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REALITNÍ POHOTOVOST
Zatímco jiní inzerují, my skutečně 
prodáváme. Vyzkoušejte nás.

tel.: 605 254 384
www.sarto.cz

člen Asociace 
realitních kanceláří ČR
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Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř
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Edita
Vopatová

Lezení je můj 
životní styl
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K lékaři vás Acme odveze levněji než taxi
Jste nemocní a máte problém 
se dostat k lékaři nebo na re-
habilitaci? V Ústí nad Labem 
vás tam může dopravit Acme, 
agentura poskytující kom-
plexní domácí péči. 

Acme nabízí přepravu 
nemocných všech věko-
vých skupin a nejrůzněj-
ších typů onemocnění. 
„Nepřevážíme jen ležící 
pacienty, kteří potřebují 
sanitku. Tuto službu jsme 
zavedli na základě poža-
davků našich klientů,“ 
říká Štěpánka Tomsová 
ze společnosti Acme. Ta 
funguje v Ústí a okolí již 
patnáctým rokem a k dis-
pozici má dva speciální 

vozy. „Náš řidič pacienta vy-
zvedne doma, odveze k lékaři 
a doprovodí ho do čekárny. Po 
vyšetření ho zase odveze zpět 
domů. Cestou také může vy-

zvednout léky v lékárně,“ do-
dala Štěpánka Tomsová. 

Dopravu k lékaři si pacient 
musí zaplatit. Podle toho, kde 
na Ústecku bydlí, se cena po-

hybuje od 60 do 80 
korun. Odvoz k léka-
ři si pacienti mohou 
objednat telefonem 
ve všedních dnech 
na číslech 475216331 
nebo 475216582; 
o víkendech 
a svátcích na 
774410715. 

Nově je 
každá 11. 
jízda zdar-
ma. 

 pr 

Kontakt:
ACME
telefon: 475 216 331, 475 216 582
mobil: 774 410 715
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz

Ceny jsou 
určovány 
dle zón 
na mapě:

60 Kč

70 Kč

80 Kč

Severní
Terasa

Ústí nad 
Labem

Krásné
Březno

Klíše

Chuderov

Božtěšice

Žežice

Neštěmice

Předlice

Hostovice

Újezd

Podlešín

Kojetice

Střekov

Všebořice

Střížovice

Hrbovice

d o p r a v a  p r o  K l i e n t y  a C M e

Galerie OkO 
do 15/12 leO SymOn

Galerie emila Filly
12/11–11/12 TO Snad ani nemůže býT pravda

COlleGium bOhemiCum, reSTauraCe u vlka
21/11 19:00 ÚSTí beaTS 8

dOma muSiC pub
22/11  riChard SCheuFler
6/12  STOleTá diSkOTéka
13/12  kruCipüSk
20/12  udG

dům kulTury 
20/11 8:30 malOSTranSká zimní pOhádka
21/11 8:30 malOSTranSká zimní pOhádka
13/12  vánOční beneFiční kOnCerT 

The bOOm S OrCheSTrem

nárOdní dům 
12/11 19:30 neřež
15/11 20:30 reTrOdiSkOTéka
14/11 19:30 JablkOň
19/11 19:00 dixie FeSTival

10/12 19:00 laCO deCzi & Celula new yOrk

viii. ÚSTeCká FOrbína 
23/11 19:30 Filumen a marTuranO
24/11  zdeněk izer
30/11  GalakOnCerT k zaháJení 

advenTníhO čaSu
9/12  ChanTal pOullain
18. 12.  vánOční SalOn Fešáků 

a JeJiCh hOSTů

Skanzen zubrniCe
13. a 14/12 vánOCe ve Skanzenu

SeverOčeSká vědeCká knihOvna
výSTavy 
15/10–11/11 bOTaniCká zahrada v TrOJi 

Očima amaTérů (V. Hradební 49)
do 17/11 pOhlazení pO duši / W. Ch. 3
akCe 
8/10 17:00 GrónSkO Očima i ušima

činOherák ÚSTí – hraničář
12/11 18:00 mOnGOlSkO, země 

činGiSChána / přednáška
13/11 17:00 my prO vOdiCí pSy, vOdiCí 

peJSCi prO náS / koncert
14/11 18:00 SameTOvý praCh: Nauzea 

Orchestra a Hudba Praha / koncert
16/11 19:30 vaneSSa emde: O mrTvýCh 

pTáCíCh / Festival Sudety
17/11 19:30 živOT pOdle váClava havla
18/11 19:30 hlaS SrdCe 
20/11 19:30 zkrOCení zlé ženy
23/11 10.30 miChalOvi mazlíčCi / pro děti
26/11 19:30 hlaS SrdCe

SeverOčeSké divadlO 
14/11 19:00 někdO TO rád...
15/11 19:00 láSka
19/11 18:00 virTuOSi per muSiCa: 

Koncert k zahájení 47. ročníku
21/11 18:00 virTuOSi per muSiCa
22/11 19:00 prOrOCTví a dCery / balet
23/11 15:00 J. uhlíř: hOdina zpívání 

ve zvěřinCi
24/11 9:00 J. uhlíř: hOdina zpívání, 

zkOušení škOlní
24/11 10:30 J. uhlíř: hOdina zpívání, 

zkOušení škOlní
24/11 19:00 Jakub a JehO pán
25/11 19:00 hraběnka mariCa
26/11 10:00 hObiT / školní představení
26/11 19:00 Generálka
27/11 19:00 pOpraSk na laGuně
30/11 19:00 vzTahy na ÚrOvni

muzeum 
akCe
12/11 19:00 vzpOmínka na karla kryla 

koncert
14/11 18:00 eva randOvá a hOSTé
15/11 11:00 a 14:00   meOpTa 80 

komentovaná prohlídka
15/11 10:00 a 13:00   děTi ChySTaJí vánOCe
16/11 15:00 Jak Se žilO za huSáka 

komentovaná prohlídka
18/11 17:00 záChranné arCheOlOGiCké 

výzkumy
20/11 16:00 muzeum čTe děTem
20/11 19:00 JazzOvý večer v muzeu
22/11 10:00–15:00   mOdelářSká SOuTěž
24/11 18:00 kOnCerT SbOrů pF uJep
26/11 19:00 muSiCa bOhemiCa 

a žáCi zuš randOvé

29/11 9:00–17:00   advenTní Trhy v muzeu
výSTavy
do 22/11 kdO Si hraJe, nezlObí 
do 30/11 SkeJTOvé FOTOGraFie
do 30/11 expOnáT měSíCe liSTOpadu
do 19/12 meOpTa 80
do 8/2  zdeněk urban, 

Obrázky ze živOTa
do 1/3  Jak Se žilO za huSáka
27/11–19/12 nám narOdil Se
27/11–19/12 beTlémy

klub SeniOrů elixír
18/11 14:00 přednáška amerika 

pOhledem SeniOra

mumie
12/11 21:00 Suzie STapleTOn a kalle  

dvojkoncert v baru
13/11 21:00 hOupaCí kOně, 

prOJekCe nOvéhO klipu
14/11 22.00 eSSenTila mix vOl. 36., párTy
17/11 20:00 O kOníCh a lideCh
18/11 20:00 kinO auSSiG: pOSlední dny 

SOphie SChOllOvé
21/11 22:00 max v mumii, mumie v maxu
22/11 21:00 max mumie FeST
24/11 20:00 mami!
26/11 21:00 div i ded / koncert
28/11 22:00 mumie, OSm leT, párTy v baru
29/11 21:00 mumie, OSm leT, u náS 

v Garáži / koncert

pivniCe mOTOareál ChabařOviCe
15/11  ukOnčení mOTOSezOny 
22/11  SeTkání muzikanTů 
23/11  nedělní burza 
29/11  pOrTraiT v pivniCi 13 
20/12  mOnOkl v pivniCi 13 
21/12  nedělní burza 
27/12  SeTkání muzikanTů

FeSTival SudeTy 2014
10/11 16:00 z TOTaliTy dO SvObOdy
13/11 18:00 případ marihuana
14/11 18:00 SameTOvý prah
15/11 19:00 na Tři akOrdy 

koncert v undergroundové Hospodě 
Pod Kaštany ve Skoroticích

17/11  prOCházka pO 
vyuhlenýCh ObCíCh

17/11  živOT pOdle váClava havla 
2. svět. premiéra filmu v Hraničáři

Tip Hynka Vernera
Blíží se před-
vánoční čas 
a s ním také 
spousta zají-
mavých akcí. 
Moc rád bych 
vás na některé 
z nich pozval.

Již 24 let pa-
tří k ústeckému adventu Vánoč-
ní benefiční koncert The Boom 
s orchestrem. Písně The Beatles 
v originálních aranžích a hosty 
Michala Prokopa, Luboše Andrš-
ta a skupinu Bonifanti si budete 
moci poslechnout 13. 12. 2014 
v ústeckém Domě kultury ve 
velkém sále. Koncert navíc opět 
pomůže Onkologickému cent-
ru Masarykovy nemocnice. Ve 
stejný den se již několik let dělí 
The Boom o ústecké publikum 
se skupinou Krucipüsk. Ti hrají 
v Doma Music Pubu a myslím, 
že i tento koncert patří k pravi-
delným akcím tohoto času před 
vánočkou. 

Poslední mojí pozvánkou je 
koncert Laca Decziho & Celula 
New York, který se uskuteční 
10. 12. v Národním domě. Skvě-
lý jazzový trumpetista se svojí 
skupinou zavítá v závěru evrop-
ského podzimního turné do Ústí 
opět po více než dvou letech. 
V našem městě má tento hu-
dební žánr pevnou základnu fa-
noušků již řadu let a doufám, že 
nejen pro ně bude tento koncert 
zpestřením v čase předvánoční-
ho shonu.

Přeji krásné zážitky a pohodo-
vý advent. 

 Hynek verner, hudebník a promotér
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Kolik peněz utratíte 
za vánoční dárky?

Marie Füsselová 
35 let, team leader 
Ústí nad labem 

Méně, tyto Vánoce dárky 
budu řešit pouze něčím 
malým, aby udělaly radost, 
a raději ušetřím na dovole-
nou na léto, kterou si celá 
naše rodina užije. Preferuji 
na Vánoce dobrou náladu, 
hodně jídla a děti i partnera 
učím skromnosti.

Jana ondriová 
24 let, studentka 
Ústí nad labem

To zatím přesně nevím, 
uvidím, kolik mi zůstane, 
jsem student, ale ráda udě-
lám svým blízkým radost 
nějakou maličkostí.

iva Majeríková 
28 let, konzultant 
Ústí nad labem 

Každým rokem je to víc a víc. 
Letošní maximální hranice 
útraty bude 10 tisíc korun. 

lucie nováková 
30 let, praktická lékařka 
Ústí nad labem 

Asi méně než vloni, jelikož 
jsem na rodičovské dovolené 
a jsem bílé rasy, studovaná 
a pracovala jsem 3 roky, čili 
nemám nárok od státu na 
úlevy a přídavky na děti, 
nájem…

a n K e t a

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, v Pivovarské šenkovně 
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
tiskne Europrint a. s.

redakce: 
Martina Seewaldová 
tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitusti.cz

obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitusti.cz

sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o. 
Masarykova 119 
(vedle fotbal. stadionu) 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz

 
 
 
Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené 
fotografie archiv redakce.

Příští vydání: 10. 12. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 3. 12. 2014

www.facebook.com/zitusti.cz

aby se Česko dostalo na stránky světových deníků, musí se tu dít něco vážně zajímavého 
nebo závažného. Medvědovi malajskému z ústecké zoo se podařilo proniknout na 
stránky prestižního britského deníku daily telegraph a nemusel dělat vůbec nic. Jen byl 
prostě roztomilý, a tak jeho fotku pořízenou fotografem německé tiskové agentury 
vybrali editoři daily telepgraphu do rubriky Fotografie týdne. foto: zooul

Ústecký medvěd se dostal 
na stránky Daily Telegraph

www.kia.com

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

Nová Kia Sportage 
s programem 777 
se zvýhodněním  
až 165 000 Kč

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Spásná viróza

Měla jsem potřebu si doká-
zat, že jsem mladá a v kon-
dici. Taky se hodí zbavit 
se pár nadbytečných kil 
před vánočním nezřízeným 
obžerstvím. A mistr světa 
v boxu Lukáš Konečný ote-
vřel své tréninky veřejnosti, 
tak proč to nezkusit.

Středa: kruhový trénink 
a po hodině totální vyčer-
pání. Hlášku, že dnes nikdo 
nezvrací, protože je trénink 
lehký, nemám sílu komen-
tovat.

Čtvrtek: vstát z nízké 
pohovky je problém, sejít 
schody je problém, vecpat 
se do auta je problém...

Pátek: outfit tepláky 
a crocsy – obléknutí úzkých 
džín je problém, obutí nor-
málních bot je problém, 
k autu nedojdu. Jsem srab. 

Lukáš Konečný říká, že 
netrénované tělo bolí a tré-
novat se musí častěji – ide-
álně alespoň třikrát týdně. 
Podruhé a potřetí to bude 
ještě bolet. Počtvrté je to 
nejhorší. Hrklo ve mně.

Před druhým tréninkem 
mě zachránila viróza.

Užijte si podzim bez virů. 
 
Martina seewaldová
šéfredaktorka
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Projekty na ochranu 
dětí před kriminalitou
Ústí nad labem – Šikana, kouře-
ní, užívání drog a alkoholu, 
krádeže a další jsou jevy, které 
se objevují i mezi dětmi. Právě 
proto uvolnilo město více než 
300 tisíc korun, za které školy 
a školky připraví projekty, jež 
chtějí nežádoucí jevy mezi 
dětmi snížit. Základní škola ve 
Vojnovičově ulici si například 
připravila třídenní výjezd, 
během kterého se děti budou 
učit rozhodovat se v různých 
tísnivých situacích. Základní 
škola na Hlavní si zase pozvala 
hudebníka Radoslava Gipsyho 
Bangu, aby s dětmi mluvil o zá-
vislostech a dalším rizikovém 
chování.  vk

Hlasujte v anketě 
Dopravce roku 
Ústí nad labem – Už jen několik 
dní zbývá do ukončení hlaso-
vání v dalším ročníku krajské 
ankety Dopravce roku. vyjádřit 
svůj názor na kvalitu jednotli-
vých přepravců, kteří zajiš-
ťují autobusovou a vlakovou 
dopravu pro Ústecký kraj, mají 
lidé čas už jen do 15. listopadu. 
Hlasovat je možné elektronic-
ky na www.dopravceroku.cz 
nebo zasláním anketního líst-
ku na adresu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.  vk

Nové autobusy pro Ústecko se už vyrábějí
Ústecko – Tři desítky nových autobusů vyjedou 
od Nového roku na trasy mezi obcemi a městy 
v okresech Ústí nad Labem, Teplice a Děčín. 
Nechávají je vyrábět dva z dopravců, kteří zajiš-
ťují spojení pro Ústecký kraj. Kraj má totiž pro 
firmy, které si na zajištění autobusové dopravy 
objednává, přísné podmínky ohledně kvality 
a stáří vozů. Průběh výroby nových vozidel 
proto kontrolují i politici z vedení Ústeckého 

kraje. „Návštěvou výrobců autobusů prověřuje-
me způsob zadání výroby jednotlivými doprav-
ci, ověřujeme splnění zadávacích podmínek 
objednatele v praxi a ujišťujeme se, že vozidla 
budou připravena k nasazení do provozu včas 
od začátku roku 2015,“ vysvětlil krajský radní 
pro dopravu Jaroslav Komínek. Nově vyráběné 
autobusy mají mít největší kapacitu, a budou 
proto jezdit na páteřních linkách.  vk

Ústecká poliklinika 
má unikátní mamograf
Ústí nad labem – Největší akredito-
vané mamodiagnostické scree-
ningové centrum v Česku, 
které provozuje Ústecká po-
liklinika, má k dispozici nový 
unikátní digitální mamograf 
pro vyšetření prsu řadící toto 
centrum mezi nejlépe vybave-
ná pracoviště Evropy. Přístroj 
pořízený za 3,9 milionu korun 
dokáže při významně snížené 
dávce záření generovat větší 
kvalitu snímků, která lékařům 
usnadňuje diagnostiku prsních 
nádorů.

„Obrovskou výhodou tohoto 
typu mamografu je jeho velká 
rychlost, při zachování vyso-
ké kvality pořízených sním-
ků. V plném provozu budeme 
schopni vyšetřit až 15 žen za 
hodinu,“ řekl ředitel poliklini-

ky Jiří Madar. Jen v minulém 
roce přitom Ústecká poliklini-
ka vyšetřila téměř 32 tisíc žen. 
Slavnostní uvedení přístroje do 
provozu zpestřilo vystoupení 
chlumeckého dětského sboru 
Koťata a zpěváka Davida Deyla 
(na snímku s Jiřím Madarem). 
Společně zazpívali mimo jiné 
i hymnu Avon pochodu proti 
rakovině prsu Budu tu stát.  zu
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Do nemocnice 
na výstavu
Bukov – Do nemocnice se 
nemusí chodit jen kvůli ne-
mocem, ale ve výjimečných 
případech také za pozná-
ním. Takovým případem je 
ústecká nemocnice, která 
v atriu uspořádala výsta-
vu ke 120. výročí svého 
založení. Jsou na ní k vidění 
historické fotografie, které 
mapují historii nemocnice 
po dvacetiletých obdobích. 
Výstava potrvá až do konce 
letošního roku.  vk

p o z v Á n K a

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

&
DVEŘE

kopu za tým,
za míň, zatím!

www.forumprorodinu.cz

„Ženy v ČR vydělávají
v průměru o 22 % méně než muži!“

•	 V odvětvích,	kde	dominují	ženy,	jsou	platy	nižší	
než	tam,	kde	převládají	muži.

•	Muži	a ženy	leckdy	nejsou	platově	ohodnocováni/
ohodnocovány	stejně,	ačkoli	vykonávají	stejnou	
nebo	rovnocennou	práci.

•	 Fyzická	práce,	kterou	obvykle	vykonávají	muži,	
je	běžně	placena	lépe	než	fyzická	práce,	kterou	
zastávají	ženy.

Více	o platové	nerovnosti	a rovných	příležitostnostech:

Festival Sudety 
v plném proudu
Ústí nad labem – Už pošesté se 
v Ústí koná festival divadla, 
hudby a výtvarného umě-
ní Sudety. V jeho rámci se 
můžete 15. listopadu vydat 
třeba do skorotického hos-
tince U Kaštanu na koncert 
undergroundových kapel nebo 
o den později do Hraničá-
ře na představení Divadla 
X10 O mrtvých ptácích. Na 
17. listopadu má festival na 
programu turistickou výpravu 
po zaniklých obcích a večer 
uvedení nového filmu Andrey 
Sedláčkové Život podle Václa-
va Havla.  vk

Univerzita nového rektora nezvolila
Klíše – Nového rektora nezvolil 
akademický senát ústecké Uni-
verzity Jana Evangelisty Purky-
ně. Ani jeden ze čtyř kandidátů 
nezískal dostatek hlasů.

Do posledního kola volby po-
stoupili dosavadní rektor René 
Wokoun a děkan Fakulty umě-
ní a designu UJEP Michal Ko-
leček. Nikdo z nich však nedo-
stal potřebnou většinu aspoň 
21 hlasů.

Volba rektora pro období od 
1. března 2015 do 28. února 

2019 se tak uskuteční od za-
čátku znovu. „Akademický se-
nát UJEP musí bez zbytečného 
odkladu vyhlásit nové volby,“ 
řekla mluvčí UJEP Jana Šiková.

O post rektora se ucháze-

li čtyři kandidáti. Vyjma Wo-
kouna a Kolečka ještě vedoucí 
katedry geografie Martin Balej 
a František Holešovský.

Na osmi fakultách UJEP stu-
duje 10 960 studentů.  zu

Jan kopka 1992–1995
vlastimil novobilský 1995–2001
zdeněk havel 2001–2007
iva ritschelová 2007–2011
rené wokoun 2011–2015
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V nemocnici mají 
novou kliniku
Bukov – Ústecká Masarykova 
nemocnice a Fakulta zdravot-
nických studií UJEP společně 
otevřely Kliniku anesteziolo-
gie, perioperační a intenzivní 
medicíny. Klinika vznikla 
transformací Oddělení inten-
zivní medicíny, sídlí na Bukově 
v budově A a nepřetržitě 
zajišťuje anesteziologickou 
službu pro všechna oddělení 
ústecké nemocnice, příjem 
kriticky nemocných nebo 
ambulanci bolesti, funguje tu 
také  jednotka intenzivní péče 
a další služby.  vk

Stavba nového hřiště 
v Mojžíři jde do finále
Mojžíř – V ústecké části Moj-
žíř finišuje stavba nového 
hřiště. Buduje se v areálu 
tamního fotbalového sta-
dionu a půjde o tréninkové 
hřiště pro děti. Peníze na 
výstavbu poskytl Fond Ústec-
kého kraje, ústecký magis-
trát a také městský obvod 
Neštěmice. Hotovo by mělo 
být do konce listopadu.  vk

Nejbezpečnější dopravní provoz je v Ústí 
Ústí nad labem – V prvním pololetí letošního roku 
se nejbezpečněji jezdilo v Ústí nad Labem. 
Vyplývá to z Indexu bezpečnosti, který si na 
základě policejních statistik vytváří Česká po-
jišťovna. Pojišťovna pomocí indexu už po deset 
let sleduje bezpečnost na silnicích 13 kraj-
ských a 59 okresních měst.

Ústí nad Labem se v minulých letech pohy-
bovalo kolem desátého místa. Ještě v druhé 
polovině loňského roku bylo deváté. Za výbor-
ným umístěním je mimořádně nízká nehodo-
vost. V prvním pololetí totiž v Ústí došlo pouze 
ke třem vážným nehodám, při nichž nikdo ne-
přišel o život.  vk

Gymnázium Jateční 
vyhrálo soutěž Dobrá škola
Klíše – Cenu v podobě rukou 
držících Rubikovu kostku a šek 
na milion korun získalo ústec-
ké gymnázium v Jateční ulici 
za prvenství v dalším ročníku 
soutěže Dobrá škola. Tu pořádá 
Ústecký kraj pro střední školy, 
které zřizuje. Soutěž spočívá ve 
sbírání bodů za různé aktivity 
školy a jejích žáků, jako je 
například účast a úspěšnost 
ve vědomostních soutěžích, 
spolupráce s vysokými školami 

a zaměstnavateli, za vydávání 
školního časopisu nebo jiných 
tiskovin, za pořádání kurzů 
a samozřejmě taky za výsledky 
ve vzdělávání. Mezi desítkou 
nejlépe hodnocených škol byla 
na třetím místě střední prů-
myslová škola v Resslově ulici, 
která za svůj úspěch získala 
půl milionu korun. Čtvrt mili-
onu si za desáté místo odnesla 
Střední škola obchodu, řemesel 
a služeb v Keplerově ulici.  vk

V Ústí se mohou objevit šachové stolky
Ústí nad labem – Dát si v parku pod 
širým nebem partičku šachu 
na stylovém šachovém stolku? 
Již brzy se tato příjemná před-
stava v Ústí stane realitou. 

Ústečanům tuto možnost 
nabídne další etapa spoluprá-
ce ústeckého aktivisty Václava 
Pištory s pražským kavárníkem 
Ondřejem Kobzou. Dvojice stojí 
například za instalací úspěšné-
ho projektu Piana na ulici ve 
vestibulu vlakového nádraží.

„Piano budu v nejbližších 
dnech na zimu sklízet, na jaře 
se v Ústí opět objeví, tentokrát 
možná na jiném místě, než 
jsou lidé zvyklí. Další projekt, 
který chci na jaře 2015 do Ústí 

přinést, jsou Šachy na ulici, 
které Ondřej Kobza již rozjel 
v Praze,“ řekl Václav Pištora.

Projekt spočívá v umístění 
originálních stolků se šachov-
nicí a sezením pro hráče do ve-

řejného prostoru. „Jako vhodné 
místo pro šachový stolek vidím 
například park na Severní Te-
rase nebo travnaté plochy na 
Lidickém náměstí,“ upřesnil 
Pištora s tím, že šachové figur-
ky si budou lidé nosit svoje.

„Plánuji v Ústí umístit stej-
nou šachovou sadu, která nyní 
stojí na náměstí Míru v Praze – 
stůl i dvě křesla tesal kameník, 
takže je nábytek odolný vůči 
nepříznivému počasí i van-
dalství. Tato sada stojí 16 000 
korun, peníze chci vybrat od 
ústeckých firem a veřejnosti,“ 
uzavřel Pištora.

Dárci se mohou ozvat e-mailem 
na pistoravaclav@seznam.cz.  zu

Hasiči dostali medaile za službu
Ústí nad labem – Na státní svátek 
28. října neuděluje vyzname-
nání jen prezident. Služební 
medaile u příležitosti Dne 
vzniku samostatného Česko-
slovenska tradičně rozdává 
také generální ředitel Hasič-
ského záchranného sboru. 
Letos Drahoslav Ryba ocenil 
také celou řadu Severočechů, 
mezi nimi i osm hasičů z ústec-
kého územního odboru. Jsou 
to ppor. Martin Jánošík, ppor. 
Ing. Stanislav Kalauz, nprap. 
Petr Křemen, nprap. Petr Huk,   

ppor. Eduard Křepel, DiS., 
nprap. Petr Kuchynka, nprap. 
Milan Vojtěch a pprap. Pavel 
Žák.  vk

Cenu českých knihovníků získal Ivo Brožek
Ústí nad labem – Ředitel Vědecké 
knihovny ústecké univerzi-
ty Ivo Brožek obdržel Cenu 
českých knihovníků 2014 za 
celoživotní přínos českému 
knihovnictví a podporu Svazu 
knihovníků a informačních 
pracovníků. Pod jeho vedením 
byla také Vědecká knihovna 
UJEP oceněna Knihovnou roku 
2013 v kategorii významný 
počin v oblasti poskytování 
veřejných knihovnických 
a informačních služeb za slou-
čení fakultních knihoven do 
efektivního celku v moderně 
koncipované budově knihovny.

Brožek se zabývá řízením 
knihoven, získáváním a zpraco-
váním knihovních fondů, elekt-
ronickými informačními zdroji 
a vzděláváním uživatelů.  zu

Jak se žilo 
za Husáka
Ústí nad labem – K 25. výročí od 
sametové revoluce připravi-
lo ústecké muzeum výstavu 
s výmluvným názvem Jak se 
žilo za Husáka. Můžete si 
na ní připomenout každo-
denní život za normalizace 
i politické pozadí tohoto 
období. Výstava začíná 12. 
listopadu a končí 1. března. 
V neděli 16. listopadu od 
15 hodin si výstavu můžete 
projít spolu s jejím kuráto-
rem, historikem Tomášem 
Vokurkou.  vk

K   v Ý r o Č í

PhDr. Ivo Brožek se narodil 7. 1. 1951. V roce 1974 absolvoval obor vědecké informace 
a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974–1977 
byl zaměstnán v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu 
národního zdraví v Ústí nad Labem. V roce 1984 nastoupil na místo vedoucího knihovny 
pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde působil do roku 2012. Následně byl 
jmenován ředitelem nově vzniklé Vědecké knihovny UJEP.
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PlAneo elektro, skorotická 2a/784, na rondelu,
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tel.: 475 208 753, mob.: 724 323 011, usti@planeo.cz, www.planeo.cz

už 27.11 od 9:00 

I N Z E R C E

Chlumec zatím 
bez nového vedení
Chlumec – Problémy mají po volbách v Chlum-
ci. Dva hlavní rivalové,  NEZÁVISLÍ a ANO-
-Chlumecká alternativa, získali ve volbách 
shodně šest zastupitelských křesel. Zatím 
se ale ani jednomu z uskupení nepodařilo 
sehnat do koalice dostatek zastupitelů 
z dalších šesti stran, které jsou v chlumec-
kém zastupitelstvu zastoupeny. Navíc lídr 
ČSSD Marián Melichar podal stížnost na 
průběh voleb, a tím oddálil svolání ustavují-
cího zastupitelstva.  vk

V Trmicích a Chabařovicích mají staronové starosty 
trmice/Chabařovice – Zatímco na ústeckých 
radnicích se po volbách přehnal úplný 
uragán změn, v Chabařovicích a Trmi-
cích mají stále stejné starosty. 

V Trmicích byla jednomyslně zvolena 
dosavadní starostka Jana Oubrechtová, 
která kandidovala za Starosty a nezá-
vislé. Beze změny zůstala i funkce mís-
tostarosty, je jím opět Michal Žalud ze 
Strany Zdraví Sportu Prosperity. 

Stejného starostu mají i v Chabařovi-
cích. Zastupitelstvo těsně zvolilo Josefa 

Kusebaucha ze strany SNK-Evropští de-
mokraté. Neuvolněným místostarostou 
byl zvolen Petr Kříž z KSČM.  zu

Ústecká a saská policie budou 
mít společný protidrogový tým 
Ústecko – Na začátku příštího roku má začít fungovat společný speci-
ální tým českých a německých policistů, který se zaměří především 
na drogovou problematiku. Půjde konkrétně o pervitin, v Německu 
známý jako crystal, který se vaří v českém pohraničí a ve velkém 
pašuje k německým sousedům. Česko-saský tým pro potírání 
přeshraničního obchodu s drogami bude mít zázemí v pohraniční 
obci Petrovice na Ústecku v budovách společného centra severo-
českých a saských policistů a celníků. Česká a saská policie má do 
budoucna v plánu posílit ještě vzájemnou spolupráci jednotlivých 
kriminálních oddělení na severu Čech a v Sasku.  vk, čro sever

Radnice v Ústí povedou lidé z ANO 2011 a PRO! Ústí
Ústí nad labem – Výsledky 
komunálních voleb pořádně 
zahýbaly obsazením ústec-
kých radnic. Velké tradiční 
strany, občanští a sociální 
demokraté, které se dosud 
ve vládě nad městem střídaly 
nebo dělily, jsou prakticky ze 
hry. Vedení všech radnic i ma-
gistrátu jsou v rukou koalice 
hnutí ANO 2011 a PRO! Ústí. 

Centrální ústecký obvod 
povede Kamil Hýbner z ANO 
2011, místostarostou se stal 
Karel Karika z PRO! Ústí. Ob-
dobná situace je po ustavují-

cím zasedání nového zastu-
pitelstva také na střekovské 
radnici. I tady usedne do 
křesla starosty kandidát ANO 
2011. Jde o Miroslava Štrá-
chala, kterému místostaros-
tu bude dělat Jiří Němeček 
z PRO! Ústí. Starostovské 
křeslo na Severní Terase má 
podle dohod získat Pavel Du-
fek a v Neštěmicích Yveta 
Tomková – oba z ANO 2011 .

O tom, jaké bude složení ve-
dení magistrátu, sepsala obě 
hnutí ANO 2011 a PRO! Ústí 
ještě před ustavujícím zastu-

pitelstvem 10. listopadu koa-
liční smlouvu. V ní se dohod-
la, že primátorem se stane 
Josef Zikmund z ANO a jeho 
prvním náměstek Martin Hau-
senblas z PRO! Ústí. Dalšími 
dvěma náměstky, kteří bu-
dou pro svou funkci uvolněni, 
se stane Martin Mata z ANO 
a Jana Bohuňková z PRO! Ústí. 
S primátorem a náměstky 
bude radu města tvořit ještě 
pětice neuvolněných radních: 
David Daduč PRO! Ústí, Pa-
vel Štěpař ANO 2011, Jaroslav 
Achab Haidler PRO! Ústí, Mi-

lan Krejčí ANO 2011 a Yveta 
Tomková ANO 2011. 

Do konstruktivní opozi-
ce míří hnutí Ústecké fórum 
občanů, které koalici ANO 
a PRO! Ústí nepodpoří. Pova-
žuje ji za nestabilní a nikdo 
ze zástupců koaličních stran 
s UFO ani nejednal. Podle 
předsedy hnutí Jiřího Madara 
ale zastupitelé UFO určitě bu-
dou hlasovat pro návrhy dob-
ré pro občany města a v rámci 
svých priorit se chtějí věno-
vat zejména koncepci sportu 
v Ústí.  vk

Na Střekově se opravuje vodovod 
střekov – Neuvěřitelných 107 a 109 let je kanalizaci a vodovodu 
na ústeckém Střekově, do jejichž rekonstrukce pouští Seve-
ročeská vodárenská společnost. Obě zařízení obsluhují domy 
v ulicích Třebízského a Střekovské nábřeží. První fáze jejich 
opravy už probíhá a skončí na konci listopadu. Další fáze začne 
v závislosti na počasí někdy v polovině února a skončit by měla 
v květnu příštího roku.  vk

Josef zikmund 
primátor

Martin Hausenblas 
náměstek primátora

Kamil Hýbner
město

Jana oubrechtová Josef Kusebauch

Miroslav Štráchal
střekov

yveta tomková
neštěmice

pavel dufek
severní terasa
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I N Z E R C E

AGC obhájila titul v anketě firem podporujících zdraví zaměstnanců
Teplická společnost AGC Flat 
Glass Czech již počtvrté obhájila 
titul Podnik podporující zdraví. 
Soutěž oceňuje firmy, které pří-
kladně pečují a podporují zdraví 
svých zaměstnanců. Výsledky 
desátého ročníku soutěže, kte-
rou organizuje Státní zdravotní 
ústav s podporou ministerstva 
zdravotnictví, vyhlásili organi-
zátoři v úterý v Praze. 

„Jsme si vědomi, že zdraví 
našich zaměstnanců je jed-
nou z nejdůležitějších hodnot, 
o kterou je třeba dlouhodobě 
pečovat. Také proto v našem 
programu péče o zaměstnance 
zaujímá velmi důležité místo. 
Tuto oblast budeme i do bu-

doucna dál rozvíjet,“ uvedl Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech. 

AGC Flat Glass Czech posky-
tuje zaměstnancům mnohé 
nadstandardní zdravotní služ-
by. Jde například o speciálně 
nastavené preventivní lékař-
ské prohlídky pro zaměstnance 
pracující v rizicích tepelné či 

jiné zátěže. „Ty probíhají v nad-
standardním rozsahu v nestát-
ním lékařském zařízení Klinika 
CLT. Dále jde o lázeňskou péči, 
lékařské screeningy v případě 
zdravotních problémů a další 
aktivity. V naprosté většině pří-
padů jsou plně hrazeny společ-
ností, protože jsou zajišťovány 
špičkovými odborníky Kliniky 
Císařské lázně Teplice,“ doplnil 
Libor Sehnal.

Nejvyšší ocenění, titul Pod-
nik podporující zdraví 3. stup-
ně, získala na další tři roky 
společnost AGC Flat Glass 
Czech s několika dalšími vý-
znamnými firmami působící-
mi v České republice, jako na-

příklad ExxonMobil, Siemens, 
Pražská energetika nebo Linet. 
Teplická sklárna titul získala 
již v letech 2005, 2008 a 2011. 
Kritériem pro hodnocení firem 
je metodika Quality Criteria 
of Workplace Health Promoti-
on Evropské sítě pro podporu 
zdraví na pracovišti.  mj

Na severu přibývají chudí zaměstnaní
Za hranicí chudoby nežijí na 
severu Čech už jen lidé bez 
práce. V ubytovnách přibývá 
lidí, kteří svým vzděláním 
i profesí patří do střední třídy. 
Platy na severu Čech jsou 
totiž velmi nízké a mnoho 
lidí prostě nemá na to, aby si 
našetřilo na horší časy. Pokud 
je pak postihne nějaká životní 
katastrofa jako nemoc, ztráta 
partnera a podobně, rychle se 

ocitnou v zoufalé situaci. Pro-
blém mnohých lidí zvyklých 
celý život se starat o sebe je, 
že se za svou nouzi stydí a ne-
chtějí zažádat stát o pomoc 
a zařadit se mezi lidi závislé 
na dávkách.

„Představte si, že člověk má 
někam přijít a vyprávět svůj 
příběh, kolik bere peněz, co se 
děje doma, proč na to nemá. 
Cítí se pak většinou méněcen-

ný, zoufalý, že se dostal do ta-
kové situace, protože větši-
nou si tito lidé pomohli sami,“ 
vysvětluje Tereza Hajdúová 
z Člověka v tísni, která pracuje 
v ústeckých Předlicích. Podle 
pracovníků humanitárních or-
ganizací je proto velmi těžké 
určit, kolik pracujících žijících 
v chudobě je. Jejich počet ale 
určitě nebude zanedbatelný. 

 vk, čro sever

Společnost AGC Flat Glass Czech se 
letos také dostala například mezi pět 
nejlepších zaměstnavatelů v soutěži 
Sodexo Zaměstnavatel roku. Firma vede 
i žebříček Czech TOP 100 v Ústeckém 
kraji a v roce 2012 obsadila šesté místo 
v anketě společenské odpovědnosti.

a G C

Nový investor
Noví investoři by se mohli 
podle společnosti CBRE ob-
jevit v okolí Ústí nad Labem. 
Vzniknout má až 300 pracov-
ních míst. Třeba high-tech 
opravárenská společnost 
Regenersis v CTParku mezi 
Teplicemi a Ústím zaměstná 
až stovku lidí.  vk
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Edita Vopatová: Lezení je  můj životní styl

S lezením po skalách sice 
zkušenosti nemám, ale řek-
la bych, že je to docela tvrdý 
sport. Vy ovšem působíte ve-
lice křehkým dojmem. Jak jste 
se vlastně k lezení dostala? 
Přivedli mě k tomu rodiče. 
Oba jsou taky lezci, jezdili do 
Tiských stěn a právě tam mě 
učili lézt. Dokonce si v Tisé, 
když jsem byla malá, koupili 
dům s restaurací. Takže od té 
doby žiju napůl mezi Ústím 
a Tisou.

Tisá se lezci jenom hemží, 
řekla bych, že většina leze jen 
pro potěšení. Vy se ale účast-
níte také lezeckých soutěží, 
a to velice úspěšně. Kudy 
vedla vaše cesta k soutěžní-
mu lezení? 
Začalo to ve 12 letech, kdy 
mě táta přihlásil na můj první 
závod, který se konal v Bělí 
u Děčína. Říkala jsem si, že to 
zkusím, a nakonec jsem byla 
třetí. Dostala jsem medaili 
a byla jsem z ní hrozně nadše-
ná a chtěla jsem další. To mě 
namotivovalo a začala jsem 
pořádně trénovat. Úplně mi to 
změnilo život. Lezení se stalo 
doslova mým životním stylem. 
Do té doby jsem svůj čas 
dělila mezi víc různých sportů.  
Dělala jsem taky gymnastiku, 
atletiku, lyžování, snowboar-
ding. Naši mě vždycky vedli ke 
všestrannosti, ale nakonec mě 
lezení nadchlo úplně nejvíc. 
I proto, že jsem věděla, že 
v něm můžu být úspěšná. 

A to vážně jste. Pochlubte se. 
Nejprve jsem sbírala úspěchy 

na dětských závodech. Něko-
likrát za sebou, už ani nevím 
kolikrát (smích), se mi poda-
řilo získat zlatou medaili na 
MČR. Od 16 let jsem už mohla 
startovat i na dospěláckých 
soutěžích, a to jsem tehdy 
hned napoprvé skončila na 
mistrovství republiky druhá. 
Od té doby se mi republikové 
mistrovství podařilo vyhrát 
dokonce třikrát. Mezitím jsem 
se úspěšně účastnila ještě 
dalších závodů, jako je Český 
pohár a podobně. Vloni jsem 
také zkusila mistrovství světa, 
kde jsem skončila třicátá. 

A v čem vlastně takové závo-
dy lezců spočívají? 
Závodí se ve dvou kategoriích. 
Sportovní lezení na obtížnost 
a bouldering. Sportovní lezení 
je lezení s lanem a dalšími 
jisticími prvky. Naproti tomu 
bouldering se provozuje bez 
jištění, máte jen ruce a nohy 
a lezete na nevysoké boulde-
rové stěně. Pro případ pádu je 
pod vámi vysoká duchna. 

Rozumím tomu dobře, že zá-
vodní lezení se odehrává na 
umělých stěnách? 
Ano. Za tu dobu, co lezu, jsem 
se účastnila snad jenom dvou 
závodů na přírodních skalách. 
Oba se konaly v rámci otevření 
nové lezecké oblasti, kde do 
té doby nikdo nelezl. Jinak by 
to bylo nespravedlivé, protože 

skály jsou otevřené pro všech-
ny. Takže někdo by to mohl mít 
nacvičené dopředu a ostatní 
by tam byli zase poprvé. Takže 
proto se závodně leze na umě-
lých stěnách. 

Vy jste také letos v soutěži 
Výstupy roku, kterou vyhla-
šuje Český horolezecký svaz, 
získala čestné uznání za to, 
že jste jako první žena u nás 
uskutečnila výstup v obtíž-
nosti 8c. Co to znamená?  
To 8c je stupeň obtížnosti 
v takzvané francouzské klasi-
fikaci, kterou se určuje obtíž-
nost jednotlivých lezeckých 
cest. Čím obtížnější cesta, tím 
vyšší číslo. Písmenko a zna-
ménko jsou mezistupně mezi 
čísly. Musím říct, že mě odma-
la bavilo překonávání jednotli-
vých obtížností a představova-
lo to pro mě velkou motivaci. 
Veliký úspěch pro mě třeba 
byl, když jsem vylezla svoje 
první sedm béčko. Pak se to 
zvedalo na 7b+, 7c a tak dál, 
až k tomu 8c.

Kde se vám tenhle rekordní 
výstup povedl? 
Cestu s touhle obtížností se 
mi podařilo vylézt v Německu 
v oblasti Frankenjura v Bavor-
sku. Cesta se jmenuje Crin-
ger a její zdolání bylo hodně 
náročné. Dva měsíce jsem se 
soustředila jen na tuhle cestu. 
Speciálně jsem na ni trénova-

la, byla jsem v super formě, 
kterou bylo potřeba po celou 
dobu udržovat. 

Trochu nám laikům přibližte, 
jak to vypadá, když se člověk 
dva měsíce připravuje na vy-
lezení náročné lezecké cesty.
Poprvé jsem si Cringer vy-
zkoušela letos v únoru. Vydali 
jsme se tam s přítelem, který 
mi dělá parťáka. Zjistila jsem, 
že mi docela jde, že jednotlivé 
kroky potřebné pro její zlezení 
udělám. Pak jsem na dva týdny 
jela domů a začala pracovat 
na tom, abych ty jednotlivé 
kroky pospojovala. Trénovala 
jsem na umělé stěně, imitovala 
jsem tu cestu, snažila jsem se 
dělat podobné kroky. Protože 
Cringer je vytrvalostní, rozví-
jela jsem vytrvalost. Po dvou 
týdnech jsem do Frankenjury 
na Cringer zase přijela, pocíti-
la jsem zlepšení a zase jsem se 
vrátila domů trénovat. No, a to 
se opakovalo ještě dvakrát, 
dokud jsem cestu nevylezla 
celou. Kdybych se kvůli škole 
nemusela vracet domů a moh-
la trénovat přímo tam, trvalo 
by to určitě kratší dobu. 

Jen pro pořádek, jaké je maxi-
mum na té francouzské stup-
nici? A máte na něj spadeno?
Teď je nejtěžší cesta na světě 
9b+ a vylezli ji dva lidé, jeden 
z nich je Čech – Adam Ond-
ra. Myslím si, že pro ženu je 

Drobná blondýnka 
s obličejem princezny. 
Čekali byste od ní, že 
dělá třeba balet. Ale 
že leze po skalách? 
A dokonce lépe než 
mnozí chlapi? To asi 
ne. Edita Vopatová 
má přitom na svém 
lezeckém kontě po-
koření nejtěžší cesty 
mezi českými lezky-
němi a taky pořádnou 
hromadu medailí.
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Edita Vopatová: Lezení je  můj životní styl
takový stupeň nereálný. Jestli 
někdy něco takového zvládnu, 
to si netroufám odhadnout, ale 
určitě mám v plánu dostat se 
přes 8c dál. 

Studujete na UJEP tělesnou 
výchovu a sport, a jak říkáte, 
vaším životním stylem je le-
zení. Co plánujete po škole? 
Půjdete učit tělocvik, nebo je 
možné se živit jako lezec? 
Vyloženě lezením, jako že bych 
byla vrcholový sportovec, tak 
tím se v našich podmínkách 
příliš uživit nedá. Ale s pří-
telem jsme si založili firmu, 
která nabízí výuku lezení. 
Seznamujeme zájemce s tech-
nikou lezení, vodíme je po ska-
lách, po ferratách, do jeskyní 
a tak dál. Takže si plánuji, že 
až skončím školu, budu se živit 
právě tímhle. Představujeme 
si to s přítelem tak, že bychom 
vždycky půl roku pracovali 
a půl roku cestovali. Samozřej-
mě za lezením. 

Dnes je lezení velice popu-
lární. Tak jako kdysi všich-
ni hráli tenis, před deseti 
lety každý chodil s golfovou 
holí, tak dnes se zdá, že kaž-
dý leze. Myslíte, že je to sport 
pro každého?
Tak hlavně se člověk nesmí 
bát a měl by mít cit pro pohyb. 
Lézt přímo po skalách je sport 
spíš pro tvrďáky. Lezení na 
umělé stěně se dá brát i jako 
fitness, kde si lidé mohou 
třeba vytvarovat postavu 
nebo srovnat bolavá záda. Ale 
do skal jezdí spíše lidi, kteří 
tomu dávají srdce. To už pak 
nejde jen o sport sám o sobě, 
ale taky o vztah k přírodě, 
o atmosféru.

Lidé, kteří lezou po skalách, 
také často vyrážejí zdolávat 
vrcholy velehor. Patříte 
k nim i vy? 
Z hor mám velký respekt. 
I proto, že mi tam zemřelo pár 
kamarádů. Ráda si o horách 
čtu knížky, ráda poslouchám 
vyprávění kamarádů, kteří 
do hor jezdí, ale sama se hor 
bojím. Sportovní lezení sice 
také může být nebezpečné, 
ale když si člověk dá pozor, 
dá se mnohému předejít. Ale 
hory v sobě skrývají spoustu 
rizik, která neovlivníte. Vloni 
jsem byla v Peru, kde jsme se 
pohybovali v horách. Bylo to 
moc krásné, ale měla jsem 
problém s vysokohorskou 
nemocí. Čtrnáct dní v kuse mi 

bylo hrozně špatně. Byla jsem 
tam s kamarády, kteří tam 
dobývali jeden vrchol a právě 
před nimi na něm zahynuli 
horští vůdci. Zanechalo to ve 
mně dost smutný dojem. Hory 
jsou prostě hodně tvrdé.

Lézt po skalách s lanem a do-
bývat nějakou osmitisícovku 
bude asi i velký rozdíl, co se 
týče samotné techniky, ne?
Určitě. Sportovní lezení a ho-
rolezectví ve smyslu dobývání 
vrcholů jsou vážně trochu 
něco jiného. Horolezec musí 
mít výbornou fyzičku, ale ne-
musí být zase tak dobrý lezec. 
Naopak vynikající sportovní 
lezec by zase vůbec nemusel 
zvládnout nějakou horu.

Horolezec a lezec. Asi by se 
to nemělo zaměňovat?
Já jsem na to trochu háklivá, 
když mi někdo říká, že jsem 
horolezkyně. Vždycky říkám, 
že jsem lezec, že na pořádných 
horách jsem pomalu ani neby-
la (smích).

Pokud vím, jezdíte lézt i do za-
hraničí. Mluvily jsme o Fran-
kenjuře. Teď se chystáte do 
Brazílie. Proč jezdíte za ská-

lami přes půlku zeměkoule, 
když tady na severu máme 
skal plno? Je to takový rozdíl? 
Je. Každé skály jsou jiné. Ně-
kde je pískovec, jinde vápe-
nec. Ale hlavně každé skály 
mají jinou strukturu. Třeba 
ve Franeknjuře se leze spíš 
po dírkách, u nás po lištách 
a skály jsou kolmé. Zkrátka 
všude je to úplně jiné. Jsou tam 
jiné cesty, které vyžadují jiné 
pohyby, a to nás baví. 

Umím si představit, že to lezci 
neradi slyší, ale asi je to fakt, 
že úrazy při lezení bývají fa-
tálnější než u takového ping-
-pongu nebo aerobiku. Počítá-
te s tím?
Určitě. V lezení se nestává ani 
tak, že by selhala výbava, jako 
že selže lidský faktor. Může se 
stát, že si lezec z nepozornosti 
nedováže uzel, špatně zacvak-
ne karabinu nebo špatně ko-
munikuje s partnerem. Může 
se to klidně stát i zkušeným 
lezcům. Je potřeba s tímhle ri-
zikem počítat. Já lezu se svým 
přítelem a my jsme se naučili 
dělat vzájemnou kontrolu. Než 
začneme lézt, tak se navzá-
jem přesvědčíme o tom, že je 
všechno tak, jak má být. 

Je váš přítel tak úspěšný jako 
vy, co se týče závodů, nebo 
vás jen podporuje? 
Přítel už je starší, takže už 
závodní ambice nemá, i když 
dříve taky závodil. Ale je 
výborný lezec, lepší než já a to 
mě moc motivuje. Nutí mě to 
k tomu, abych se mu vyrovnala 
a byla dobrá jako on. 

Kdybyste si měla vybrat něja-
ký jiný sport než lezení, co by 
to bylo? 
Mě by třeba bavil snowboard-
cross. Párkrát jsem ho zkouše-
la, moc mě to bavilo a myslím, 
že mi to šlo. 

Dalo vám lezení kromě 
medailí a dalších úspěchů 
něco do života? 
Určitě mi dalo bojovnost. 
A když něco chci, tak si jdu za 
tím. Stejně tak jako když ně-
jakou cestu chci vylézt, tak ji 
vylezu. Při lezení se musí taky 
myslet. Umět zhodnotit rizika, 
odhadnout své síly a také 
třeba komunikovat s lidmi. To 
všechno jsem si, alespoň si to 
myslím, odnesla i do života 
mimo skály. 

Číslo: 11

Jídlo: rizoto

Hudba: dle nálady

Záliba: sport, kultura

Citát/krédo: 
Nikdy se nevzdávej.

Politik: Radim Bzura

M o J e  n e J

Edita Vopatová se narodila 
v roce 1993 v Ústí nad Labem.  
V Ústí nad Labem také žije, ale 
pravidelně jezdí za rodiči do 
Tisé, kde se jako malá učila lézt 
po skalách. Lezectví se věnuje 
doteď, a to velmi úspěšně. Je 
první Češkou, která vylezla cestu 
o obtížnosti 8c. Na Univerzitě 
J. E. Purkyně studuje tělesnou 
výchovu a sport.

Edita Vopatová
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V Národním domě 
vystoupí Neřež

Již 12. listopadu vystoupí 
v Národním domě legendár-
ní skupina Neřež. Můžeme 
se těšit na skvělé texty 
a hudbu původní kapely 
Nerez, jejíž zpěvačkou byla 
výjimečná Zuzana Navaro-
vá. Koncert se uskuteční od 
19:30 a vstupné je 150 ko-
run.  dam

DrMax_TRMICE_Zit-Usti_inzerce_188x130_A_01_FINAL.indd   1 30.10.2014   15:29:11
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Muzeum láká na výstavu fotoaparátů
Legendární česká značka Meopta představuje svou osmdesátiletou 
historii v oboru výroby optické techniky a fotoaparátů na unikátní 
výstavě v ústeckém muzeu. Do 19. prosince se návštěvníkům na-
skytne dosud nikde jinde nevídaná příležitost prohlédnout si přes 
350 výrobků včetně řady prototypů fotoaparátů i kuriozit. „Výstava 
vznikla v loňském roce u příležitosti osmdesátého výročí založení 
Meopty, tehdy firma představila na 200 exponátů z podnikových 
depozitářů. My jsme si expozici zapůjčili, avšak rozšířili ji takřka 
na dvojnásobný rozsah,“ řekl kurátor výstavy Jiří Preclík.  zu

Chcete vidět na jevišti Karla Heřmánka?
Divadlo Bez zábradlí přiveze 
15. listopadu do Severočes-
kého divadla opery a baletu 
hořkou komedii Láska. Ta je 
nejúspěšnější hrou americké-
ho dramatika Murraye Schis-
gala, který v českém prostředí 
proslul jako spoluscenárista 
filmu Tootsie  s Dustinem Hoff-
manem v hlavní roli.  zu

Mumie zve 
na Kino Aussig
Až do 18. listopadu můžou 
zájemci navštívit v Ex-
perimentálním prostoru 
Mumie festival německého 
filmu Kino Aussig. Pořádá 
jej Collegium Bohemicum 
v rámci Dnů české a němec-
ké kultury.  dam

Divadlo zve na 
Hraběnku Maricu

Máte rádi kvalitní operety? Tak 
to si 25. listopadu zajděte do 
Severočeského divadla opery 
a baletu na Hraběnku Maricu. 
Je to jedna z nejoblíbenějších 
a nejhranějších operet, zkom-
ponovaná na text Julia Brumme-
ra a Alfreda Grünwalda. Hraje 
se od 19:00 hodin a vstupné je 
od 100 do 400 korun.  dam

Ústecká forbína 
je v plném proudu
I letos probíhá v Domě kultury 
divadelní festival Ústecká 
forbína. Představení, které by 
zájemcům nemělo uniknout, 
má název Flumen a Martura-
no. V komedii o manželství 
po italsku se 23. listopadu od 
19:30 hodin představí Simona 
Stašová a Svatopluk Skopal. 
Kompletní seznam představení 
najdete v servisu.  dam

Zajděte si na balet Někdo to rád...
Co si zajít 14. listopadu v 19:00 hodin do Severočeského divadla 
opery a baletu na představení Někdo to rád...? Autorem hudby 
inspirované jazzem i originálními filmovými melodiemi je Petr 
Malásek, píseň na text Václava Kopty zpívá Hana Hegerová. 
Diváci našeho divadla mají příležitost nechat se unášet barvi-
tým příběhem plným humoru, překvapivých gagů i pohybového 
šarmu. Zároveň se mohou na vlastní oči přesvědčit, že sólisté ba-
letního souboru se z tradičních rolí princů, labutí a víl dokážou 
lehce převtělit do smolařských kabaretiérů, tanečnic, milionářů, 
gangsterů, pašeráků a celé řady dalších postav.  zu
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Ústecký Minipivovar a hotel Na Rychtě 
oslavil 12. října čtvrté narozeniny. Sou-
částí slavnostního večera, kde k tanci 
hrála kapela Nejejazzband, bylo i vy-
hlášení výsledků fotografické soutěže 
s Mazlem na cestách. První místo a sto 
piv získala Zuzana Hofová – Dva Mazlíci 
na Hukvaldech, druhý se 75 pivy skončil 
Pavel Brichta – Mazel na Mt. Blancu, třetí 

s 50 pivy Vít Charvát – Mazel na cestách 
po Severním Irsku a za čtvrté místo 
získal 25 piv Miroslav Balach – Mazel 
v Egyptě na pláži při západu slunce. Sto 
piv získal i vylosovaný hlasující Lukáš 
Šmejkal. „Letos jsme vyhlásili i 4. místo 
– za aktivitu a zaslání dvou soutěžních 
fotografií i za těsné výsledky,“ řekl spolu-
majitel minipivovaru Martin Prachař.  zu

Rychta slavila čtvrté narozeniny a rozdávala piva

Kde kejhají svatomartinské husy?
Sychravý listopad nám už po- 
desáté zpříjemňuje Svato-
martinské víno. Tedy mladá 
vína odrůd Müller Thurgau, 
Veltlínské červené, Muškát 
moravský, Modrý Portugal 
a Svatovavřinecké od českých 
a moravských vinařů vybraná 
degustátorskou komisí, která 
se poprvé otevírají právě v 11 

hodin 11. listopadu na svátek 
svatého Martina. 

Svatomartinská vína si zís-
kala obrovskou popularitu 
a navíc se jim podařilo vzkří-
sit trochu skomírající tradici 
svatomartinských husí. Vždyť 
právě tento pečený opeřenec 
je k lehkým ovocitým mladým 
vínům to pravé.

Můžete to vyzkoušet i v Ústí 
nad Labem. Svatomartinskou 
husu má kolem půlky listopadu 
na jídelníčku celá řada podniků. 
Do 16. listopadu ji nabízí restau-
race na Větruši, po celý měsíc 
si ji můžete dát také Na Rychtě, 
o víkendu 15. a 16. v hospodě 
U Kováře a v restauraci Granada 
dokud budou husy na skladě.  vk

Farmářské trhy v Ústí
Farmářské trhy se v Ústí 
konají 18. a 25. listopadu na 
Mírovém náměstí. Farmářské 
úterky budou v centru města 
pokračovat také v prosinci. 
Na Kostelním náměstí se oteví-
rají 17., 20., 24. a 27. listopadu.

V prosinci se u Fóra farmář-
ské trhy konat nebudou. Od 
13. do 23. prosince je nahradí 
vánoční trh.  vk

Minipivovar točí 
Svatomartinské pivo
Ústečané mohou až do 16. listopadu ochut-
nat v minipivovaru Na Rychtě nový sezon-
ní nefiltrovaný spodně kvašený speciál. 
„Vyznačuje se lehkým zákalem způsobeným 
kulturními pivními kvasinkami. Je svět-
le medového zabarvení, mírně nahořklé 
s jemným karamelovým pozadím a jemným 
chmelovým aroma,“ říká sládek Jaroslav 
Rotternborn. Vyšší prokvašení piva dodává 
tomuto speciálnímu třináctistupňovému 
Svatomartinskému pivu lehkost a dobrou 
pitelnost. „Pivo je  méně průzračné než piva 
filtrovaná, ale právě a nejen díky tomu obsa-
huje výhradně přírodní látky působící velmi 
blahodárně na metabolismus a celkově na 
lidský organismus,“ dodal sládek.  zu
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Nadšenci vykopali v Divoké rokli vrak trabanta
Odstraňování vraku z Divoké 
rokle v Mojžíři sdružením 
Středohoří sobě pokračovalo 
i v sobotu 1. listopadu. Během 
září se nám jej podařilo dva-
krát vykopat a rozřezat, nyní 
již zbývalo součásti pouze 
odnosit. Každá ruka byla 
dobrá a pevná obuv a holiny 
výhodou.

Organizátory příjemně pře-
kvapil zájem veřejnosti o tuto 
úklidovou akci, neboť ji ohlási-
li pouze přes sociální síť Face-
book. Na místo dokonce dora-
zila skupina aktivistů kolem 

hnutí Pro! Ústí, včetně lídra 
neštěmické kandidátky Jiřího 
Škody, a lídryně neštěmické 
kandidátky Ústeckého fóra ob-
čanů Lenka Jaremová. „Člověk 
by si až myslel, že ta vysoká 
účast je způsobená volbami, 
ale lidé kolem Pro! Ústí prý po-
řádají podobné úklidové akce 
již od jara a i Lenka Jaremo-
vá se léta angažuje v úklidech 
Krásného Března a okolí. Mě 
osobně spíše přilákal ten ná-
dech tajemna,“ přemítá jedna 
z účastnic Helena Patráková. 

 Jan Kvapil a Jiří Šedivý

Nejúčinnější cvičení na ženské křivky najdete v Contours fitness
Čistí mozek, formuje postavu, 
ubírá kila. V ústeckém Contours 
fitness mu říkají kruhový trénink, 
trénink šitý na míru, trénink, který 
respektuje ženské tělo a má  
doslova úžasné účinky.

„Důležité je, že intenzitu cvičení 
si určíte sama, nemusíte mít 
obavy, že byste se hned napoprvé 
sedřela a nemohla se druhý den 
hýbat. Ženské tělo má méně 
svalové hmoty než mužské, proto 
nám ženám stačí pro efektivní 
tvarování a posílení těla pracovat 
především s váhou vlastního těla 
a s menší zátěží,“ říká trenérka 
z fitness centra pro ženy Contours 
Petra Švarcová. Zdraví, tělesnou 
kondici a ladné křivky ale ženy 

nezískají přes noc. Některé 
klientky Contours se ptají: Proč 
nemáte stroj na břicho? Na to je 
podle trenérky jasná odpověď. 
„Břišní svaly se nejkvalitněji 
procvičí na zemi například 
s balonem nebo jen vlastní vahou. 
Na klasickém břišním stroji 
v posilovně zapojíte mnoho jiných 
svalů, ale pokud nejste opravdu 
pokročilá sportovkyně, břicho 
pracuje jen málo,“ vysvětluje Petra 
Švarcová. A navíc jen posilovat 
nestačí. Pokud opravdu chcete 
spálit tuky na problémových 
partiích, je důležité do tréninku 
zapojit i aerobní cvičení, které 
se právě využívá v kruhovém 
tréninku. Takže se správným 

nasazením a pod vedením 
trenérky si už po třech měsících 
můžete říci – hotovo. Problémové 
partie jsou fuč a sport se stane 
lékem na řadu potíží.

„A aby vás to u nás bavilo, 
připravili jsme spoustu novinek. 
Například každý měsíc je ve 
znamení nové cvičební pomůcky, 
a když se zapojíte do akce Školní 
rok ve fitness, oceníme vaše 
dovednosti skutečným vysvěd-
čením,“ podotýká trenérka. 
V Contours se můžete zapotit při 
aerobiku, intenzivním trénin-
ku, balančním cvičení a nově 
i Barefoot workout, což je cvičení 
inspirované prvky baletu a po-
kryje zahřátí, zpevnění a pro-

tažení celého těla. „Cvičí u nás 
i řada žen s různými zdravotními 
hadicapy a právě ony využívají 
rehabilitační a balanční cvičení,“ 
dodává trenérka. 

Na úvodní hodinu se můžete 
objednat na telefonu: 702072120 
nebo www.contours.cz/usti či na 
www.facebook.com/contoursusti-
nadlabem. (pr)

SOUTĚŽ:
Chtěla byste vyzkoušet cvičení? 
Zapojte se do soutěže. 
Odpovězte na otázku: 
Kolikáté narozeniny v listopadu 
slaví ústecké Contours fitness? 
A připojte vaši motivaci ke cvičení. 
Tři výherkyně získají měsíční členství 
v Contours fitness. Odpovědi posílejte 
na e-mail: redakce@zitusti.cz 
pod heslem Contours

Senioři cvičí paměť 
a učí se na počítači
Klub seniorů Elixír přichystal 
i na listopad řadu akcí. Ote-
vřeno je pondělí až čtvrtek od 
10:00 do 17:00 hodin a v pá-
tek od 10:00 do 14:00 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit 
na trénink paměti, cvičení 
i seznámení s prací na počítači 
a prací s grafickými programy. 
K dispozici je zdarma 7 počí-
tačů připojených k internetu. 
Začátečníkům s prací na po-
čítači poradíme. Kontaktovat 
nás můžete na mailu elixiros@
seznam.cz.  Květoslava votrubcová
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Policisté s žáky debatovali 
o kriminalitě mladistvých
Strážníci ústecké městské policie z oddělení prevence kriminali-
ty a dopravní výchovy se zúčastnili projektu Základní školy SNP 
s názvem Společně proti násilí. Cílem projektu je předcházet 
některým sociálně patologickým jevům, které se čas od času 
v některých školách objevují. Důraz byl kladen především na 
kriminalitu mladistvých. Preventisté svými rozsáhlými přednáš-
kami a následnými besedami s žáky na téma šikana, přestupky 
a trestné činy významně přispívají k úspěchu celého projektu.  
Jak uvedl velitel prevence František Koutný: „Je velmi důležité 
vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, čímž je možno předchá-
zet vzniku šikany.“  Jan novotný
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Severočeská vědecká knihovna 
slaví příští rok kulatiny
Pojďme nahlédnout do 
poslední části historie 
Státní vědecké knihovny 
v Ústí nad Labem. V roce 
1998 začal platit nový orga-
nizační řád a také byl vystaven 
na internetu on-line katalog 
knihovny. Díky atraktivitě pa-
lácové vily Hanse Weinmanna 
se knihovna zapojila do Dnů 
evropského dědictví. Ústečané 
tak mohli o víkendu 12. a 13. 
září 1998 vidět i prostory této 
budovy, které nejsou běžně 
čtenářům přístupné, v celé její 
interiérové kráse. V rámci Dnů 
evropského dědictví ji navště-
vují dodnes. 

Vystěhování čítárny zpět do 
budovy ve Velké Hradební 49 
umožnilo i v Lidové půjčovně 
v ulici W. Churchilla 3 rozšířit 
volný výběr beletrie a popu-
lárně naučné literatury. Tuto 
krásnou palácovou vilu ale 
čekala další rekonstrukce. Po-
kud knihovna chtěla pokračo-
vat v automatizaci fondů pro 
čtenáře, musela v této budo-
vě zrekonstruovat elektrické 
rozvody a natáhnout datovou 
síť. To vše zvládla během roku 
2001. V červenci 2001 se stal 
novým zřizovatelem knihovny 
Ústecký kraj a 5. září byla ús-
tecké knihovně vydána nová 
zřizovací listina, ve které se 
mění její název na Severočes-
kou vědeckou knihovnu v Ústí 
nad Labem. Ředitelem zůstává 
Aleš Brožek.

Rok 2001 se zapsal do his-
torie i další nevšední událos-
tí. Sál půdní vestavby, který 
knihovna vybudovala z obyčej-
né půdy v palácové vile Hanse 
Weinmanna pro sto návštěvní-
ků, se poprvé otevřel veřejnos-
ti 26. září 2001 besedou Jany 
Patkové a Jana Škváry o Číně. 
Sál nebyl vybaven jen židlemi 
a stoly, ale i počítači a data-
projektorem. Mohl tak sloužit 
například pro doškolování kni-
hovníků v počítačové gramot-
nosti, ale i pro pořádání růz-

ných festivalů (MFF 
Voda, moře, oceány, 
MFF Femina film či 
MFF Jeden svět). Úste-

čané tak mají možnost 
knihovnu navštívit nejen 

kvůli četbě, ale i poznat ve for-
mě besedy či autorského čtení 
spoustu zajímavých osobností.

Na sklonku roku 2001 Brit-
ská rada v Praze uzavřela troj-
strannou smlouvu mezi Magis-
trátem města Ústí nad Labem 
v čele s primátorem Mirosla-
vem Pátkem, Britskou radou 
v Praze a ústeckou knihovnou, 
která umožnila, aby fond ús-
tecké knihovny Britské rady 
přešel do budovy W. Churchil-
la 3. Vedení ústecké knihovny 
rozhodlo, že by byla naprostá 
škoda takto ucelený fond roz-
pouštět do fondu celé knihov-
ny, a umístilo jej do prostor 
přilehlých k sálu půdní ve-
stavby. Veřejnosti začalo Brit-
ské centrum sloužit 12. února 
2002. Bylo to velmi dobré roz-
hodnutí. I po dvanácti letech 
si milovníci anglického jazy-
ka mohou půjčit nejen knihu 
k přečtení či ke studiu, ale mo-
hou se zde připravit i na Cam-
bridgeské zkoušky.

V příštím čísle se podíváme 
za poklady knihovny.  opk

Jeden výherce může využívat služeb 
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Proč má knihovna nyní v názvu 
slovo „severočeská“ a nikoliv „státní“?
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 25. 11.
Výherce z minulého čísla: D. Grunznerová
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SvOz nebezpečnéhO Odpadu 
4. 11. 
Žukovova, u pošty 15,00–15,20 
Sebuzínská u ul. Mečíkové 
  15,30–15,50 
Církvice: náves 16,00–16,20 
Sebuzínská, st. MHD 16,25–16,45 
Novosedlické náměstí 16,55–17,15 
Nová Ves: točna MHD 17,20–17,40 
Kojetice: točna MHD 17,45–18,05 
Olšinky: Vítězná, u potravin 
 18,15–18,35 
Svádov:Vítězná, u Štrympla 
 18,40–19,00
18. 11.
Stříbrníky: Jizerská 16,40–17,00 
Severní Terasa: Gagarinova 
na parkovišti 17,10–17,30 
Mojžíř:Hlavní, u restaurace 
Na Růžku 15,00–15,20 
Neštěmice: Opletalova, 
u parkoviště 15,30–15,50 
Krásné Březno: 
Obvodová, u garáží 16,00–16,20

SvOz Odpadu ze zeleně 
ve vaCíCh 
Vaky pro podzimní svoz se budou 
vydávat od 13. do 17. října od 
8 do 17:30 hod. ve sběrném dvoře 
vKrásném Březně (vchod zul. 
Křižíkova). Svoz vaků naplněných 
odpady ze zeleně bude proveden 
v jednotlivých městských obvodech 
vdále uvedených termínech. Vaky 
musí být přistaveny na místě 
přístupném svozové technice.

harmOnOGram SvOzu 
ObJemnéhO Odpadu

10. 11.
Ladova, Pod Parkem, Muchova, 
Sociální péče

11. 11.
Jizerská, Šumavská, Orlická

12. 11.
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, 
V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici

13. 11. 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

18. 11. 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, 
Pod Rozhlednou, Šrámkova

19. 11. 
Kmochova, Nad Březnem, 
Rabasova, Výstupní 

20. 11. 
J. Plachty

24. 11. 
Hlavní, Horní, KHaldě, Strážná, 
Vodařská, Žitná

25. 11.
Na Skalce, Peškova, Picassova

26. 11.
Ryjická, Sibiřská

27. 11.
Dubová, Hluboká, Květinová, 
Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže
1. 12.
Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, 
U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná
2. 12.
sídliště Pod Vyhlídkou, Čechova, Ke 
Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
3. 12.
Krásné Březno ul. mezi Keplerovou 
a Krčínovou, Neštěmická (sídliště 
Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady 
4. 12. 
1. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, 
K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, 
V Doubravě
8. 12.
Krásné Březno okolo ul. Nový svět, 
Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, 
Pekařská, Plavecká
9. 12.
Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou 
a Neštěmickou: Anežky České, 

Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
10. 12. 
Krásné Březno, ul. Výstupní, 
Žežická a Neštěmická, Dvojdomí, 
Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
11. 12. 
Krásné Březno, oblast mezi ul. 
Drážďanská a Přístavní: V Oblouku, 
Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, 
VHáji, Výstupní

důležiTá upOzOrnění ke 
SvOzu kOmunálníCh Odpadů

Sběr a SvOz papíru
Sběr se provádí do odpadových 
nádob o objemu 1100 litrů 
shorním výsypem modré barvy, 
nebo alespoň svíkem modré barvy. 
U papírových obalů je potřeba před 
jejich odložením co nejvíce zmenšit 
jejich objem. Svoz je prováděnna 
celém území města jednou nebo 
dvakrát týdně. Svozovými dny 
jsou pondělí nebo čtvrtek. Svoz 
je prováděn střídavě v ranní 
a odpolední směně.

Sběr a SvOz plaSTů 
a nápOJOvýCh karTOnů
Sběr se provádí do odpadových 
nádob o objemu 1100 litrů shorním 
výsypem žluté barvy rozmístěných 
na celém území města. 

U plastových obalů je potřeba před 
jejich odložením co nejvíce zmenšit 
jejich objem. Pokud je kontejner 
plný, je potřeba vyčkat na jeho 
vyprázdnění. Do kontejnerů 
nevkládejte podlahové krytiny, 
nádoby od barev, nerozřezané 
polystyrenové obaly. Tyto plasty 
lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděnna celém území 
města jednou nebo dvakrát 
týdně. Svozovými dny jsou úterý 
nebopátek. Svoz je prováděn 
střídavě vranní a odpolední směně.

Sběr a SvOz Skla 
a SkleněnýCh Obalů
Sběr se provádí do odpadových 
nádob o objemu 1100, 1300, 2500 
a 3350 litrů s dolním výsypem 
zelené, nebo u dělených nádob 
3350 litrů bílo zelené barvy. Dělené 
nádoby jsou určené pro oddělený 
sběr čirého a barevného skla. 
Pokud je kontejner plný, je potřeba 
vyčkat na jeho vyprázdnění. 
Skleněné tabule a objemné 
skleněné nádoby neodkládejte 
u kontejnerů volně, hrozí nebezpečí 
úrazu. Do kontejnerů nevkládejte 
jiné druhy skla (dráto-sklo, auto-
sklo, zrcadla a keramiku.). Svoz je 
prováděnna celém území města 
podle potřeby, zpravidla jedenkrát 
za dva měsíce. V případě, že se 
kontejner blíží knaplnění laskavě 
volejte tel. č. uvedené na nádobě, 
nebo provozovnu svozové 
společnosti tel. č. 475 316 211, 
nebo OŽP tel. č. 475 271 linku 
705 a708.
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V PRODEJI 
od 10.12.2014
V PRODEJI 
od 10.12.2014

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

PODZIMNÍ 
SLEVY

33%

Ke každé 

objednávce nad 

2000 Kč čistič 

žaluzií zdarma.

www.lukyul.cz

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

Bazén ve škole je zrekonstruovaný
Plavecký bazén v ústecké Zá-
kladní škole Stříbrnická, který 
prošel výraznou rekonstrukcí, 
byl symbolicky předán dětem. 
Rekonstrukci za více než sedm 
milionů korun hradilo město 
jako zřizovatel školy. „Opra-
va byla zapotřebí, bazén už 
prosakoval a ohrožoval statiku 
školní budovy,“ řekl ředitel 
školy Michal Ševcovic. Za uvol-

něné prostředky z městského 
rozpočtu se pořídila nová 
nerezová vana, keramická 
dlažba a obklady kolem bazé-
nu. Zároveň došlo k výměně 
potrubí sloužícího k napouš-
tění a vypouštění vody, které 
bylo silně zkorodované. Nová 
je i technologie filtrování 
a úpravy bazénové vody.

Školní bazén je určen přede-
vším pro děti z druhých a tře-
tích tříd a jejich výuku pla-
vání, bazén využívá i dalších 
deset základních škol. V odpo-
ledních hodinách ho využívají 
sportovní oddíly, dětské orga-
nizace i další subjekty provo-
zující sportovní aktivity.  zu

Lávka pro pěší je uzavřena
Lávka pro pěší na železničním mostě přes řeku Labe je uzavře-
na. Důvodem je rekonstrukce železničního mostu. Pěší po dobu 
opravy musí Ústečané využívat most E. Beneše. Doba opravy 
železničního mostu je plánována do května roku 2015.  zu

Ríša dostal od Slovanu šek
Na ústeckém stadionu se 
uskutečnil neobvyklý trénink 
čtvrtých tříd. Díky trenérovi 
Janu Čalounovi se ho zúčast-
nil tělesně handicapovaný 
Richard Jozífek, který je i přes 
jeho handicap fotbalovým 
hráčem. Oficiálně mu byl 
předán šek na 5000 korun od 
občanského sdružení Slovanu 
Ústí nad Labem.

Tento chlapec má 9 let a cho-
dí do třetí třídy na základní ško-
le, na rozdíl od jeho spolužáků 
však nemá ruku a nohu. Jeho 
handicap mu ani trochu nebrá-
ní ve stoprocentní koncentraci 
na sporty všeho druhu. Aktivně 
se baví fotbalem a přes zimu 
rád jezdí na snowboardu.

Jan Čaloun (hokejový tre-
nér) si Ríši všiml na fotbalo-
vém turnaji a napadlo ho, jej 
pozvat na hokejový trénink, 
který sám vede. Ríša si zkusil 
vše, co k hokeji patří, brus-
lení, střílení a dokonce i roli 
brankáře. Všechny role zvládl 
bravurně, a tak na konci tré-
ninku dostal i odměnu.  zu
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Vánoční
nákupy s lehkostí

www.vseborice.cz

Oslavte 
s námi 
Mikuláše!

Dětský koutek 
OC Všebořice

V pátek 5. prosince bude od 14.00 do 16.00 v Nákupním 
centru Všebořice nadělovat Mikuláš. Nezapomeňte tedy 
na nákup vzít s sebou i vaše děti. Za básničku na děti čeká 
sladká odměna. Těšíme se na vás.

17.–23. 11. 
Hrajeme si s plastelínou

24.–30. 11.
Učíme se říkanky

Kupte si vánoční 
stromeček 
v OC Všebořice!

Spojte nákup vánočního 
stromečku s pravidelným 
nákupem u nás a ušetřete 
tak drahocenný čas. Před 
Vánocemi se hodí každá 
minuta navíc. 

1.-21.

5.

prosince

prosince

Před naším obchodním centrem 
si vánoční stromeček můžete 
zakoupit od 1. do 21. 12. 2014. 

Obchodní centrum Všebořice vám nabízí pohodlné 
parkování zdarma. Není nic horšího než hledat 
během vánočního shonu volné místo 
k zaparkování. Těšíme se na vás!

Parkování zdarma

Nová čerpací 
stanice 
v OC Všebořice

20

Od 1. 12. 2014 otevřeme novou čerpací stanici a pro všechny 
zákazníky TESCO Všebořice máme připravenou jedinečnou 
nabídku.

Využijte bonusové slevy 1 Kč z aktuální ceny 
pohonných hmot, platné pro všechny naše 
produkty. Ušetřete 1 korunu z litru!

Získejte slevu pomocí KUPONU - čárového kódu,
umístěného na zadní straně účtenek TESCO Všebořice.
Akce platí po dobu jednoho měsíce 1. 12.–31. 12. 2014.
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