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Zprávy
Bez pokuty
zaplatíte za odpad
do konce října
STRANA 4

Gastronomie
Na Rychtě připravují
speciál ke dni piva
STRANA 11

Milan
Hejduk
Celý život
jsem se dřel,
teď si to
chci užít
STRANY 8–9

K ULTURA

více na www.zitusti.cz

Kam vyrazit na Ústecku

k u lt u r o u

Tip Karla Honsy
Rád bych vás
pozval na
ústecký zimní
stadion na jeden
ze tří koncertů
Vojtěcha Dyka
s brněnským B-Side Bandem u nás
na severu. Z mého soukromého
pohledu je to jeden z nejlepších
projektů, které v současné době
česká hudební scéna nabízí.
Antifanoušek si může vymyslet tisíc důvodů, proč nemít Dyka
rád. Kvůli Nightwork, kvůli B-Side
Bandu, kvůli tomu, že s předělávkami neobjevil Ameriku. Kvůli mládí, vlasům, vzhledu, kvalitě
zubů, partnerce, barvě ponožek,
vtipům... Je to zkrátka jedno. Viděl
jsem ten koncert několikrát. Všem
vzkazuji jediné: Pojďte si to zkusit
a pojďte v tom být alespoň z poloviny tak výjimeční jako on.
Na jednom sledovaném serveru
před časem hodnotili hudební
koncerty uskutečněné na našem
českém dvorečku. Ocenění získaly kapely Muse a Coldplay. A také
The Boss – tedy Bruce Springsteen
a Diana Krall. Dyk si ho právem
zaslouží také. Nepřinesl dech beroucí světelnou show ani nevídané technické vychytávky, ale úplně
obyčejný pocit vyvolaný souhrou
obrovského talentu, skvělé hudby
a absolutně bezbřehé radosti. Jen
ta totiž dokáže povýšit obyčejný
večer na mimořádný zážitek, který
máte možnost osobně prožít 6. října od 19:30 hodin na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Přesvědčte se sami. Karel Honsa, promotér

Galerie OKO
do 6/10 Akty, akty, akty
7/10–3/11 Z cest
Informační středisko
do 5/10 Společný prostor
Fokus
do 10/10 Týdny pro
duševní zdraví
Hoření 13 (UJEP)
28/9 1600 Ústecký univerzitní
ultramaraton
Sportovní hala PF UJEP
4/10 Sotx Tour 2014
turnaj v badmintonu
Za Válcovnou 8
Skleníky UJEP
19–28/9 Tropické orchideje
a masožravé
rostliny
23–27/9 Podzimní
poznávání dřevin
Jezero Milada
21/9 Komentovaná projížďka
kolem jezera
Trmice
20/9 1300 Trmické
slavnosti 2014
Mírové náměstí
20/9 Den bez aut
Fírova bašta
6/10 1300 Fírfest 2014
Galerie Emila Filly
17/9–17/10 Sudeten Malerei
Collegium Bohemicum,
restaurace U Vlka
10/10 1900 Eňo Ňuno –
Vladivojna La Chia
Český rozhlas Sever
18/10 1800 VII. Ústecká
noc literatury
Jiří Schmitzer a další
Doma Music Pub
20/9 Stoletá diskotéka
27/9 14. Rockový festival

30/9 UJEP, vítání prváků
1/10 Jasná páka
a David Koller
11/10 Sto zvířat
18/10 Stoletá diskotéka
Dům kultury
13–19/10 Výstava voskových
figurín / vestibul DK
15/10 1800 Kde jsou ty chvíle
Y. Simonová a J. Zíma
s orchestrem J. Sládka
VIII. Ústecká forbína
14/10 1930 Sborovna podruhé
27/10 1930 Sbohem zůstávám
Letní kino
27/9 1230–1800
Festival dřeva
Skanzen Zubrnice
20–21/9 S párou do Zubrnic
18–19/10 Podzim na vesnici
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
Akce / W. Churchilla 3
23/9 1700 Můj život s panem
Alzheimerem
24/9 1700 Odhalený vesmír
30/9 1700 Sardinií
křížem křážem
1/10 1700 Historie skautingu
8/10 1700 Gronsko
ušima i očima
7/10 1700 Smrt na holičkách
13/10 1700 Jihem Afriky nejen
za zvířaty
Činoherák – Hraničář
25/9 2000 Hraničář aneb
Zlu navzdory
26/9 1900 Kráska z Leenane
27/9 1900 Kráska z Leenane
28/9–8/10 Ústecký
filmový festival

Severočeské divadlo
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
19–20/9 Imunologická
konference
21/9 1700 Slavnostní koncert
ke 105. Výročí
založení úst. 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
2/10 1900 Sunny Boys
3/10 1900 Prodaná nevěsta
4/10 1700Cesta kolem světa
5/10 1500 Zahrada
pohádka pro děti
6/10 900 Zahrada
pohádka pro děti
6/10 1900 Kytice
7/10 1900 Heslo Morálka
9/10 Růže z Argentiny
10/10 Pátá dohoda
11/10 1700 Labutí bažina
a Cikánská podravka
12/10 1700 Prodaná nevěsta
13/10 1100 Prodaná nevěsta
14/10 1900 Zahraj to znovu Same
16/10 1900 Věra Špinarová
17/10 1900 Jistě pane premiére
Zoo
21/9 Mezinárodní
den nosorožců
28/9 Václavský den
Muzeum
Výstavy
do 21/9 Vladimír Halíř, Sběr
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
do 12/10 Žofinko, neumírej…
do 19/10 Transfery

do 19/10 Tajnosti depozitářů
muzeí Úst. kraje
do 22/11 Kdo si hraje, nezlobí
Akce
17/9 1600 Muzeum čte dětem
23/9 1800 Kabaretní kavárna
27/9 1000–1100 a 1400–1500
Přijď si postavit
další model
00
1/10 17 Záchranné
archeologické
výzkumy 2013–2014
Mumie
17/9 2000 Party: Holy (live)
a Aid Kid (DJ set)
18/9 2000 Místa / oficiální
afterparty k premiéře
Please The Trees
19/9 2200 Party: Owl DJ set
22/9 2000 Následky lásky
25/9 2000 Nynfomanka, část I.
26/9 2200 Party: Muck
the Mainstream
27/9 2100 Houpací koně
a Kittchen / koncert
29/9 2000 Ida / drama, POL
30/9 2100 Cars & Trains a Big
Pauper / koncert kapel
1/10 2000 Party:
Ideamakers Night
2/10 2000 Nynfomanka, část II.
6/10 2000 Detektiv Down
7/10 Kino Aussig / festival
8/10 2100 Rebeka / koncert
9/10 2000 Stoletý stařík
10/10 2200 Party: All Night Long
Pivnice Motoareál
Chabařovice
20/9 Autocross Chabařovice
20/9 Hudební večer v Pivnici
21/9 Civil Moto Cross
Chabařovice
27/9 Jawa sraz / orient. závod
11/10 MČR E85 - vyhlášení
11/10 Hudební večer v Pivnici
25/10 Autocross Chabařovice
26/10 Civil Moto Cross
Kulturní dům Tisá
20/9 2000 Vltava
Restaurace Na Kopečku
4/10 2000 Inferno
of the North

poradna

Na Ústecku se pětačtyřicet
zdravotních sestřiček ze společnosti ACME – domácí péče
stará denně o nemocné, kteří
potřebují domácí nebo hospicovou péči. Odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí
poskytují dětem, dospělým
i seniorům. „Jsme tady pro naše
klienty 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu,“ říká jednatelka
ACME Štěpánka Tomsová.
ACME poskytuje domácí péči.
Co to přesně obnáší?
Je důležité rozlišovat domácí
zdravotní péči, kterou poskytují registrované zdravotní
sestry a pečovatelskou službu,
jako je donáška obědů, léků,
zajištění základní hygieny
a podobně. My poskytujeme
domácí zdravotní péči.
2

Kdo si může domácí péči
objednat?
Domácí zdravotní péče je
určena pro klienty, kteří by
jinak museli být hospitalizováni na lůžkových odděleních
nemocnic nebo v léčebnách
pro dlouhodobě nemocné.
Jde o klienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale přesto potřebují kvalifikovanou
ošetřovatelskou péči. A tu
jim mohou poskytnout doma
naše odborně vyškolené
sestřičky.
Kolik tato služba stojí?
Klient za ni neplatí. Tato péče
je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. My máme
smlouvu se všemi pojišťovnami na Ústecku.

Pokud chci domácí zdravotní péči, jak
mám postupovat?
Poukaz na domácí
ošetřovatelskou péči
vystaví praktický lékař
nebo lékař specialista.
Co všechno mohou sestřičky
v rámci domácí péče zajistit?
Rozsah zdravotní péče poskytovaný v rámci domácí péče
je dán aktuálním zdravotním
stavem klienta, rozsahem
zdravotních výkonů, které
jsou lékařem vyžadovány, a to
od základní péče až po výkony
specializované odborné péče
včetně péče o nevyléčitelně
nemocného člověka.
Sestřičky například aplikují inzulín, a současně učí diabetiky, aby tento krok časem

zvládali sami. Převazují rány po amputacích, pooperační
rány, bércové vředy.
Aplikují infuze, injekce, obstarají cévkování, výplachy,
odběry krve a biologického materiálu.
Umíme se postarat
o klienty s centrálním žilním
katétrem, implatabilním portem, infuzní pumpou, s oxygenometrem. Důležitá je celková
péče o dlouhodobě nemocného
a poučení rodiny, jak se o svého blízkého starat. Jsme schopni zajistit návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem
v domácím prostředí. zu
ACME Domácí péče, s. r .o.
Železničářská 908/24, Ústí nad Labem
tel.: 475 216 331, 475 216 582
www.acmepece.cz
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Mělo by město dát
dotaci Amuletu?

Do Ústí míří 2000 tanečníků

Veronika Miltnerová
22 let, studentka
Ústí nad Labem

Magistrát nepodporuje žádné dobré věci.
Kultura tu zaniká, všechno
tu je jen pro staré lidi, pro
mladé tu vůbec nic není,
všechny kvalitní kulturní
stánky nám ruší.
Vojtěch Rop
23 let
Ústí nad Labem

Ústí postrádá
celkově kulturu, jenom
v centru je spousta heren.
Největší problém jsou tady
podle mého drogy. Ne,
dotaci by Amulet neměl
dostat.
Karel Dvořák
28 let, učitel
Ústí nad Labem

Určitě ne, už
z toho důvodu, že podmínky, které magistrát žádal po
Činoherním studiu, vůbec
po Amuletu nepožaduje. Je
tu krásně vidět účelovost
rozhodování města.
Šárka Dvořáková
20 let, studentka
Ústí nad Labem

Pro dotaci neznámému spolku opravdu
nejsem.

Největší taneční událost roku –
mistrovství světa Street Dance
Show a Světový pohár Disco
Dance Shock 2014 hostí Ústí
nad Labem. Akce se koná od
18. do 21. září na zimním stadionu. Pořadatelem je ústecká
taneční skupina Freedom. Do
Ústí nad Labem zavítá okolo
2000 tanečníků z šestnácti
zemí světa a budou soutě-

žit v 37 disciplínách. Každý
den na diváky čeká bohatý
program, který je ukončen
večerním finále. Výkony tanečníků bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota. Na
šampionátu bude mít početné
zastoupení i domácí TS Freedom, která bude reprezentovat
Českou republiku v jedenácti
disciplínách. foto: archiv
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SLOUPE K

Chci se nakazit
O nakažlivosti
dobré, ale i blbé
nálady nepochybuji. Možná máte
stejné zážitky.
Jedete v autě zácpou, zleva
zprava vás ohrožují automyši a k tomu všemu zkoušejí
brzdy vašeho vozu chodci
čekající na ten správný okamžik skoku na zebru. A náhle střih... Z autorádia zazní
první tóny oblíbené písně,
zazvoní telefon a miláček
oznámí, že koupil vytoužený
víkendový pobyt v Paříži.
No a ta šeď náhle zmizí, celý
svět je růžový, usmíváte se
a začínáte si pobrukovat.
Ještě více platí epidemiologický zákon nálady
v supermarketech. Závody
o čas, slevovou akci, o první
místo u pokladny, kde zpravidla nenajdete usměvavou
kasírku, dělají z mnoha normálních lidí mrzouty, kteří
mrzouta pravidlem rychlé
nákazy udělají i z vás. Možná by nebylo na škodu, po
vzoru nemocničních klaunů,
vypustit do obchodů baviče
s červenými nosy, nahradit
v reproduktorech kolovrátek o výhodných cenách
hudbou a za každou pokladnu postavit usměvavá děvčata nebo hochy, kteří vám
pomohou s nákupem do tašky a popřejí šťastnou cestu.
Věřím, že bychom se příjemně nakazili. Hezký víkend.
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

INZERCE

www.kia.com

Nezaváhejte, právě teď vám Kia
Carens s Programem 777
přináší cenové zvýhodnění
až 105 000 Kč!

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.cz

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.
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Za odpad plaťte
až do konce října

Ústí nad Labem – Poplatek za
komunální odpad mohou
obyvatelé Ústí zaplatit až do
konce října. Nehrozí jim za
to sankce z prodlení. Podle
vyhlášky je poplatek splatný k 30. červnu, ale vedení
města rozhodlo o odpuštění
sankcí. Výše poplatku je
500 Kč za jednoho občana
na rok. zu

Nové fotbalové
tribuny jsou hotové
Bukov – Fanoušci si už mohli
vyzkoušet nové tribuny ústeckého fotbalového stadionu.
Rekonstrukce stadionu začala
v březnu 2013, v jejím rámci se
vybudovala nová hlavní tribuna, krajní tribuny se sociálním
zázemím pro diváky, pokladny,
oplocení a osvětlení, moderní
ukazatel skóre, vyhřívaný
trávník a zpevněné plochy.
Náklady na rekonstrukci činily
168 milionů korun. Slavnostní otevření stadionu bude
20. září. zu

více na www.zitusti.cz

V kraji přibude 160 policistů
Ústí nad Labem – Především kvůli
nárůstu kriminality zvedlo
ministerstvo vnitra počet
policistů v Ústeckém kraji
na asi tři a půl tisíce. Řady
severočeských policistů se tak
zhruba v horizontu jednoho
roku rozšíří o dalších 160 lidí.
Právě proto probíhají nábory
nováčků a náročné přijímací
výcviky, kterými prý neprojdou
až tři čtvrtiny uchazečů o práci
u policie. Každý, kdo by chtěl
oblékat policejní uniformu,
tedy musí počítat s tím, že ho
čekají fyzické a psychologické testy, které trvají několik
hodin a jejichž součástí je
také test IQ a diktát. Potom

zájemci procházejí měsíčním
výcvikem, který má ověřit
jejich fyzickou i psychickou
odolnost. Kdo úspěšně projde
i tímto sítem, má před sebou
ještě jedenáct měsíců školení
a výcviku a pak už vzhůru do
uniformy a do ulic. vk

Slavný boxer je čestným občanem
Ústí nad Labem – Primátor Ústí nad Labem Vít Mandík udělil čestné
občanství in memoriam ústecké boxerské legendě Bohumilu
Němečkovi. Ocenění za Bohumila Němečka, který zemřel v roce
2010, převzal jeho vnuk Jaroslav Doležal. Bohumil Němeček
pocházel z Tábora, boxovat začal v roce 1952 v Českých Budějovicích, po sedmi letech přestoupil do LOKO Děčín. V roce 1960
se mu nečekaně podařilo vyhrát zlato na olympiádě v Římě.
Dva roky nato přestoupil do ústecké Rudé hvězdy, kde sbíral
další tituly a podnítil i úspěchy oddílu na soutěžích družstev.
Od 70. let oddíl také trénoval a dovedl ho k řadě vítězství.
Němečkova osobní statistika je úctyhodná: 777 vítězství proti
17 prohrám, z toho žádná způsobem k.o. vk

Školáci tablety
na výuku nedostali
Ústí nad Labem – Po dvaceti tabletech mohly získat dvě ústecké
základní školy díky evropským
dotacím, ale nezískají. Radní
města totiž zamítli účast na
příslušném projektu financovaném z operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost. „Školy a rovněž
také město Ústí nad Labem
přitom v projektu žádnou spoluúčast nemají a jsou čistými
příjemci, není tudíž žádný
důvod jim zisk nového vybavení odpírat,“ uvedla Martina
Hupková z Institutu pro další
vzdělávání. Ústecké základky
tak přišly o vybavení v celkové
hodnotě milion korun. vk

Piano se s Ústím
rozloučí koncertem
Ústí nad Labem – Projekt Piana na
ulici, díky němuž je umístěn klavír na hlavním vlakovém nádraží, se s Ústím dočasně rozloučí
dalším koncertem pro veřejnost.
„Piano se ale na jaře opět vrátí
zpět,“ řekl Václav Pištora, který
projekt do Ústí přivezl. Koncert
se uskuteční za každého počasí
25. září od 18 hodin. zu
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POJĎME SI

POMÁHAT
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Do nejšpinavější řeky se vrací život

Zápis na dětskou
univerzitu běží

Ústí nad Labem – Strašidelně zbarvená voda a pověst nejšpinavější řeky v Evropě, kde nemá
šanci přežít skoro nic, jsou pro
řeku Bílinu, zdá se, už minulostí. Řeka totiž začíná znovu
žít a uvidět v ní rybu už není
vzácností.
Před čtyřmi lety zahájil Český rybářský svaz a společnost
Unipetrol spolupráci, v rámci
které do řeky vysadily několik set kilogramů ryb. Zpočátku šlo především o kapry
a jelce jeseny, později se začali
vysazovat také plotice, karasi, cejni, perlíni nebo okouni. Kontrolní odlovy ukázaly,
že vysazené ryby v řece nejen
přežívají, ale dokonce se dál
rozmnožují. „To znamená, že
se čistota řeky zlepšila natolik,
že se v ní život začíná obnovo-

Ústí nad Labem – Máte doma
ratolest mezi 8 a 12 lety, které
vědomosti získané ve škole nestačí a zajímá se o svět kolem
sebe? Zkuste ji přihlásit na
TAU. Tedy Teen Age University,
dětskou univerzitu, kterou už
čtvrtým rokem pořádá ústecká
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně. Jde o odpolední kurzy
různých vědních oborů pro
děti ze základních škol vedené
vysokoškolskými pedagogy.
Vše je podáváno způsobem
stravitelným a zajímavým pro
dětského posluchače. Na závěr
každého ročníku čeká malé
absolventy i promoce. Zápis do
zimního semestru 2014/2015,
který začíná 12. října, stále
běží. Přihlášku a další podrobnosti najdete na http://open.
ujep.cz. zu

Kvůli Amuletu možná
bude zastupitelstvo
Střekov – Pravidelná šestimilionová dotace po dobu čtyř let
od města pro dětské divadlo
Amulet nadzvedla ze židlí
opozici v ústeckém zastupitelstvu i část veřejnosti. Dotaci
zastupitelé na svém zářijovém
zasedání divadlu přidělili bez
grantového řízení a bez toho,
že by divadlo za sebou mělo jakoukoli činnost. Do obchodního rejstříku byl spolek zapsaný
29. srpna 2014. Divadlo Amulet,
které má hrát ve střekovské
budově někdejšího Činoherního studia, zatím sídlí v domě,
který spoluvlastní radní města
Pavel Dlouhý. I na tento fakt
kritici poukazují. Na okolnosti
přidělení dotace už byla podána dvě trestní oznámení a opozice žádá mimořádné jednání
zastupitelstva. Vedení města
se ohrazuje, že vše proběhlo
v pořádku a že opozice jen vede
předvolební kampaň. vk

Rybáři do Bíliny vysadili několik druhů ryb, které se už rozmnožují. foto: archiv

územního svazu. Pokud půjde
všechno tak dobře jako dosud,
časem by se spektrum ryb v Bílině mohlo dál rozšířit. vk

vat sám, bez pomoci člověka,“
raduje se Václav Jelínek, rybářský technik Českého rybářského svazu, Severočeského

Primátoři varují před sociálními bouřemi
Ústí nad Labem – Změňte systém vyplácení sociálních dávek, snižte
příspěvky na bydlení, novelizujte zákon o odpadech, zamezte
zneužívání dávek. Takový je obsah prohlášení primátorů pěti
statutárních měst Ústeckého kraje adresovaného vládě a parlamentu, které podepsal i ústecký primátor Vít Mandík. Sociální
napětí vzniklé v souvislosti s vysokým počtem nezaměstnaných
a přibýváním vyloučených lokalit je podle primátorů na hraně
únosnosti, a pokud vláda nezasáhne, hrozí eskalací. vk

POZV Á N K y

Slavnosti nabídnou
Zagorovou i Nedvěda

Hraničář otevře představení Zlu navzdory
Ústí nad Labem – V budově Hraničáře to vře
jako v úle, divadelníci i nadšení dobrovolníci se snaží, aby
budova bývalého
kina mohla co nejdříve sloužit divadelnímu spolku Činoherák. 25. září
se Hraničář otevře divákům
poprvé. Bude se tu konat
virtuální divadelní představení
Hraničář aneb Zlu navzdory.
Sami divadelníci o něm napsali: „Divák hru nikdy neuvidí,
ale přesto si z ní odnese

hodnotnou památku
a ocitne se v dobré
společnosti.“ Jde totiž
o benefiční akci, která
má pomoci Činoheráku získat peníze na
přestavbu Hraničáře.
Vstupenky stojí jeden
nebo pět tisíc korun. V ceně
vstupenky je grafické umělecké dílo, plakát k představení.
Den nato, 26. září, proběhne
v Hraničáři první premiéra,
hra anglického dramatika
Martina McDonagha Kráska
z Leernane. vk

Trmice – Dvacáté výročí
osamostatnění slaví Trmice.
Vrcholem oslav jsou slavnosti 20. září na Václavském náměstí. V rámci
programu vystoupí Hana
Zagorová, Aleš Brichta,
František Nedvěd nebo
kapela Ústečanka; pro děti
jsou připravené hry a soutěže. Trmické slavnosti
ukončí ve 21:30 slavnostní
ohňostroj. et

chceme ve městě lépe hospodařit
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severní terasa bude dobrou adresou
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Forsthoffer: Slovensko závidí trmický lihovar

Říkáte, že Slovensko se diví
a skrytě majiteli trmického
lihovaru závidí. Proč?
Protože jsme měli zájem
nefunkční lihovar z Trmic
odkoupit a upravené zařízení
instalovat na Slovensku v lokalitě Šurany nebo Parchovany.
Vedli jsme o tom jednání na
jaře v roce 2011, protože nám
chybí kapacita pro zpracování přebytků agroprodukce,
a proto ji musíme vyvážet za
podmínek, které určuje trh
včetně dopravních nákladů,

a tím přicházíme o podíl vyšší
přidané hodnoty.
Liberta Energy ale stále
bojuje s úřady, protože nese
stigma bývalého lihovaru,
který zapáchal.
Výrobní závod, který zamořuje
okolí zápachem, má chybu
v technologii či v zařízeních,
ale to přece není důvod k jeho
odstavení a likvidaci. Existuje
mnoho příkladů, kde okolí
ani nepostřehne, že v blízkém
okolí funguje lihovar. Třeba
se jeďte podívat do podniku
Enviral v Leopoldově nebo
BGV v Hniezdném u Staré
Ľubovně, které mají podobnou
výrobní kapacitu i surovinovou
základnu a výborně zhodnocují vedlejší produkty.
Jelikož lihovar v Trmicích
odkoupila společnost Liberta

Energy, chceme jí jako novému vlastníkovi k tomu rozhodnutí gratulovat. Plánovanou
rekonstrukcí kritických uzlů
lihovaru zaručeně dosáhne
chodu lihovaru bez problémů
a přispěje ke změně starého
obtížného elementu na přínos
pro rozvoj celé lokality. Vyznačené záměry ve zpracovaném materiálu pro posouzení
environmentálních souvislostí
lihovaru poukazují na konkrétní zlepšení a není pochyb, že je
po ruce dostatek technických
prostředků, aby se minulé problémy úplně odstranily. Jsem
přesvědčen, že to je významná
shoda v zájmech majitele lihovaru i obyvatel blízkého i širšího okolí, a to nejen ve využití
lokální surovinové základny,
ale i ve výrobě hodnotného
granulovaného krmiva a v kogeneraci energií využitím
produkovaných zbytků.
Co přesně máte na mysli,
když říkáte, že jste přesvědčený o shodě mezi majitelem
lihovaru a zdejších obyvatel?
Zpracování obilovin na líh
(pitný nebo palivový) je věc
národohospodářská, kterou

je třeba posuzovat ze širšího
hlediska. Vždyť vytváří odbyt
pro zrniny i v dobách proměnlivé konjunktury, která stabilizuje zemědělství. Spolupůsobí
na tvorbu zaměstnanosti v širším okolí; nejen v lihovaru, ale
právě v zemědělství na venkově a ve službách, které lihovar
potřebuje a poskytuje. pr
PRO F IL

Ing. Julius
Forsthoffer, PhD.
Narodil sel 8. 11. 1935 v Bratislavě. Je nestorem slovenského
lihovarnictví a generálním tajemníkem Sdružení výrobců lihu
a lihovin na Slovensku. Pracoval
jako konzultant a pracovník
výzkumu a vývoje technologií
v řadě firem na Slovensku i v zahraničí a jako učitel na Slovenské
technické univerzitě. Je odborníkem na biotechnologii a průmyslovou fermentaci, výrobu
potravin a nápojů, destilátů a lihovin, na chemickou technologii,
technologii pro výrobu derivátů
lignocelulózových a sacharidických obnovitelných surovin nebo
na výrobu biologicky zušlechtěných palivových surovin.

K140761/3

Lihovar v Trmicích koupila
před půldruhým rokem za
200 milionů korun společnost
Liberta Energy. Přestože zdejší
lihovar patří k nejmodernějším
v Evropě, úřady se rozhodly,
že po rekonstrukci potřebuje
k obnovení zdejší výroby posudek vlivu na životní prostředí,
takzvanou velkou EIA. Požadované studie lihovar postupně dopracovává a dokládá.
Rozhodnutí by mělo padnout
na podzim. Podle Julia Forsthoffera ze Sdružení výrobců
lihu a lihovin na Slovensku je
trmický lihovar záviděníhodným provozem.
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Zdeněk Rybář: Uděláme audit smluv a ušetříme
Pokud nové hnutí,
které se uchází
o hlasy voličů v Ústí
nad Labem v říjnových komunálních
volbách, získá alespoň šest tisíc hlasů,
slibuje uskutečnit
loterii, jejíž hlavní
výhrou je automobil.
Lídr hnutí Zdeněk
Rybář odmítá, že
by to bylo kupování
hlasů.

Jak vzniklo Čisté Ústí? Je to
účelový projekt před volbami?
Co má společného s LEV 21?
Se stranou LEV 21 nemáme
společného vůbec nic. Někteří
naši členové, včetně mě, jsme
se na tomto celostátním projektu bývalého premiéra v minulosti nějaký čas podíleli, ale
to je asi tak vše. Čisté Ústí je
svébytné hnutí.
Nejste, pane Rybáři, rodilý Ústečan, nemůže to být ve
volbách handicap?
Může být a nemusí. V Praze
působí jako primátor člověk
z Olomouce. To, že se netěší
velké oblíbenosti, je důsledek jeho politiky, nikoli toho,
odkud pochází. Já zde v Ústí
nějakou dobu žiji, pracovně
tu působím a na tom se nic
nezmění ani po volbách. Mám
Ústí rád. Kolegové z našeho
hnutí si mě vybrali, já to
respektuji a v případě svého
zvolení udělám vše pro rozvoj
Ústí nad Labem, které jsem
vzal za své.
Co vám konkrétně vadí na
vedení města? Co byste
dělali jinak?
Na to je jednoduchá odpověď.

Chcete zrušit poplatek za
odvoz odpadu. Kde jste
se inspirovali? Například
Tepličané za něj neplatí…
Ano, máte pravdu, v Teplicích
za něj neplatí. My jsme se ale
inspirovali ve Františkových
Lázních, což je krásné a čisté
lázeňské město. Tam platí
nepsaná dohoda mezi vedením
města a občany, že pokud se
budou dodržovat určitá pravidla, jako například třídění odpadu, lidé za jeho odvoz platit
nemusí. To je férové, myslím.

Přestali bychom politikařit.
Tím se ztratí spousta času.
Chceme město spravovat tak,
aby fungovalo, a to ve spolupráci s těmi občany, kteří
o to budou mít zájem. Máme
nástroje pro to, jak občany
zapojit do dění ve městě. Chceme-li skutečně čisté Ústí, musí
se do práce zapojit všichni.
Chcete MHD pro děti
a seniory zdarma. Kde na to
chcete vzít peníze?
Předně, pokud bychom vedli
město, udělali bychom hloubkový audit smluv. Osobně jsem
přesvědčen, že jen na nevýhodných či zbytečných smlouvách
můžeme ušetřit nemalé částky.
Pochopitelně jsou tu i dotace
od státu či Evropské unie.
Dnes, když má město obviněného primátora, se o tyto peníze špatně žádá. Obviněným
politikům nikdo nic nedá.
Chcete nulovou toleranci proti nepřizpůsobivým. Co to
přesně znamená? Jak to chcete dokázat?
My nechceme někoho upřednostňovat, naším programovým cílem je pomáhat všem,
kteří jsou ochotni dodržovat
pravidla slušného chování.
Kdo se odmítá chovat normálně, slušně a v souladu se zá-

kony, ten nemůže čekat, že to
město bude tolerovat. Chceme
být zkrátka přísní i spravedliví. Ten, kdo se chová slušně, si
zaslouží čerpat benefity, které
mu město může nabídnout.
Třeba svoz odpadu zdarma.
S kým by Čisté Ústí šlo do koalice po volbách? Kritizujete
město, takže s ČSSD asi ne…
s KSČM?
Nemáme problém jít do
koalice s nikým, kdo bude
ochoten brát v potaz náš program a kdo nemá problém se
slušným chováním. Na místa
ve vedení města by v takovém
případě mohli zapomenout
lidé, kteří jsou spojeni s různými korupčními kauzami.
Ať jsou z jakékoliv strany.
Stop hazardu je hlavním
tématem jiné konkurenční
strany. Co to znamená?
A jak chcete sanovat výpadek
47 milionů z hazardu?
Nezlobte se, ale nemůžeme
ve městě tolerovat tolik
heren pouze proto, že se
necháme uplatit od hazardní
mafie. Těch 47 milionů, které
zmiňujete, to je stejně pouze
kapka z moře peněz, které
hazard vydělá. Nebál bych se
to označit za držhubné. Věřte,
že s takovým výpadkem peněz

Chcete zavést domovské právo. Jak si to představujete?
Inspirovali jste se první
republikou?
Domovské právo je zajímavý
sociální institut, který má své
opodstatnění i dnes. Lidé mají
samozřejmě právo na to, aby
mohli nerušeně žít ve svém
městě. A je správné, když
město slušným lidem nabídne
pomocnou ruku ve chvíli, kdy
to potřebují. Za tuto pomocnou ruku ovšem vyžaduje, aby
se lidé chovali slušně a podíleli se na rozkvětu města.
To je zkráceně princip toho,
co prosazujeme.
V kampani jste vyrukovali s loterií. V Mostě s tím vyhrálo volby tamní komunální hnutí. Není to populismus?
Kupování voličů?
O populismu či kupování hlasů
nemůže být řeč. My naopak
chceme lidi motivovat, aby přišli k volbám. Tyto volby jsou
neobyčejně důležité. Bohužel,
lidé jsou dnešním vedením
města natolik znechuceni, že
pochopitelně uvažují nad tím,
že k volbám vůbec nepůjdou.
Bez jejich hlasů se však nic nezmění. Proto jsme se rozhodli
pro loterii „6000 za 6000“.
Co v loterii lidé budou moci
vyhrát a kdy výhru dostanou
a jakým způsobem?
Loterie se uskuteční, pokud
hnutí Čisté Ústí získá 6000
hlasů a více. Hlavní cenou je
osobní automobil, dále pak počítače, telefony, tablety a dalších 6000 hodnotných cen.
Případné slosování proběhne
nejpozději měsíc po volbách.
Výherce budeme informovat
e-mailem či po telefonu. pr
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Co konkrétně chce Čisté Ústí?
Cílem hnutí Čisté Ústí je, aby
ve městě konečně přestaly
vládnout úzké skupinky lidí,
kteří jsou navázaní na velké
politické strany. Oni pracují
spíše než ve prospěch města
a jeho občanů ve prospěch
svůj vlastní. Chceme prostě
poctivé vedení města. Nic víc.

si poradíme. Je to naše morální povinnost. Hazard nám
jako společnosti nic dobrého
nepřináší.
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Milan Hejduk: Celý život jsem se
Legenda českého
hokeje Milan Hejduk,
který má zlatou
medaili z OH v Naganu, Stanley Cup a je
mistrem světa, tráví
pravidelně léto doma
v domku na Kočkově. Vloni pověsil na
hřebík brusle, hokejku i dres Colorado
Avalanche. Hokej mu
zatím nechybí…
martina seewaldová

Jak se vám daří v hokejovém
důchodu?
Jsem maximálně spokojený. Je
to pohoda. Nemusím trénovat
jako dřív. Můžu se věnovat dětem. Celý život jsem dřel a teď
se snažím si to užít.
Hokej vám nechybí?
Hokej mám rád, rád se na něj
podívám, rád trénuji děti, ale
samotné hraní mi nechybí.
A co koleno, kvůli kterému
jste skončil?
Měl jsem s kolenem vleklé problémy. Absolvoval jsem spoustu
operací; první už v 17 letech.
Poslední roky mé kariéry to
velká zábava nebyla. Bral jsem
prášky proti bolesti a otokům,
musel jsem koleno ledovat. Je neuvěřitelné, co profesionální sport
tělu dělá. Teď, když už nemám
takovou zátěž, se cítím výborně.
Je to trochu hazardování se
zdravím. Bylo složité pokra-

jsme už v Americe, kde jsou
podzim i zima lepší.
To chápu. Lyžování v Krušných horách v porovnání
s pláněmi nad Denverem
se asi nedá srovnávat...
Ve Skalistých horách se
určitě lyžuje lépe. Jenom
město Denver je 1600 metrů
nad mořem a vrcholy hor
jsou přes 4000 metrů vysoké.
Něco jako Alpy.

Vaši synové o prázdninách
skládali zkoušky v Ústí na ZŠ
Mírová…
Děti mají americké i české občanství. A dřív to bylo dané zákonem, že kdo je český občan,
i když žijící v zahraničí, musí
absolvovat základní vzdělání.
Teď to myslím už zrušili. Synové jdou teď do páté třídy a my
chceme, aby základní vzdělání
v Česku absolvovali. Kdybychom se vrátili z Denveru do
Ústí, tak aby mohli plynule
naskočit do školy. Necháváme
si otevřená vrátka na to, že si
můžeme říct: hele, balíme to
tady a jdeme zpátky do Čech.

čovat, když víte, že si můžete
trvale poškodit zdraví?
Málokterý hráč projde kariéru
bez operací. Je to běžné. Já
jsem měl hodně operací na
jednom koleni. Říká se, že profesionální sportovci prodávají
svoje zdraví. A to v případě
řady hráčů i mém tak je.
Zažil jste už předtím v kariéře momenty, kdy jste si řekl:
Já to balím?
Určitě. Vážnější problémy
s kolenem jsem měl od třiceti
let. Chvíli to bylo dobré, chvíli
ne. A od té doby jsem si často
říkal, jestli to stojí za to. Hokej
mě ale stále bavil, tak jsem to
překlenul.

Jaká je pravděpodobnost, že si
to řeknete a vrátíte se do Ústí?
Nevím. Zatím to funguje
tak, že trávíme většinu roku
v Americe a každé léto v Ústí.
Máme na Kočkově dům a jsme
tady maximálně spokojení.
Nám se tady líbí, léto je tu
super. My jsme tady přes léto,
kdy hezké počasí a všechno
je fajn. A když přijde podzim,

Čím jste zaplnil díru po
hokeji? Předpokládám, že
jste trénoval každý den,
třeba i dvoufázově. Co teď
s volným časem?
Trénováním dětí. Jsem s nimi
denně na ledě. To mě naplňuje
a baví. Mám tam i svoje děti,
takže to je ideální.

Prý máte u domu v Denveru
vlastní kluziště.
Můj bývalý spoluhráč Adam
Foote ho nechal zbudovat pro
své syny a já si říkal, že je to
výborný nápad. A když jsme
si stavěli dům, řekli jsme si,
že si uděláme taky stadionek.
Kluci jsou pořád na ledě, což je
dobré. Vyblbnou se, zastřílí si,
udělají kličky, občas si pozvou
kamarády.
U domku na Kočkově stadionek neplánujete?
Ne. Tam není prostor. Máme
malý pozemek. Dřív jsme
bydleli v paneláku a chyběla
nám zahrada. Tak jsme si
před třemi lety postavili dům
na Kočkově. A máme se kam
vracet, když jsme tady.
Trénujete v Americe mládežnický hokej, to je klasická
placená práce?
V Americe mládežničtí trenéři
nejsou placení, je to dobrovolná činnost. Dostanou maximálně teplákovou soupravu.
To není jako tady, kde i trenéři
mládeže jsou profesionální trenéři, kteří jsou placení. Tam ne.
Placeni jsou až u těch starších.
Předpokládám, že jste si hokejem vydělal dost peněz, nicméně neplánujete vrhnout se
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otevřeme pro vás radnice

MC2014115/3

vrátíme do hry veřejnost a odborníky
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dřel, teď si to chci užít
hráče. Aby ke klubu měli
vztah. Je lepší, když jsou to
hráči z města a okolí, kteří
tady vyrostli a mají ke klubu
větší vztah než hráči odjinud.
Věřím v patriotismus.

do nějakého byznysu? Co budete dělat s volným časem?
Před rokem jsem si myslel, že
budu mít spoustu volného času
na všechno. Teď mám pocit, že
skoro žádný čas nemám. Trénuji děti, začal jsem víc lyžovat,
vrhnul jsem se na golf, chodili
jsme s kamarády do lesů lovit.
Já mám čas, jen když jsou děti
ve škole. Najednou je ten rok
pryč. Všechno rychle utíká…

Prý pomáháte mládeži
Slovanu?
Když můžu, tak pomůžu. Chodím s Honzou Čalounem na led
a pomáhám mu s hokejovou
školičkou. Mě to baví, s Honzou
jsme kamarádi už dlouhá léta.

Takže žádný vlastní byznys
na obzoru?
To zatím ne.
Ústí je průmyslové město,
Denver těžařsko-naftařské…
Dá se nějak srovnat
život v nich?
Život v Denveru mi přijde víc
klidný, lidé jsou tam víc v pohodě, nejsou uspěchaní, přijde
mi, že se k sobě chovají lépe.
I když je možná blbé to říkat…
V Denveru, i když se ti lidé
neznají, tak se všichni zdraví,
ptají se, jak se máte… to nejen
v Česku, ale i v Evropě, není.
Jste už druhý člověk v tomhle
týdnu, kteří vypráví o uspěchaných, vystresovaných
a možná i vzteklých Češích…
Největší šok je, když přijedeme
a jdeme nakupovat. Tak už jen
v supermarketu u kasy pocítíme velký rozdíl. Ti zaměstnanci vypadají – jako že tam
nechtějí být, že je otravujeme,
když si jdeme něco koupit. Prodavačky mi přijdou až jakoby
naštvané. V Denveru je to jiné,
personál je milý a chce zákazníkovi maximálně vyjít vstříc
a pomoci. Lidé ve frontách si
povídají, pouštějí se před sebe.
Je to obrovský rozdíl.
Jste odchovancem ústeckého Slovanu. Co říkáte tomu,

že se dostal do tak velkých finančních potíží, že to vypadalo, že nebude hrát první ligu?
Je smutné, že se klub s takovou tradicí dostal do velkých
finančních problémů. Všichni,
i nové vedení s Honzou Čalounem a Vladimírem Evanem, se
podivujeme nad tím, co předešlé vedení dokázalo. Že jeli na
dluh takovou dobu a neřešili,
kdy ho budou splácet. Tak
přece nemůže fungovat žádný
byznys. A najednou tady byla
situace, kdy pokud se dluhy nezaplatí, hokejový svaz
Slovan nepustí do první ligy.
To je nepříjemná situace.
Současný šéf Slovanu
Vladimír Evan přičítá velký
podíl na té krizi i tomu,
že předchozí hokejový tým
a vedení klubu nebylo z Ústí.
Sehrává v tom podle vás
patriotismus roli?
Určitě na to má vliv. S Honzou
Čalounem jsme si povídali,
že do budoucna to tady chtějí
dělat tak, že tým budou stavět
a vychovávat si hlavně vlastní

První liga se v Ústí nakonec
hrát bude. Kdo je strůjcem
té záchrany?
Celé to nové vedení s Vláďou
Evanem a Honzou Čalounem.
Vím, že tvrdě pracují a že
není jednoduché se vypořádat
s dluhy.

MO J E NE J

Číslo: 23
Jídlo: řízek a steak
Hudba: U2
Záliba: golf, lyžování
Citát/krédo:
S úsměvem
jde všechno líp.
Politik: Jan Čaloun
V roce 2004 jste se stal čestným občanem města Ústí.
Co to pro vás znamená?
Je to parádní ocenění. Asi moc
lidí není čestným občanem
našeho města. Vážím si toho.
Jsem rád.
PRO F IL

Co říkáte tomu, že oba kandidují v komunálních volbách?
Je to zajímavé. Chtějí pomoci
sportu v Ústí. Chtějí, aby město bylo sportu více nakloněné.
To je, myslím, dobře.
Každý rok se vracíte do Ústí,
vnímáte, jak se město mění?
Ano a docela k lepšímu. Opravila se Větruše, jezdí lanovka,
postavilo se Forum… Město se
zvedá. Jde to dobrým směrem.
Ale třeba příjezd do Ústí od
Lovosic je špatný. Domy tam
jsou strašné. Obrovským
problémem je nedokončená
dálnice D8. Pokaždé, když sem
přijedeme, se ptám táty: Kdy
už bude hotová? A říká: Za dva
roky. A tak to říká už několik
let. Anebo je hrozný pohled
na ohořelou budovu bývalého
hotelu Máj. Chodíme s dětmi
na víceúčelové hřiště vedle té
ruiny a bylo by dobré, kdyby
město našlo nějaké páky, jak
se jí zbavit.

Milan Hejduk
Hokejový útočník Milan Hejduk se
narodil 14. února 1976 v Ústí nad
Labem a s manželkou Zlatou má
dvě děti, dvojčata Marka a Davida.
S hokejem začínal v ústeckém
Slovanu. Profesionální kariéru
zahájil roku 1993 v extraligových
Pardubicích. Od roku 1998 hrál NHL
v dresu Colorado Avalanche, se
kterým v roce 2001 vyhrál Stanley
Cup. Roku 2003 získal cenu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího
střelce a Zlatou hokejku. V reprezentaci slavil největší úspěch na
olympiádě v Naganu 1998, odkud
si přivezl zlato. Letos 24. února
oznámil konec své kariéry.

ukončíme aroganci politiků
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sport a kultura bez politikaření
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Závod pomohl dětem bez domova

Sardinií křížem krážem je
název přednášky v ústecké
knihovně, která se uskuteční 30. září od 17 hodin.
Geolog Richard Hons ve
svém vyprávění zavede návštěvníky na velký italský
ostrov, který je o poznání
méně známý než sousední Korsika. Zastavíme se
i u historie ostrova včetně
tajuplných nuraghů. opk

Úspěšnou expozici leteckých
fotografií Leoše Kukačky
v ústecké Galerii Oko ve
Veleslavínově ulici vystřídá
nyní poněkud těžší umělecký
kalibr. Fotografičtí matadoři
Zdeněk Fišer a Miroslav Habr
zde vystavují kolekci aktů.
Výstava potrvá do 6. října. zu

S Václavem za
nosorožcem do zoo
Do ústecké zoologické zahrady
budou 28. září na svátek
české státnosti mít volný vstup
všichni oslavenci, tedy Václavové a Václavky. V pavilonu
žiraf můžete vidět malou žirafí
holčičku, která se narodila na
konci srpna. vk

Odhalený vesmír
Milan Zigo se astronomii
věnuje jako koníčku už
bezmála čtvrt století. Na
besedě 24. září od 17 hodin
v knihovně se dozvíte zajímavosti o zániku slavné
komety ISON, která se měla
stát kometou století, ale
bouřlivě zanikla v blízkosti
slunečního povrchu. Uslyšíte také novinky z výzkumu Měsíce a informace
o zatmění Slunce a Měsíce
v roce 2015. opk

Akty v Galerii Oko

Na Labské cyklostezce se běžel první ročník Rychtářské 12°. Běžecký závod pro celou
rodinu startoval i končil v Cyklokempu Loděnice 6. září. Běželo se ve třech závodech
– rodinný běh, dětský závod a hlavní závod pro dospělé. „Počasí nám přálo, závodníci
podali neuvěřitelné výkony, potěšili jsme děti z dětského domova, rodiny s dětmi
prožily příjemný den,“ řekl spoluorganizátor závodu Martin Prachař z Pivovaru a hotelu
Na Rychtě. Část výtěžku ze startovného putuje na konto nadačního fondu Plamínek
naděje. „Výtěžek akce půjde na sportovní boty pro 3 děti z dětského domova Severní
Terasa, které se zúčastnily běhu a umístily se na prvních místech,“ uvedla ředitelka
nadace Jana Procházková. foto: martin měchura
Fotogalerii, video a výsledky najdete na www.zitusti.cz

Na podzim do muzea
Muzeum připravilo 23. září od
18 hodin Kabaretní kavárnu se
sborem Bel Canto a jeho hosty.
27. září bude muzeum zaslíbené všem zaníceným modelářům. A 1. října začíná přednáškový cyklus o nejnovějších
archeologických objevech
na Ústecku. vk

INZERCE

nová architektura města bez kmotrů
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oživíme střekovské nábřeží
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potřeby žen. Provede Vás jím naše zkušená trenérka, které vám bude při ruce během celého
treninku. Fitko Contours, kam muži opravdu
nesmějí vás nadchne příjemnou klubovou atmosférou a po čase i vašimi vlastními úspěchy.
Nastartujte svoji cestu za úbytkem váhy
a kondičkou a využijte výhodnějších cen
ročního členství oproti kratším členstvím.
Nejúspěšnější z vás získají to nejlepší
vysvědčení, nejen samé jedničky, ale hlavně
spojenost sama se sebou!
Tak neváhejte a vyzkoušejte si speciální
kruhový trénink na 7 DNÍ ZDARMA. Objednat
se můžete na úvodní hodinu na tel: 702072120
nebo www.contours.cz/usti.

MC2014115/8

Startujeme celoroční akci „Školní rok ve
fitness“, kde se místo šprtání naučíte správně
hýbat a získáte bezvadnou kondičku.
Zapište se do našich „školních lavic“, každý
měsíc Vám přibyde nový fitness „předmět“
v podobě nové cvičební pomůcky.
Trenérky vás v jednotlivých předmětech naučí cvičit na zábavných a trendy pomůckách
jako je TRX, trampolínka, bosu či kettlebell aj.
Naučíte se úplně nová cvičení, že to pro Vás
bude příjemná výzva, že se pobavíte, rozvinete
pohybově a spálíte hodně kalorií.
V Contours fitness pro ženy je pro začátečnice i pokročilejší připraven i speciální kruhový trénink sestavený se zvláštním ohledem na

MC2014100/1

Přijďte v září k zápisu do Contours fitness.
Pozor, mužům vstup zakázán!
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Den piva oslaví restaurace
Na Rychtě specialitami
a Výročním ležákem 12°
Do druhého ročníku Dne českého piva se zapojí Pivovar a hotel Na Rychtě. Svým hostům
nabídne exkluzivní menu ze
svých piv a celý týden pak speciální várku zlatavého moku
s názvem Výroční ležák 12°.
„A každý, kdo si u nás 27. září
dá hlavní menu, dostane pivní
speciál zdarma,“ řekl spolumajitel restaurace Martin Prachař.
Celý týden od 22. září bude
šéfkuchař restaurace Na Rychtě Jan Heřmánek (na snímku)
připravovat zajímavé pivní
speciality. Ochutnat budete moci vepřovou krkovičku
konfitovanou v pivu Mazel
s kedlubnovým zelím a žemlovým knedlíkem s uzeným
špekem nebo hovězí líčka tažená v pivu Vojtěch s pečenou
kořenovou zeleninou na pas-

tinákovém pyré s bylinkami.
I předkrmy, polévka a dokonce i dezert jsou připravované
s pivem. Ochutnat tak můžete čokoládový koláč z černého
piva Prokop, pivní krémovou
polévku Rychtářka nebo noky
bůčkové pomazánky na želé
z brusinkového piva. zu

R e c e p t šéfk u c h a ř e

Telecí líčka v pivě

Suroviny: 1 kg telecích líček, rostlinný
olej, 2 větší cibule, česnek, čerstvé
bylinky, 250 g kořenové zeleniny,
1l černého piva, silný hovězí vývar
Pastinákové pyré: 0,5 kg brambor,
0,5 kg pastináku, smetana, máslo,
sůl, pepř, muškátový oříšek
Postup: Nakrájíme a očistíme kořenovou
zeleninu, část si necháme stranou na
posypání nakonec, již na hotové jídlo.
Maso na pánvi zprudka opečeme, aby se
zatáhlo. Osolíme, opepříme a s kořenovou
zeleninou, česnekem, bylinkami, cibulí
a pivem dusíme doměkka. Šťávu z masa

odlijeme na pánev, přidáme vývar
a kousek másla – pozor nesmí se vařit,
jen ohřívat! Na oblohu orestujeme zbylou
kořenovou zeleninu. Uvaříme brambory
s pastinákem, které v hrnci důkladně
rozšťoucháme. Ohřejeme si smetanu
a rozehřejeme máslo. Pomalu přidáváme
a nakonec přidáme trochu muškátového
květu. Vše dáme na talíř, posypeme
orestovanou zeleninou, ozdobíme čerstvou
petrželkou a okolo přilijeme omáčku.

MC2014101/1
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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 financování
vám v nově otevřeném
poradenském centru
doporučí Kateřina Gaba- Nové poradenské centrum Raiffeisen stavební
jová, ředitelka agentury spořitelny najdete v Pařížské ulici.
Raiffeisen stavební spopohybuje obvykle mezi 5 a 6 %.
řitelny v Ústí nad Labem.
Ve výsledku tak můžete ušetřit
až desítky tisíc korun.
Rozhodují se lidé, kteří
si chtějí vzít úvěr na
Proč by se měli lidé do
rekonstrukci, pečlivě?
rekonstrukce pustit?
Informovanost klientů je dnes
Každou provedenou úpravou
určitě větší, ale situace stále
se zvyšuje komfort vašeho bydnení ideální. Podle našeho
posledního průzkumu polovina lení a také výrazně roste cena
nemovitosti. Udržované byty
lidí před uzavřením úvěru vůbec neprovádí srovnání konku- či domy mají na realitním trhu
větší hodnotu než ty zanedbarenčních nabídek. V důsledku
né. V neposlední řadě můžete
toho si pak na bydlení berou
při vhodně zvolené rekontřeba běžný spotřebitelský
strukci ušetřit za energie.
úvěr a platí na úrocích i více
než 10 %. Pro srovnání, úrokoNa co všechno je možné úvěr
vá sazba úvěrů na rekonstrukod stavební spořitelny využít?
ce od stavební spořitelny se
K Ř Í Ž OV K A
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Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než...

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. pr

SOUT Ě Ž

Výherci soutěže
Vojtěch Dyk
a B-Side Band

Jedinečné spojení brněnského
B-Side Bandu se zpěvákem, hercem
a performerem Vojtěchem Dykem je
momentálně jedním z nejžádanějších
a nejsledovanějších projektů současné
české kulturní scény.
Skvělá show míří do Ústí nad Labem.
Koncert se uskuteční na zimním
stadionu 6. října od 19:30 hodin.
Správná odpověď na soutěžní otázku
byla, že Vojtěch Dyk zpíval v kapele
Nightwork. Dvě vstupenky na ústecký
koncert získávají Jana Kaufmannová,
Jaroslav Jirásek a Veronika Váňová.
INZERCE
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Přemýšlíte o rekonstrukci bydlení?
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Festival dřeva se vrací do Ústí
Největší profesionální dřevorubecká
show v severních Čechách. Přijedou
nejlepší závodníci ČR včetně úřadujícího vicemistra světa Martina Komárka,
na programu bude i jarmark řemesel,
vystoupení kapely Čechomor, zvěřinové hody a opět vstup zdarma.
V letním kině Ústí nad Labem se
uskuteční 27. září 2014 od 13 do 18 hodin III. ročník Festivalu dřeva. Hlavním
tahákem programu bude závod dřevorubců Stihl Timbersports Series, jediný
závod v dřevorubeckém sportu v Ústeckém kraji. Zúčastní se ho nejlepší
závodníci ČR a reprezentační družstvo
ČR včetně úřadujícího vicemistra světa
Martina Komárka z Milevska. „Jednou
z velmi atraktivních disciplín, které
budou k vidění, je standing block chop.
Jde v ní o přesekávání stojícího kmene o průměru 30 cm. Simuluje kácení
stromů. Sekery jsou velmi ostré a je-

jich srovnání s žiletkami není vůbec od
věci. Závodník naseká blok nejdříve do
poloviny z jedné strany, poté jej oběhne a doseká ze strany druhé. Jde o disciplínu, při které divákům, a přiznám
se, že i mně, běhá mráz po zádech,“
říká pořadatel akce Libor Zajíček.
Koncert Čechomoru vypukne v 17
hodin. Zábavný program pro děti obstarají Olympijské hry s Asterixem
a Obelixem – děti se ocitnou na olympijských hrách a v netradičních disciplínách budou bojovat o ceny. Pro děti
bude připravena naučná a poznávací expozice Lesů ČR, lesní pedagogika, dílničky, soutěže, atrakce, dřevěné
kostkoviště. Akci stylově doplní starodávný jarmark řemesel. Na festivalu
proběhne i dražba sochy Martina Komárka. Výtěžek jako již poněkolikáté
organizátoři předají zdravotně postiženému dítěti z Ústí nad Labem. lz

Chcete hrát americký
fotbal? Pojďte do Blades
Od září až do konce roku pořádá
tým amerického
fotbalu SC Blades
nábor hráčů.
Každý muž starší
šestnácti let může
v září každou neděli mezi 17. a 19.
hodinou přijít do
ZŠ Nová a od října
do prosince mezi 19. a 21. hodinou do haly Severotuk na Střekově. S sebou si vezměte sportovní
oblečení. Pokud chcete začít, tak je toto období
nejvhodnější. Čím dříve zájemci přijdou, tím
lépe budou připraveni na utkání příští sezony.
Kontakt: coach@scblades.cz.
Blades se 27. září od 10:00 představí i na domácím hřišti v Olšinkách na turnaji North Cup.
Petr Gondek, SC Blades

Seriál: Ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví příští rok kulatiny
Na začátku seriálu jsme spolu
skládali střípky nejzajímavější
historie až do roku 1974. Nyní
s procházkou do hlubin historie ústecké knihovny budeme
pokračovat. Nelze všechno
napsat, ale je toho dost, co by
vás mohlo zajímat.
V roce 1975 proběhla první
velká adaptace knihovny už
v její stálé budově ve vile Carla Hermanna Wolfruma v ulici Velká Hradební 49. Provoz
knihovny nebyl přerušen. Čtenáři ji mohli stále navštěvovat. Vzniklo oddělení politické
literatury, studovna s fondem
příručkového charakteru, oddělení časopisů, oddělení speciálních fondů se zařízením
pro sluchátkový poslech (dnešní hudební oddělení) a studovna výtvarného umění.
Dále vycházel jako čtvrtletník Výběr kulturních výročí.
V roce 1976 jej ministerstvo
kultury doporučilo k využití
jako celostátního nástěnkového materiálu ke kulturně

výchovné činnosti v knihovnách. Vychází stále, ale již jen
v elektronické podobě spolu se
zvláštním číslem Kalendária.
V roce 1977 vznikla pobočka
zvukové knihovny pro nevidomé a zrakově postižené, první
v Severočeském kraji.
Prvého dubna 1979 se změnil název z Krajské knihovny Maxima Gorkého na Státní
vědeckou knihovnu Maxima
Gorkého a v červenci téhož
roku knihovna získala právo
na příjem povinného knižního
výtisku. Současně se otevřela pobočka na sídlišti Severní
Terasa. Rok 1981 byl výhodný
pro čtenáře. Knihovna vydala
nový výpůjční řád, jímž zruši-

la vybírání základních čtenářských poplatků. V roce 1983
byla zpracována další studie
přístavby knihovny v zahradě (dnešní přístavba k původní vile Maximce). Začátkem
roku 1989 byla uvolněna část
„zvláštních fondů“ pro využití
v knihovnách a na podzim téhož roku – tedy před 25 lety –
byly zahájeny první výkopové
práce pro přístavbu knihovny
v zahradě. Stavba se protáhla
na sedm let, takže až v pondělí
16. září 1996 začala budova ve
Velké Hradební 45 s půjčovnou
odborné literatury, s velkým
volným výběrem dokumentů
v přízemí, všeobecnou studovnou v prvním patře a malou
přednáškovou místností v druhém patře sloužit veřejnosti.
V září téhož roku se v přístavbě uskutečnila první beseda
pro čtenáře i nečtenáře s názvem Jak se volí americký prezident. Čechoameričan Václav
Panocha seznamoval Ústečany
s americkými volbami. Vstupné

bylo zdarma. Tématem
besed, které následovaly každý měsíc, bylo
cestování (reportéři časopisu Koktejl Tomáš Pigula, Libor Kunte, Tomáš
Petr, Jiří Bálek a další). V červnu roku 1990 skončil ve funkci
ředitele Ladislav Zoubek a ústecké knihovně byla předána
budova bývalého Domu družby
ČSSP, palácová vila postavená
pro rodinu Hanse Weinmanna v letech 1929–1930, ve Vladimirské (nyní Churchillově)
ulici č. 3. V březnu 1996 si ji
prohlédl ministr kultury Pavel
Tigrid s manželkou. opk
Pokračování příště
SOUT Ě Ž
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Odkdy se užívá v názvu
ústecké knihovny slovo vědecká?
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 30. září.
Výherce z minulého čísla: Věra Růžičková

MUDr. Jiří Madar

Lukáš Konečný

Bc. Lenka Jeremová

Jan Čaloun

Ing. Jana Procházková

Vladimír Evan

Jan Dorant
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H a r m o n o g r a m s v o z u o bj e m n éh o o d p a d u
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
25. 9.: Bělehradská (mezi
Hilarovou a Velkou Hradební),
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá,
Důlce, Dvořákova, Elišky
Krásnohorské (mezi Bělehradskou
a Hoření), Horova, Hrnčířská,
Lidické náměstí, Londýnská,
Masarykova (mezi Londýnskou
a Revoluční), Mírové náměstí,
Na Schodech

P o r a d n a o r t o p e d a MUD r . J i ř íh o M a d a r a

Artróza kloubů
a její léčení
Pokračování z minulého čísla
V poslední době, hlavně díky
informacím v médiích, dostávám v ordinaci mnoho dotazů
na nové možnosti léčby
artrózy, především kyčelních
a kolenních kloubů. Pacienti
jsou pod tlakem reklam, které
nejsou úplné a někdy jsou
dokonce nepravdivé.
Od II. stupně artrózy zdravotní pojišťovny částečně hradí i injekční preparáty s kyselinou hyaluronovou, které se
aplikují přímo do kolenního
kloubu. Zde pozor, zdravotní
pojišťovny hradí pouze aplikaci do kolene, a ne třeba do
kyčelního kloubu, ramenního kloubu, hlezna nebo lokte.
I když v těchto kloubech mají
VETERIN Á RN Í p o r a d n a

7. 10.: Do Kopečka, Dykova,
Kubelíkova, Marie Hubnerové,
Matěje Kopeckého, Na Hřebence,
Na Rozhledu, Na Zákrutu,
Novosedlické náměstí, Novoveská,
Stoupačka, Švabinského, U Lesa,
V Třešňové aleji
8. 10.: Kozinova, Kramoly, Na Pile,
Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
Štítného, Třebízského, U Stanice,
Varšavská (mezi Národního odboje
a Žukovovou), Železničářská
9. 10.: Barrandova, Dobrovského,
Karla IV, Kollárova, Máchova,
Kořenského, Myslbekova,
Purkyňova, Puškinova, Riegrova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni
13. 10.: Ke Hradu, Ovčácká cesta,
Sokolská, Tolstého
14. 10.: Březová, Jasanová,
Koperníkova, Litoměřická,
Malířský koutek, Na Čihadle,
Na Zacházce, Průchodní,
Slunečná, Svatojiřská, Topolová,
Tizianova, U Řeky, V Ohybu

15. 10.: Azalková, Doerellova,
Hvozdíková, Jabloňová,
Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky
Kudeříkové, Mečíková, Na
Rybárně, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská
(mezi Slunečnou a Jitřní),
Šeříková, U Lesíka, U Ráje,
Vodárenská, Wagnerova,
Zelené údolí, Zlatá stezka
(mezi Slunečnou a Jitřní)
16. 10.: Broskvoňová, Jasmínová,
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye,
K Srdíčku, Ke Studánce,
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí,
Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
a Karla Maye), Skupova, Šikmá,
U Kapličky, U Potoka, U Točny,
U Viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka
(mezi Jitřní a točnou MHD)
20. 10.: Sebuzín
21. 10.: Církvice
22. 10.: Svádov – levá strana
od Vítězné (včetně)
23. 10.: Svádov – pravá strana

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

tyto preparáty také výborný
účinek. Preparátů s kyselinou
hyaluronovou je na trhu velké množství a mají podobné
účinky a efekty. Rozdíl je v počtu aplikací a ve výši doplatku
pacienta. Za pět aplikací jednoho preparátu je doplatek do
500 Kč, ale pacient musí přijít
do ordinace 5x, nebo jsou jen
jednorázové aplikace, kde je
doplatek mezi 1 200 a 3 500 Kč.
Záleží na marži lékárny – radím pacientům si doplatky
ověřit ve více lékárnách (stále mluvím pouze o kolenním
kloubu).
Posledních několik let se
objevují informace o aplikaci
injekcí z „vlastní krve“. Jejich
účinek je hlavně protizánětlivý a protibolestivý, ale neléčí
příčinu obtíží. Dlouho jsem
tomu nedůvěřoval, ale právě
na základě informací o účinku

od mých pacientů jsem se rozhodl tuto metodu také zavést
na naší klinice TORNERO.
Cena se pohybuje od 3 000 Kč
za jednu injekci a je potřeba
jich absolvovat 3–5. Tedy cena
okolo 15 000 Kč za léčbu, kterou zdravotní pojišťovny vůbec nehradí.
V poslední době je boom
s aplikací kmenových buňek.
Zatím neexistuje klinická
studie, která by prokázala
efekt této léčby. Firem, které tuto léčbu nabízejí, je však
již mnoho. Cena za aplikaci do jednoho kloubu je mezi
35 000 a 40 000 Kč. Ale efekt
vám bohužel nikdo nezaručí. Aplikace se doporučuje
mezi II. a III. stupněm artrózy.
I když mám osobně jednoho
pacienta s dobrým efektem,
tak ji pacientům zatím plošně
nedoporučuji.

Další možností
léčby artrózy jsou
operační výkony.
Jde o artroskopii kloubu s jeho
„vyčistěním“ a nově i aplikaci
ORP kolagenového preparátu
do kloubu. Poslední možností
je náhrada umělým kloubem,
tedy totální endoprotéza.
V posledních letech jsou avizovány nové studie a možnosti
léčby, které předpokládám
budou k využití do pěti let.
Závěrem by chtěl doporučit všem pacientům: Nechte
se řádně vyřešit a možnosti léčby artrózy včetně úhrad
od zdravotních pojišťoven
a doplatků pacientem proberte se zkušenými odborníky.
MUDr. Jiří Madar

Ortopedie – Klinika TORNERO s. r. o.
Rembrandtova 382/6, Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz

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

Náš pes labrador má bouli
uvnitř ucha přes celé ucho.
Pořád klepe hlavou.
Pravděpodobně se jedná
o othematom ucha. Jde o relativně časté onemocnění, kde
za příčinou vzniku se skrývá
mnoho možností – od zánětu
zvukovodu po poranění v křoví
či kousnutí nebo jiné trauma.
Dochází ke zduření na chrupavce ucha, kdy je ušní boltec
na dotek teplý, často bolestivý.
Uvnitř bývá krev nebo serom.
Zduření může postihnout jen
část ucha, ale často se rozšiřuje na celý boltec. Vždy je vhod14

29. 9.: Fabiána Pulíře, Fibichova,
Hradiště, Moskevská, Na
Vyhlídce, Pařížská, Předmostí,
Rooseveltova, Solní stezka,
Stroupežnického, Střelecká,
Špitálské náměstí, U České
besedy, U Chemičky, U Nádraží,
Vaníčkova, Velká Hradební,
Winstona Churchilla, Zámečnická
a celé Hostovice včetně ulic
Hostovické a ulic okolních
30. 9.: Město, ulice od
železničního mostu směrem na
Vaňov a celý Vaňov
1. 10.: Děčínská jen k ulici
K Loděnici, Hviezdoslavova,
Mánesova, Národního odboje,
Rybářská, Varšavská (od
Národního odboje k Mariánskému
mostu), Zeyerova, Žukovova,
K Loděnici
2. 10.: Kamenná, Nová
6. 10.: Bří Mrštíků, Českých
bratří, Jeseninova, Kojetická,
Poděbradova, Poslední cesta,
Rubensova, Škrétova, Truhlářova,
U Krematoria

ná léčba – konzervativní nebo
chirurgická, jelikož bez léčby
dochází často ke komplikacím a končí často deformitou
celého boltce.
Konzervativní léčba nemusí
být vždy 100% úspěšná, jedná
se o punkci zduření a aplikaci
léčiv, která se většinou opakuje. Váš veterinární lékař vám
jistě navrhne nejlepší postup
dle stavu postižení.
Na jaře jsme si pořídili dvě
ovečky, jako „sekačky“ na zahradu, s tím, že skončí v klobásách. Za tuto dobu jsme si

na ně zvykli a dali jim jména
a ponecháme si je na dožití.
Je potřeba nějaké očkování?
Velice častý problém, nikoli
v tom, že si je ponecháte, ale
spíše legislativní. Všechny
ovce a kozy musí být v ČR
registrovány, stejně jako jejich
chovatelé. Tato jehňata byla
jistě odepsána z registru pro
domácí porážku. Veškeré dostupné informace o registraci
chovatele a zvířat najdete na
portále ministerstva zemědělství či Státní veterinární
správy, popřípadě portále
chovatelů ovcí a koz. Ohled-

ně očkování, není
v součastné době
nařízena žádná povinná vakcinace. Vše záleží na
zoohygienických podmínkách
a stavu vašeho chovu. Většinou
se očkuje proti klostridiovým
infekcím, včetně tetanu. Důležité je nezapomenout na pravidelné odčervení – minimálně
2x ročně. 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
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Knihovna půjčuje iPady
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ŽALUZIE

vzpomínka
Dne 29. září 2014 to bude 20 let, co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr a kamarád – pan Milan Daneš.
S láskou vzpomínáme.
Manželka, syn s rodinou a přátelé
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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.

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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ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

Rekonstruujete
byt, stavíte dům
a potřebujete
novou podlahu
nebo dveře?
Navštivte naše
podlahové
studio, kde Vám
nabídneme široký
výběr všech druhů
podlahových
materiálů
a interierových
dveří.

&
DVEŘE
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(ZTP/P), seniorům a odborníkům, lékařům a pedagogům
(před vypůjčením je nutné kontaktovat koordinátory projektu
– veronika@blahomat.cz).
iPad v hudebním oddělení knihovny lze zapůjčit na
14 dnů. iPad je půjčován proti
vratné záloze 1000 Kč. Služba je bezplatná.
Výpůjčky, rezervace
a případné dotazy vyřizuje
Hudební oddělení, Lidová
část – W. Churchilla 3,
e-mail: hudební@svkul.cz;
tel. 475 209 126. op

MC2014115/1

V rámci dobrovolnického projektu Blahomat se začnou od
6. října v Severočeské vědecké
knihovně půjčovat iPady.
Projekt umožnil již desítkám lidí s postižením, odborníkům a speciálním pedagogům
posoudit, jestli je iPad dobrá
vzdělávací pomůcka.
Tablety umožňují díky svému hardwaru, ale i aplikacím
individuální přizpůsobení na
míru konkrétním potřebám.
Pro zdravotně postiženého člověka nikdy nebylo snazší ovládat počítač, neboť se nemusí
přizpůsobovat složitému operačnímu systému, naopak systém se přizpůsobil lidskému
myšlení a intuitivnosti.
Služba je poskytována registrovaným uživatelům a je
určena zdravotně postiženým
nebo rodičům zdravotně postižených dětí (k vypůjčení
stačí předložení průkazu ZTP

NÍ
PODZIMY
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