7 1700 Jazz Vitamin
13/7 1700 Doubravanka
20/7 1700 Labská kapela
27/7 1700 Brass Bombers
3/8 1700 Jim Band Lovosice
10/8 1700 Senior Band Vl. Haušky
17/8 1700 Old Boys
24/8 1700 Ústečanka
31/8 1700 Albis Jazz Band
Dům kultury
14/6 a 15/6
Výtvarné aktivity pro děti
parkoviště u domu kultury
14/6 2030 Retro diskotéka
19/6		
Jak se stát superstar
setkání s účastníky min. ročníků
Národní dům
26/6 1900 Peter Lipa
Letní kino
25/6 830 Hurá na prázdniny
14/6		
Pivovarské slavnosti
Kabát revival, UDG, MIG
21, Žlutý pes, Miro Šmajda
s kapelou, Aneta Langerová
30/8		
Labské léto 2014
Dvanáctý ročník festivalu pro
celou rodinu připadá na poslední
prázdninovou sobotu 30. srpna
a už dnes se můžete těšit na
den plný zábavy, soutěží, atrakcí
pro děti i dospělé a samozřejmě
na živá vystoupení vašich
oblíbených interpretů

Skanzen Zubrnice
27/6 až 29/6
Závislý zubr 2014
multikulturní festival
19/7		
Pouť za sv. Maří
Magdalenu
Ostrov u Tisé
od 1/8 do 3/8
Festival Rock on the Rocks
hrad Střekov
20/6 1700 Útulek fest
Zrní, Sníh na schodišti, Stilbruch
21/6 1200 Útulek fest / Už jsme doma,
Houpací koně, Queens of
Everything, Giff, Vevývoji!
00
4/7 20 Krausberry – malá parta
18/7 2000 Boogie Boys (PL)
1/8 2000 Prokop – Andršt – Hrubý
9/8 2000 Vladimír Mišík & ČDG
& Mirek Kovářík
koncert k 80. narozeninám
Mirka Kováříka
Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 17/6 Kniha z rukou dětí
W. Churchilla 3
od 18/6 do 26/8
Keramika je pro nás hrou
W. Ch. 3, výstava ZŠ Palachova
do 17/6 Zkouška odvahy
Velká Hradební 49, příběhy
nezletilých polických vězňů
padesátých let
od 18/6 do 25/8
Očima za očima
Velká Hradební 49, Jaroslava
Bendová, kolekce obrazů
Akce
11/6		
Cambridgeské zkoušky
konferenční sál Clarion Congress
Hotel, CAE písemná část
11/6 a 25/6 od 1600
Čtenářský klub
W. Churchilla 3
11/6 1800 Zpívání pro radost
W. Churchilla 3, ve spolupráci
s pěveckým sborem Lindušky

Tip Hany Štrymplové,
organizátorky Fírfestu
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Zoo
15/6		
21/6		
28/6		

Den otců
Mezinárodní den žiraf
Hurá na prázdniny

ZUŠ Evy Randové
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
Muzeum
Výstavy
od 12/6. do 27/7
Grafika
staré a zapomenuté techniky
od 18/6 do 21/8
ČUS Vydrus!
výstava formou v 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
od 28/6 do 12/10
Žofinko, neumírej…
Ústečané a I. světová válka
Akce
10/6 1700 Dětské 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
00
19/6 19 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
00
25/6 19 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
spojený s jejich ochutnávkou
00
4/6 19 Bendův komorní
orchestr / koncert
14 a 15/6 Zámek v květech
historické květinové vazby
14 a 15/6, vždy v 1500
Víkend otevřených
zahrad / koment. prohlídky
18/6 1900 Hudební festival
L. V. Beethovena
komorní koncert
24 a 25/6 Těžký život princů
a princezen
výukové prohlídky zámku pro
děti z 1. stupně ZŠ
28/6 2045 Pohádkový park
mimořádná noční prohlídka ke
konci školního roku
Mumie
13/6 2000 Signatures
film a následně Afterparty:
All Night Long by DJ Felix
Pivnice Motoareál Chabařovice
21/6		
Memoriál Jiřího Hurycha
21/6		
MČR E85

Recenze

k u lt u r o u

Blíží se prázdninový čas
a s ním i největší počet festivalů a akcí pod širým nebem.
Já osobně mám openair festivaly velice ráda. Chtěla bych
proto také pozvat všechny
Ústečany, ale i další čtenáře
na skvělou akci, která má za
sebou už 13 úspěšných ročníků a přes všechna úskalí dál
pokračuje ve velice prospěšné aktivitě, a to že finančně
pomáhá opuštěným pejskům.
Sama se také věnuji činnosti
na podporu proti týrání zvířat
a vím, jak je důležité
takovou věc zdůrazňovat a hlavně i mediálně podporovat. Před
pořadateli benefičních
akcí s úctou smekám
klobouk a moc fandím.
13. ročník benefičního nejen hudebního festivalu Útulek

Severočeské divadlo
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

fest 2014 hostí 20. a 21. června hrad Střekov. A poprvé ve
své historii bude Útulek fest
dvoudenní! Přestože jde především o hudební zážitek, na
své si přijdou i děti. Těším se
na kapely jak z našich luhů
a hájů, tak i na zahraniční
hosty. Co samozřejmě ocením
nejvíce, je nabídka opuštěných pejsků a kočiček. Přímo
na pódiu se návštěvníkům
festivalu představí „čtyřnožci“ a třeba někoho oslní jejich
smutné a upřímné oči natolik,
že si domů odvedou
nového kamaráda.
Myslím, že na závěr
této pozvánky patří
citát Joshe Billingse: „Pes je jediné
stvoření na světě,
které vás miluje víc
než sebe.“
Hana Štrymplová

Ústecko ptačí perspektivou
Letecké snímky pilota
a fotografa Leoše Kukačky
jsou k vidění v galerii Oko ve
Veleslavínově ulici do konce
července.
Přes šedesát fotografií je
nasnímáno a nazvětšováno
v technické kvalitě dané možnostmi kompaktu, nicméně
autor pracuje i se zrcadlovkou. Výsledné obrazy zcela
určitě nepatří k vlně nové topografie osmdesátých let, ale
jsou poctivou krajinářskou fotografií, byť pro většinu z nás
z nezvyklého úhlu pohledu.
Oblíbeným tématem fotografií jsou rozvlněné horizonty Českého středohoří ve
všech ročních obdobích, ať už
vystupující z mlhy či bouřkových mraků nebo topící se
v západu slunce. Kompoziční a tonální lahůdkou je pás
mlhy táhnoucí se dlouhými
zákrutami Labe, rámovaný
temnými vrcholy hor a kopců.

Autorovi však nejsou cizí ani
industriální témata. Z výšky
zachycuje ústecké mosty, krabičky paneláků na sídlištích
i kostel obklíčený betonovou
hradbou obchodního centra.
Dokonce ani sesuv půdy na
dálnici D8 nepůsobí svrchu
nijak odpudivě.
Naprostá většina záběrů je
pořízena z kokpitu letadla, ať
už do boku či přes vrtuli. Na
některých záběrech byla kamera umístěna na křídle a záběr veden přes letadlo, které
se tak stalo kompozičním prvkem obrazu. Leoš Kukačka si
nehraje na žádné velké umění, prostě miluje létání a přitom slušně fotí. Nenechá se
zbytečně unášet atraktivností
prostředí a nesklouzává k samoúčelným manýrám.
Výstavu můžete zhlédnout
v Galerii Oko ve Veleslavínově ulici v Ústí nad Labem do
31. srpna. Bohumil Kotas
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Jste spokojeni se
stavem koupališť
v Ústí nad Labem?

Výtěžek z aukce fotografií Ústí
dostanou handicapované děti

Simona Vaňková
23 let, studentka
Ústí nad Labem

„Já nikam moc
nechodím, babička má bazén. Ale chodila jsem dříve
na Brnou. Ale myslím, že
někteří spoluobčané by se
měli spíše mýt než koupat.“
Sandra Vinklárková
28 let, Ústí nad Labem

„Úroveň ústeckých
koupališť je otřesná, o Klíši ani nemluvě.
Občas zajdu na Brnou, ale
jen málo kdy.“
Eva Šťastná
24 let, obch. zástupce
Ústí nad Labem

„Chodila jsem jako
děcko na Klíši, na Brnou,
pak se tam nějak moc
začali vyskytovat nepřizpůsobiví a celkově se zdražilo
vstupné a stav koupališť
se zhoršoval, tak jsem tam
přestala chodit úplně.“
Marek Odložil
24 let, bankéř
Ústí nad Labem

„O stavu ústeckých
koupališť nejvíce svědčí to,
že jednotlivci i rodiny radši
navštěvují zařízení v přilehlých městech. Je smutné, že
jako krajské město nemáme
moderní koupaliště, kde
bychom při horkých letních
dnech mohli relaxovat.“

Na charitativní aukci 7+1 ústeckých fotografů se vydražilo v kavárně Báchorka
32 fotografií za 56 tisíc korun. Výtěžek organizátoři věnovali teplické Arkadii, která
pracuje s handicapovanými dětmi. „Je to už druhá akce a bude i třetí. Sešla se znovu
slušná řádka lidí i nadějných, talentovaných mladých ústeckých amatérských fotografů,
kteří byli ochotní něco udělat pro dobrou věc,“ řekl spoluorganizátor fotograf Petr
Berounský. Zájemci dražili velkoformátové fotografie Ústí a okolí například od Marka
Mendela (na snímku), Pavla Kozdase, Milana Volka či Víta Šaldy. zu
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SLOU P E K

Milí
čtenáři,
sluneční paprsky nenechají člověka jen
tak v klidu civět do počítače
nebo na televizi. Musí ven.
Navíc když má pocit, že
před létem není úplně ve
formě a pár kil by to před
plavkovou sezonou chtělo
shodit. I mě to postihlo.
Nejdřív jsme vyrazili na
kolo. Po třicetikilometrové štrece jsem se nemohla
několik dní hýbat. Přesto
jsem se nechala nalákat na
brusle. Labská cyklostezka
je fajn. Po půlhodině mi málem odumřely obě nohy…
nicméně hrdinně jsem vydržela ještě hodinu a půl.
A protože jsem nepoučitelná, a plavková sezona se
blíží a špeky zůstávají, nechala jsem se ukecat na další zážitky. Vyšplhala jsem na
Šaunštejn, zaskákala si z deseti metrů do bazénu. Byla si
zahrát basket, golf, badminton. Bilance: rupnul mi tenisový loket, mám naraženou
kostrč, zaseklou krční páteř.
Sice váha ukazuje minus
5 kilo, ale já jsem troska.
Nenechte se o prázdninách unést zážitkovými
programy, které pro vás připravili vaši blízcí, abyste ve
zdraví přežili.
Krásné léto bez šrámů :)
Martina Seewaldová,
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

Zastavte se na Kia Open Days od 9. do 15. 6.
a vyhrajte zájezd do Ria za 100 000 Kč a další skvělé ceny
Skórujte s limitovanou edicí FIFA World Cup EditionTM

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 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

3

Z P RÁVY

Nupharo Park
nabídne až 800 míst
Žďárek – V technologicko-inovačním centru Nupharo
u Žďárku, jehož výstavba byla
zahájena, vznikne až 800 pracovních míst. Hlavním účelem
inovačního kampusu bude
výzkum a vývoj technologií
založených na stejnosměrném
proudu. Firma do projektu
investuje 2,3 milionu eur,
což je přes 63 milionů korun.
Vědecko-technický park by
měl pomoci rozvoji Ústeckého
kraje, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti v zemi a téměř
65 tisíc lidí evidovaných na
Úřadu práce. Do regionu se budou stahovat odborníci z celé
Evropy. Součástí projektu je
podnikatelský inkubátor, který
poskytne podporu začínajícím
firmám formou při získávání
grantů z EU. zu

více na www.zitusti.cz

Pozor. Na zaplacení za odpad zbývají dva týdny
Ústí nad Labem – Poplatek za
odvoz popelnic musí obyvatelé
Ústí 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. Převodem na bankovní účet číslo 882833329/0800
a při platbě uvést jako variabilní symbol rodné číslo plátce

Aligátor Libor je v zoo už 40 let
Jakmile se u jeho bazénku
objeví chovatelé s dřevěnou bednou, aligátor Libor
už moc dobře ví, co ho
čeká. Sezonní stěhování
totiž zažil už nejméně
osmdesátkrát. Po osmi
měsících v zimovišti ho
pracovníci ústecké zoo
přestěhovali do letního
výběhu. Téměř dvoumetrákový Libor je ikonou a služebně nejstarším zvířetem
ústecké zoo. V zahradě
je už od roku 1974.

Ředitel krajské policie
zřejmě pil před jízdou
Ústí nad Labem –
Ředitel policie
v Ústeckém
kraji Tomáš
Lansfeld zřejmě řídil pod
vlivem alkoholu. Z informací
policejních
mluvčí vyplývá, že policisté
ho zastavili na Břeclavsku
a při dechové zkoušce mu
zjistili téměř promile alkoholu.
Lansfeld se podrobil i odběrům
krve, pokud jejich výsledky potvrdí, že před jízdou pil, bude
případ řešit policejní prezident
Tomáš Tuhý. zu

bez lomítka. Pokud poplatek
budete posílat za celou rodinu, musíte dojít na magistrát
a vyplnit 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,“
uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová. Poplatek můžete rovnou uhradit i na magis-

foto: luboš hostek

trátu v pokladně inkasního
oddělení, včetně možnosti zaplatit 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

RO K P O P OVODNI

Ústí ještě likviduje
následky povodně
Ústí nad Labem – Před rokem
se Ústím prohnala povodeň.
Hladina Labe vyšplhala
5. června na 10,71 metru.
Celkový účet za škody
město vyčíslilo na 34,7 milionu korun. Dodnes se ještě
škody po velké vodě odstraňují. Například stále probíhají opravy v prostoru Zanádraží a na opravu čeká
i nábřežní zeď pod Mariánským mostem. zu

Radnice připraví změnu územního plánu Neštěmic
Neštěmice – Změny územního plánu, které by měly
zamezit rozšíření výroby v areálu společnosti Tonaso v Neštěmicích, připraví ústecký magistrát.
Rozhodli o tom zastupitelé. Obyvatelé Neštěmic
se na město obrátili s peticí, kterou podepsalo na
1200 lidí. Impulzem k ní byla výroba společnosti
Vodní sklo, která v areálu produkuje přípravek
Elsil. Vadí jim, že se k výrobě používá karcino-

genní oxid chromový. Ve stávajícím územním
plánu je areál Tonasa jako plocha pro lehkou
výrobu. Neštěmická radnice chce, aby byla změněna na plochu smíšenou, která by další výrobu
vylučovala. Zástupci majitele areálu v otevřeném
dopise zastupitelům poukázali na to, že do něj
byly v posledních letech investovány desítky
milionů korun a další investice se chystají. zu

INZERCE

Přemýšlíte o rekonstrukci bydlení? Přijďte se poradit do nového
poradenského centra Raiffeisen stavební spořitelny v Ústí nad Labem

Rozhodují se lidé, kteří
si chtějí vzít úvěr na
rekonstrukci, pečlivě?
Informovanost klientů je dnes
určitě větší, ale situace stále
není ideální. Podle našeho
posledního průzkumu polovina
lidí před uzavřením úvěru vůbec
4

neprovádí srovnání konkurenčních nabídek. V důsledku toho
si pak na bydlení berou třeba
běžný spotřebitelský úvěr a platí
na úrocích i více než 10 %. Pro
srovnání, úroková sazba úvěrů
na rekonstrukce od stavební spořitelny se pohybuje obvykle mezi
5 a 6 %. Ve výsledku tak můžete
ušetřit až desítky tisíc korun.
Proč by se měli lidé do
rekonstrukce pustit?
Každou provedenou úpravou
se zvyšuje komfort vašeho bydlení a také výrazně roste cena
nemovitosti. Udržované byty
či domy mají na realitním trhu
větší hodnotu než ty zanedbané. V neposlední řadě můžete
při vhodně zvolené rekonstrukci ušetřit za energie.

Na co všechno je možné úvěr
od stavební spořitelny využít?
Dá se říct, že na celou oblast
bydlení. Obecně nejčastěji
na rekonstrukce koupelny,
kuchyně či bytového jádra.
U rodinných domů také na
výměnu oken, střechy, fasády
či zateplení. Lze s ním ale financovat i úpravy jednotlivých
místností a interiérových prvků, jako jsou dveře, podlahy
či schodiště.
Pokud by se chtěl někdo přijít
poradit osobně, kam za vámi
může dorazit?
Začátkem června jsme otevřeli
zbrusu nové poradenské centrum v Ústí nad Labem. Najdete
ho v Pařížské ulici. Naši poradci jsou zde připraveni vám

kdykoli poradit s veškerými
otázkami ohledně úvěrů na rekonstrukce i pořízení nového
bydlení a samozřejmě i s dotazy na stavební spoření. K dispozici jsme vám od 8.30 do
16.30 hodin každý všední den
nebo na telefonu 475 210 121
nebo 604 265 726.

MC2014216

Možná už dlouho toužíte po
krásné kuchyni, moderní
koupelně, nové střeše nebo
garáži pro vašeho plechového
miláčka. Přemýšlíte-li nad
tím, jak takovou rekonstrukci
zaplatit, přijďte se poradit.
Nejvýhodnější způsob financování vám v nově otevřeném
poradenském centru doporučí
Kateřina Gabajová, ředitelka
agentury Raiffeisen stavební
spořitelny v Ústí nad Labem.

Nové poradenské centrum Raiffeisen
stavební spořitelny najdete v Pařížské ulici.
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Dětská klinika
dostala 1,3 milionu
Bukov – Dětská klinika Masarykovy nemocnice dostane od města
1,3 milionu korun na nákup
ultrazvukového přístroje. Záměr
schválili zastupitelé. Finanční
dar je určen na nákup specializovaného přístroje, který
výrazně pomůže při diagnostice
a sledování dětí v nemocnici.
„Nemocnice poskytuje zdravotní péči Ústečanům i obyvatelům
okolních měst a obcí,“ řekl
primátor Vít Mandík. zu

Ústí nechá zbourat
dva nebezpečné domy
Krásné Březno/Předlice – Dva domy
v havarijním stavu v Předlicích
a Krásném Březně chce nechat
zbourat město Ústí nad Labem.
Náklady by neměly přesáhnout dva miliony korun. Výzvu
k podání nabídek na demolici
zveřejnilo na svém webu.
Nebezpečné domy v ulici Beneše Lounského a ve Svádovské
jsou součástí zástavby, proto je
nutné demolici provést za přísných bezpečnostních opatření.
Demolice domu v Předlicích by
mohla začít už v červenci, poté
bude následovat druhý. zu

Boxer Konečný se loučil.
Už chystá další show v Ústí

Na rozlučku dostal Lukáš Konečný
spoustu dárků. foto: hana polanská

Tysonův přemožitel Danny Williams se
musel sklonit před ústeckým Františkem
Kynkalem. foto: hana polanská

Dobětice – Galavečer na rozloučení s kariérou končícího
boxerského mistra světa
Lukáše Konečného nemohl
mít lepší závěr než vítězství
ústeckého obra nad přemožitelem Mikea Tysona. Zápas
Františka Kynkala s Dannym
Williamsem sledovalo v hospůdce Eden v Doběticích přes
tisíc fanoušků.

Dostal jste na rozloučenou
hromadu dárků. Líbí se vám?
Dárky mě překvapily. Kromě
úsměvného trika a velmi
užitečného konzumního věnce
jsem dostal i soudek piva, fotky na památku, velmi kvalitní
rum či dárkový poukaz na
adrenalinové zážitky.

Opravy Hraničáře
odstartovaly
Ústí nad Labem – Spolek Činoherák
začal s úpravami kina Hraničář. „Z bývalého občerstvení
vznikne prozatímní informační
kancelář, kde se bude moci
i veřejnost blíže seznámit
s plány a vizemi nového Hraničáře,“ říká jeden ze zakladatelů
spolku Richard Loskot, který
má úpravy kina na starosti.
Spolku se přihlásilo přes
80 dobrovolníků, kteří přicházejí se zcela konkrétní pomocí.
„V nabídce pomoci ale nechybí ani stavební projektanti, zápůjčky nákladních aut, zednické práce, barvy pro vymalování,
ale především volný čas lidí, pro
které divadelní soubor Činoherního studia i budova kina Hraničář něco znamená,“ dodala
mluvčí Veronika Vendlová. zu

Nechystáte nějakou další
boxerskou show v Ústí?
Tohle nebyla první a jistě ne
poslední akce tady, obzvlášť po
takové účasti diváků. Určitě
tady udělám nějaký box ještě
toto léto. zu

Lukáši, počasí vyšlo, vyhrál
František Kynkal, jste
spokojený?
Moc se mi to líbilo a jsem moc
spokojený. Ale k hodnocení tu
jsou diváci.

INZERCE

Dopravíme vás k lékaři
bezpečně a s péčí

Kvalita, profesionalita, jistota.
„Jako dlouholetí členové Asociace realitních kanceláří ČR
udržujeme vysoký standart realitních služeb.
Naší prioritou při prodeji nemovitostí není rozhodující
kvantita nabraných zakázek, tak jak je to mnohdy
někde vidět, ale dosažení maximální možné kvality
a spokojenosti klienta. Každé zakázce se úzce a pečlivě
věnujeme, dáváme si záležet na dobré prezentaci každé
nemovitosti. Není i výjimkou, že klienti nás začínají
vyhledávat jako poradce a odborníky při nákupu
konkrétní nemovitosti, kdy jim prověříme právní stav
a také to, zdali je cena v místě a čase odpovídající.
Prostě a jednoduše, s námi to jde lépe.“

Naše doprava je s doprovodem:
• přepravíme klienta k lékaři, na rehabilitace,
rentgen a jiných zdravotnických zařízení
• řidič Vás může doprovodit až do čekárny
a po vyšetření odvézt zpět domů
• cestou si lze vyzvednout léky v lékárně nebo zdravotní
pomůcky ve zdravotnických potřebách
Ceny za jednu asistenční cestu od 60 do 80 Kč
jsou určovány dle zón na mapě, kterou najdete na
www.acmepece.cz – neveřejná doprava.
Mimo okres Ústí nad Labem se hradí 10 Kč za 1 km.
Bonus: Každá 11. jízda je ZDARMA!

certifikovaný realitní makléř
Realitní kancelář SARTO reality
Bělehradská 1309/19, Ústí n. L.
tel.: +420 603 887 221
e-mail: info@sarto.cz

MC201437/2

www.sarto.cz
BA201401

Odvoz lze objednat na telefonních číslech:
Po–Pá od 7:00 do 15:00 hod.
tel.: 475 216 331, 475 216 582
po 15:00, v So + Ne + svátky: 774 410 715

Jiří Krejčí ml.
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Zastávka v Důlcích
Reaguji na článek Cestující
se dočkají nových zastávek.
Od roku 1960 bydlíme v Důlcích, a ač jsme již několikrát
žádali o zastávku, o kterou
bychom nemuseli žádat
zazvoněním – na znamení,
nestalo se. Minulý týden
jsem jela od dcery domů
linkou číslo 54, dvakrát jsem
zazvonila, něco nefungovalo,
trolejbus nezastavil, a jela
jsem tedy o stanici dál. Jako
naschvál, když jsem jela
dolů, řidič opět nereagoval
na zastávku na znamení
v Důlcích, ačkoliv jsem
zvonila. Nedobrovolně jsem
se dostala až na Mírové náměstí. To už jsem šla domů
pěšky a velmi mě to unavilo.
Podotýkám, že v této ulici bydlí hodně starých lidí
a toto si nezaslouží.
Jsem toho názoru, že když
se budou zřizovat a renovovat zastávky, mohla by se
„naše“ v Důlcích posunout
o několik metrů níže v ulici,
protože tam je prostor, kde
parkují auta bez placení.
Jarmila Tichá, Ústí nad Labem

Soutěž Mladý záchranář
vyhráli žáci z Libouchce
Všebořice – V desátém ročníku
soutěže Mladý záchranář
zvítězily děti ze ZŠ Libouchec,
druhé bylo družstvo ZŠ Elišky
Krásnohorské a třetí ZŠ Karla IV. První dva týmy se zúčastní krajského kola 18. června na
hradě Doubravka v Teplicích.
Mladý záchranář je soutěž
pro děti z druhého stupně základních škol, soutěží čtyřčlenná družstva. Úkolem soutěže
je prověření teoretických znalostí a praktických dovedností
dětí v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
a běžných rizik. zu

Ústí chystá vyhlášku
o netoleranci hazardu
Ústí nad Labem – Nulovou toleranci
hazardu chce vyhlásit Ústí. Do
zářijového zasedání zastupitelstva magistrát připraví obecně
závaznou vyhlášku, která
provoz automatů a videoterminálů zcela zakáže. Ve městě je
nyní povolen na 109 místech,
radnice má z hazardu kolem
50 milionů korun ročně. „Město uspořilo loni 170 milionů korun a s tímto výpadkem se umí
vypořádat,“ řekl radní Pavel
Dlouhý. Zákaz hazardu žádá
sdružení Ústí bez hazardu, které sbírá podpisy pro vyhlášení
místního referenda – zatím jich
má kolem pěti tisíc. zu

Policisté našli metamfetamin za milion

Do obnovy Krušných
hor dá stát 80 milionů

Petrovice – Kilogram metamfetaminu za zhruba milion korun
zadrželi ústečtí policisté ve spolupráci s celníky v tržnici v Petrovicích a v bytě v Děčíně. Obvinili tři muži pocházející z Vietnamu
z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Zadržení muži ve věku 52, 30 a 22 let skončili ve vazbě a hrozí jim dva roky až deset let vězení. Část drog určených především
pro německý trh byla podle policistů ukryta ve stropě stánku v tržnici v Petrovicích, zbývajících zhruba 300 gramů pervitinu našli
v děčínském bytě. Zatímco cena gramu metamfetaminu na českém trhu se pohybuje kolem 25 eur, v Německu je to 70 eur. zu

Krušné hory – Lesy v Krušných
horách bojují s houbou –
kloubnatkou smrkovou. Proto
letos stát investuje do výsadby
stromků v Krušných horách,
které byly v sedmdesátých
a osmdesátých letech poničené
rozsáhlou imisní kalamitou,
přes 80 milionů korun. Celkové
náklady na obnovu se odhadují
na dvě miliardy korun. zu

INZERCE

www.liberta-energy.com

DO SVÉHO ZÁVODU V TRMICÍCH HLEDÁ:
VEDOUCÍ SMĚNY

OPERÁTORY PROVOZU

VEDOUCÍ SKLADU

MECHANIKY

LABORANTY

ELEKTRIKÁŘE

MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY

UKLÍZEČKY

Společnost Liberta Energy, výrobce bioethanolu z obilovin, je mladý, energický a rychle rostoucí podnik,
který podporuje vznik více než 200 pracovních míst v oblasti výroby, logistiky, profesních služeb,
technické podpory a servisu. Více informací na www.liberta-energy.com.

K140761/3

Přihlášky s životopisy a motivačním dopisem posílejte na adresu:
Liberta Energy, Na Rovném 736, 400 04 Trmice, nebo na e-mail: info@liberta-energy.com
pod značkou: ZAMĚSTNÁNÍ. Termín nástupu dle dohody.
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Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla
První skla už sjela z modernizované výrobní linky R1
v teplické sklárně AGC Flat
Glass Czech. Rekonstrukce
provozu na výrobu autoskel
trvala dva roky a vyšla na více
než miliardu korun. V provozu,
který bude výrazně šetrnější
k životnímu prostředí, vzniklo
80 nových pracovních míst.
Nová linka, která denně vyrobí
500 tun skla, se pyšní unikátní technologií. „Nikde na
světě momentálně nefunguje
žádná taková,“ řekl předseda
představenstva AGC Flat Glass
Czech Pavel Šedlbauer.
Největší dodavatelé
autoskel v Evropě
„Jedna z nejvýznamnějších
investic skupiny AGC v Evropě v posledních letech je
důkazem posilování pozice
AGC jakožto významného
dodavatele skel pro rozvíjející se automobilový průmysl.
Touto investicí podporujeme
naši dlouhodobou strategii
stát se největším dodavatelem
autoskel v Evropě,“ dodal Šedlbauer. Podle prezidenta AGC
Glass Europe Jeana-Françoise
Herise každý osmý automobil

Oficiálního spuštění linky se zúčastnil Tamura Yoshiaki, prezident AGC Glass Company,
která je mateřskou společností skupiny AGC (uprostřed), Jean-François Heris,
prezident AGC Glass Europe (vlevo), a předseda představenstva AGC Flat Glass Czech
Pavel Šedlbauer. foto: luboš hostek

vyrobený v Evropě má skla
z Chudeřic.
Zrekonstruovaná linka je jedním z nejmodernějších zařízení
svého druhu ve sklářském průmyslu. Technologie je založená
na předehřívání plynu a kyslíku. Díky tomu přináší pětadvacetiprocentní úsporu energie
a výrazné snížení emisí – u oxidů dusíku o 80 procent, u oxidů
síry o 30 procent a u oxidu uhličitého o 15 procent. I proto společnost dosáhla na evropské
dotace z fondů LIFE+ a SILC,
jejichž výše se pohybuje v řádu
milionů eur. Díky evropským
penězům se například podaři-

lo instalovat zařízení na využití
zbytkového tepla pro ohřev plynů na vytápění sklářské vany.
„Díky novým technologiím snížíme energetickou náročnost
výroby skla. Významně také
snížíme emise oxidů uhlíku,
dusíku, síry a prachových částic,“ uvedl ředitel závodu v Řetenicích Jiří Jangl.
Teplice jsou pro rodinu
AGC strategické
O masivní investici v teplickém závodě bylo rozhodnuto v roce 2011, tedy v době
ekonomické recese. I proto
byla modernizovaná linka

spuštěna do provozu až letos
v dubnu jako reakce na oživení
evropské ekonomiky, především automobilového průmyslu. Na modernizaci pracovaly
2000 pracovníků ze 150 firem
včetně odborníků společnosti AGC z Japonska a Belgie.
„V rámci Evropy je pro nás
teplický závod strategický,“
podotkl Tamura Yoshiaki,
prezident AGC Glass Company,
která je mateřskou společností
skupiny AGC.
Do skláren, které patří AGC
Group v Česku, se od roku
1991 investovalo již více než
20 miliard korun. V nedávné
době skončila například výstavba nové výrobní haly v závodu AGC Automotive v Chudeřicích u Bíliny za více než
135 milionů korun. AGC Group
u nás vlastní vedle závodu
v Řetenicích a Chudeřicích další čtyři výrobní závody. mse
AGC
Teplická AGC vyhrála už podesáté anketu Zaměstnavatel roku 2014 v Ústeckém kraji, třikrát zvítězila v celostátním
finále a v anketě Zaměstnavatel desetiletí získala druhé místo.

INZERCE

Logistické centrum
u Žďárku dostalo výjimku
zástupce investora a senior
project manager developmentu CPI Group.
Haly, v nichž se má skladovat, překládat a odesílat k distribuci zboží, zaberou 72 tisíc
metrů čtverečních. Z dokumentace zároveň vyplývá, že
centrum do Libouchce, těžce
postiženého nákladní dopravou, může přivést další stovky
kamionů denně.
Centrum má vyrůst u chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce. Zásah do krajinného
rázu je hlavním argumentem
sdružení Přátelé přírody, které
je účastníkem úředního řízení. Proti rozhodnutí krajského
úřadu se odvolá. „Teď už bude
mnohem obtížnější zabránit
tomu, aby se desítky hektarů
volné krajiny v Podkrušnohoří změnily ve vyasfaltovanou
a vybetonovanou plochu. Je to
volná krajina a teď do ní někdo napálí obří haly,“ říká Marian Páleník z Přátel přírody.
Podle něj investor dostatečně
nedoložil, co je v případě projektu logistického areálu veřejným zájmem, který převažuje
nad ochranou živočichů. zu

Každý všední den
od 18.00 hod.

Podvečerní dechovka
Milovníci tradiční české dechovky si v našem vysílání přijdou na své každý všední den. V pořadu
„U muziky“ vybírají to nejlepší moderátoři Pavlína
Filipovská, Eduard Hrubeš a Josef Zíma.
BA201401

Stavba obřího logistického
centra u Žďárku má zelenou.
Investorská firma CPI Park Žďárek získala od krajského úřadu
výjimku z ochrany chráněných
druhů. Pro investora to znamená, že může usilovat o územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Odpůrci stavby to kritizují
a proti rozhodnutí se odvolají.
Mluvčí krajského úřadu
Magdalena Hanáčková řekla,
že úřad výjimku firmě vydal
díky podstatnému zmenšení
projektu. „Záměr byl významně
redukován, takže stavební zábor se snížil z původních 22,4
na 7,2 hektaru, čímž byl negativní vliv na oba druhy snížen
na únosnou míru,“ řekla mluvčí. Všechny výjimky včetně aktuální se vztahují na celkem 18
chráněných živočišných druhů,
které se v lokalitě vyskytují.
„Zmenšením projektu se
sníží i počet pracovních míst,
a to zhruba na 1 200. Jsme
však přesvědčení, že i takový
objem nově vytvořených míst
bude pro Ústecký kraj, zatížený dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, velmi dobrou
zprávou,“ řekl Petr Kulhánek,
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Roman Eckert: V Ústí vyrůstá
Rekonstrukce
plavecké haly na
Klíši způsobí problémy malým závodníkům, kteří budou
muset za tréninky
dojíždět do okolních
měst. Mezi nimi je
podle šéfa Městského plaveckého klubu Romana Eckerta
i spousta velkých
talentů, kteří mají ve
svých sbírkách medaile z nejrůznějších
šampionátů. Rozloučení s bazénem bude
velkolepé – mistrovství republiky.

vou 6–7 kilometrů za trénink,
který trvá dvě hodiny. Když
jdeme do kvality, před závody,
tak se to stáhne na 5 kilometrů. Když se ladí na závody před
vrcholem soutěže, tak 3 kilometry. Ale je to individuální.
Jde i o to, zda je to vytrvalec,
nebo sprinter.
Říkal jste, že vás čekají problémy, až začne rekonstrukce
Klíše. Kde budete plavat?
Jednali jsme s panem primátorem Vítem Mandíkem, udělali jsme rozpočty a koncepci
dojíždění a panu primátorovi
se to líbilo. Děkujeme zastupitelům, že nás podpořili.
S TJ Chemička se budeme dělit
o Městské lázně, přípravky
budou v ZŠ Stříbrnická a pro
závodníky jsme vyjednali, že
budeme jezdit třikrát týdně
do Lovosic, třikrát týdně do
Děčína a o víkendu do Krupky.
Bude to náročné na dojíždění.
Nebude komplikace pro rodiče, aby děti vozili mimo Ústí?
Nebude. Sejdeme se v Ústí
a odsud pojedeme společně
autobusy.

martina seewaldová

Jak jste se dostal k plavání?
Jako dítě. Plavu od deseti let.
Začínal jsem v Ústí v TJ Chemička ve Vrbenských lázních.
A s přestávkami jsem plaval
celkem 20 let.
A nutili vás rodiče do plavání?
Ne. Dostal jsem se k němu na
základní škole v rámci výuky.
A protože jsme byli docela šikovní, tak ve čtvrté třídě si nás
vytáhli právě do TJ Chemička.
Jaký je váš největší plavecký
úspěch?
Šesté místo na mistrovství
republiky seniorů, osmé místo
na mistrovství Československa
dorostu.
A jaký styl jste plaval?
Byl jsem motýlkář, patřil jsem
ke špičce Severočeského kraje,
vyhrával jsem stabilně krajské
přebory. Byl jsem tady první,
který dal motýlka 100 metrů
pod minutu. Plaval jsem za TJ
Chemička národní ligu. Trénovali jsme ve Vrbáku a v roce
1985 se otevřela Klíše. Dnes
Vrbák chátrá a je to velká
škoda, protože Klíše teď bude
procházet rekonstrukcí a my
řešíme, kde budeme trénovat,
protože zajistit trénink pro
300 dětí, to není žádná sranda.
8

Tréninky v hale na Klíši skončí v červnu. Pak začne rekonstrukce bazénu. foto: luboš hostek

Ústí jste zůstal věrný celé
své závodění?
Skoro. Jen rok a půl jsem
plaval za Ostravu. Chtěl jsem
dřív z vojny, tak jsem se upsal
horníkům a rok a půl jsem
fáral v Ostravě a plaval za
Vítkovice.
Co vás to napadlo jít fárat?
To byla taková sranda. Dělal
jsem na vojně řidiče tanku
a zrovna se tam konal nábor
horníků. A protože se tím
zkrátila vojna, přihlásil jsem
se. A ono to vyšlo.
A pak jste se vrátil do Ústí?
Vrátil jsem se v roce 1988
a začal pracovat u policie.
Jako řidič jsem vozil krajského
náčelníka ochrany státních
hranic. V roce 1990 jsem
začal podnikat. Pracoval jsem
u ochranky, taxikařil jsem
a v roce 2003 jsem si založil
plaveckou školu pro malé děti
R.E. Dolphin. Vydržela jen
rok, protože na Klíši byla a je
dodnes studená voda, což pro

malé děti nebylo ideální, a tak
to moc nefrčelo.
Ale nakonec jste na Klíši
založil úspěšný Městský
plavecký klub.
Trénoval jsem v plaveckém
klubu TJ Chemička Ústí nad
Labem, a když jsem se po
půlročním přerušení chtěl
vrátit, řekli mi, že to nepůjde.
A tak jsem si založil vlastní
klub – Městský plavecký klub
Ústí nad Labem. Poprvé jsme
naskákali do vody 22. 3. 2004.
V klubu tehdy bylo 11 dětí.
Udělali jsme si přípravku na ZŠ
Stříbrnická a za první čtvrtrok
u nás bylo 70 dětí, další rok
110 a nyní máme asi 300 členů
a 20 trenérů. Plavou u nás děti
od čtyř let až po dorostence
a dospěláky, kteří trénují
i osmkrát týdně. Když plavání
děláte závodně, je to dřina.
Kolik kilometrů během
tréninku musí dorostenec
uplavat?
Když plaveme objemy, napla-

Odkdy to takto budete
muset dělat?
Bazén na Klíši se zavírá
30. června. A protože nás čeká
v půlce července ještě účast na
mistrovství republiky seniorů,
budeme plavat na Klíši ve venkovním bazénu, který by ještě
v červenci měl být otevřený,
a v Brné, kde budeme plavat až
do půlky září. Pak se rozjede
systém toho dojíždění.
Vy se „plaváním“ živíte?
Dá se tím slušně uživit, nebo
je to jen koníček?
Nedá. Musím mít ještě práci
– jezdím pro zahraniční firmy
a vozím manažery. Je to tak
půl na půl. Je dobré, že se náš
klub po desetileté práci stal
sportovním střediskem talentované mládeže.
Co to znamená?
Dostali jsme se mezi 25
nejlepších plaveckých klubů
v republice. V Česku je 160
klubů a jsme rádi, že jsme
se dostali do té špičky. Je to
zásluha všech trenérů, za což
jim moc děkuji.
Založil jste také triatlonový
klub…
V Ústí kdysi býval triatlon, ale
nějak to vyšumělo. A základna
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nový Phelps
přes dva metry. On má bezlepkovou dietu a pomohlo mu to
v plavání. Bezlepkové potraviny jsou strašně drahé, takže je
to oběť pro rodiče, ale sehnali
jsme mu sponzora, který jim
měsíčně finančně pomáhá.
Talent je to velký. Vloni byl
11× mistrem republiky.

P RO F IL

Roman Eckert
Roman Eckert se narodil 22. října 1965 v Ústí nad Labem. Pracoval
jako horník, taxikář, a v ochrance.
S plaváním začal v deseti letech.
V roce 2004 založil Městský plavecký klub, který nyní čítá 300 členů.
Je ženatý, má 3 děti.

triatlonistů většinou vychází
právě z plavců. Tak jsme to
zkusili. Máme asi 25 členů. Je
to dobré pro děti, které už ztrácí motivaci v plavání a třeba
dobře běhají a mají vztah
ke kolu. Teď už jedeme třetí
sezonu. A máme také docela
úspěchy. Klára Fialová je v české reprezentaci, vloni byla ve
štafetě druhá na evropských
hrách v Maďarsku.
Máme v Ústí nějaké plavecké
talenty?
Máme hvězdu. Josef Nehněvajsa je osminásobný vítěz českého poháru, několikanásobný
mistr České republiky v žácích
12–14 let, několikanásobný mistr republiky v dorostu a jeho
největším úspěchem byla
bronzová medaile na mistrovství republiky dospělých
na 200 metrů prsa. Je členem
české juniorské reprezentace
a kvalifikoval se na evropskou
olympiádu mládeže do Turecka. Do roku 2013 byl v dorostu.
Teď je už v seniorech.

Takže jen vyhrává?
Byli jsme třeba v Berlíně na
závodech a říkám mu: Pájo,
jsi čtvrtý... a on na to: No, to
jsem ještě nebyl.
Plave kraul, motýlka a polohový závod. Jak je vysoký, tak
mu nejdou dlouhé tratě. Plave
50 a 100 metrů, dvoustovka už
je na hraně. On se vyvíjí jako
vynikající sprinter a hlavně to
je dané tou výškou.
Světová plavecká hvězda
Michael Phelps taky měří
193 centimetrů…
Zatím je to náš mladý Phelps.
Uvidíme, co bude dál. Už se
dlouho pohybuji v tomhle
sportu a vím, že spousta mládežnických talentů nakonec
v dospělých kategoriích úspěšná nebyla.
Už jste se coby trenér setkal
s takhle fyzicky disponovaným plavcem?
Takhle narostlého plavce jsem
ještě neviděl, to je pravda. Pokud symetricky takhle poroste
dál, bude úspěšný i mezi dorostenci a pak i seniory. Ale je
to sranda. On opravdu vypadá
jako dospělý člověk, ale když
s ním mluvíte, je to dítě. I v autobuse měl problémy, když
jezdil na dětský lístek, protože

MO J E NE J

Číslo: 22
mu nevěřili, že není dospělý.
A když poprvé přijel na český
pohár desetiletých, chtěli rozhodčí vidět registrační průkaz,
že je mu opravdu deset let.
Protože v deseti letech měřil
kolem 170 centimetrů. Přitom
desetiletí kluci měří tak 140.
Když šli na stupně vítězů, on si
stoupl na jedničku a soupeře
měl po pás.
O čem plavání vlastně je?
Dá se úspěch jen vydřít,
nebo je to i o talentu?
Je to dřina, ale musíte mít
i talent. Máme v klubu spoustu
dětí, které talent k plavání prostě nedostaly do vínku, a kdyby
dřely sebevíc, nepůjde to.
Jaký plavecký styl je nejtěžší?
Motýlek. Toho jsem plaval i já.
Je nejtěžší, ale také nejhezčí.
Motýlka musíte mít natrénovaného, musíte před ním mít
respekt.
A je lepší, když je závodník specialista na jeden styl,
nebo když plave všechno?
Trénuji svoje svěřence všechny styly, protože ono se to
časem vyselektuje. Ve dvanácti
letech může být dobrý znakař
a v patnácti vynikající kraulař.
Prsa jsou úplně jiný styl. Říká
se, že prsaři nejsou plavci, že
jsou úplně jiná odrůda. A ono
to tak je. Máme v klubu prsaře,
kteří když mají plavat jiný styl,
jsou to taková kopýtka.
Kdy se Ústečané mohou těšit
na nějaký velký závod?
V Ústí bude 20.–22. 6. mistrovství republiky dorostu. Už ho

Jídlo: štědrovečerní
menu
Hudba:
Brutus, Coldplay,
Chris Rea, Abba,
BeeGees, Nightwork,
Eva Emingerová,
Keane
Záliba:
sport, grilování,
rodinná dovolená
Politik: nemám
Kniha:
sportovní tématika
Citát/krédo:
Peníze nejsou všechno, ale bez peněz je
všechno pryč!
připravujeme, aby byla teplota
vody v pořádku – ideálních je
27 stupňů Celsia, šatny, bazén… Na tomhle závodě se plní
limity na mistrovství Evropy
juniorů, na mistrovství Evropy
seniorů a další, takže do Ústí
přijede kompletní česká špička.
Kolik medailí v domácím bazénu Ústí získá?
Je to dorostenecká kategorie,
takže dvě tři... Ale na žákovském mistrovství republiky,
které bude v Pardubicích
a Chomutově, tam máme
hodně želízek v ohni a věřím,
že celkem přivezeme do Ústí
13 medailí.

Ve vašem klubu prý plave
i budoucí Michael Phelps,
který má 22 olympijských
medailí…
Vycházející hvězdou je Pavel
Ouředník, kterému je 13 let
a měří 192 centimetrů a má 48
nohu. Jeho vrstevníci normálně rostlé děti mají 160 centimetrů a on je takový čahoun
a myslím, že ještě bude růst
dál. Protože jeho dědeček měří
9

VOLN Ý Č AS

více na www.zitusti.cz

Festival Rock on the Rocks slibuje Knihu Krásy Ústí pokřtili Vojtěchem
tům pivo přímo z tanků dočeNová fotografická publikace
víkend plný hudby a zábavy
poval sládek pivovaru Jaroslav
Krásy Ústí nad Labem byla
Čtvrtý ročník česko-německého hudebního festivalu Rock
on the Rocks se uskuteční 1.–3.
srpna v Ostrově u Tisé pod věží
Císař. Kromě unikátního spojení nádherné přírody a originálního hudebního programu
nabízí festival mnoho dalších
aktivit, které poskytují zábavu
pro celou rodinu.
„Údolí Bielatal přirozeně spojuje Českou republiku s Německem. Z místa konání festivalu si
můžete udělat pohodlnou procházku na vyhlídku Grenzplatte
nebo do německého Ottomühle,“
řekl Phillip Scherf z pořádajícího
sdružení Kultur! Courage.
Hudební program festivalu kombinuje české a němec-

Jaroslava Bendová
vystavuje v knihově

Výstavní kolekci obrazů
Jaroslavy Bendové můžete vidět od 18. června do
25. srpna v přísálí vědecké
části knihovny ve Velké
Hradební.
Jaroslava Bendová trpí postupnou ztrátou zraku, tato
nemoc není v současnosti
léčitelná. Aktivně malovat
začala před třemi lety. Svoji
výtvarnou cestu našla v zajímavé a nevšední technice
zvané enkaustika. opr

Je to tu opět, stojíte před zrcadlem a je k vám až příliš kruté.
V tuto chvíli je na vás, co s tím
uděláte, my nabízíme nejjednodušší řešení – pohyb a zdravá
strava! Žádné náhražky, dietní
tablety či stroje, které cvičí za
vás. U nás je to o potu, o dřině
ale také o výsledku bez jo-jo
efektu. Léto je v plném proudu
a v tuto dobu se nabízí i změna
stravování. Na trhu je spousta
sezonního ovoce a zeleniny.
Již rok a půl v Ústí nad Labem funguje fitness pro ženy
Contours. Klimatizované prostory v Dlouhé ulici a kruhový trénink s odborným dohledem v něm už vyzkoušelo přes
200 klientek. Klientky mohou
přijít kdykoliv bez objednání,
mají neomezený čas pro cvičení, čerpají z nabízených služeb
a mají možnost se každý měsíc
přesvědčit, jak jim ubyl tuk či

přibyla svalovina. Také zjistí,
jak mají správně jíst. A to vše
v klubové atmosféře, kde žádná žena není jen anonymní
zákazník.
Nedílnou součástí fitness
jsou skupinové lekce, které
mají klientky v ceně. „Na nich
je cílem trenérek naučit klientku co nejvíce specifických
posilovacích cviků, které následně používá na aerobních
stanovištích. V žádném případě ale neplatí, že všichni cvičí stejné cviky,“ říká trenérka
Petra Žebrová. Mnoho žen má
zdravotní potíže, mají svá specifika a zde platí pravidla tréninku na míru.
„Ze skupinových lekcí bych
ráda zmínila například zdravotní cvičení, rehabilitaci, cvičení s balony, strečink a další.
Od července nově i Powerspin,
na který se již pilně připravu-

jeme,“ dodala trenérka. Stále
ještě v červnu běží akce výhodné členství v Contours 3+14
dní navíc, 6+1 měsíc a 12+2
měsíce navíc s možností bezplatného přerušení členství
po dobu dovolené.
Pokud se rozhodujete, můžete se do ústeckého Contours
přijít podívat a třeba se i objednat na týden zdarma. Fitko
sídlí v Dlouhé ulici 1/12 a více
informací najdete na www.
contours.cz/usti nebo na telefonu 702 072 120. pž

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

Opět se blíží letní prázdniny
a dovolené a lékaři bijí na
poplach. Každoročně se totiž
setkávají s úrazy typickými
pro toto období, podobně jako
je třeba poranění světlicemi
typické pro oslavy Silvestra.
Pro prázdninové období
jsou typické a bohužel většinou zbytečné úrazy. Lidé
a v největší míře děti přeceňují své síly, schopnosti a trénovanost. Navíc nemalou roli
hraje i požívání alkoholu.
Nejčastější a bohužel i nejzávažnější jsou následky skoků do neznámé vody. Dochází k úrazům krční páteře, které
mohou skončit až úplným
10

Rottenborn.
Publikace členěná do
27 kapitol a v trojjazyčném
vydání je již v prodeji ve všech
ústeckých knihkupectvích
a Informačním centru města
Ústí nad Labem. oh

Potřebujete posílit paže? V Contours bude nově powerspin

P OZVÁN K A

poradna

ké kapely. Organizátoři pozvali
české hvězdy 100°C, německé ska a reggae muzikanty
z BerlinBOOMorchestra, Houpací koně z Ústí nad Labem,
Nauzea Orchestra a spoustu
dalších. Festival bude ve svém
sobotním programu okořeněn soutěží kapel Newcomer
Contest. Více na www.rockontherocks.eu. zu

pokřtěna pivem Vojtěch
v Pivovaru Na Rychtě. Knihu
křtili 27. května autoři fotografka Ludmila Hájková a její
synové, autor textů Václav
Houfek a pivo uvařil Jaroslav
Rottenborn.
Každý návštěvník akce
dostal pivo na přípitek
jako pozornost a o spokojenosti svědčí i to, že
většina přátel fotografie
a dobrého piva odcházela domů až v pozdních
nočních hodinách.
Součástí akce byla i exkurze do zázemí pivovaru Na Rychtě, které se
nachází v podzemí. Taje
výroby rád popsal a hos-

ochrnutím všech končetin
a dokonce i poruchou dýchání.
Těchto případů jsem viděl ve
své praxi mnoho a musím říci,
že jsem já osobně již spoustu
let do vody neskočil. Možná až
přehnaná opatrnost, ale když
člověk vidí následky těchto
úrazů, tak se není čemu divit.
Lidé o prázdninách jezdí i více na kole, někdy bez
zkušeností a dokonce i bez
ochranných pomůcek. O poranění na kole jsem již psal, tak
jen zdůrazňuji: noste přilby
a nepijte alkohol.
K dalším aktivitám patří
atypické sporty, typu bungee,
zorbing, paragliding a mno-

ho dalších. Poranění z těchto
sportů můžou být také závažná, a proto je provozujte s firmami, které mají zkušenosti, a hlavně s použitím všech
ochranných pomůcek.
Jedná se o atypickou poradnu s ne moc odbornými radami, ale vyzývám tímto „prázdninové sportovce“:
• Nepřeceňujte své schopnos-

ti a trénovanost
• Používejte při sportech veškeré ochranné pomůcky
• Nepožívejte alkohol
• Neskákejte do neznámé
vody
• Jezděte na kole a lodích
opatrně a s přehledem
• Zbytečně neriskujte
Jen tak můžete zamezit zbytečným poraněním a my lékaři budeme mít méně práce.
MUDr. Jiří Madar

Ortopedie
Klinika TORNERO s.r.o.
Rembrandtova 382/6, Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz
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Matematici se v mezinárodní konkurenci neztratili
Mezinárodní matematická
soutěž Adama Riese se dočkala svého finále v německém
městě Annaberg-Buchholz.
Účastníky tohoto finálového
kola byli žáci prim gymnázií
Ústeckého kraje a pátých tříd
gymnázií spolkových zemí
Sasko, Bavorsko/Oberfranken
a Durynsko, kteří úspěšně
absolvovali předcházející
regionální kola soutěže. Naši
studenti se v mezinárodní
konkurenci neztratili.
Už první den proběhla sou-

Ústečtí Patrioti
jsou vicemistry

Tým Patriotů z Ústí nad Labem
přivezl z Mistrovství ČR v šipkách stříbrnou medaili. Patrioti
se po vítězství ve skupině probojovali již do čtvrtého finále
ve své čtyřleté historii. Bohužel
nestačili na výborně hrající
Bad Boys Jablunkov a podlehli
jim 3:5. Patrioti budou příští
sezonu bojovat v extralize,
ve které se porvou o možnost
zúčastnit se dalšího republikového mistrovství. Petr Hieke

těž smíšených družstev zaměřená především na řešení různých typů hlavolamů. Mladí
matematici, kteří v letošním
ročníku reprezentovali Ústecký kraj, si ve velmi silné kon-

kurenci matematiků dalších
zúčastněných spolkových zemí
vedli opravdu skvěle. Vítězství
a první cenu vybojoval Huu
Quy Nguyen z Gymnázia Rumburk, druhé místo Alex Mayer
z Gymnázia Ústí nad Labem
Jateční ul. a třetí místo získali
Anna Kimlová z Gymnázia Ústí
nad Labem Jateční ul. a Lukáš
Janda z Gymnázia Kadaň. Tento výsledek vypovídá o kvalitní
přípravě a vysoké úrovni znalostí a schopností našich žáků.
Michal Smatana, Podkrušnohorské gymnázium

Druhý ročník Family festu se blíží
V Městských sadech proběhne 27. června od 11:00
do 17:00 již druhý ročník
Family festu. Nese název
Za vysvědčení do parku.
Organizátorem akce je
Centrum komunitní práce
a ústecké neziskovky ve
spolupráci s městem Ústí
nad Labem.
Jak probíhá Family fest?
V prostoru Městských
sadů jsou rozmístěny informační stánky s pracovníky ústeckých zařízení, která ve městě zajišťují služby a aktivity
pro rodiny s dětmi.
Ty na festivalu nabízejí ve
formě propagačních materiálů
své služby a vytvářejí zároveň
i program pro děti.
I ústecká knihovna je na Fa-

mily festu zastoupena. Bude
mít svůj stánek s propagačními materiály a zároveň i program pro děti.
U stánku bude zřízena provizorní výtvarná dílna, kde děti
spolu s výtvarníkem Lukášem
Urbánkem od 13 do 16 hodin
budou tvořit díla na téma
Hurá na kajak. opr

Ve Varvažově si to rozdají uhelní muži
Zatopený důl Varvažov se 21. června od 9:00
stane bojištěm pětičlenných týmů o titul Uhelný muž 2014. Na místě, kde se v minulosti fáralo a dřelo, se budete dřít zase – v disciplínách,
ve kterých předvedete svoji houževnatost, sílu,

P OZVÁN K A

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 elektromotor, spalovací
motor i turbinovými.
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

Keramický kroužek
vystavuje v knihovně

zručnost a chuť zvítězit. Přijďte a podrobte se
tvrdému testu vaší kondice. Soutěží týmy i jednotlivci v řadě disciplín, například transport
uhlí kolečkem, kýblem nebo v sudu. Vstupné
zdarma. mj

Chcete hrát americký fotbal? Zkuste Blades
Tým SC Blades Ústí nad Labem
vznikl na podzim roku 2011, kdy
se parta nadšenců pod vedením
Matěje Sahuly dala dohromady
a začala rozvíjet klub amerického fotbalu v Ústí nad Labem. Na
jaře 2012 vstoupil tehdy velmi
nezkušený klub do své první
sezony České ligy amerického
fotbalu. Nevyhráli ani jeden
zápas, nicméně nasbírali mnoho zkušeností. Během sezony
se k nim připojil trenér Jan
Rosenbaum s bohatými hráčskými zkušenostmi, což týmu
velmi prospělo. To se projevilo
již v přípravě na další sezonu.
Sezona 2013 byla pro Blades již
pozitivnější v tom, že vyválčili
svá první vítězství a postup do
play-off jim utekl mezi prsty.

V letošní sezoně má tým jasný úkol, a to dostat se do play-off. Za svým cílem si jdou Blades tvrdě a do června vyhráli
všechny tři letošní zápasy.
V posledním zápase 22. 6. 2014
přivítají na domácím hřišti
v Olšinkách Hellboys z Českých Budějovic.
Blades jsou parta nadšených
hráčů, kteří pro americký fot-

bal obětují spoustu svého času a své
energie. Většina hráčů je z řad studentů
nebo lidí, kteří chodí
do práce a své zálibě
se věnují ve volném
čase. Zároveň tvoří
jednu skvělou partu
s týmovým duchem.
Týmovost je právě pro americký fotbal typická.
SC Blades Ústí nad Labem
hrají sedmičkovou verzi amerického fotbalu, kde oproti
klasickým jedenácti hráčům
jich je v poli pouze sedm. Je to
hlavně z personálních důvodů,
a tak Blades pořádají celoročně nábor, aby doplnili a zkvalitnili svůj tým. Jakub Valjent

Keramika je pro nás hrou je
název výstavy výrobků dětí
ze ZŠ Palachova, která začíná
16. června v knihovně v Churchillově ulici. Ústecká knihovna s keramickým kroužkem při
ZŠ Palachova spolupracuje již
déle než 10 let. Dětské práce
z keramické hmoty jsou vždy
dětmi neskutečně vypracované a krásně barevné. Každá
výstavní kolekce je zaměřena
především na dětskou představivost. Letos jsou to figurky
a výjevy z pohádek. V současné
době navštěvuje sedm kroužků
více než 100 dětí z prvního
i druhého stupně. Výstava
potrvá do 26. srpna. io
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- pohádka
(Z. Havránek, D. Nechanická)
– hudební divadlo
- pohádka
(Z. Havránek, D. Nechanická)
– hudební divadlo

více na www.usti-nad-labem.cz a www.muzeumusti.cz

SC-332382

promítání pohádek

I LETOS V ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ BUDE MOŽNÉ VYUŽÍT LETNÍ LINKOVOU DOPRAVU LODÍ MARIE, KTERÁ BUDE OPROTI
LOŇSKÉMU ROKU BRÁZDIT ŘEKU AŽ DO ZÁŘÍ. PLAVBY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM RODINÁM S DĚTMI A SENIORŮM.
MŮŽEME DOPORUČIT KOMBINACI S KRATŠÍMI CYKLO NEBO PĚŠÍMI VÝLETY ZA TURISTICKÝMI CÍLI NA ÚSTECKU.
CENÍK 2014

2014

TAM ➜

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV 9.50
DOLNÍ ZÁLEZLY

10.35

CÍRKVICE

11.05

PŘÍSTAVIŠTĚ

13.00

VELKÉ ŽERNOSEKY 13.30
CÍRKVICE

14.15

DOLNÍ ZÁLEZLY

14.45

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV 15.30

ZPĚT ➜

12.20

PÍŠŤANY zpět

ÚSTÍ N. L.
- VAŇOV

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV

VELKÉ ŽERNOSEKY 11.50
PÍŠŤANY

PES, KOČÁREK, JÍZDNÍ KOLO
DOLNÍ
ZÁLEZLY

CÍRKVICE

VELKÉ
ŽERNOSEKY

PÍŠŤANY

40 Kč

50 Kč

60 Kč

70 Kč

20 Kč

30 Kč

40 Kč

40 Kč

30 Kč

DOLNÍ ZÁLEZLY

40 Kč

CÍRKVICE

50 Kč

20 Kč

VELKÉ ŽERNOSEKY

60 Kč

30 Kč

20 Kč

PÍŠŤANY

70 Kč

40 Kč

30 Kč

SOBOTA
ČERVEN

NEDĚLE

7.; 14.; 21.; 28.

ČERVENEC 5.; 12.; 19.; 26.

6.; 13.; 20.; 27.

SRPEN

2.; 9.; 16.; 23.; 30.

3.; 10.; 17.; 24.; 31.

ZÁŘÍ

6.; 13.; 27.

21.

REZERVACE MOŽNÁ NA TEL. ČÍSLE +420 605 889 055
ČASY ODJEZDŮ se mohou měnit dle stavu hladiny řeky Labe
a vlivem povětrnostních podmínek.
AKTUÁLNÍ INFORMACE: +420 605 889 055
www.amjirousek.cz/lod.html
www.usti-nad-labem.cz
12

PŘÍPLATKY ZA:

20 Kč

10 Kč

SLEVY
DĚTI DO 10 LET S DOPROVODEM

50%

(max. 2 děti na 1 dospělého)
SENIOŘI OD 65 LET

50%

ZTP a ZTP/P

ZDARMA

20 Kč

Poplujte s námi!

UPOZORNĚNÍ!!!

LETNÍ LINKOVÁ
DOPRAVA LODÍ MARIE

ŤUJE
LOĎ MARIE ZA JIŠ
NEJEDNÁ
U,
LINKOVOU DOPRAV
TN
LE Í LOĎ.
SE O TRADIČNÍ VÝ
35 OSOB.
KAPACITA LODI JE
N PRODEJ
NA LODI JE ZA JIŠTĚ
RSTVENÍ.
ZÁKLADNÍHO OBČE

NA LODI NENÍ WC.

SC-332382

JÍZDN Í Ř ÁD
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K Ř Í Ž OV K A

ZÁ B AVA

V tajence najdete citát Josefa Čapka

SOUT Ě Ž

VÍTE , Ž E …

Vyhrajte lístky
na festival Bílinská
osmdesátá léta na vzduchu
Legendární skupina
Abraxas míří do Bíliny,
27. června v 18:30 hodin
vystoupí na festivalu
Bílinská osmdesátá
léta na vzduchu. Čím je
tato kapela pro český
rock? Dospělým dítětem,
které stále ještě
neztratilo chuť si hrát. V rámci večerního programu bude
předskakovat mostecká skupin Koradoband. Zvýhodněné
vstupenky jsou k dispozici v Ústí nad Labem v trafice
ve Zdaru na Mírovém náměstí, v obchodě Bontonlad
v Bílinské ulici anebo v hypermarketu Albert na Severní
Terase. Zlevněné vstupné je 150 korun, na místě pak za
plnou cenu 200 korun.
Chcete vyhrát vstupenky na festival?
Stačí jen odpovědět na soutěžní otázku:
Kdo je frontmanem kapely Abraxas,
která za dva roky oslaví 40. narozeniny?

Populární opera Tannhäuser
vlastně vznikla v Ústí. V roce 1842
hledal německý hudební skladatel
Richard Wagner v romantických
zákoutích hradu Střekova múzu.
Toulal se po zřícenině, shlížel do
údolí na rozlehlé Ústí i na kaňon
Labe, až nakonec složil báseň, jež
se později stala podkladem právě
pro libreto díla Tannhäuser.

a) Slávek Janda b) Petr Janda c) Dalibor Janda
Odpovědi zasílejte na mail redakce@zitusti.cz do 21. 6.

Výherci soutěže o lístky na představení
Láska, práce, láska, práce na lodi Tajemství
Volné vstupy na loď Tajemství bratří Formanových,
na které hráli herci Činoheráku Ústí hrají, získali
Petra Dudková a Adam Plzák. Blahopřejeme.
Správné odpovědi na otázky byly:
Činoherní studio vzniklo v roce 1972. Režisér, který
se v sezoně 1975/76 stal uměleckým šéfem souboru
Činoherního studia, se jmenuje Ivan Rajmont.

Nad Stadicemi je 309 metrů vysoký zalesněný
čedičový vrch Volská hora. Podle pověsti tam zmizel
pár Přemyslových volů, když je Přemysl Oráč vypřáhl,
aby se vydal za kněžnou Libuší. Od té doby prý z hory
vytéká močůvka a ozývá se volské bučení.

Pravidelný autobusový provoz v Ústí začal
19. října 1929. Cestující mohli využít linku číslo
10, která vedla od Hlavní pošty na střekovské
Gabelsbergerovo náměstí. Interval byl 20 minut,
ale už po deseti dnech byl pro velký zájem
cestujících zkrácen na 10 minut. Původně stačily
dva autobusové vozy, po zkrácení intervalu musel
být vypraven třetí. Jízdenka tehdy stála 1,50 Kč.

zu
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SERVIS

více na www.zitusti.cz

S v o z o bj e m n é h o
o d p a d u v Ú s t í K ON Č Í

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.
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

poradna

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
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

Na dotazy čtenářů odpovídá veterinář MVDr. Václav Poživil.

Dovolená se zvířaty
Blíží se období prázdnin
a dovolených a v redakci se
kupí dotazy ohledně cestování
s mazlíčky od těch nejmenších až po ty velké. O legislativě a cestování v EU jsme
hovořili v minulých dílech
poradny.
Plánujeme-li dovolenou
v ČR, měli bychom si dopředu
ujasnit, zda si chceme užít volna a svého mazlíčka neobtěžovat návštěvami hradů a zámků
či koupališť a rybníků. Pokud
jsme rozhodnutí vést si svého
mazlíčka s sebou, je vhodné
dopředu vědět, kam pojedeme
a zda vůbec je zvířatům povolen vstup do kempů či ostatních zařízení, která chceme

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

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

navštívit. Zde bychom neměli
zapomenout na očkovací průkaz či pas s platným očkováním a odčervením. Pokud jedeme na koňský tábor, je nutné
mít kromě zmíněných věcí
i platné vyšetření krve. V rámci možných zdravotních komplikací a úrazů je vhodné mít
s sebou repelentní přípravky proti blechám a klíšťatům
a ostatnímu hmyzu, stejně
jako malou pohotovostní lékárničku, a to nejen na přisáté
klíště, ale i na rozřízlou tlapku
či jiné poranění.
U zvířat, která mají problémy s cestováním, je nutné dopředu naplánovat zklidňující léky, aby průběh cesty byl
bez komplikací. Po návratu
z cizího prostředí je doporu-

čeno provést celkové preventivní odčervení. Vždy je nutné
zvážit, zda pobyt je přínosem
a není nadměrným stresem
pro zvíře i majitele.
Pokud cestujeme do zahraničí, je nezbytně nutné se vždy
podívat na platné omezení či
nařízení v rámci dané země EU
či mimo EU. Každopádně i zde
platí po návratu provést „očistu“, neboť i z krásné dovolené
na jihu si lze dovést mimo běžných parazitů a onemocnění
také mnoho exotických chorob
– leishmaniózu, srdeční červy,
Aujezkého chorobu apod.
Z dovolené bez zvířete si lidé
často vozí domů i psy, kočky,
želvy, hady a podobnou žoužel.
Musíme si však uvědomit rizika spojená takovýmto dovo-

zem psa například
z oblasti Rumunska
a jižních oblastí Evropy, kde se stále
objevuje vzteklina
a záchrana byť ubohého jedince může mít fatální následky.
Stejně jako pašování želvičky
z Tunisu či jiné žoužele se nemusí vyplatit a na hranicích
nás může čekat tučná pokuta
a zabavení zvířete.
Každopádně přeji hodně radostných chvil a zdravých kamarádů nejen v období prázdnin a dovolených.
Veterinární ordinace Střekov
U Lesa 248/5, Ústí nad Labem
tel: 475 534 278
e-mail: vetstrekov@centrum.cz
www.veterinastrekov.cz

INZERCE
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Online
přihláška

Snadný způsob
registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to
nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti
a rodině vyhovuje nejvíce. Zdravotní
pojištění je pro každou rodinu
důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy
nebylo pohodlnější.

www.211.cz

www.zpmvcr.cz

2014-PFJ-06-0018

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

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

MC201406/3

Podlahové studio
s patnáctiletou tradicí

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.
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l e t n í o d s tá v k y t e p l a a t e p l é v o d y v Ú s t í

15. 6. –20. 6.
Špálova, Ladova, Svojsíkova, Gagarinova,
Mírová, Stavbařů, Krušnohorská,
Pod Parkem, V Klidu, Jana Zajíce, SNP,
Malátova, Hornická, Hoření 11, 9, 2501,
Mezní
22. 6. –25. 6.
Masarykova 16, Pařížská, Dlouhá, Lidické
náměstí, Vaníčkova, Masarykova 1,
Masarykova 3, Horova
22. 6. –27. 6.
Rabasova, Šrámkova

LETNÍ
SLEVY

25. 6. –27. 6.
Hrnčířská, Mírové náměstí, Zámečnická
4. 7. –22. 7.
Železničářská, Domov, Raisova, Kamenný
vrch, Varšavská, Žukovova 6,15, Děčínská,
Žukovova, Jeseninova, Žukovova 95,
Šafaříkovo náměstí 2, Tolstého, Purkyňova
45, 49, 6, 51, 8, Karla IV. Škola,
Střekovské nábřeží 1, 3, 5, Na Pile 4, 8, 10
24. 8. –28. 8.
Bělehradská
24. 8. –29. 8.
Studentská, Seifertova, Hluboká,
J.Plachty, Peškova, Neštěmická,
Dr.Horákové, Ondříčkova, Hoření 1, 6, 8, 3,
Hilbertova 2, E. Krásnohorské, Obránců
míru, Mošnova, Veleslavínova, Na Vyhlídce,
Bělehradská 28, 30, Hollarova, Ženíškova,
Lisztova, Stříbrnické Nivy, Hilarova,
Žežická, Keplerova, U Pivovarské zahrady,
Obvodová, Rozcestí, Městská část Mojžíř,
Skalka-sídliště

33%

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
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.

MC201402/3

dO 13. 6.
Prokopa Diviše 7, Masarykova
spodní část, Koněvova, W.Churchilla,
Thomayerova, Pasteurova, Moskevská,
Londýnská, Růžový Palouček, Sadová,
V.Hradební, Soc. péče 5, 48, Dvořákova
3, 5, 7, 8, 12, Důlce 1, 7, 9, Bratislavská,
Stříbrnická, Jizerská, ZŠ Stříbrnická,
Holoměř, V Podhájí, Vinařská

P O P Ř E J TE B LÍZ 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.

poradna

Zvyšte si limity povinného ručení. Ty staré už nemusí stačit
Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na
zdraví, které se projevuje i v povinném ručení. „Zejména často jezdící klient by vždy
měl zvolit vyšší limity plnění. Stokoruna
či dvě ročně navíc za jistotu určitě není
moc,“ zdůrazňuje ředitel pojištění motorových vozidel Kooperativy Václav Runštuk.
Od 1. ledna se výrazně zvyšuje odškodnění za škody na zdraví. Uvědomují si
řidiči, že to, co za ně pojišťovny poškozeným zaplatí, nemusí stačit?
Zatím ne. Podle nového občanského zákoníku výrazně vzrostou výplaty poškozeným
a jejich blízkým. Klienti by i měli zvolit vyšší limity toho, co za ně pojišťovna zaplatí.
Kolik pojišťovny za viníka tedy zaplatí?
Záleží na tom, jaký produkt povinného ručení klient zvolí – jinými slovy, kolik peněz
za něj v případě nehody jeho pojišťovna
zaplatí. Jsme přesvědčeni, že zákonné minimum 35 milionů za škody na zdraví a za
případná úmrtí nemusí stačit. Dvojnásob

Doveze palivo, když dojde?
To jsou praktické věci, které
to platí pro ty, kteří tráví za volantem více mohou pomoci. Zároveň by se
měl klient zajímat i o to, jak
času a najezdí hodně kilometrů. Musíte
uvážit, že některým mladým poškozeným pojišťovna odměňuje věrnost a zda nabídne slevy za
může pojišťovna platit třeba i několik
komplexní pojištění vozidla, tedy povinné
desetiletí. Proto například Kooperativa
ručení, havarijní pojištění i pojištění skel.
nabízí produkt, v jehož rámci zaplatí za
svého klienta až 150 milionů korun.
Co dělat v případě nehody, kam mám volat?
Pamatujte, že každá dobrá pojišťovna vám
Jaké další služby si klient v povinném
v případě nehody zajistí vlastní asistenční
ručení může koupit?
Pojišťovny se snaží doplnit ho o nové pro- službu, která se o vás a poškozené vozidlo
dukty, ze kterých je možné uhradit i škody postará. Její číslo je ideální si hned uložit
do mobilu. Na tuto možnost bohužel
vzniklé na vašem voze – poškození vozu
mnoho motoristů při stresu po nehodě
zvěří nebo například krupobitím.
zapomíná. To je voda na mlýn nehodových
společností, které operují na frekventoJak při výběru nejlépe postupovat?
Ideální je, když si klient nastaví pojištění vaných silnicích a dálnicích. Rozčarování
přesně podle svých potřeb. Třeba motoris- přichází, když nehodová společnost své
tovi jezdícímu hlavně po Praze spíše hrozí služby vyúčtuje. Rovněž provedené opravy
často neodpovídají účtovanému rozsahu
vykradení vozu, proto si ke svému poa kvalitě. Přitom nové produkty pojišťovinnému ručení může sjednat i pojištění
zavazadel. Klient by se měl zamyslet i nad ven naprosto eliminují nabídku takovýchto společností. Klienti díky nim mohou
nabídkou asistenčních služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla při záměně paliva? využívat kvalitní smluvní partnery, kteří
jim garantují cenu služeb i kvalitu oprav.
Zaplatí odtah vozidla při poruše?
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