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Lukáš
Konečný
Nechci se 

ušpinit
STRANY 8–9

Na nová pracovní místa 
připutuje 20 milionů
STRANA 7

Práce a byznys



Od svých šesti let bydlí zastupi-
telka Květoslava Čelišová, mat-
ka čtyř dětí, v Ústí nad Labem. 
Má sedm vnoučat. Ve volbách 
v roce 1990 byla zvolena poslan-
kyní České národní rady a do par-
lamentních lavic ji voliči posí-
lali nepřetržitě až ro roku 2006, 
kdy už nekandidovala. Zároveň 
se pohybovala v ústecké komu-
nální politice, na kterou se chce 
soustředit. Je lídrem ústecké kan-
didátky KSČM. Jejím krédem je: 
Musíme si pomáhat.

V podstatě od rozpadu koalice 
ČSSD-ODS na ústecké radnici 
jste v jakési tiché koalici se 
sociální demokracií…
Nejsme. Celé ty čtyři roky jsme 
v opozici. Ale od doby, co se roz-
padla oranžovo-modrá koali-
ce, s námi vedení města hrálo 

fér a otevřeně informovalo. Řadu 
věcí, které jsou ku prospěchu 
obyvatel Ústí, jsme mohli navrho-
vat a prosadit.

Které například?
Prosadili jsme vyřazení projek-
tů, které by město dále enormně 
zadlužovaly, začalo se šetřit, ro-
zumně investovat, zrušily se nevý-
hodné smlouvy, zprůhlednila vý-
běrová řízení. V elektronických 
aukcích se zlevnila řada projek-
tů jako například rekonstrukce 
plavecké haly. Město počítalo až 
s 240 miliony, nakonec právě díky 
transparentnímu výběru zapla-
tí o téměř 40 milionů méně. Ne-
dokáži si představit, jak by takto 
průhledné zadávání zakázky moh-
lo projít v době, kdy na magistrá-
tu vládla ODS s ČSSD. Město šetří 
miliony korun i na tom, že naku-

puje elektřinu prostřednictvím 
Českomoravské komoditní burzy.

Takže se Ústí dostává do lepší 
finanční kondice?
V dobré finanční kondici není. 
Ale zastavili jsme další zadlužo-
vání, rozpočty města už nejsou 
schodkové a město začalo splácet 
velké úvěry z dob primátorů ODS 
Petra Gandaloviče a Jana Kubaty. 
Není dořešena hrozba arbitráže 
související s výstavbou Marián-
ského mostu. Kdyby ekonomic-
ky postupovaly především přede-
šlé městské vlády, bylo by město 
v perfektní finanční kondici, ni-
koli s miliardovým dluhem.

Jaké jsou největší problémy, 
které se nedaří řešit?
Město potřebuje zlepšit svůj ob-
raz. Ústí je krajské město, které 

dosud moc nemysle-
lo na své obyvatele. 
Nemáme aquapark, 
víceúčelovou halu, 
zato máme kráter na Mírovém ná-
městí, mizející odtěžovanou do-
minantu a předraženou lanovku. 
Přestože máme v Ústí univerzitu, 
mladí lidé tady nezůstávají a ne-
zakládají rodiny. Ústí potřebu-
je najít příležitosti, jak nalákat do 
města velké investory, kteří na-
hradí zaniklé podniky a vzniknou 
nová pracovní místa. Tyto firmy 
navíc pomohou i sportu a kultu-
ře. Je třeba řešit vztah k nepřizpů-
sobivým obyvatelům. Vždyť jsou 
lokality jako Předlice nebo Moj-
žíř, které kromě nepořádku, naru-
šování klidu, ovlivňují nepříznivě 
i ceny nemovitostí, které jsou vět-
šinou v majetku Ústečanů. A to je 
jen zlomek.  r

Ústí musí zlepšit svůj obraz a myslet na své obyvatele

Cyklo kemp loděniCe
6/9  RyChtářská 12

GaleRie oko
do 5/9 ÚsteCko ptačí peRspektivou

letní kino
30/8  labské léto 2014
12/9 1900 miChal david
27/9 1230 až 1800 

Festival dřeva

míRové náměstí
6/9 1300 baRevná planeta 

scéna i na Lidickém náměstí
14/9 1000 staRt 1/2maRatonu 

Ústí nad labem
20/9  den bez aut / 50km vyjížďka 

po nové části cyklostezky

FíRova bašta
6/10 1300 FíRFest 2014

dům kultuRy Ústí nad labem
16/9 1930 JoseF dvořák – taneční 

hodiny pRo staRší 
a pokRočilé

13–19/10 výstava voskovýCh 
FiGuRín

15/10 1800  kde Jsou ty Chvíle 
Yvetta Simonová a Josef Zíma 
s orchestrem Jiřího Sládka

FoRum – pRomenádní 
konCeRty 2014
31/8 1700 albis Jazz band

GaleRie emila Filly Ústí nad labem
1/9–13/9 eduCated
17/9–17/10 sudeten maleRei

tRmiCe
20/9 1300 tRmiCké slavnosti 2014

skanzen zubRniCe
18. a 19/10 podzim na vesniCi

činoheRák Ústí
25/9 2000 hRaničář aneb 

zlu navzdoRy

seveRočeské divadlo
4/9 1900 kvaRtet
6/9 1500 bRoučCi
8/9 1900 hRaběnka maRiCa
10/9 1900 tosCa
11/9 1900 slavnostní předání 

pamětníCh listů 
dRžitelům zlatého kříže

12/9 1000 kytiCe
12/9 1900 tuReCká kaváRna
13/9 1000 den otevřenýCh dveří
13/9 1900 kdes to byl/a v noCi
14/9 1700 bob a bobek na CestáCh
15/9 900 bob a bobek na CestáCh
16/9 1000 J. R. R. tolkien: hobit
17/9 1900 noC na kaRlšteJně
18/9 1900 Cikánské kořeny/í
19/9 a 20/9 

imunoloGiCká konFeRenCe
21/9 1700 slavnostní konCeRt 

ke 105. výRočí založení 
ÚsteCkého divadla

23/9 1900 táta
24/9 1900 manželské vRaždění
26/9 1900 tři muži na špatné adRese
27/9 1500 bRoučCi
29/9 1800 Růže z aRGentiny

zoo
7/9  lví naRozeniny
13/9  Rozloučení s pRázdninami
21/9  mezináRodní 

den nosoRožCů
28/9  váClavský den

mumie
1/9 2000 paRádně pokeCal
5/9 2200 paRty: spinninG 

by kim younG su
6/9 2200 paRty: baRevná planeta 

2014 – dJ baltazaR
8/9 2000 zoRan, můJ synoveC idiot
12/9 2200 paRty: sound oF indies 

by dJ messiah
15/9 2000 zázRaky / drama, IT
17/9 2000 paRty: holy a aid kid
18/9 2000 místa / oficiální afterparty 

k premiéře Please The Trees
19/9 2200 paRty: owl dJ set
20/9  Zavřeno – soukromá akce
22/9 2000 následky lásky / drama, IT
25/9 2000 nynFomanka, část I.
26/9 2200 paRty: muCk 

the mainstReam
27/9 2100 houpaCí koně a kittChen
29/9 2000 ida / drama, POL
30/9 2100 CaRs & tRains a biG paupeR 

koncert kapel USA

pivniCe motoaReál ChabařoviCe
20/9  autoCRoss ChabařoviCe
20/9  hudební večeR v pivniCi 13

21/9  Civil moto CRoss 
ChabařoviCe

27/9  Jawa sRaz / orientační závod
11/10 mčR e85 / vyhlášení
11/10 hudební večeR v pivniCi 13
19/10 nedělní buRza
25/10 autoCRoss ChabařoviCe
26/10 Civil moto CRoss 

ChabařoviCe

inFoRmační středisko
do 3/9 výstava FotoGRaFií 

z víkendu na miladě 2014

seveRočeská vědeCká knihovna
výstavy
do 16/9 knihy zakázané po 

RoCe 1968 / W. Churchilla 3
do 23/9 sRpen 1968 v Ústí nad 

labem / Velká Hradební 49 
výstava fotografií K. Povolného

1/9 až 30/9 topi piGula / Výstavní 
kolekce fotografií / W. Ch. 3

1/9 až 30/9 čtení pod laviCí 
W. Churchilla 3, výstava

akCe
9/9 1700 stoleté výRočí sChiChto-

vy leteCké Ceny nad Ra-
kouskem-uheRskem 
W. Churchilla 3

13/9 a 14/9 1000 až 1700 
dny evRopského dědiCtví 
Palácová vila Hanse Weinmanna 
(prohlídky a průvodcem každou 
celou hodinu)

23/9 1700 můJ život s panem 
alzheimeRem / W. Ch. 3

24/9 1700 odhalený vesmíR / W. Ch. 3
30/9 1700 saRdinií křížem křážem 

W. Churchilla 3

muzeum
výstavy
do 21/9 vladimíR halíř, sběR 

Výstava obrazů a objektů
do 28/9 výstavka knih 

první světová válka
do 28/9 vlasta boReCká – hledání
do 5/10 exponát měsíCe září
do 12/10 GennadiJ avděJev, 

můJ svět / výstava obrazů 
známého ústeckého malíře

do 12/10 žoFinko, neumíReJ, 
Ústečané a i. světová 
válka (jak historické okamžiky 
atentátu na následníka trůnu 
zažívali Ústečané?)

do 19/10 tRansFeRy
do 19/10 taJnosti depozitářů 

muzeí ÚsteCkého kRaJe
do 22/11 kdo si hRaJe, nezlobí

akCe
5/9 od 1000 do 1800 

čtvRté ÚsteCké 
poRCelánové dny

dny evRopského kultuRního 
dědiCtví v muzeu
13/9  sobota /po celý den 

komentované prohlídky
od 1000 malování modelů
od 1200 zdobení keRamiky
od 1400 stRašidílna
14/9  neděle
od 1000 zdobení keRamiky
od 1200 stRašidílna
Na všechny programy je nutné si 
vyzvednout programy předem  
v pokladně muzea.
17/9 1600 muzeum čte dětem
23/9 1800 kabaRetní kaváRna
27/9 1000–1100 a 1400–1500 

přiJď si postavit další 
model

1/10 1700 záChRanné aRCheoloGiCké 
výzkumy 2013–2014

zámek velké březno
30/8 1900 hRadozámeCká noC 

speciální prohlídky s princeznou 
i degustace vín
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Dělat pozvánku v září, kdy se rozjíždí nová společen-
ská a kulturní sezóna, není vůbec jednoduché, protože 
toho jako vždy rozhodně nebude málo. V Ústeckém 
muzeu bych vás rád pozval na výstavu multidisci-
plinárního malíře, grafika, inovativního výtvarného 
rebela, Ústečáka Vladimíra Halíře, jenž svou souhrn-
nou průřezovou výstavu nazval s ironickým humorem 
jemu vlastním prostě „Sběr“. Nedělejte si ambice, že 
po zhlédnutí výstavy budete mít v hlavě jasno, o co 
doopravdy vlastně při tvorbě Vladimírovi šlo. Prezen-
tace děl je sympatickou a zážitkově bohatou výsečí 
výtvarníkovy experimentální cesty za poznáním 
a můžete ji navštívit už jen do 21. září. Kdyby někoho 
ani tento kulturní zážitek neuspokojil, může ve stejné 
době v muzeu navštívit dalších osm výstav s tematic-
kou vazbou na naše město.  vladimír cettl, fotograf a muzejník

K u l t u r o u

Tip Vladimíra Cettla
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A zase povinnosti…
Prázdninová 
tajemství, letní 
dobrodružství 
a relaxace jsou 
ty tam. A vrátily 

se stresující povinnosti, 
úkoly, pracovní disciplína... 
A když už jsme u povinností. 
Třetina Ústečanů nezaplati-
la městu poplatek za odvoz 
popelnic a dluží celkem přes 
14 milionů.

Zaplatit se měl do konce 
června. Domácnosti zřejmě 
v té době zachvacuje pani-
ka spojená se závěrem škol-
ního roku. „Musíme koupit 
kytičku pro paní učitelku, 
v lepším případě i oslavit 
vysvědčení, a zdárně po-
tomka odklidit k babičce 
nebo na tábor nebo kamko-
li…“ Nemluvě o finiši s pří-
pravou vysněné dovolené.

Ne, to jistě není omluva, 
ale v době, kdy hradíme mě-
síčně, čtvrtletně, ročně de-
sítky více či méně pravidel-
ných plateb, je připomenutí 
města na místě – například 
formou složenky, jak tomu 
bylo v minulosti. Připome-
nutí v městských novinách, 
které každý do schránky ne-
dostane, nebo na webu ma-
gistrátu prostě nestačí.

Teď jen zbývá vyčkat, zda 
město letos dlužníkům od-
pustí pokutu, nebo ne. Příště 
už by to mohlo být jinak.

martina seewaldová, 
šéfredaktorka

www.kia.com

Jen párkrát za život  
se setkáte s nabídkou,  
která vám zrychlí tep

Kia Carens. Kombinovaná spotřeba 4,9 - 7,9 l/100 km. Emise CO2 129 – 184 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

REALCENTRUM Cars s.r.o. 
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem, tel: 472 744 039
e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz, www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

I N Z E R C E

Jste spokojeni 
s úklidem města?

Jiří Dušek 
22 let, operátor 
Ústí nad labem
 
Dle mého názoru 

je tu větší míra nepořádku, 
než by bylo zdrávo. Každý 
se stará pouze o to, aby 
byla uklizená místa jako 
centrum města, ale proč se 
nevěnuje větší péče i sídliš- 
tím a místům, kde si hrají 
naše děti?

Daniel brzák 
24 let, zaměstnaný 
Ústí nad labem
Jak kde, štvou 
mě hlavně místa 

pro svoz např. nebezpečné-
ho odpadu, kde občas lidé 
odkládají odpad i mimo 
dobu svozu a barvy, ředidla 
apod. tam zůstávají klidně 
i několik týdnů.

milan eliáš 
26 let, zaměstnaný 
Ústí nad labem
 
Myslím si, že 

Ústí jako takové je celkem 
čisté, ale celkový dojem 
kazí okolní, s Ústím spojená 
města.

andrea Šubrtová 
22 let, student 
Ústí nad labem
 
Ne, s úklidem 

města opravdu spokojená 
nejsem.

a n K e t a
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Žít Ústí, zpravodajský 
a servisní magazín pro oblast Ústecka.
V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek 
domácností prostřednictvím České pošty s.p. 
Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru 
města Ústí nad Labem, v předprodeji Severočeského 
divadla opery a baletu, Pivovarské šenkovně 
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614.

vydavatel: 
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nevracíme, neoznačené 
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s l o u P e K

Ústí nad labem se připravuje na ½maraton. ten se už tradičně běží středem města 
a unikátní je i část trasy, která vede areálem spolchemie. i v letošním roce se hlavního 
závodu zúčastní kolem tři a půl tisíce závodníků a více než tisíc účastníků rodinného 
běhu. letošní dvoudenní běžecký festival se uskuteční 13. a 14. září. nově je v prvním 
dnu doplněn takzvaně předzávodním proběhnutím veřejnosti s profesionálními elitními 
účastníky běhu a sobotním podvečerním koncertem v centru Ústí. na start hlavního 
a doprovodných závodů se 14. září postaví až 5500 běžců. mezi nimi i dvě velká jména 
světového silničního běhu etiopan atsedu tsegay, držitel čtvrtého nejrychlejšího 
půlmaratonského času historie a nejlepšího času půlmaratonu v Praze, a Keňan 
Philemon limo, vítěz loňského ročníku a zároveň držitel rekordu závodu v Ústí nad 
labem. foto: archiv

Ústí tentokrát ½Maraton 
ovládne na dva dny

z P r á v y
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Prvňáčci dostanou na 
pomůcky dva tisíce
Ústí nad labem – Rodiny dětí, 
které letos poprvé nastoupí do 
prvních tříd, podpoří město 
pomůckami za dva tisíce 
korun. Pomůcky děti dostanou 
přímo do školních lavic. Školy 
si je nakoupí v rámci svých 
rozpočtů a tyto peníze město 
školám uvolní v okamžiku, kdy 
bude jasné, kolik dětí opravdu 
do prvních tříd na začátku září 
nastoupilo.

Loni to bylo 1121 žáků a cel-
kem bylo na pořízení učeb-
ních pomůcek vydáno přes 2,2 
milionu korun. Pro školní rok 
2014/2015 se předpokládá při-
bližně stejná částka.  zu

Klíše – Znovu prodat bývalou 
kolej K5 na Klíši se snaží ús-
tecká Univerzita Jana Evange-
listy Purkyně. Oznámila záměr 
prodeje s tím, že kolej prodá 
jen takovému kupujícímu, 
který nemá v úmyslu zřídit 
v něm například ubytovnu či 
hernu. Zájemci o koupi mohou 
předkládat nabídky do 3. října.

„UJEP v záměru prodeje de-
klaruje cíl prodat objekt K5 jen 
takovému kupujícímu, který 
nemá v úmyslu zřídit v něm 
např. ubytovnu, hernu nebo 
jiný provoz, který by mohl vy-

tvořit společensky závado-
vé prostředí nebo význam-
ným způsobem narušit výkon 
vlastnických práv vlastníků 
okolních nemovitostí,“ uvedla 
mluvčí univerzity Jana Šiková.

Univerzita už letos jednou 
odmítla prodat bývalou ko-
lej K5 firmě, která jako jediná 
reagovala na nabídku školy. 
Zájemce nepřesvědčil správ-
ní radu univerzity o svých plá-
nech vytvořit z budovy bytový 
dům. Místní lidé se obávají, 
aby se z koleje nestala ubytov-
na.  zu

Univerzita prodá kolej tomu, 
kdo tam neudělá ubytovnu

Ústí nad labem – Aktivistům 
z iniciativy Ústí bez hazardu 
se podařilo nasbírat další pod-
pisy pro petici za referendum 
o hazardu v krajském městě. 
Téměř 30 procent původních 
7690 podpisů totiž magistrát 
města neuznal.

Aktivisté proto potřebné pod-
pisy dosbírali a opět odevzdali 
na magistrát ke kontrole. Pod-
pisy pod petici ale shání i dál, 
jako jakousi pojistku pro pří-
pad dalšího neuznání. Pro vy-
hlášení referenda je v Ústí nad 
Labem potřeba 7500 podpisů.

O vyhlášce, která by v Ústí 
hazard zakázala, budou na za-
čátku září jednat zastupitelé 
města. Iniciátoři petice proti ha-
zardu ale na referendu trvají.  zu

Aktivisté dosbírali 
podpisy pod petici 
proti hazardu

21
6/

2/
3. 
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Přemýšlíte o rekonstrukci bydlení? Přijďte se poradit do nového 
poradenského centra Raiffeisen stavební spořitelny v Ústí nad Labem
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 finan-
cování vám v nově otevřeném 
poradenském centru doporučí 
Kateřina Gabajová, ředitelka 
agentury 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 

neprovádí srovnání konkurenč-
ních 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 spo-
řitelny 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 byd-
lení a také výrazně roste cena 
nemovitosti. Udržované byty 
či domy mají na realitním trhu 
větší hodnotu než ty zanedba-
né. V neposlední řadě můžete 
při vhodně zvolené rekon-
strukci 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 fi-
nancovat i úpravy jednotlivých 
místností a interiérových prv-
ků, 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 cent-
rum v Ústí nad Labem. Najdete 
ho v Pařížské ulici. Naši po-
radci jsou zde připraveni vám 

kdykoli poradit s veškerými 
otázkami ohledně úvěrů na re-
konstrukce i pořízení nového 
bydlení a samozřejmě i s dota-
zy na stavební spoření. K dis-
pozici jsme vám od 8.30 do 
16.30 hodin každý všední den 
nebo na telefonu 475 210 121 
nebo 604 265 726. 

nové poradenské centrum raiffeisen 
stavební spořitelny najdete v Pařížské ulici.

Prvním srpnovým mládětem v ústecké zoo byla krajta královská. „První mládě vykouklo 
z vajíčka 8. srpna. a 11. a 12. srpna následovalo dalších pět sourozenců,“ řekla věra 
vrabcová ze zoo. mláďata jsou dlouhá jen 15 centimetrů a návštěvníci je mohou vidět 
v pavilonu exotária. Dospělí jedinci dorůstají velikosti do necelých dvou metrů. foto: zooul

V zoo mají šest nových malých krajt

Kruhák pod Větruší 
bude hotový v březnu

Ústí nad labem – Okružní křižo-
vatka pod Větruší se postup-
ně mění v zelenou oázu. Její 
rekonstrukce za více než 750 
tisíc korun bez DPH by měla 
být hotová do konce března 
roku 2015. Po loňských povod-
ních a následném budování 
protipovodňových opatření na 
kruhovém objezdu byl vypra-
cován projekt na výsadbu nové 
zeleně, který svým řešením 
symbolizuje a charakterizuje 
tuto oblast.  zu
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Vojtěch Dyk 
a B-Side Band

Jedinečné spojení brněn-
ského B-Side Bandu se 
zpěvákem, hercem a perfor-
merem Vojtěchem Dykem je 
momentálně jedním z nejžá-
danějších a nejsledova-
nějších projektů současné 
české kulturní scény.

Skvělá show míří do Ústí 
nad Labem. Koncert vyni-
kajícího zpěváka a 18 špič-
kových instrumentalistů se 
uskuteční na zimním stadio-
nu 6. října od 19:30 hodin.

Soutěžte o vstupenky

v jaké kapele zpíval vojtěch dyk?
a) Mandrage b) MIG21 c) Nightwork
Odpovědi posílejte do 10. září na 
e-mail: redakce@zitusti.cz. 
Tři výherci získají po dvou vstupenkách 
na ústecký koncert.

Občanky se 12. září 
nebudou vydávat

bukov – Jen jedno procento po-
chybností, zda se v Ústí podaří 
zachránit první hokejovou ligu, 
si nechává v záloze manažer 
ústeckého hokejového Slovanu 
Vladimír Evan. „Na 99 pro-
cent budeme hrát,“ říká. Bez 
podpory města to ale nepůjde. 
„Bezpodmínečně potřebujeme 
spolupráci města a podporu 
zastupitelstva, které se sejde 
1. září. Pokud nás město potopí, 
je první liga vážně ohrožená,“ 
dodává Evan. Na předprázdni-
novém jednání zastupitelstva 
jen o několik hlasů neprošel 
převod městské dotace z kra-
chujících Ústeckých Lvů na 
mládežnický HC Slovan.

Slovan totiž musí zapla-
tit dluhy po Ústeckých Lvech, 
přestože s nimi majetkově ne-
měl nic společného, aby místo 
nich mohl hrát první ligu. Ho-
kejový svaz dal Slovanu termín 
do konce srpna.

Celkový dluh byl 9 milio-
nů korun. Podle Evana je už 
výrazně snížený. Dolaďují se 
smlouvy o postoupení pohledá-
vek s věřiteli, celkem jde o 53 
subjektů. „Ústečtí Lvi dluhy 

řešili splátkovými kalendáři, 
které ale nedodržovali. Kdyby 
ano, platili jsme dnes jen jejich 
dluhy z loňské sezony, ale jsou 
tam i závazky z roku 2010,“ 
dodal Evan.  zu

Evan: Vyjde to, nesmí nás potopit město

střekov – Machinace s dotacemi 
ROP Severozápad začne kraj-
ský soud projednávat 9. září. 
Obžalovaných je osm lidí, kteří 
měli ovlivnit projekty za 1,4 
miliardy korun, 922 milionů 
úřad skutečně proplatil. Jde 
o projekty měst, obcí i soukro-
mých investorů.

V kauze je obžalovaný na-
příklad bývalý náměstek hejt-
manky Pavel Kouda, tři bývalí 

ředitelé úřadu ROP Severo-
západ Petr Kušnierz, Pavel 
Markvart a Petr Vráblík nebo 
úřednice Irena Kotlanová. Viní 
je ze zneužití pravomoci úřed-
ní osoby, poškozování finanč-
ních zájmů Evropské unie, pří-
padně obou skutků.

Kušnierz si už odpykává pě-
tiletý trest za přijímání úplat-
ků a zneužití pravomoci veřej-
ného činitele.  zu

Soud s osmi obžalovanými 
v kauze ROP začne v září

Ústí nad labem – Z technických 
důvodů bude 12. září zavřené 
oddělení osobních dokladů 
na ústeckém magistrátě. Jde 
pouze o jednodenní výpadek. 
Zablokováno bude i on-line 
objednávání.  zu

Patnáctým rokem na Ústec-
ku působí společnost ACME 
– domácí péče. Zajišťuje 
odbornou ošetřovatelskou 
péči v domácím prostředí pro 
děti, dospělé i seniory. „Dnes 
provádíme až 160 návštěv 
u pacientů denně, pracujeme 
24 hodin, sedm dní v týdnu,“ 
říká jednatelka ACME Štěpán-
ka Tomsová.

ACME poskytuje i hospicovou 
domácí péči. Co to přesně 
znamená?
Domácí hospicová péče na-
bízí podporu rodinám, které 
se rozhodly umožnit svému 
blízkému zemřít v domácím 
prostředí. Kombinuje péči 
ošetřovatelskou, lékařskou, 
psychologickou, a je-li 

pacient věřící, tak i duchov-
ní. Těžce nemocný potře-
buje svoji rodinu a rodina 
potřebuje oporu, která jim 
pomůže zvládnout toto těžké 
období.

Kolikrát sestřičky navštěvují 
nemocného?
Kdykoli je potřeba například 
v souvislosti s podáváním 
léků, cévkováním a podobně. 
Třeba i šestkrát denně. Náš 
tým, ve kterém je 45 vyškole-
ných a vystudovaných odbor-
nic s praxí, poskytuje péči 24 
hodin denně. Víte, tuhle práci 
nemůže dělat každý a nelze 
ji dělat jen jako zaměstnání. 
Naše „děvčata“ pracují srdíč-
kem. Musí si umět poradit 
v jakékoli situaci.

Co je vlastně cílem domácí 
hospicové péče?
Umožnit vážně nemocným 
a umírajícím v jejich závě-
rečné části života klidný 
a důstojný pobyt v domácím 
prostředí a v kruhu nejbliž-
ších. Zároveň usnadnit těmto 
pacientům, aby byli co možná 
nejvíce soběstační i navzdory 
ubývajícím silám a schopnos-
tem. Hospicová péče zaručuje, 
že nemocný nezůstane sám 
se svými obavami a nebude 
trpět bolestmi. Péče o něj je 
maximálně ohleduplná a řídí 
se jedinou prioritou, a tou je 
zachování lidské důstojnosti.

Hradí domácí péči zdravotní 
pojišťovny?
Ano, my máme smlouvu se 

všemi pojišťovnami, které 
v okrese Ústí nad Labem 
fungují. Na domácí zdravotní 
péči, kterou hradí pojišťovny, 
má každý právo.  zu
 
ACME Domácí péče, s. r .o.
Železničářská 908/24
Ústí nad labem
tel.: 475 216 331, 475 216 582
www.acmepece.cz

P o r a D n a

Sestřičky z ACME pracují srdíčkem

snahy vladimíra evana (uprostřed) a Jana Čalouna (vpravo) podpořila i ikona světového 
hokeje, ústecký rodák milan Hejduk. foto: petr berounský

s o u t Ě Ž

Začíná podzimní 
svoz odpadu
Ústí nad labem – Podzimní svoz 
objemného odpadu startuje. 
Město na něj vyčlenilo o mi-
lion korun víc. Vloni činily 
náklady na podzimní svoz 
1,17 milionu korun a odvez-
lo se 346 tun odpadu. Při 
jarním to bylo téměř 470 
tun za téměř 1,6 milionu.  zu
Harmonogram najdete na straně 15

z   r a D n i c e
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Jedničkou na trhu v počtu prodaných hypo-
ték je Česká spořitelna, a.s. Našim klientům 
nabízíme různé typy hypoték, tak aby vy-
hovovaly právě jim. Hypotéka se tak pružně 
přizpůsobí potřebám našich zákazníků. 

Jaké výhody získají klienti 
s hypotékou od České spořitelny?

•	 hypotéku	bez	poplatku	za	vyřízení
•	 peníze	až	do	100	%	hodnoty	

zastavované	nemovitosti
•	 možnost	on-line	ocenění	bytu	zdarma
•	 možnost	odkladu,	přerušení	či	změny	výše	

splátek
•	 možnost	mimořádných	splátek

Klientům	nabízíme	různé	typy	hypoték,	
které	řeší	konkrétní	potřeby.	

Chcete odměnit za věrnost?
Hypotéka	s	prémií	Vám	garantuje	zvýhodnění	
úrokové	sazby	0,3	%	pro	první	fixační	období	
a navíc	Vás	odmění	za	věrnost	za	každé	fixační	
období	v	podobě	finanční	prémie,	kterou	
můžete	použít	na	cokoliv.

Chcete ušetřit na úrocích?
Pak	je	pro	Vás	vhodná	hypotéka	s	proměnnou	
úrokovou	sazbou	–	od	počátku	si	své	finance	
řídíte	sami.	Získáte	nízký	úrok,	který	odráží	vývoj	
jednoměsíční	sazby	PRIBOR.	Nejste	tak	svázáni	
pevnou	dobou	fixace	a kdykoliv	můžete	změnit	
proměnnou	sazbu	na	fixní.

Potřebujete další prostředky?
Nabídneme	Vám	americkou	hypotéku.	Díky	
zajištění	nemovitostí	získáte	za	velmi	výhodnou	
úrokovou	sazbu	peníze	na	cokoliv	(vybavení	
domácnosti,	koupi	automobilu,	studium	
v zahraničí	apod.).
	
Kupujete družstevní byt nebo 
byt od města či obce?
Financujeme	je	formou	hypotéky,	a	to	i	bez	
zástavy	jiné	nemovitosti.	Stačí	převést	byt	
do	osobního	vlastnictví	do	jednoho	roku	
od	koupě.
	
Plánujete stavět dřevostavbu?
Bez	nutnosti	zástavy	jiné	nemovitosti	získáte	
prostředky	rychle	a	jednoduše.	Nepotřebujete	
již	žádný	nevýhodný	předhypoteční	úvěr.

Chcete se přestěhovat do většího?
Díky	překlenovacímu	financování	nemusíte	
hned	prodávat	staré	bydlení,	abyste	měli	na	
nové.	Získáte	dostatek	času	na	koupi	nového	
bydlení,	přestěhování	a	prodej	starého	bytu	
za	nejvýhodnější	nabídku.	Pak	teprve	splatíte	
půjčené	peníze.
	
Máte hypotéku u jiné banky 
a končí Vám fixace třeba až za rok? 
Refinancování	hypotéky	od	jiné	banky	si	mů-
žete	zajistit	již	nyní	až	rok	dopředu	výhodnější	
hypotékou	od	nás.	Postup	je	jednoduchý,	
nemusíte	dokládat	své	příjmy	ani	žádat	o	nový	
odhad	nemovitosti.	A	že	Vám	ještě	běží	fixace?	
Nevadí.	Výhodnou	úrokovou	sazbu	si	při	
refinancování	hypotéky	od	jiné	banky	můžete	
zajistit	již	nyní	–	až	rok	předem.	

Pokud	řešíte	bydlení,	přijďte	do	kterékoli	
pobočky	České	spořitelny,	poradíme	i	Vám.
	

Jana Měchurová
Manažerka hypotéčního centra České spořitelny 
v Ústí nad Labem

Řešíte bydlení? Hypotéka může být tím správným krokem.

Do voleb jde 14 subjektů. Kampaň 
sleduje Transparency International
O přízeň voličů se v Ústí nad Labem bude v komunálních 
volbách 10. a 11. října ucházet 14 stran a hnutí. Většina stran 
vsadila na kandidátkách pro magistrát na neokoukané tváře. 
Do voleb jdou také některá zcela nová uskupení jako například 
Ústecké fórum občanů, které do voleb vede lékař Jiří Madar 
či Čisté Ústí s lídrem Zdeňkem Rybářem.

Ústí nad Labem patří mezi osm největších měst v České re-
publice, kde se rozhodla monitorovat transparentnost finan-
cování volební kampaně i nezisková organizace Transparency 
International. Na webu se do něj může zapojit také veřejnost. 
Závěrečné hodnocení zveřejní 25. září.  zu

P R

česká strana sociálně demokratická 
lídr Marie Čápová
komunistická strana čech a moravy 
lídr Květoslava Čelišová
pRo sport a zdraví 
lídr Miloslava Válková
uFo – ÚsteCké FÓRum občanů 
lídr Jiří Madar
občanská demokratická strana 
lídr Libor Turek
čisté Ústí 
lídr Zdeněk Rybář
Ústečané 
lídr Pavel Boček
top 09 
lídr Radim Bzura
pRo! Ústí 
lídr Martin Hausenblas
severočeši Ústí nad labem 
lídr Jiří Moštadt
ano 2011 
lídr Josef Zikmund
strana svobodných občanů 
lídr Aleš Kuna
politické hnutí obRoda
křesťanská a demokratická unie – 
československá strana lidová

P o D a n é  K a n D i D á t K y

Do sedmatřicetičlenného ústeckého zastupitelstva se dostalo šest politických stran. 
Volby vyhrála ČSSD s 23,36 % hlasů (11 mandátů), druhá byla ODS s 18,99 % 
(9 mandátů) a třetí KSČM s 12,2 % (5 mandátů). 
Do zastupitelstva se dostalo ještě SZSP s 12,09 % (5 mandátů), TOP09 s 11,6 % 
(5 mandátů) a Severočeši.cz 5,95 % (2 mandáty).

J a K  D o P a D l y  K o m u n á l n í  v o l b y  2 0 1 0

čssd 11 zastupitelů
ods 7 zastupitelů
ksčm 5 zastupitelů
szsp 5 zastupitelů
top09 1 zastupitel
severočeši.cz 2 zastupitelé
nezařazení 6 zastupitelů

r o z l o Ž e n í  s t á v a J í c í H o 
z a s t u P i t e l s t v a

Městský stadion
se otevře 20. září

bukov – Městský stadion bude 
slavnostně otevřený 20. září. 
V rámci rekonstrukce, která 
začala v březnu, stavbaři 
postavili novou hlavní tribunu 
s prostory pro fotbalisty, 
novináře a významné hosty. 
Vznikly krajní tribuny se 
sociálním zázemím pro diváky 
a provozní prostory. Zhotovi-
tele stavby, mosteckou firmu 
Metall Quatro, město vybralo 
v elektronické aukci. Náklady 
na rekonstrukci dosáhly 168 
milionů korun. Město nemusí 
tuto částku zaplatit najednou, 
ale bude ji moci uhradit v pra-
videlných ročních splátkách 
v následujících deseti letech, 
a to bez navýšení.

Stadion už je ve zkušebním 
provozu.  zu
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Do regionu putuje 20 milionů na pracovní místa

ROP vypsal poslední výzvy, rozdělí až 2,5 miliardy

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vloni uzavřel Ústecký kraj, Krajská hospodářská ko-
mora, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Pur-
kyně zejména za účelem získávání finančních prostředků na podporu zaměstnanosti. 
K paktu se letos připojila i Regionální rada odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje.

c o  J e  P a K t  z a m Ě s t n a n o s t i ?

Do Ústeckého kraje, kde je 
téměř 62 tisíc lidí bez práce 
a který dlouhodobě vede v žeb-
říčcích nezaměstnanosti v Čes-
ku, doputuje téměř 20 milionů 
korun z Evropského sociálního 
fondu. Peníze jsou určené 
na dva projekty podporující 
vznik nových pracovních míst 
a vzdělávání handicapova-
ných, žen pečujících o závislou 
osobu a lidí do 30 let. Uvedla 
to krajská mluvčí Magdalena 
Hanáčková.

„První projekt se jmenuje 
Komplexní program podpory 
zaměstnanosti cílových skupin 
s handicapem na trhu práce 

v Ústeckém kraji a druhý má 
název Komplexní program pod-
pory mladých lidí na trhu práce 
v Ústeckém kraji,“ uvedla mluv-
čí. Je to podle ní první příleži-
tost, kdy své síly při řešení pro-
blematiky zaměstnanosti spojí 
samospráva zastoupená Ústec-
kým krajem a státní správa za-
stoupená Úřadem práce ČR.

Projekty musí být dokončeny 
během následujících 14 měsíců
„Je to velmi náročný termín, 
ale věřím, že se i díky výborné 
spolupráci s krajskou poboč-
kou úřadu práce podaří pro-
jekty zdárně realizovat,“ uvedl 

předseda řídicího výboru Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Martin Klika. „Jsem spokojen 
s tím, že se projekty zamě-
řují právě na nejohroženější 
skupiny na trhu práce, a to na 
mladé lidi bez praxe a na ženy, 
které se starají o své nemocné 
příbuzné či malé děti,“ doplnil.

Cílem projektů je podle něho 
i získávání informací, které 

umožní efektivněji čerpat pro-
středky z budoucího operační-
ho programu Zaměstnanost. 
„Můžeme se efektivněji připra-
vit a zacílit projekty v následu-
jícím programovacím období. 
Čím lépe budeme připravení, 
tím více peněz z Evropské unie 
pro podporu zaměstnanosti 
v Ústeckém kraji můžeme zís-
kat,“ dodal Klika.  zu

Až 2,5 miliardy korun může 
být rozdělených na projekty 
v rámci poslední výzvy, kterou 
vypsal výbor Regionálního 
operačního programu Seve-
rozápad. Dostat by se mělo 
na všechny žadatele o dotace, 
kteří splní podmínky.

Jde o poslední peníze, které 
ROP Severozápad mezi žadate-
le rozdělí. Většina programů už 
podle předsedy výboru regio-
nálního operačního programu 
Petra Navrátila rozdělila všech-
ny a čeká jen na dokončení 
projektů. Zdržení na severozá-
padě Čech způsobilo policej-
ní vyšetřování, kvůli kterému 
bylo rozdělování dotací na rok 
a půl zastaveno. Do devíti vý-
zev ROP uvolnil 1,5 miliardy 
korun, částku ale ještě může 
o miliardu zvýšit. Žadatelé už 
prý mají připravené projekty 
právě za 2,5 miliardy korun.

Výzvy jsou vypsané pro malá 
a střední města, na opravy kul-
turních památek nebo pro ško-
ly a nemocnice. Například pro 
Ústecký kraj je vypsaná výzva 
na opravy krajských silnic, za-
tím v ní je 200 milionů korun. 
Šest projektů podá i Krajská 
zdravotní, která sdružuje pět 
nemocnic v Ústeckém kraji. 
Chce získat 233 milionů korun. 
„Mezi projekty je například ob-
nova vozového parku sanitek, 
obnova přístrojového vybavení 
nebo vybudování urgentního 
příjmu v budově dětské kliniky 
Masarykovy nemocnice,“ uvedl 
mluvčí společnosti Jiří Vondra.

Podmínky pro schválení dota-
cí budou podle Navrátila přísné. 
„V době podání žádosti už musí 
být vypsaná výběrová řízení na 
dodavatele. Povinná je stejně 
jako v posledních výzvách i eta-
pizace projektu. V květnu 2015 
musí být hotová etapa projek-
tu,“ uvedl. Všechny projekty 
musí být podle něj dokončeny 
nejpozději v září 2015, jinak je 
ROP nestihne proplatit.  zu

Blížící se podzimní komunální volby, které 
se uskuteční 10. a 11. října, dávají občanům 
Ústí nad Labem možnost vypořádat se 
s dosavadním vedením města. To zejména 
v posledních letech provází řada skandálů. 
Obviněním z korupce počínaje, hádkami 
s místními divadelními umělci konče.

V reakci na tento neuspokojivý stav vzniklo 
počátkem léta nové politické hnutí s pří-
hodným názvem Čisté Ústí. Jeho představite-
lé například na svých internetových stránkách 
(www.cisteusti.cz) slibují vyčistit město po 
všech stránkách. Tedy nejen od nepořádku 
v ulicích, ale i od nepoctivých politiků a vůbec 
všech, kteří nejsou schopni přizpůsobit se 
pravidlům slušného života.

Hnutí vede ekonom a předseda vědecké rady 
výzkumného ústavu Zdeněk Rybář, který 
v minulosti mimo jiné působil i jako vedoucí 
týmu poradců českého premiéra. Členové 
hnutí Čisté Ústí nijak nezastírají, že nejsou 
profesionálními politiky. Mají ovšem ambici 
podílet se na řízení města a tvrdě hlídat 
ty, kteří pracují spíše pro sebe, než pro 
občany.

Vzhledem ke sníženému zájmu o volby, kte-
rý je způsoben právě opakovaným selháním 
politiků z velkých stran, připravuje hnutí 
Čisté Ústí velkou loterii o věcné ceny. 
Ta bude spuštěna v následujících týdnech 
a jejím smyslem bude právě motivovat 
občany k účasti ve volbách.

Nové politické hnutí slibuje vyčistit Ústí od všeho neřádu

Platy na Ústecku 
se mírně zvýšily

Průměrná hrubá mzda 
v Ústeckém kraji vzrostla 
v prvním čtvrtletí na 22 295 
korun. Meziročně je to nárůst 
o 2,9 procenta. Zaměstnanci 
v kraji si tak polepšili 
v průměru o 626 korun.

Podle informací Českého sta-
tistického úřadu platy v regio-
nu zaostávají za republikovým 
průměrem. Ten byl v prvním 
čtvrtletí 24 806 korun. Nejvyšší 
průměrná mzda je v Praze, a to 
32 948 korun hrubého.  zu

MC
20

14
08

4/
1

I N Z E R C E

•	K poslednímu červenci bylo celkem 
podáno 1189 projektů s celkovým 
finančním objemem 42 348 664 003 Kč, 
z toho bylo schváleno 480 projektů 
za 22 130 812 677 Kč.

•	Zasmluvněno bylo 422 projektů za 
celkem 18 447 155 519 Kč, ukončeno 
296 projektů za 14 145 524 771 Kč, 
proplaceno 14 217 829 099 Kč 
a certifikováno 11 917 666 249 Kč.
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Lukáš Konečný mění boxerský

Jste úspěšný boxer, mistr svě-
ta… Lidé sportovce uznávají, 
politiky naopak. Proč jste se 
rozhodl kandidovat v komu-
nálních volbách na Severní 
Terase?
Člověk si říká, že to všichni dě-
lají špatně a že by to dokázal 
lépe. Bydlím na Severní Terase 
už spoustu let. Myslím si, že 
to tady znám a vím, co by nor-
mální lidé, jako jsem já, tady 
chtěli a potřebovali. A když 
mám pocit, že by to šlo dělat 
lépe, tak proč to nezkusit.

Co podle vás lidé chtějí na 
Terase?
Je to spousta věcí. Problémem 
velkých sídlišť je, že lidé ne-
mají kde parkovat. Na Terase 
je i málo akcí pro rodiny s dět-
mi. Problémem je i městská 
policie, která pokutuje lidi 
za maličkosti namísto toho, 
aby spíš hlídala, když někdo 
dělá nepořádek a podobně. Ze 
všech stran slyším stížnosti 
na strážníky. Určitě ale skvěle 
fungovali a pomáhali třeba 
v době povodní. Nic není je-
nom špatné nebo jen dobré.

Úspěšné sportovce lidé vní-
mají jako hrdiny. A pak si to 
zkazí, když…
…jdou do politiky a podělají 
si to…

…protože se jdou špinit.
Politika je špinavá, já to také 
tak vnímám. Ale každý se 
nemusí ušpinit.

Takže proč do ní jdete i s rizi-
kem, že si proti sobě poštvete 
fanoušky?
Protože se mi nelíbí, jak se to 
tady vede. Protože si mys-
lím, že by to šlo dělat 
lépe. Že není 
nutné jenom 
okrádat 
lidi 

a hrabat si do vlastní kapsy. 
Myslím si, že to jde dělat 
tak, že poskytujete veřejnou 
službu. To není fráze, tak by to 
přece mělo být. Já to tak beru.

A samozřejmě, že s vědo-
mím, že mám nějaké jméno, 
a to si nechci pošpinit. Jdu 
s kůží na trh. Jdu do politiky 
s tím, že chci dělat něco, za co 
se nebudu muset nikdy sty-
dět. Za co dám ruku do ohně. 
A když něco 
ne-

zvládnu, tak to přiznám. Celý 
život jsem žil férově a doká-
zal jsem se postavit ke svým 
dobrým výsledkům i ke svým 
chybám. Nikdo není neomyl-
ný. To neznamená, že jen moje 
názory jsou správné. Všechno 
je o diskuzích, kompromisech 
a každý problém se dá vyřešit, 
když se chce.

Jste připravený na to, že se 
můžete ušpinit?

Nejsem na to připravený. 
A špinit se nechci a nebu-

du.

A na nějaké rány pod 
pás v kampani při-
pravený jste?
Zatím na mě nikdo 
nic nevytáhl. Nikdy. 
A myslím, že ani 
není co.

Může jít i o osob-
ní invektivy. Na so-
ciálních sítích se 
v souvislosti s vaší 
kandidaturou už 
objevila kritika. Že 

Nejúspěšnější český 
boxer, mistr světa 
a mistr Evropy, Lukáš 
Konečný pověsil svoje 
rukavice na hřebík. 
Rozhodl se přestat 
uštědřovat rány 
soupeřům, ale poprat 
se za své sousedy. 
Boxerský ring vyměnil 
za politické kolbiště. 
Chce být starostou 
Severní Terasy.
martina seewaldová

Lukáš Konečný se narodil 19. 7. 1978 v Brně. V osmi letech se přestěhoval 
do Ústí nad Labem a v té době začal chodit na tréninky boxu. První zápas 
absolvoval ve 12 letech. Stal se 4x mistrem republiky v juniorech a 5x v se-
niorech. Amatérskou kariéru ukončil po olympiádě v Sydney roku 2000. 
Kariéru mezi profesionály zahájil v Německu. V roce 2010 získal titul mis-
tra Evropy a o dva roky později se stal mistrem světa organizace WBO. Za 
dobu své profesionální kariéry si vysloužil přezdívku Chirurg. V roce 2000 
se oženil a s manželkou Jaromírou mají tři dcery – Andulku a dvojčata 
Jaromíru a Barborku. Mezi jeho koníčky patří především sport.
V říjnových komunálních volbách kandiduje za UFO-Ústecké fórum obča-
nů na starostu Severní Terasy a do ústeckého zastupitelstva.

Lukáš Konečný
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ring za politickou arénu
je snad žert, když boxer – 
s prominutím „vymlácená pa-
lice“ – chce být starostou.
S tím se setkávám často, že 
lidé říkají, že box není sport, 
že je to jen mlácení do hlavy, 
že boxeři jsou vypatlaní… Jen 
nevím, proč mi to nikdo neříká 
do očí.

Možná se bojí rány pěstí – 
a já jsem ten názor jen cito-
vala…
Problémy mimo ring pěstmi 
neřeším, to se nebojte (smích).

Z mého pohledu to není 
pravda. Snažím se to doka-
zovat celý život a relativně 
úspěšně. Středoškolské vzdě-
lání mám, vysokou školu jsem 
nedostudoval, ale nikoli proto, 
že bych byl vypatlaný, ale pro-
to, že jsem už nezvládal spojit 
studium a vrcholový sport.

Na co se cítíte být expertem, 
pokud jde o vstup do politi-
ky?
Fungoval jsem v komisi města 
pro sport. Politiku v našem 
městě i v republice vnímám 
dlouhodobě. A pokud se na 
radnici dostanu, určitě budu 
mít problém s tím, že se něco 
řekne a pak to neplatí. Protože 
u mě to tak není. Co řeknu, to 

platí. Nedělám žádné levárny.

Může 
být to, 
že jste 
doteď 
neměl 
s politi-
kou nic 
společ-
ného, 
váš han-
dicap ve 
volbách? 
Anebo na-
opak, že 
to může 
pomoci?
Nevím. 
Nemyslím 
si, že tohle 
je věc, která 
volby nějak 
zásadně 
ovlivní. 
Někteří lidé 

mě budou 
volit, 

protože 
mě 

znají, 
jiní 

mě volit nebudou, protože si 
myslí, že boxer je debil.

Co se to děje v boxerské bran-
ži, že řada boxerů vstupuje do 
politiky? Třeba Vitalij Kličko 
se stal starostou Kyjeva…
Kličkovi se i relativně divím, 
ale on je na Ukrajině známá 
persona, tak to beru, že se 
snaží využít svého jména.

Proč se divíte?
Protože on se pohyboval po 
celém světě, ale doma na 
Ukrajině téměř nebyl. Teď tam 
zůstává jako starosta Kyjeva.

Takže to není nějaký módní 
trend, že boxeři prchají do po-
litiky, protože tam to chce os-
tré lokty?
To ne. Ale je pravda, že jich 
do politiky vstoupilo dost. 
Možná protože jsou to úspěšní 
a známí lidé. Třeba boxer 
Manny Pacquiao byl zvolen 
do Sněmovny reprezentantů 
Filipín. Nebo ruský obr Nikolaj 
Valujev, který měří 213 cen-
timetrů, vstoupil do politiky 
a sedí v ruské dumě. Víte, ač 
se to nezdá, tak ve sportu zís-
káte spoustu zkušeností, které 
se hodí v politice. Je to logické 
zúročení těch poznatků.

Jaké zkušenosti například? 
Jakože boxer musí mít disci-
plínu, být i byznysmen…
Určitě. Jakmile děláte jaký-
koli sport na vyšší úrovni, 
setkáváte se s řadou věcí, 
které se hodí do jakéhokoli 
oboru lidské činnosti a pro 
život. Například musíte mít 
disciplínu, sebekázeň, dodržet 
slovo, organizační schopnosti. 

Musíte mít kontakty s podni-
kateli, setkáváte se starosty, 
primátory, prezidenty a musíte 
reprezentovat, řešíte spoustu 
obchodních věcí… Jde o sou-
hrn činností a schopností, 
které se v politice dají velice 
dobře využít.

Když jste zmínil preziden-
ta, musím se zeptat, proč 
jste podpořil Miloše Zemana 
v prezidentské kampani.
Přemýšlel jsem koho volit. 
A ze všech kandidátů mi vyšel 
nejlépe Miloš Zeman. Podpo-
roval jsem ho proto, že jsem se 
dokázal ztotožnit s některými 
věcmi, které on prosazuje.

Co vašemu rozhodnutí kandi-
dovat říkala manželka?
My řešíme doma společně vše-
lijaké věci. Ona to ví a přijala 
to, nevymlouvala mi to. Jde 
o to si kandidaturu vyzkoušet 
a snažit se mít možnost ovliv-
ňovat veřejné dění. Když jsem 
aktivně sportoval a byl hodně 
v zahraničí, neměl jsem na to 
čas. Teď ho mám a rád bych 
přispěl k tomu, aby se tady 
lidem žilo lépe.

Čím se vlastně živíte poté, co 
jste profesionální boxerky po-
věsil na hřebík?
Od doby, co jsem pověsil ru-
kavice na hřebík, se toho moc 
nezměnilo vyjma toho, že už 
nemám zápasy. Mám kamará-
dy, které trénuji, dojíždím do 
Prahy, kde ve fitku trénuji box 
a kondiční cvičení normální 
lidi. A jako manažer a trenér 
se starám o několik boxerů. 
Největší příjem mám z tréno-
vání v Praze a z restauratér-

ství. Umím se o sebe a rodinu 
postarat.

Co vás to napadlo, být 
restauratérem?
Šel jsem do toho s kamarádem. 
On má zkušenosti s vedením 
restaurací, já jsem byl v po-
čátcích spíš jen investorem. 
Postupem času jsem se do toho 
zapojoval víc a víc.

Umíte třeba vařit?
To ne. Maximálně čaj a topin-
ky.

Prý jste si ani jako aktivní 
boxer příliš neodříkal 
nezdravé jídlo.
Jídlo si dopřeju rád. Hranolky, 
tatarka, bůček se špenátem, 
tatarák, koleno a podobně.

Jak se rodilý Brňan dostal 
do Ústí?
Když mi bylo osm let. Bylo to 
kvůli tátovi, který se stěhoval 
za prací. Byl boxer a v Ústí ně-
kdy v roce 1986 byly nejlepší 
podmínky v republice.

Neuvažoval jste někdy v ka-
riéře, že byste se přestěhoval 
z Ústí do zahraničí? Třeba do 
Německa, kde byla vaše tý-
mová stáj?
Ne. O přestěhování do Němec-
ka jsme nikdy neuvažoval. 
Jsem nacionalista. A v Ústí 
mám mnoho přátel.

Jaký máte vztah k Ústí?
Prožil jsem tady téměř celý do-
savadní život. Je tu nádherná 
příroda. Mám to tady rád.

Když chcete vyrazit na rodin-
ný den, kam se v Ústí vydáte?
Bydlím přímo pod Erbenovou 
vyhlídkou, chodíme tam často. 
A taky do zoo, na Mariánskou 
skálu i na Blansko. 

Číslo: 13

Jídlo: bůček

Hudba: rock

Záliba: sport

Politik: 
tohle nedám…

Citát/krédo: 
Všechno jde, když 
se chce!
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Šestý Fírfest vypukne 6. září

První ročník závodu pro celou rodinu se blíží

V suterénu Informačního centra Ledvice se zabydleli permoníci

Šestý ročník hudebně–zábav-
ného rodinného open air festi-
valu Fírfest na zahradě Fírovy 
pivnice startuje 6. září v pravé 
poledne. O hudební zážitek 
se postarají například Ampér, 
Točílas, New Black Jack, Blue 
Rocket, Iziband nebo Sklap. Vr-
cholem festivalu je vystoupení 
Viléma Čoka s kapelou ByPass.

V doprovodném programu 
si můžete zastřílet na airsofto-
vé střelnici, zhlédnout ukázky 
tance se psy a psích sportů, 
vystoupení boxera Františka 
Kynkala, který nedávno porazil 
přemožitele Mika Tysona nebo 
si nechat udělat airbrusch te-
tování. „V areálu airsoftové 
střelnice bude probíhat soutěž 
Ulov si svého diskofila. Pro-
to prosíme všechny účastní-
ky, kteří si budou chtít zastří-
let, a zasoutěžit si tak o věcné 

ceny, aby si s sebou na Fírfest 
přinesli nějaký svůj vlastní ob-
rázek nebo fotku svého idola či 
nepřítele, kterého si pak ulo-
ví,“ řekla pořadatelka festiva-
lu Hana Štrymplová. Více na 
www.firfest.wz.cz.  zu

Na Labské cyklostezce se 
6. září uskuteční první roč-
ník Rychtářské 12°. Běžecký 
závod pro celou rodinu startuje 
v Cyklokempu Loděnice. „Běhu 
se mohou zúčastnit všechny vě-
kové kategorie. Závodit se bude 
v kategoriích rodinný běh, 
dětský závod a hlavní závod. 
Start i cíl bude v Cyklokempu 
Loděnice, kde bude veškeré 
zázemí,“ uvedl spoluorgani-
zátor závodu Martin Prachař 
z Pivovaru a hotelu Na Rychtě.

Celá trasa povede po Labské 
cyklostezce na obě strany od 
Cyklokempu. První tři vítězové 
každého závodu získají věcné 
ceny. Startovné, které zahr-
nuje pro závodníky vyjma cen 
také například Rychtářský gu-
láš, nealkoholické nebo alko-
holické pivo, limonádu, párek 

v rohlíku, vodu, energetické 
nápoje a ovoce na trati, je 100 
korun na hlavní závod a 50 ko-
run na dětský. „Část výtěžku 
ze startovného rovněž poputu-
je na konto nadačního fondu 
Plamínek naděje pro fyzicky 
handicapované děti,“ vysvětlil 
Prachař.

Registrovat se můžete online 
na www.pivovarhotelnarych-
te.cz, kde najdete i všechny 
potřebné informace o startu, 
včetně popisu trasy a podobně. 
„Běh doporučujeme jako vhod-
ný trénink týden před Ústec-
kým půlmaratonem, který se 
běží 14. září,“ dodal Prachař.  zu

Podívat se do středověké štoly 
či se potkat s ochránci havířů – 
permoníky, případně zachránit 
zatoulané žabičky přenesením 
do rybníka; nejen to nyní na-
bízí nejmladším návštěvníkům 
Skupina ČEZ prostřednictvím 
Informačního centra v Elek-
trárně Ledvice.

V jeho suterénu je totiž na- 
istalována nová expozice za-
měřená nejen na středověké 
dolování uhlí, ale třeba i no-
vodobou ekologii. Nabízí čtyři 
soutěžní trasy – Dračí, Ohniv-
covu, Permoníkovu a Slavíčka 
modráčka s řadou zajímavých 
úkolů.

Informační centrum v Elek-
trárně Ledvice je přístupné ve-
řejnosti od pondělí do pátku, 
vždy od 7 do 15 hodin. V pří-
padě větších skupin si lze jeho 
návštěvu předem telefonicky 
objednat na čísle 411 102313 
nebo prostřednictvím e-mailu: 
infocentrum.ele@cez.cz. 
Informační centrum klasické 
energetiky bylo vybudováno 
v rámci probíhající komplex-
ní obnovy uhelných elektrá-
ren a výstavby nového zdroje 
v Ledvicích. Modernizace elek-
tráren přinese další zlepšení 
v oblasti životního prostředí 
na severu Čech.  os

První premiéra 
v Hraničáři bude 
koncem září
První premiérou první sezó-
ny Činoheráku Ústí v kině 
Hraničář se stane inscenace 
slavného textu britského 
autora Martina McDonagha 
Kráska z Leenane. Termín 
premiéry je 26. září.

Kráska z Leenane je první 
divadelní komedií Marti-
na McDonagha z roku 1996, 
která slavila celosvětový 
úspěch a dodnes je považo-
vána za jeho nejlepší text. 
Získala nominaci na pres-
tižní Cenu Lawrence Olivie-
ra za nejlepší hru v Lon-
dýně v roce svého vzniku, 
o dva roky později obdržela 
dokonce šest nominací na 
divadelní Tony Awards ve 
Spojených státech americ-
kých. Hra je směsicí kome-
die, melodramatu, hororu 
a syrové tragédie.  zu

D i v a D l e m

Danceshock bude 
v Ústí už potřetí
Třetí ročník mezinárodní ta-
neční soutěže Danceshock 
2014 se uskuteční od 18. do 
21. září na zimním stadionu 
v Ústí nad Labem. I letos má 
soutěž statut Mistrovství 
světa v disciplínách street-
-show a Světový pohár 
disco dance. Organizátoři, 
kteří v předešlých ročnících 
šokovali publikum domi-
nantní stage, která dosaho-
vala výšky až sedmi metrů, 
chystají i pro tento ročník 
překvapení.  zu

P o z v á n K a

na adopci jakých zvířat ze zoo 
putoval výtěžek Fírfestu 2011?
a) Slona a želvy
b) Kozy a tuleně
c) Žirafy a lachtana
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 1. září. Tři výherci 
získají po dvou vstupenkách na Fírfest.

s o u t Ě Ž
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Na dobré české kuchyni se nesmí šetřit
Zdena Rohová vládne ku-
chyním za restauračními 
sály již osmadvacet let. 
Její zkušenost s gast-
ronomickými provozy 
však přesahuje čtvrtou 
desítku let, a tak dokáže 
mnohdy za pár oka-
mžiků po vstupu 
odhadnout úroveň 
restaurace či jí-
delny. Připravova-
la jídla v restau-
racích Na Rychtě 
či Stodola nebo 
v jídelnách Merkur 
a Severka. Nyní má na 
starosti spokojenost 
strávníků v Jídelně na 
Rondelu – Bohemia 
Fast Foodu, který 
dokázal za několik 
měsíců přilákat stovky 
denních zákazníků.

Jak bych měl poznat dobrou re-
stauraci či jídelnu ještě před objedná-
ním porce?
Určitě je důležitý první dojem. Tam, kde 
nešetří už na prostředí, kde sedí hosté, ne-
budou šetřit, podvádět nebo kazit kuchy-
ni. Poznáte to podle vůně. Když vám sál 
nevoní, bude problém i v kuchyni. Poznáte 
to podle čistoty. Špinavá podlaha na sále 
může předznamenávat nepořádek i v ku-
chyni. No, a samozřejmě to poznáte podle 
hostů, kteří odcházejí. Když se usmívají 
a zdraví obsluhu, neměl by vás navštívený 
podnik nepříjemně překvapit.

I proto jste přijala nabídku připravovat 
jídla v Jídelně na Rondelu? Je moderní, 
čistá…
A kuchyně výborně vybavená. Ano, i pro-
to. Tady to opravdu voní i díky moderní-
mu zázemí.

Ale, je to přeci jen jídelna, ne restaura-
ce.
Když se chcete dobře najíst v polední 
pauze, nepotřebujete k tomu restaura-

ci s lampičkami, vysokými cenami za 
minutky, které nejsou připraveny vždy 
z čerstvých surovin, nebo číšníka za zády. 
Čím jsem starší, tím raději vařím v provo-
zech, jako je Jídelna na Rondelu. Nemáme 
lednice přetékající zmraženým masem. 
Vařím denně z čerstvých surovin, které mi 
neustále do kuchyně přivážejí. A pak se 
mohu podívat lidem při výdeji do očí a říci 
jim – dobrou chuť.

A chutná jim na Rondelu?
To se musíte zeptat hostů. Já jen s radostí 
sleduji, jak jich přibývá. Dnes se během 

plného obědového provozu nezastavím. 
Jedno jídlo za druhým...

Musí to být sprint…
To je, mnohdy jsem večer unavená jak 
po sportovním výkonu, a také hladová, 
protože se přes den mnohdy ani nestihnu 
sama najíst.

Jaká jídla vaříte nejraději?
Česká. Takzvaně jednoduchá, ale s ta-
kovým označením moc nesouhlasím. 
Připravit třeba svíčkovou tak, aby byla 
stále stejné chuti, aby „ladila“ omáčka 
s masem a knedlíky, to jednoduché není. 
Nebo řízek, prý se na něm nedá nic zkazit, 
ale to není pravda. Na české kuchyni se 
nedá šetřit, to se hned pozná. Proto při-
pravujeme vše v naší kuchyni a nedováží-
me polotovary. Nedokážu si představit, že 
hostům servírujeme cizí knedlíky k našim 
omáčkám. Mým celoživotním krédem 
v gastronomii je poctivost a dohlížím, 
abychom vařili poctivá a chutná jídla.

A dá se to? Dělat poctivá jídla při tlaku 
na cenu?
Dá. Když je dobrý management provozu. 
V některých restauracích mají drahá 
jídla proto, aby se při malém počtu hostů 
alespoň zaplatil personál. V jiných restau-
racích sice mají levná jídla velkých porcí, 
ale když se pozorně podíváte na talíř, 
zjistíte, že větší část jeho plochy zabírají 
hranolky nebo prefabrikované saláty. 
V jídelně na Rondelu umíme pracovat 
s počtem strávníků a dodávkami surovin 
v čase. Výsledkem je kvalitní, čerstvé jídlo 
za rozumnou cenu od 60 do 79 korun.

Jaké jídlo byste doporučila hostům 
tento týden?
Vybrat jedno jídlo je těžké. Ale například. 
Ve středu zapečené palačinky s kuřecím 
masem a v pátek guláš na pivu. 

Bohemia Fast Food Jídelna na Rondelu 
masarykova 633/318 
tel: 733736322 
e-mail: info@bffood.cz
www.bohemia-fast-food.lunchtime.cz

Vyfoťte Mazla na cestách. Soutěž o sto piv finišuje
Soutěž Pivovaru Na Rychtě 
s jeho nejpopulárnějším pivem 
Mazlem končí 15.září. Do té 
doby ještě můžete vyhrát sto 
piv, když pošlete snímek Mazla 
na dovolené na e-mail: info@
pivovarnarychte.cz.

Pro tuto příležitost nechal 
Pivovar a hotel Na Rychtě vy-
robit speciální sérii třetinko-
vých Mazlů.

„Celé léto běží druhý roč-
ník úspěšné soutěže S Maz-
lem na cestách. Lidé nám 
posílají fotografie s Mazlem 
ze svých cest a prázdnin,“ 
říká spolumajitel Pivovaru 

a hotelu Na Rychtě Martin 
Prachař.

Pro výherce je připrave-
ných 100, 75 a 50 piv. Na dal-
ší soutěžící čeká cena poroty 
a sympatie formou dárkových 
poukazů od pivovaru Na Rych-
tě. „Všechny fotografie budou 
zveřejněny na našem webu 
a facebookovém profilu, kde 
bude probíhat hlasování,“ do-
dal Prachař. Vyhlášení soutě-
že se bude konat u příležitosti 
čtvrtých narozenin Pivovaru 
Na Rychtě.

Více informací najdete na 
www.pivovarnarychte.cz.  zu

zdena rohová z Jídelny na rondelu patří k nestorům 
ústecké gastronomie.

Češi šetří hlavně
nakupováním v akcích
Dvaasedmdesát procent Čechů 
si před cestou do supermarketu 
zkontroluje aktuální cenové 
akce. Pro 36 procent z nich jsou 
nákupy v akcích dokonce zá-
bavou či adrenalinem. Alespoň 
jednou využilo slevovou akci 
94 % respondentů. Následují sle-
vy v rámci věrnostních progra-
mů (30 %), nákupy na slevových 
serverech (26 %) a výprodeje 
zboží s ohroženou trvanlivostí 
(21 %). Pouze 15 % odpovídají-
cích ušetřilo v posledním měsíci 
tak, že si odepřeli nákup vytou-
ženého zboží.  zu
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Prvoligový FK Teplice má 
spoustu fandů v Ústí. Sešli 
jsme se krátce poté, co zemřel 
jeho ředitel František Hrdlič-
ka. Co to pro klub a AGC, kte-
rá jej vlastní, znamená?
Je to velká ztráta a v této chvíli 
nenahraditelná. František Hrd-
lička byl plně oddán veškeré 
činnosti FK Teplice, věděl 
o všech detailech a dovedl je 
mistrně koordinovat. Vedle 
toho účinně ovlivňoval vedení 
českého fotbalu a neúnavně 
se snažil prosadit změny, které 
považujeme za nezbytné ke 
zlepšení pohledu a výkonosti 
našeho fotbalu. Bez jeho spo-
jení se Štěpánem Popovičem 
v té době a zapojení sklárny 
by byla situace fotbalu a tehdy 
chátrajícího stadionu určitě 
odlišná a snad by ani vrcholo-
vý fotbal v Teplicích již nebyl.

Hledáte nástupce za Fran-
tiška Hrdličku. FK Teplice je 
skoro jako rodinný klub se 
silnými vazbami na region. 
Znamená to, že to bude ně-
kdo odsud?
I když ještě nepadlo finální roz-
hodnutí, budu chtít mít někoho, 
kdo žije v Teplicích, protože si 
myslím, že tato pozice je nejen 
fotbalová, ale i společenská. 
A takové jemné nuance ko-
munikace s širokou veřejností 
lépe zvládne někdo s dobrou 
znalostí místní komunity. Bude 
to ale také nová výzva pro další 
integraci způsobu vedení FK 
Teplice podle standardu AGC 
a přechod od rodinného klubu, 
jak jste zmínila, do činnosti 
transparentní akciové společ-

nosti jako logického pokra-
čování. Takový je vývoj a my 
musíme pokračovat.

Společnost AGC si zakládá na 
transparentnosti. Dlouhodo-
bě říkáte, že pokud se neo-
čistí český fotbal, hodlá z něj 
AGC odejít. Fotbal se neočis-
til, zůstáváte?
Neodcházíme, protože máme 
odpovědnost k lidem v regio-
nu. Ty nezajímá, jakým způ-
sobem je vedený český fotbal. 
Chtějí se přijít podívat na hru 
a pobavit se. To je náš motiv, 
proč ještě zůstáváme.

Kdyby AGC nebyla doma 
v tomhle regionu, kdyby necíti-
la závazek, že nechce poškodit 
diváky a hráče na všech úrov-
ních, kteří za nic nemohou, tak 
bychom z fotbalu odešli zcela 
určitě.

České divizi se vede dobře, 
neřkuli nejlépe v rámci AGC?
Automobilová divize jede dob-
ře, obzvlášť tady v Čechách, 
kde se výroba automobilů kon-
centruje. Závod v Chudeřicích 
u Bíliny je největším na výrobu 
autoskel, který AGC má.

I proto jsme investovali v Ře-
tenicích dvě miliardy korun do 
nové výrobní linky, což je nej-
větší investice celé AGC za po-
sledních deset let. Taková lin-
ka nikde na světě neexistuje.

Znamená tak velká investice 
pro Teplicko, potažmo Česko, 
že tady AGC zůstává? Protože 
firma zavřela závody v Itálii, 
Belgii a Holandsku.
To rozhodně. Takovou linku 
nikdo neodstaví. Je to velká 
stabilizace teplického závodu.

Co dělá AGC jinak než ostatní 
zaměstnavatelé, že je opakova-

ně vyhlašována nejlepším za-
městnavatelem Ústeckého kra-
je a jedním z nejlepších v zemi?
Chováme se v rámci možností 
velice férově ke svým zaměst-
nancům. Máme velmi otevře-
nou komunikaci s odbory. My 
říkáme zaměstnancům čistou 
pravdu, i když jde o nepříjem-
né informace, jako že musíme 
šetřit, propouštět, reorgani-
zovat… Jsme transparentní. 
I když musíme propouštět, 
máme dobrý systém, za jakých 
podmínek propouštíme. Já vím, 
že to každého člověka raní, 
když přijde o práci, ale snaží-
me se udělat maximum, aby-
chom našli takové řešení, které 
bude co nejméně bolestné. 
A lidé to nakonec dokáží oce-
nit jako solidní přístup firmy. 
Snažíme se přiblížit v oblasti 
sociální komunikace co nejvíce 
západním standardům, kde 
jsou zaměstnanci mnohem více 
chráněni zákony. A to všech-
no jsou možná věci, které se 
odrážejí v tom, že jsme takhle 
hodnocení v anketách. Nechci 
ale říci, že to jiné firmy dělají 
blbě nebo jinak. To nevím.

Prostě jsem rád, že když 
chodím do fabriky, do provozu 
mezi naše lidi, že si spolu nor-
málně popovídáme, že si neod-
plivnou (doufám ani v duchu) 
a nemají blbé poznámky. To je 
pro mě důležité.

AGC je úspěšná firma, zaměst-
navatel, rozjíždí tady nové in-
vestice, ale dá se v Česku pod-
nikat bez korupce?
Tím, že jsme nadnárodní 
firma, to jde bez problémů. Ten 
zahraniční kapitál je neskuteč-
ně důležitý. A my toho od státu 
moc nepotřebujeme.

Ale asi před dvěma lety jsem 
od státu chtěl pobídky na naši 
novou technologii, protože to 
je opravdu světový unikát. Ná-
sledoval zjevný pokus o ko-
rupci z vedení Czechinvestu. 
Předal jsem to Transparency 
International a ta pak poli-
cii. To bylo moje první setkání 
s „českým prostředím“. Hrozně 
mě to vytočilo a urazilo. To ale 
byl jediný případ.

Na druhé straně, abych byl 
férový, musím ocenit vztah 
a vstřícnost místních teplic-
kých a krajského úřadu, který 
jednal tak, jak se podle mě má. 
Podle zákona a rychle.

Vyšetřila to policie?
Takové věci se složitě vyšetřu-
jí. Nevím, jak to skončilo.

Jak to vlastně funguje, když 
si někdo říká o úplatek?
Tehdejší vysoký manažer 
Czechinvestu mě pozval na 
oběd a předal mi něčí navští-
venku s tím, že tam mám zavo-
lat. Zavolal jsem, protože mě 
zajímalo, co se bude dít. Ozval 
se zaskočený hlas, a proč 
prý volám. Řekl jsem, kdo mi 
dal číslo z Czechinvestu a že 
usilujeme o pobídky. Pak jsme 
se sešli s tímto člověkem a on 
mi vysvětlil, jak to chodí… 
Řekl, že mezi podáním žádosti 
a konečným rozhodnutím je 
šedá zóna, kdy se projekt dá 
anonymním expertům, a že 
to dokáží udělat tak, aby to 
vyšlo. Pak mi podal ipad, kam 
napsal, že za to chce 8 procent 
z celkové investice, která či-
nila 15 milionů eur. Řekl jsem 
mu: Nestydíte se? Co to na mě 
zkoušíte? Víte co? Řekněte 
těm vašim lidem, že AGC se 
může na vaše pobídky vys.

Nechci bagatelizovat nebo 
vytvářet negativní atmosfé-
ru, na to jsme my Češi vníma-
ví, a jen doufám, že to byla vý-
jimka. Víte, korupce je a byla 
v každém politickém systému 
a važme si, že o ní můžeme 
dnes mluvit otevřeně a snažit 
se ji minimalizovat. V tomto 
směru jsem optimista i v čes-
kých podmínkách. 
 
celý rozhovor najdete na 
www.zitusti.cz

Není příliš obvyklé, 
že se Češi prosazují na 
postech v zahranič-
ních centrálách nad-
národních koncernů. 
Šéf české divize sklář-
ské firmy AGC Pavel 
Šedlbauer je jedním 
z nich. Je prvním 
zástupcem z Česka 
v tak vysoké pozici 
v evropské centrále 
japonsko-belgického 
sklářského gigantu.

Pavel Šedlbauer: Chci čistý byznys i fotbal

martina seewaldová

Pavel Šedlbauer
Ing. Pavel Šedlbauer (63) je od 
roku 2005 viceprezidentem ev-
ropské skupiny belgicko-japon-
ského sklářského gigantu AGC, 
která sídlí v Bruselu. V čele české 
skupiny firmy stojí už čtvrtým 
rokem. Zároveň je předsedou 
představenstva Fotbalového 
klubu Teplice, který AGC vlastní. 
Je ženatý, má dceru a syna. 
Žije v Belgii.
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K Ř í Ž o v K a v tajence najdete italské přísloví

Seriál: Ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví příští rok kulatiny
Knihovnictví v Ústí nad Labem 
má dlouholetou tradici. Již 
v roce 1896 byla ústecké 
veřejnosti zpřístupněna 
stosvazková knihovna Svazu 
Němců severozápadních Čech, 
která byla posléze převedena 
do správy města jako lidová 
knihovna a čítárna města Ústí. 
Po válce se tehdejší Městská 
knihovna přihlásila k životu 
počátkem srpna 1945. Sídlila 
v ředitelně obecní školy v ny-
nější Brněnské ulici. Na sta-
rost ji dostal dr. František Hejl 
a jejím prvním zaměstnancem 
byl Josef Petrásek.

V listopadu 1945 se přestě-
hovala do ulice Prokopa Diviše 
s fondem 4 050 svazků českých, 
ale i německých knih. Půjčo-
vala se jedna kniha na čtrnáct 
dní. Pamětnice a ústecká pat-
riotka Helena Borská († 2004) 
vzpomínala na knihovnu: „Jak 
známe z historie, ústecká 
knihovna se po válce stěhova-
la několikrát. Do stále větších, 
ale ještě skromných prostor. 
Slavnostní otevření místnos-
tí v bývalé Fouskově kavárně 
a cukrárně, Revoluční 41 (roho-
vý dům U trati a Revoluční uli-
ce, naproti Městským doprav-
ním podnikům), se konalo dne 
14. října 1946.“ Bývalá zaměst-
nankyně, Hana Vojtková zase 
vzpomíná na první pobočky. 

„První pobočku knihovna ote-
vřela v Předlicích. Od roku 1947 
knihovna již půjčovala 6 dní 
v týdnu a navštěvovalo ji téměř 
2000 čtenářů. V témže roce 
otevřela další pobočky v Krás-
ném Březně, Trmicích a na Bu-
kově,“ říká Hana Vojtková.

Konec stěhování centrální 
knihovny nastal v revolučním 
roce 1948, kdy se nastěhova-
la tentokrát už na své součas-
né místo, do vily po bývalém 
textilním továrníkovi, Carlu 
Hermannu Wolfrumovi, do uli-
ce Velká Hradební 49. Nesla 
název Ústřední knihovna měs-
ta Ústí nad Labem. Vybíralo se 
zápisné 10 Kčs, za legitimaci 
10 Kčs a za jeden svazek belet-
rie půjčené na tři týdny se pla-
tilo 1 Kčs. Tehdy si chodilo půj-
čovat 3 tisíce čtenářů.

V roce 1955 si pracovní-
ci knihovny připomněli prv-

ních 10 let exis-
tence. Intenzivně 
se propagovaly 
služby knihovny, 
probíhaly besedy 
s mládeží i prv-
ní literární sou-
těž pro děti s ná-
zvem: Znáš knihy 
v naší knihovně? 
Městská knihovna 
Maxima Gorkého 
zaměstnávala v še-

desátých letech 19 pracovníků. 
V rámci rozprav v knihovně 
(nynější autorská čtení) vy-
stoupili mimo jiné i básníci Jiří 
Šotola a Karel Šiktanc. V roce 
1962 se již Knihovna Maxi-
ma Gorkého stává i středis-
kem metodických a bibliogra-
ficko-informačních služeb pro 
knihovny okresu. Knihovna se 
stala centrem metodické a od-
borné činnosti pro knihovny 
Severočeského kraje. Z pověře-
ní Krajského národního výbo-
ru tak plnila krajskou funkci.

Pražské jaro v roce 1968 na-
šlo i ústecké knihovníky. Ne-
jen, že se připojili k celému 
dění u nás v Československu, 
ale vydali i takzvanou „Černou 
knihu“ o okupaci sovětských 
vojsk. To mělo za následek tvr-
dý normalizační postih něko-
lika pracovníků. Bohužel se ve 
fondu knihovny nedochovala. 

Na příkaz MK ČSSR za-
čala očista knihovních 
fondů od „politicky 
nevhodné literatury“. 
U 150 autorů mělo být 
vyřazeno vše, u dalších jen 
některá díla. Celkově se jedna-
lo o více jak 1500 titulů. V roce 
1970, kdy ústecká knihovna 
oslavila čtvrtstoletí svého pů-
sobení, byla i organizátorkou 
celostátního vyhodnocení 20. 
ročníku „Budujeme vzornou 
knihovnu“. Třetím ředitelem se 
stává Ladislav Zoubek, který 
v knihovně působil až do roku 
1996. Rok 1974 je pro ústeckou 
knihovnu, dá se říci, stěžej-
ní. Byl zpracován nový statut 
knihovny, v němž je definována 
krajská ústřední funkce.  opk

Jak se ústecká knihovna vyvíjela dále, 
se dozvíte v dalším díle. seriál bude 
vycházet v každém čísle Žít Ústí až 
do listopadu 2015, kdy knihovna slaví 
sedmdesátiny.

Jeden výherce v každém kole, který 
správně odpoví na soutěžní otázku, 
může využívat služeb ústecké knihovny 
bezplatně celý rok.
otázka: Ve kterém roce se knihovna 
přestěhovala do vily ve Velké Hradební?
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 10. září.
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Svìt zvíøat na ÈRo Sever

Každou sobotu od 11.00 hod.

Poradna pro všechny majitele psù, 
koèek a jiných zvíøat. Pokud vašeho 
mazlíèka nìco bolí, nebo vás zlobí, 
volejte odborníkovi pøímo do studia.
Moderuje Slávka Brádlová.

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

Poplujte s námi!
LETNÍ LINKOVÁ

DOPRAVA LODÍ MARIE

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.

SOBOTA NEDĚLE

ČERVEN 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.

J Í Z D N Í  Ř Á D 2014

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV 9.50

DOLNÍ ZÁLEZLY 10.35

CÍRKVICE 11.05

VELKÉ ŽERNOSEKY 11.50

PÍŠŤANY 12.20

PÍŠŤANY zpět 13.00

VELKÉ ŽERNOSEKY 13.30

CÍRKVICE 14.15

DOLNÍ ZÁLEZLY 14.45

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV 15.30

PŘÍPLATKY ZA:

PES, KOČÁREK, JÍZDNÍ KOLO 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

PŘÍSTAVIŠTĚ ÚSTÍ N. L. 
- VAŇOV

DOLNÍ 
ZÁLEZLY

CÍRKVICE VELKÉ
ŽERNOSEKY

PÍŠŤANY

ÚSTÍ N. L. - VAŇOV 40 Kč 50 Kč 60 Kč 70 Kč

DOLNÍ ZÁLEZLY 40 Kč 20 Kč 30 Kč 40 Kč

CÍRKVICE 50 Kč 20 Kč 40 Kč 30 Kč

VELKÉ ŽERNOSEKY 60 Kč 30 Kč 20 Kč 20 Kč

PÍŠŤANY 70 Kč 40 Kč 30 Kč 20 KčZP
ĚT

DOPRAVA LODÍ MARIE3.; 10.; 17.; 24.; 31.

21. UPOZORNĚNÍ!!!

LOĎ  MARIE ZAJIŠŤUJE 

LINKOVOU DOPRAVU, NEJEDNÁ 

SE O TRADIČNÍ VÝLETNÍ LOĎ. 

KAPACITA LODI JE 35 OSOB. 

NA LODI JE ZAJIŠTĚN PRODEJ 

ZÁKLADNÍHO OBČERSTVENÍ.

NA LODI NENÍ WC.

CENÍK 2014
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Možná už dlouho toužíte 
po krásné kuchyni, moderní kou
pelně, nové střeše nebo garáži 
pro vašeho plechového miláčka. 
Přemýšlíteli nad tím, jak tako vou 
rekonstrukci zaplatit, přijďte se 
poradit. Nejvýhodnější způ sob 
financování vám v nově otevřeném 
poradenském centru doporučí 
Kateřina Gabajová, ředitelka 
agentury Raiffeisen stavební 
spořitelny v Ústí nad Labem.

Rozhodují se lidé, 
kteří si chtějí vzít úvěr 
na rekonstruk ci, pečlivě?
Informovanost klientů je dnes 
určitě větší, ale situace stále není 
ideální. Podle našeho posledního 
průzkumu polovina lidí před 
uzavřením úvěru vůbec neprovádí 
srovnání konkurenč ních nabídek. 
V důsledku toho si pak na bydlení 
berou třeba běžný spotřebitelský 
úvěr a platí na úrocích i více 
než 10 %. Pro srovnání, úroková 
saz ba úvěrů na rekonstrukce 

od stavební spořitelny se 
pohybuje obvykle mezi 5 a 6 %. 
Ve výsledku tak můžete ušetřit až 
desítky tisíc korun.

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.  
Přijďte se poradit.

WWW.RSTS.CZ 800 11 22 11
K   BY D L E N Í   J E D N O D U Š E

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

K dispozici jsme vám 
od 8.30 do 16.30 hodin 
(Po–Pá) v ulici Pařížská, 

tel. 475 210 121, 
604 265 726.

RSTS-Usti nad Labem-clanek 92x130 V01.indd   1 14.08.14   11:26
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I N Z E R C E

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

LETNÍ 
SLEVY

33%

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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1. 9: Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na 
Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod 
Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská.
2. 9: 5. května, Božtěšická, Bukovská, 
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, K Chatám, 
K Vilám, K. H.Borovského, Kostelní, 
Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na Valech, 
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, 
Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, 
U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech.
3. 9: Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, 
Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, 
Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, 
Nedbalova, Nezvalova.
4. 9: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. 
Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi 
Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), 
Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, 
Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, 
Vinařská.
8. 9: 17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou 
a Dukelských hrdinů), Zahradní.
9. 9: Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, Lipová, Plynárenská, Pod 
Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, 
U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi 
Lipovou a Slunnou).
10. 9: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, 
Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na 
Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, 
V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova.
11. 9: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbenova, 
Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, 
V Zahrádkách, Pod Holoměří.

15. 9: Alešova, Balbínova, Beethovenova, 
Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, 
Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička.
16. 9: České mládeže, Hany Kvapilové, Na 
Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, 
Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, 
U Panského dvora.
17. 9: Klíšská (mezi Jateční 
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, 
U Městských domů.
18. 9: Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, 
Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, 
Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, 
Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na 
Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, 
Palackého, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za 
Válcovnou.
22. 9: Emy Destinové, Hornická, 
Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, 
Na Výsluní, Stará
23. 9: Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve 
Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova.
24. 9: Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, 
Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana 
Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 
Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova.

Náš pes má opakované kož-
ní problémy. Diagnostikova-
li mu atopickou alergii. Co 
způsobuje, jak se léčí a jaká 
je úspěšnost vyléčení?
U vašeho pejska se jedná 
pravděpodobně o atopickou 
dermatitidu (alergie má větši-
nou i mimokožní projevy), kde 
jednou z možných příčin je 
i alergie. Atopická dermatitida 
je velmi časté onemocnění, kde 
není jasná příčina – roli zde 
hraje genetická predispozice, 
alergická reakce způsobující 
zánět kůže a silný svědivý pocit 
často spojený se sekundární in-

fekcí. Významným alergenem 
vyvolávajícím toto onemocnění 
je krmivo i alergeny vnějšího 
prostředí. Důležitou roli hraje 
diagnostika a případné zjištění 
typu alergenů. K tomu slouží 
krevní testy na stanovení 
pouze celkových protilátek IgE, 
nebo alergické krevní či kožní 
testy specifikující jednotlivé 
alergeny. Onemocnění může 
mít jen lokální podobu zánětu 
uší, pyodermie (akné), ale větši-
nou postihuje celé tělo. Úspěš-
nost a léčba zavisí v mnohém 
na úzké spolupráci majitelů 
– většinou kromě celkové léčby 

antibiotiky je nutná změna 
krmení od méně alergizujícího 
krmiva až po klinické diety 
a posílení imunitního systému 
až k desenzibilační léčbě.

Stojí před námi smutné roz-
hodnutí poslední injekce 
z důvodu rakoviny štítné 
žlázy. Jaký je postup?
Nevyléčitelné či silně bolestivé 
onemocnění, paralýzy a další 
komplikace způsobující zvířeti 
nadměrné utrpení jsou indika-
cí k euthanázii. V praxi v naší 
ordinaci je zvíře uvedeno 
nejdříve do hluboké narkózy 

aplikací anestetik 
nitrožilně, či aplika-
cí injekce do svalu. 
Následně je aplikován medika-
ment schválený pro euthaná-
zii. Ne každý má možnost své 
zvíře pochovat, nebo provést 
kremaci a odnést si ho, takže 
pro tyto případy zprostřed-
kováváme odvoz asanačním 
podnikem.  mvDr. václav Poživil

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

Dotazy posílejte na e-mail: redakce@zitusti.czv e t e r i n á r n í  P o r a D n a

H a r m o n o G r a m  s v o z u  o b J e m n é H o  o D P a D u

Artróza kloubů a její léčení
V poslední době, hlavně 
díky informacím v mediích, 
dostávám v ordinaci mnoho 
dotazů na nové možnosti léčby 
artrózy, hlavně kyčelních 
a kolenních kloubů. Pacienti 
jsou pod tlakem reklam, které 
nejsou úplné, a někdy jsou 
dokonce nepravdivé. Nebudu 
se věnovat postupu léčby, ale 
úhradám léčby od zdravotních 
pojišťoven, efektu léčby a hlav-
ně vyzkoušeným postupům.

Artróza velkých kloubů se 
dělí na čtyři stupně (I.–IV.) dle 
rentgenového nálezu. Ten ale 
nemusí odpovídat vždy obtí-
žím pacienta. Nicméně podle 
tohoto rozdělení pojišťovna 
některou léčbu hradí plně, 
některou částečně a některou 
vůbec.

V ordinaci vidím stále více 
pacientů v mladším věku s ar-
trózou I. stupně, kterým dopo-
ručuji preventivně užívat tzv. 
Sysadoa = preparáty na výživu 

chrupavky. Nepreferuji žádný 
výrobek.

Svým pacientům říkám, 
že si je musí sami vyzkoušet 
a hodnotit dle subjektivního 
pocitu, který přípravek jim 
vyhovuje. Důležité je slože-
ní a samozřejmě cena. Podle 
mě nejlépe účinkují prepará-
ty, které obsahují chondroi-
tin sulfát, glukosamin sulfát, 
MSM a kys. hyaluronovou.

Pokud tyto potravinové do-
plňky již nepomáhají a na 

RTG je II. stupeň 
artrózy, tak zkou-
ším léky na předpis 
– např. Conddrosulf 800 nebo 
Artrodar při postižení více 
kloubů.
Pokračování o dalších možnostech léčby 
artrosy najdete v zářijovém čísle. 

 muDr. Jiří madar
 
Ortopedie
Klinika tornero s. r. o.
rembrandtova 382/6, Ústí nad labem
www.klinikatornero.cz

P o r a D n a Dotazy posílejte na e-mail: redakce@zitusti.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.Podlahové studio  

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

www.pacina.cz
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Jan Dorant, Roman Eckert, MVDr. Václav Poživil, Jan Čaloun, Ing. Marian Páleník, Jiří Petružálek, Mgr. Jaroslav Mareš, 
Mgr. Hana Bergerová, Dr., MUDr. Pavel Gerych, Mgr. Markéta Svobodová, Vratislav Stavěl, Mgr. Marcela Trbolová-Berčíková, 

MUDr. Karel Pacholík, Ing. František Zurek, Mgr. Dagmar Žaloudková, Tomáš Pavlovský, Petr Gondek, MUDr. Aleš Rosenbaum, 
Jaroslava Růžičková, Mgr. Vít Borůvka, Štěpán Batelka, Klára Berounská, Lenka Černohorská, JUDr. Jaroslav Černý, 

MUDr. Markéta Javornická, Karel Chládek, Martin Kava, Ing. Rostislav Pech, Ing. Jitka Čížkovská, Jan Borůvka, Ing. Milan Měkota, 
Bc. Martin Prachař, Stanislav Kaňka, Bc. Marek Holly a další občané města Ústí nad Labem 

se ucházejí o Váš hlas v komunálních volbách 10. a 11. října 2014.

ÚSTÍ - MĚSTO

Vladimír Evan
sportovní manažer

STŘEKOV

Ing. Jana Procházková
ekonom

MAGISTRÁT

MUDr. Jiří Madar
lékař

NEŠTĚMICE

Bc. Lenka Jaremová
manažer kvality

SEVERNÍ TERASA

Lukáš Konečný
trenér a podnikatel

DÁMY A PÁNOVÉ, PŘIŠLI JSME NA TO!

ÚSTÍ JSTE VY

USTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ OBYVATEL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÍCE PROSTORU PRO KULTURU   OTEVŘENÉ RADNICE
STOP VYBYDLOVÁNÍ   MÉNĚ POLITIKAŘENÍ   VÍCE PROFESIONALITY

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ   ROVNOST PŘED ZÁKONEM
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