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Doma máme 
Itálii, ale je 
to láska

REALITNÍ POHOTOVOST
Zatímco jiní inzerují, my skutečně 
prodáváme. Prodávejte s námi.
I v roce 2015 rychle, kvalitně 
a bezpečně. 

www.sarto.cz

tel.: 605 254 384
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Lidické náměstí
do 24/12 Vánoční trhy

GaLerie oko
do 15/12 Leo symon
16–28/12 VýstaVa fotoGrafií 

ze soutěže PoLicie 
české rePubLiky

6/1–8/3 Petr berounský: 
moje diVadLo

GaLerie emiLa fiLLy
do 11/12 to snad ani nemůže 

být PraVda
do 22/1 tektonika Paměti

zoo
6/12 1600 mikuLášská V zoo 

a rozsVícení 
Vánočního stromu

24/12 1000 Vánoční nadíLka Pro 
zVířátka

kosteLní náměstí
12/12 1700 benefiční koncert 

Pro oPraVu 
Varhan V kosteLe 
nanebeVzetí Panny 
marie  

13–23/12 1000–1700  Vánoční 
trhy

kosteL nanebeVzetí Panny marie
16/12  GosPeL V kosteLe
17/12 1900 Vánoční koncert 

Gymnázia jateční

kosteL sVatého fLoriána 
V krásném březně
17/12 1800 j. j. ryba česká mše 

Vánoční

kosteL aPoštoLa PaVLa
22/12 1900 j. PaVLica: missa 

breVis

Vánoční trhy na Lidickém 
náměstí
5/12 čertoVsko-mikuLášská 

show, zoo VLáček, 
zVířátka, mikuLáš, čert, 
anděL

6/12 hudební soubor GosPeL 
Limited

7/12 diVadLo kVeLb
8/12 sVáťoVo diVidLo
9/12 den se studentskou unií 

ujeP
10/12 Vánoce naruby se 

zdendou LukesLem
11/12 Vánoční Promítání 

s čerty nejsou žerty 
Ústečtí trubači

12/12 abba reViVaL
13/12 koncert zuš 
14/12 diVadLo V PytLi
15/12 VystouPení zš neštěmická 

a workshoPy sšz 
PaLachoVa

16/12 dětský sbor koťata
17/12 Ústečtí trubači, jitky 

band
18/12 dětský sbor koťata 

a Promítání Pohádky 
anděL Páně

19/12 jitky band
20/12 brass bombers koncert
22/12 rozsViťme Ústí nad Labem
23/12 Vánoční koLedy
24/12 Vánoční koLedy

doma music Pub
6/12 stoLetá diskotéka
13/12 kruciPüsk
20/12 udG

dům kuLtury
9/12 1930 chantaL PouLLain 

a její host eLiška 
LüftneroVá

11/12 1900 marie rottroVá
13/12 1930 the boom – Vánoční 

koncert
18/12 1930 fešáci
5/1 2000 GLenn miLLer 

orchestra
14/1 1830 taneční kurzy 

Pro dosPěLé

národní dům
9/12 2000 tony ackerman – 

Vánoční koncert
10/12 1930 Laco deczi 

& ceLuLa new york
17/12 1930 zrní
18/12 2000 ozVěny mezinárod-

ního jazz and bLues 
festiVaLu: 
Phil Wilkinson Trio 

19/12 1900 14. VeLký bLueGrass 
koncert

20/12 1930 retrodiskotéka
20/2–21/2 střekoVská kamera

skanzen zubrnice
13. a 14/12 Vánoce Ve skanzenu
22/2  masoPust

seVeročeská Vědecká knihoVna
VýstaVy 
do 6/1  adVent i. / W. Ch. 3
do 31/12 mart esLem – macao 

W. Churchilla 3
do 31/12 Vánoční VýstaVa 

W. Churchilla 3
10/12–6/1 adVent ii. / V. hrad. 49
7/1–10/2 jak VystaVují 

sPisoVateLé / W. Ch. 3
7/1–10/2 jak Voní afrika 

Velká Hradební 49
akce 
5/12 1500 čtenářský kLub 

W. Churchilla 3

9/12 1100 seminář 
trénoVání Paměti 
Velká Hradební 49

12/12 1630 čte táta netáta PLus 
VýtVarná díLna 
W. Churchilla 3

17/12 1630 jak byLy Vánoce 
máLem na bLátě 
W. Churchilla 3

17/12 1700 Proměny Veřejné 
Prezentace 
umění V moderní 
a Postmod. době

20/1 1700 kareL starý, 
seVerní korea

21/1 1700 cestoPisná mozaika 
k sedmdesátce 
knihoVny

27/1 1700 šebestián šuLc, aLtaj
28/1 1700 seVerní indie, droGy 

čaj a hinduismus

činoherák Ústí 
(kino hraničář)
5/12 1930 utrPení mLadého 

werthera
8/12 1930 dVa Páni z Verony
9/12 1930 dámský krejčí
10/12 1700 maraton Psaní 

doPisů
10/12 1930 kmen / kino
11/12 1100–1700  Parket market
11/12 1900 Pecha kucha niGht
12/12 1930 hLas srdce
13/12 1930 hLas srdce
15/12 1930 marLene dietrich
16/12 1930 hráč / kino
17/12 1930 diVadLo demaGo
19/12 2000 zePtej se táty / prem.
27/12 1930 zePtej se táty
28/12 1930 sPiknutí aneb 

žiVot je čudo
29/12 1900 andrGraund
31/12 2000 hraničář aneb 

zLu naVzdory 
virtuální představení

seVeročeské diVadLo 
6/12 1700 můj báječný rozVod
7/12 1500 Princezna se zLatou 

hVězdou na čeLe
8/12 900 Princezna se zLatou 

hVězdou na čeLe
8/12 1700 Večer Pro tiché 

tLaPky
10/12 1700 Vánoční koncert zuš 

eVy randoVé
11/12 1900 Prodaná neVěsta
12/12 1900 Louskáček
13/12 1700 Vánoční koncert Ús-

teckého dětského 
sboru ujeP

14/12 1700 někdo to rád
15/12 1900 takoVý žertík
16/12 1900 bez roucha aneb 

ještě jednou zezadu
19/12 1900 noc na karLštejně
20/12 1700 baLetní koncert 

aneb Vánoční mišmaš

21/12 1700 česká mše Vánoční
23/12 1900 česká mše Vánoční
26/12 1800 koncert bendoVa 

komorního 
orchestru

28/12 1700 tosca
29/12 1900 každý rok Ve 

stejnou dobu
31/12 1500 někdo to rád
20/1 1900 noc na karLštejně

muzeum 
akce
5/12 1800 jazzoVý Večer 

V muzeu
7/12 1700 jazzoVé Vánoce 

s V. hronem
11/12 1700 chanuka, židoVský 

sVátek sVěteL
11/12 1600 muzeum čte dětem
16/12 1700 Pyšná sídLa 

mocných, hrady na 
Ústecku

18/12 1900 Vánoční koncert 
sborů romance 
a Luscinie

VýstaVy
do 19/12 meoPta 80
do 19/12 betLémy
do 19/12 nám narodiL se
do 19/12 jak se děLají Vánoce 

aneb Vánoční skřítci
do 19/12 exPonát měsíce 

Prosince – kobra 
saní z roku 1792

do 8/2  zdeněk urban, 
obrázky ze žiVota

do 1/2  VzPomínka na jiřího 
saLamanczuka

do 1/3  jak se žiLo za husáka

mumie
5/12 2200 essentiaL mix VoL. 37: 

dj sestra
8/12 2000 LeViatan 
10/12 2000 benefiční Večer: 

15 let Člověka v tísni 
v Ústí nad Labem

11/12 2100 Parket market 
afterParty: dj 
murder bear douG

12/12 1900 eŇo ŇuŇo na téma 
Hlava, pak párty v baru

15/12 2000 Příšerný VLasy
19/12 2200 studio kamarád: 

DJs Radek Bouřil 
& Karol Pikaču

20/12 2000 swis.cz / vánoční 
večírek / info na 
speciálních plakátech

22/12 2000 VLk z waLL street
25/12 2200 PoVánoční oddech: 

Duck the Mainstream
26/12 2200 essentiaL mix VoL. 38: 

DJ Mladej Pepa Klíma

PiVnice motoareáL chabařoVice
20/12 monokL V PiVnici 13 
21/12 neděLní burza 
27/12 setkání muzikantů

Tip Petra Kuneše

Určitě bych z prosincových 
akcí vyzdvihnul drsný ukrajin-
ský film ze světa neslyšících – 
Kmen. Uvedou ho v Hraničáři 
10. prosince. Na stejném místě 
si pak nenechám ujít Parket 
Market a Pecha Kuchu, což je 
možnost pořídit si netradiční 
vánoční dárky a těšit se můžete 
na japonský koncept – 20 vteřin 
a dvacet obrázků. Akce proběh-
ne 11. prosince. Pak si určitě 
nenechám ujít ani novou hru 
ústeckého Činoheráku. Světová 
premiéra dramatizace poslední-
ho románu Jana Balabána v režii 
Filipa Nuckllose se odehraje 
27. prosince. V Mumii určitě 
nepropásněte 10. prosince bene-
fiční večer při příležitosti 15 let 
existence Člověka v tísni v Ústí. 
Kromě aukce uměleckých děl 
a filmové projekce vystoupí 
i kapely Kieslowski a Manon 
Meur. Do Mumie bych vás rád 
pozval i na trojici filmů. Již 8. 
prosince promítneme ruský film 
Leviatan, který je dosti nelicho-
tivým a pravdivým pohledem 
na tuto zemi. 15. prosince se 
můžete těšit na snímek Příšerný 
vlasy, což je sonda do života ve 
venezuelském slumu pohledem 
devítiletého kluka. Za zmínku 
stojí i jeden z nejpovedenějších 
filmů poslední doby – Vlk z Wall 
Street, který je připraven na 
22. prosince. 

 Petr Kuneš, Experimentální prostor Mumie

K u l t u r o u K a M  v y r a z i t  n a  Ú s t E c K u

Výtěžek z koncertu The Boom a hostů dostane onkologie
Tradiční předvánoční charitativní koncert 
ústeckého The Boom Beatles Revival Band 
a letos opět se sedmdesátičlenným symfo-
nickým orchestrem se uskuteční v Domě 
kultury 13. prosince od 19:30 hodin.

I tentokrát – jde už od 24. vánoční kon-
cert kapely – si muzikanti připravili řadu 
překvapení. Přijede nestárnoucí český 
Ray Charles Michal Prokop a nebude chy-
bět ani jeden z nejlepších českých kytaris-
tů Luboš Andršt. Program obohatí i legen-
dární ústecká kapela Bonifanti.

Po vystoupení hostů zahrají The Boom 
tradičně se svým orchestrem ve více než 
dvouhodinovém programu. V originálních 
aranžích zaznějí známé hity jako Yester-

day, Strawberry fields, All you need is love, 
Imagine nebo All things must pass.

Výtěžek koncertu po odečtení nákladů 
bude věnován na konto Komplexního on-
kologického centra Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem. Stejně tak výtěžek ze 
zakoupení charitativního trička z limito-

vané edice s poselstvím světoznámé mód-
ní návrhářky Liběny Rochové. Koupit ho 
můžete už nyní v Informačním středisku 
města nebo přímo na koncertě.

Vstupenky jsou v předprodeji za 180 Kč 
v recepci Domu kultury, CK Neckermann, 
v prodejně Jasmína, v Klíčnictví v Alber-
tu a Informačním centru. V den koncertu 
bude cena vstupenky 250 Kč.  zu

Skupina The Boom byla založena v roce 1990 a od svých 
počátků se zabývá reprodukcí skladeb skupiny The Beat-
les. Od roku 1997 vystupuje skupina s orchestrem slo-
ženým z profesionálních a poloprofesionálních hudební-
ků, díky kterým je možno živě provádět studiové skladby 
z pozdější tvorby The Beatles v originálních aranžmá.

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK u l t u r a

2



Jaké dodržujete 
vánoční zvyky?

zuzana Kovácsová 
23 let, studentka
Ústí nad labem 
Při štědrovečer-

ní večeři se nezvedám od 
stolu, vánoční stromeček 
zdobím až na Štědrý den. 
Krájíme jablka, abychom 
uprostřed našli hvězdičku 
a byli zdraví. Nesmím zapo-
menout na šupiny z kapra 
a peníze, které si dáváme 
pod talíř.

veronika Polášková 
21 let, studentka
Ústí nad labem
Miluji vůni pur-

pury a smaženého kapra. 
Rozkrajujeme jablko a veče-
říme s šupinou pod talířem. 
Po rozdání dárků pak nesmí 
chybět návštěva kostela při 
půlnoční mši.

Pavla tesárková 
20 let, operátorka 
Ústí nad labem
Nevím zda je to 

zvyk, ale na Štědrý den zdo-
bíme ráno stromeček, celý 
den nejíme kvůli zlatému 
prasátku. Pečeme cukroví, 
chodím na půlnoční mši...

lenka Bezděková 
33 let, obchodnice 
Ústí nad labem
Ano, dodržuji vá-

noční zvyky. Každoročně za-
paluji svíčky na adventním 
věnci, posloucháme koledy 
a pouštíme skořápky.

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.
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Media Concept s.r.o. 
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advent je v plném proudu. celé město je vyzdobené a nechybějí ani vánoční stromy. 
v centru Ústí nad labem jsou dva, oba darované od obyvatel města. ten na Mírovém 
náměstí darovala rodina němečkova a ten na lidickém náměstí je darem od Jirglových 
z Brné. na rozsvícení stromku na lidickém náměstí, show a ohňostroj, který rozzářil 
oblohu nad Ústím, se přišly podívat stovky Ústečanů. Příjemnou atmosféru tam zpestřují 
vánoční tržiště s živým betlémem a se stánky, které představují lidová řemesla a nabízejí 
tradiční vánoční zboží a také obvyklé občerstvení včetně svařeného vína nebo punče. 
Kompletní program vánočních akcí ve městě najdete na straně 2. foto: luboš hostek

 Podívejte se na viDEo z rozsvícení stromku na lidickém náměstí na www.zitusti.cz

Vánoce rozsvítily Ústí Vánoce
Těším se. Na 
vůni stromeč-
ku, světýlka, 
báječné 
nezdravé jídlo, 

vaječný koňak, pohádky…
ale hlavně na setkávání. 
S milými lidmi, na které 
nezbývá během roku moc 
času. A o Vánocích na ně 
většinou dojde. Možná kvůli 
výčitkám, možná symbolice 
konce roku, možná slav-
nostnější náladě… 

Těším se na vánoční ve-
čírek s kolegy, neb konečně 
probereme něco jiného než 
práci. Těším se na přáte-
le, které nevidím, jak je rok 
dlouhý, a určitě je potkám 
na řadě předvánočních akcí 
ve městě. Těším se, že díky 
aktivitám dobrých andělů 
můžu alespoň jednou v roce 
pomoci lidem, kteří nema-
jí takové štěstí. Těším se na 
předvánoční kafíčko s ka-
marádkami, se kterými si 
pofoukáme bolístky, protože 
na to jsou bezvadné. Těším 
se, že se obejmu s blízkými, 
kteří žijí tak daleko, že je ne-
možné vidět je častěji jinde, 
než na Skypu. Těším se na 
úsměvy, lásku a „teplo rodin-
ného krbu“ na Štědrý večer. 

Těším se, že se s vámi 
zase potkám v Žít Ústí.

Kouzelné Vánoce a báječ-
ný nový rok plný blízkých 
setkání… 
 
Martina seewaldová
šéfredaktorka

s l o u P E K

Díky sestřičkám z Acme nemusíte stonat v nemocnici, ale doma
S péčí o nemocného 
člena rodiny v domá-
cím prostředí pomáhají 
sestřičky ze společnosti 
Acme, která na Ústec-
ku zajišťuje komplexní 
zdravotní péči. Podle jed-
natelky Acme Štěpánky Tom-
sové domácí péče nahrazuje 
hospitalizaci v nemocnici, což 
pozitivně působí na psychický 
stav nemocného a přispívá 
k jeho rychlejšímu uzdravení.

Pro koho je domácí péče ur-
čena?
Tato péče je určena pro klien-
ty, kteří by jinak museli být 
hospitalizováni na lůžkových 
odděleních nemocnic nebo 
v léčebnách pro dlouhodobě 

nemocné. Jde o paci-
enty, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje kvalifi-
kovanou ošetřovatel-
skou péči, jako jsou 
odběry krve, infuze, 
injekce, převazy, re-

habilitace a další. Tým našich 
skvělých sestřiček v Ústí den-
ně absolvuje na 200 návštěv. 
Pečují o děti, dospělé i seniory.

Acme poskytuje i hospicovou 
péči. Co přesně to znamená?
Úkolem hospicové péče je 
zmírnit bolest a utrpení 
pacientů s nevyléčitelnou 
nemocí, jejichž zdravotní 
stav nedává žádnou naději na 
uzdravení. Jsme ve stálém kon-
taktu s ošetřujícím lékařem, 

spolupracujeme s praktickými 
i odbornými lékaři na Ústecku. 
Jsme k dispozici 24 hodin den-
ně nejen pro pacienta, ale i pro 
celou rodinu. K pacientům, 
kteří potřebují náročnější péči, 
sestřičky jezdí i několikrát 
denně i v průběhu noci.

Kolik pacienti za zdravotní 
nebo hospicovou péči zaplatí?
Za službu pacient nic neplatí, 
vše hradí zdravotní pojišťovny.

Nejnovější službou Acme je 
doprava pacientů k lékaři.
Zavedli jsme tuto službu na 
základě požadavků našich 
klientů. K dispozici máme 
dva speciální vozy. Zajistí-
me dopravu dětí, dospělých 

i seniorů. Náš řidič pacienta 
vyzvedne doma, odveze k léka-
ři a doprovodí ho do čekárny. 
Po vyšetření ho zase odveze 
zpět domů. Cestou také může 
vyzvednout léky v lékárně. Do-
pravu k lékaři si pacient platí. 
Podle toho, kde na Ústecku 
bydlí, se cena pohybuje od 60 
do 80 korun. Odvoz k lékaři 
si pacienti mohou objednat 
telefonem ve všedních dnech 
na číslech 475216331 nebo 
475216582; o víkendech a svát-
cích na 774410715.  pr 

ACME
telefon: 475 216 331, 475 216 582
mobil: 774 410 715
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz
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Pozor, změny v MHD na Ústecku se blíží
Ústecko – Velké změny čekají hromadnou dopra-
vu v kraji od 1. ledna. Některé linky už nebu-
de provozovat dopravní podnik, ale krajský 
dopravce BusLine. Na Ústecku se promění 
trasy i číslování několika linek. Důvodem změn 
je snaha vedení kraje sjednotit celý systém 
dopravy tak, aby cestující mohl s jednou kartou 
využít MHD, krajské autobusy i vlak.

Ústecký dopravní podnik přestane zajišťo-
vat dopravu na linkách číslo 1, 4, 6 a 12. Mění se 
také podmínky u linek číslo: 2 (změněna trasa), 
3, 5 (úprava špičkového intervalu na 10 a 12 mi-
nut), 7, 11 (úprava špičkového intervalu na 12 mi-
nut), 13, 18, 19 a 102. Přečíslovány budou noční 
linky 41 (původní 101) a 42 (původní 102). Upra-
ven bude i jízdní řád trolejbusové linky číslo 52 
o víkendech z důvodu proložení s linkou číslo 11 
a upraví se také poslední spoje na lince číslo 57. 
Noční doprava trolejbusy bude nově vedena pod 
čísly 43 (původní 53) a 46 (původní 56).  zu
více informací najdete na www.zitusti.cz

Nanoželezo pomůže zbavit chemičku ekologických zátěží
Ústí nad labem – V areálu ústecké 
Spolchemie začalo unikát-
ní čištění podzemních vod 
a půdy. Firma Aquatest tu 
ověřuje nové materiály na bázi 
nanoželeza, které vznikly díky 
spolupráci několika českých 
badatelských pracovišť. 
Materiály se aplikují hned na 

dvou místech v areálu závodu 
a jejich úkolem je čistit zem 
a spodní vody od ekologických 
zátěží, které se pod továrnou 
za desítky let její existence 
usadily. Jde zatím o experi-
ment, který probíhá ještě v 
dalších pěti lokalitách v Ev-
ropě. Jak řekl výrobní ředitel 

Spolku pro hutní a chemickou 
výrobu Jan Dlouhý: „Jde o sku-
tečně významný počin, který 
by mohl znamenat průlom ve 
vývoji nových metod využí-
vání nanotechnologií v oboru 
sanací horninového prostředí.“ 
Čištění pomocí nanoželeza 
potrvá až do roku 2017.  vk

Radní odvolali tři ředitele městských organizací
Ústí nad labem – Radní odvolali tři ředitele měst-
ských příspěvkových organizací. O místa přišli 
ředitel muzea města Miroslav Král, ředitelka 
zoologické zahrady Marina Vančatová a ředitel-
ka Činoherního studia Jana Müllerová.

Důvodem odvolání je podle náměstka primá-
tora Martina Hausenblase (PRO! Ústí) jejich ne-
kompetentnost. Na uvolněná místa radnice vypí-
še co nejdříve výběrová řízení. „Složení komise, 
v níž zasednou odborníci na danou oblast a zá-

stupci koalice, zveřejníme,“ řekl primátor Josef 
Zikmund (ANO 2011). 

Řízením muzea radní pověřili Václava Hou-
fka, řízením zoologické zahrady Janu Černou 
a Činoherní studio prozatím povede radní pro 
kulturu Jaroslav Achab Haidler (PRO! Ústí).

Ve funkci šéfa Kulturního střediska města 
skončil nedávno i Emil Vraspír. Ředitelem se stal 
Ivan Dostál, který se na post vrátil poté, co mu 
vypršel mandát místostarosty Severní Terasy.  zu

Farmářské trhy 
i o adventu
Ústí nad labem – Ani advent ne-
přeruší v Ústí nad Labem sérii 
farmářských trhů. I po celý 
prosinec si tak jako obvykle bu-
dete moci na Mírovém náměstí 
každé úterý koupit potraviny 
od drobných výrobců. Farmář-
ské trhy na Kostelním náměstí 
před OC Forum o adventu 
nejsou. Od 13. do 23. prosince 
je nahradí vánoční trh.  zu

Radnice chce udělat 
pořádek v Předlicích
Předlice – Uklidit černé skládky, opravit nebo 
zbourat zdevastované domy – takový je plán 
nového vedení Ústí s problémy v Předlicích. Ty 
se už několik let nemění. Podívat se tam byl 
primátor Josef Zikmund a starosta centrálního 
obvodu Kamil Hýbner.  

V minulosti město domy v Předlicích proda-
lo – zhruba 30 domů v soukromém vlastnictví je 
už léta zdevastovaných a vybydlených.  Domy 
sloužily k úvěrovým podvodům, často jsou na 
ně uvaleny exekuce a jejich majitelé, obvyk-
le takzvaní „bílí koně“ nejsou pro úřady fyzicky 
dohledatelní.

Minulé vedení města na základě příkazu sta-
vebního úřadu, jako poslední možnosti po-
dle zákona, nechalo zbourat 4 domy, peníze za 
zbourání stále ještě vymáhá od majitelů. Začalo 
i s vyklízením dvorů, kde byly hromady odpad-
ků. Nové vedení města chce hledat možnosti, 
jak úklid skládek financovat, ať už z evropských 
nebo státních dotací.  gh/čro sever

Ústí chce podpořit 
Činoherák dotací
Ústí nad labem – Radní chtějí pod-
pořit divadelní spolek Činohe-
rák. Rozhodli letos poskytnou 
spolku milion korun a na příští 
rok počítají s 12 miliony. Záro-
veň rozhodli o tom, že od ledna 
by se divadlo vrátilo do budovy 
na Střekově. Činoherák Ústí 
navazuje na někdejší Činoherní 
divadlo. Od dubna soubor fun-
guje díky sbírce a sponzorům.

Konečné slovo budou mít 16. 
prosince zastupitelé. 

Na příští rok potřebuje, jak 
vyplývá z podkladů k žádos-
ti o dotaci, 20,5 milionu korun. 
Kromě dotace od města počítá 
s milionem od ministerstva kul-
tury a 800 tisíci korunami od 
Ústeckého kraje. Spolek by měl 
působit jak v budově na Střeko-
vě, tak v kině Hraničář, kde na-
šel dočasné působiště.  zu

Ústecký Phelps vytvořil 
další dva české rekordy
Ústí nad labem – V tři-
náctiletém Pavlu 
Ouředníkovi roste 
v Ústí nad Labem 
nový plavecký talent 
hodný přirovnání 
k fenomenálnímu 
olympijskému vítězi 
Michaelu Phelpsovi. 
Na Vánoční ceně 
Mostu překonal 
ústecký plavec svůj 
stávající český rekord 
na 50 metrů motýlek 
o 8 setin časem 26,97 
sekundy a v distanci 
50 metrů volný způ-
sob i tři roky starý re-
kord Tomáše Franty 
z Chomutova časem 
24,96 sekundy.  zu

Nejstarší nosorožec
slavil narozeniny

Krásné Březno – Nosorožice Zam-
ba z ústecké zoo oslavila na 
konci listopadu své 44. naro-
zeniny. Tato samice nosorožce 
tuponosého jižního se tak sta-
la nejstarším žijícím nosorož-
cem v českých i slovenských 
zoologických zahradách. Do 
někdejšího Československa ji 
přivezl známý zoolog a zakla-
datel zoo ve Dvoře Králové 
Josef Wágner. Zamba je jedním 
z posledních dosud žijících 
zvířat, která Wágner do naší 
země přivezl.  vk
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Za vodu si od ledna připlatíme 
Ústecko – Od ledna si opět při-
platíme za vodu. Jak oznámila 
Severočeská vodárenská spo-
lečnost (SVS), cena v novém 
roce vzroste o 3,9 procenta. Za 
kubík vody tedy dáme 83,50 
Kč, z toho vodné představuje 
42,78 Kč a stočné 40,72 Kč. 
Podle vodárenské společnosti 
je důvodem zdražování vody 
výrazný pokles její spotřeby. 
Zatímco v roce 1993 prodala 
SVS v průměru 159 litrů na 

osobu denně, nyní je to jen ko-
lem 80 litrů. Dalším důvodem 
jsou vysoké investice do obno-

vy vodovodů. V minulosti se do 
obnovy sítí téměř neinvesto-
valo, a tak dnes má 65 procent 
potrubí překročenou životnost. 
SVS proto ročně proinvestuje 
desítky milionů na jeho obno-
vu a to se pak projevuje v ceně 
vody. Podle SVS je na investice 
použito celých 33 procent 
z ceny vody. Dalších 41 procent 
jde na provoz vodáren a 26 
procent si bere stát na daních 
a poplatcích.  vk

V Ústí vzniknou „sociální 
obchody“ pro chudé 
Ústí nad labem – Člověk, který se 
ocitne ze dne na den na ulici, 
nebo ten, který po zaplacení 
nájmu nemá na jídlo. Na pomoc 
těmto lidem se chce zaměřit 
nové vedení města. V každém 
obvodě by proto měl vzniknout 
takzvaný sociální obchod.

„Během 2–3 měsíců bychom 
první obchůdek chtěli otevřít 
v prostorách bývalého Červené-
ho kříže. Další prostory se nám 
rýsují v bývalém obchodním 
domě Corso,“ prozradila náměst-
kyně primátora Jana Bohuňková.

„Tyto obchody by měly fun-
govat na bázi jakési potra-
vinové pomoci, která v Ústí 
chybí. Takže kdo by přišel, 
tak by dostal potravinovou 
pomoc. Zároveň by s ním 
promluvil sociální pracov-
ník a nasměroval by ho do 
sítě sociálních služeb,“ řekla 
Vendula Krištofová z oblastní 
charity.

Potravinová pomoc bude 
zdarma. Příspěvky na živobytí 
v Ústí pobírá přes 4500 obyva-
tel.  Gabriela Hauptvogelová/Čro sever

Budoucí fyzik dostal 
cenu od ministra 
Ústí nad labem – Jako každý rok 
i letos uděloval ministr škol-
ství ceny pro vynikající stu-
denty vysokých škol. Laureáty 
nominují rektoři vysokých škol 
a vybírají zpravidla studenty, 
kteří v rámci studia vykonali 
něco mimořádného nebo měli 
mimořádné výsledky.

Mezi oceněnými byl i stu-
dent Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem 
Antonín Čajka, který v Ústí 
studuje aplikovanou fyziku.  vk
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Pyrotechnici 
odstřelili starý komín
neštěmice – Tři a půl kilogramu tr-
haviny potřebovali pyrotechnici 
k odstřelu šedesát metrů vysoké-
ho komína v průmyslovém are-
álu v Neštěmicích. Komín sice 
nepatřil mezi nejvyšší, ale kvůli 
své železobetonové konstrukci 
představoval pro pyrotechniky 
tvrdý oříšek. Komín byl už zhru-
ba patnáct let mimo provoz. Jiří 
Horáček za vedení průmyslové 
zóny Tonaso říká, že získávají 
pozemky pro plánovaný rozvoj 
areálu. Celkové náklady na od-
střel by neměly přesáhnout půl 
milionu korun.  Čro sever

Maturitní plesy
budou levnější
Ústí nad labem – Pronájem 
domu kultury na maturitní 
plesy bude levnější. Roz-
hodli o tom ústečtí radní. 
Ti porovnali informace 
o cenách pronájmu prostor 
v okolních městech a nově 
budou pronajímat kulturák 
za maximálně 35 000 ko-
run, což je zhruba o polovi-
nu méně, než dosud.  zu
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Zajímavá výstava Střední školy obchodu, řemesel, služeb a ZŠ
Zajímavá výstava s názvem Vánoce 
v tradicích jiných národů je od 
3. prosince otevřena pro veřejnost 
v Informačním středisku města na 
Mírovém náměstí a potrvá až do 
2. ledna 2015.

Výstavu připravili žáci ze základní 
školy, která je součástí Střední školy 
obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí 
nad Labem. K vidění jsou panely 
představující historii, tradice, zvyky 
a kulturu vybraných národnostních 
menšin – rusínské, vietnamské, bul-

harské, romské, ukrajinské a slovenské. 
Pozornost tvůrci výstavy věnovali 
hlavně vánočním tradicím a zvykům 
těchto menšin. Ředitel školy Mgr. Pavel 
Caitaml říká: „Je neuvěřitelné, jaká 
krásná díla naši žáci vytvořili. Výstava 
rozhodně stojí za shlédnutí.“

Realizace projektu byla podpoře-
na Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci dotačního pro-
gramu Podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní 
výchovy v roce 2014.

zástupce ředitele školy Jan rottenborn 
pochází z rodiny sládků, kteří v Ústeckém 
kraji prosluli výrobou piva. 
foto: lucie dosedělová/kú úk

I N Z E R C E

Ve škole se bude vařit pivo
severní terasa – Opravu netradič-
ní způsob, jak přitáhnout žáky 
k přírodním vědám, zvolilo 
Gymnázium a Střední odborná 
škola Dr. Václava Šmejkala 
v Ústí nad Labem. Škola totiž 
zřídila minipivovar. Opravdový 
minipivovar s tanky a se vším, 
co k němu patří. Studenti 
chemických oborů se v něm 
budou učit připravovat pěnivý 
mok. Spolu s minipivovarem 
budou žákům nově sloužit 
také další zařízení, která se 
dají využít k experimentům při 
výuce přírodních věd. Plynový 
chromatograf, který se používá 
pro oddělení a určení látek 
obsažených v kapalinách nebo 
plynech, spektrofotometr, kte-
rý umí pohlcováním vlnových 

délek zjistit vlastnosti objektů, 
a také pH metr k měření kyse-
losti nebo zásaditosti tekutin. 
Všechna tato zařízení včetně 
pivovaru přišla dohromady 
na bezmála 6 milionů korun, 
většinu sumy představuje 
evropská dotace.  vk

Roman Eckert: Dojíždění je 
únavné, ale posiluje nás to
Klíše – Rekon-
strukce plavec-
ké haly na Klíši 
vyhnala ústecké 
závodníky do 
bazénů v okol-
ních městech. 
Dojíždějí na tréninky už téměř 
půl roku. Podle předsedy 
a hlavního trenéra Městského 
plaveckého klubu Romana 
Eckerta je dojíždění náročné.

Plavecká hala na Klíši je zavře-
ná, kde mladí plavci trénují?
Poslední trénink na Klíši 
jsme měli 30. června a musím 
říci, že jsem to nečekal tak 
emotivní.Přeci jen jsem zde 
strávil mnoho let, ještě jako 
závodní plavec a nyní jako 
trenér. Zázemí jsme našli 
na 18 měsíců v plaveckém 
bazénu v Lovosicích, v Děčíně 
a občas v Krupce. Bez podpory 
města Ústí nad Labem by to 
nešlo, tak mu patří velký dík. 
Z rozpočtu hradíme dopravu 

a bazény v těchto městech. 
Je to pro nás hodně náročné, 
denně odpoledne trávíme 
společně čtyři hodiny a trénu-
jeme… zároveň nás to všechny 
posiluje a hlavně stmeluje.

V projektu nového bazénu na 
Klíši jsou prý chyby. Měl jste 
možnost nějak tu rekonstruk-
ci ovlivnit?
Do projektu jsem měl možnost 
nakouknout a chyby jsme na-
šli. Ty už ale řešíme s vedením 
města a budeme dělat vše pro 
to, aby bazén splňoval technic-
ký parametry a my zde mohli 
pořádat vrcholné domácí 
šampionáty, Velkou cenu Ústí, 
ale i mezinárodní mítinky.

Občas slyším nějaké hlasy, 
které říkají, že se rekonstruk-
ce nedokončí a dopadne to 
jako Vrbenské lázně na Stře-
kově. My jsme ale optimisté 
a takový černý scénář si vůbec 
nepřipouštíme.  zu
celý rozhovor najdete na www.zitusti.cz

Sbírka pro azylové 
domy vrcholí
Opět vyhlašujeme materiál-
ní sbírku pro azylové domy 
pro matky s dětmi v Lovo-
sicích a v Oseku. Díky vaší 
štědrosti se nám podařilo 
vloni nasbírat téměř šest 
velkých dodávek materiální 
pomoci.

Sbíráme dámské a dětské 
oblečení, hračky, kočárky, 
pastelky, pleny, nádobí, ale 
i trvanlivé potraviny a po-
dobně.  lenka Jaremová

Sběrná místa
restaurace las vegas 10:00–2:00 h. 
rK real Home 9:00–16:00 h.

n a P s a l i  J s t E Do Bíliny byly 
vysazeny další ryby
Ústecko – Český rybářský svaz 
přichází s další zprávou, kte-
rá má poukázat na zlepšující 
se podmínky v řece Bílině, 
jež patří k nejšpinavějším 
řekám u nás. Firma Unipet-
rol společně s rybáři vysadila 
do řeky dalších 300 kilo ryb. 
Od roku 2010 jich do Bíliny 
pustili několik tun a podle 
pravidelných kontrolních 
odlovů se rybám v řece daří. 
Některé vysazené rybí druhy 
se začaly přirozeně rozmno-
žovat přímo v toku a to je 
prý podle odborníků známka 
zlepšujícího se stavu řeky. 
Snahy o zarybnění Bíliny 
místy hatí kormoráni, kteří 
vysazené ryby pilně loví.  vk

trať 087 Lovosice – česká Lípa
•	 Rozsah dopravy zůstává stejný.
•	 Rozdělení trasy u některých spo-

jů a tím zajištění přípojů v Lovosicích 
na nově zavedené spěšné vlaky do 
a z Ústí nad Labem.

trať 090 Praha – děčín
•	 Nárůst počtu spojů.
•	 Mezi Lovosicemi a Roudnicí nad La-

bem doplnění páru vlaků, takže 
i v dopoledním sedle budou vlaky 
jezdit v hodinovém intervalu.

•	 Poslední večerní zrychlený osob-
ní vlak z Prahy (21:40) do Ústí nad 
Labem pojede až do Děčína (pří-
jezd 23:44).

•	 Z Děčína (odjezd 0:16) pojede v nočních 
hodinách nový zrychlený vlak do Ústí 
nad Labem (příjezd 0:33) jako přípoj od 
posledního vlaku z Bad Schandau.

•	 Zavedení nového spěšného vla-
ku v pracovní dny z Ústí nad La-
bem hl.n. (14:40) do Lovosic (14:56) 
a zpět z Lovosic (15:20) do Ústí nad 
Labem západ (15:36)

097 Lovosice – teplice v čechách
•	 Rozsah dopravy zůstává stejný, v  úseku 

Lovosice – Radejčín zůstává náhradní 
autobusová doprava.

trať 130 Ústí nad Labem – 
klášterec nad ohří
•	 Změna dopravního konceptu na lince U1 

Děčín – Most – Chomutov.
•	 Na spojích jezdí výhradně jednotky Regi-

oPanter.
•	 Každé dvě hodiny pojedou vlaky až do Ka-

daně-Prunéřova, od těchto spojů budou 
přípoje do Kadaně předměstí a Klášter-
ce nad Ohří.

•	 Každé dvě hodiny jezdí spoje do Mostu.
•	 V pracovní dny v dopravní špičce pojedou 

nově osobní vlaky z Ústí nad Labem do 
Louky u Litvínova, kde je zajištěný přestup 
na motorový vlak do Litvínova.

•	 Mezi krajskou metropolí a Teplicemi v Če-
chách budou v pracovní dny ve špičce jezdit 
vlaky ve 30minutovém intervalu.

•	 Přibude večerní vlak z Ústí nad Labem 
(23:33) do Teplic v Čechách (23:55) a zpět 
z Mostu (23:24) do Ústí nad Labem (0:30).

v y B r a n é  z M ě n y  v   J í z D n í M  ř Á D u  n a  Ú s t E c K u

Mění se jízdní řád vlaků
Ústecko – Od 14. prosince začne v ústeckém kraji platit nový jízdní 
řýd. Na některých linkách dochází i k navýšení spojů. Celkem 
bude jezdit 792 vlaků, z toho 759 osobních a 33 spěšných. Dále 
97 rychlíků, 12 spojů EuroCity a 5 vlaků EuroNight.  zu
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I N Z E R C E

Anketa: V Ústí se dobře podniká
Z celého kraje se nejlépe 
podniká v Ústí nad Labem. 
Vyplynulo to z výsledků srov-
návacího výzkumu Město pro 
byznys. 

Velké množství aktivních 
podnikatelů, nízké poplatky, 
výborná elektronická komuni-
kace úřadů s firmami a kvalit-
ní internetové stránky. To jsou 
důvody, proč se letos nejpřívě-
tivějším městem pro podni-
katele v Ústeckém kraji stalo 
naše město. „Za ocenění jsme 
rádi. Přesto se chystáme mno-
hé věci ve vztahu k celkové-
mu rozvoji města ještě vylepšit 
a od první chvíle našeho ná-
stupu na radnici na tom velmi 
intenzivně pracujeme,“ uvedl 
náměstek primátora Martin 
Mata.  

Z výsledků výzkumu Město 
pro byznys vyplývá, že v Ústí 

nad Labem se podnikání roz-
víjí. Ve městě je registrováno 
nejvíc firem v celém kraji a je-
jich počet se neustále zvyšu-
je. Přispěly k tomu například 
druhé nejnižší poplatky týkají-
cí se podnikání, o kterých roz-
hoduje magistrát. Patří mezi 

ně třeba rekreační poplatek, 
poplatek z ubytovací kapaci-
ty, za stánek, předzahrádku 
a ze vstupného. Městu k zisku 
titulu pomohla i vysoká úro-
veň elektronické komunikace 
živnostenského odboru s pod-
nikateli. V testu, ve kterém 
se sleduje rychlost, vstřícnost 
a hlavně kvalita odpovědí, se 
odbor ústeckého magistrátu 
zařadil na druhé místo. K dob-
rému jménu dopomáhají Ústí 
i webové stránky. Pozitivní vy-
hlídky do budoucna značí i vy-
soký přírůstek v počtu učňů 
a studentů odborného vzdělá-
vání. Z tohoto kritéria vyplývá, 
že potenciálním zaměstnava-
telům roste v regionu dostatek 
vyškolených pracovních sil.

Na druhé příčce se umístil 
Chomutov, třetí pozici obsadil 
Děčín.  mm

Zaměstnavatelé doporučují průmyslovku
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem byla 
oceněna značkou Doporučeno zaměstnavateli 
jako nejlepší škola v kraji.

Zaměstnavatelé takto oceňují střední 
a vysoké školy, které své žáky nejlépe při-
pravují na zaměstnání. „Ocenění je pro-

jekt podporující orientaci na správné obory 
a přispívající ke zlepšení komunikace mezi 
školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým 
stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu 
profesí,“ uvedl ředitel Klubu zaměstnavatelů 
Pavel Hulák.  vk

náměstek primátora Martin Mata 
s cenou. foto: město úl

Ústecko je nejhorším 
místem pro život 
Čtvrtý ročník srovnávacího 
výzkumu Místo pro život 2014 
má své vítěze. V rámci osmi 
vybraných oblastí a celkem 54 
hodnocených kritérií, která 
agentura Datank v rámci 
výzkumu sleduje, obsadil Ús-
tecký kraj poslední místo.

Nejlépe se žije v Plzeňském 
kraji; na druhém a třetím mís-
tě se umístil loňský vítěz Pra-
ha a kraj Královéhradecký.

V rámci výzkumu se srov-
návala například péče o děti, 
úroveň vzdělávání, nezaměst-
nanost, zdraví a dlouhověkost 
obyvatel, životní prostředí, bez-
pečnost, volnočasové aktivity, 
infrastruktura a podobně.  zu

1. Plzeňský kraj
2. Hl. m. Praha
3. Králové- 

hradecký kraj
4. Jihočeský kraj
5. Pardubický kraj
6. Liberecký kraj
7. Jihomoravský 

kraj

8. Zlínský kraj
9. Kraj Vysočina
10. Karlovarský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravsko- 

slezský kraj
13. Středočeský 

kraj
14. Ústecký kraj

P o ř a D í
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Laco a Catherine Deczi: Doma 

Jak jste se vlastně seznámili? 
Ústečanka a populární jazz-
man z New Yorku?

LD: Znal jsem jejího bývalé-
ho muže, je to můj kamarád, 
ale on si našel mladší a krás-
nější. Tuhle nechal a přivedl ji 
za mnou do šatny po koncertě 
v ústeckém Národním domě. 
Tak jsem ji odtáhl na hotel 
a těšil se... Jenže v Nároďá-
ku jsme vypili hodně laciného 
vína a bylo nám fakt blbě. Ona 
řekla: Promiň a pozvracela, co 
se dalo. A tak jsem si ji nechal.

CD: Na Lacovy koncerty 
jsem v Ústí chodila každý rok, 
ale nikdy jsem si nešla ani pro 
podpis. Poslala jsem vždycky 
kamarádku. Jenže v roce 2005 
jsem se tam trochu přiopila 
a do šatny mě za Lacem přive-
dl můj exmanžel se svojí man-
želkou. Laco když mě viděl, tak 
říkal: Ty jsi jeho bejvalka? Jsi 
tu sama? Pojď sem, sedni si, 
ty máš kukadla, piješ víno…? 

A když po chvíli řekl mému ex: 
To jsi tuhle vyměnil za tohle? 
No nejsi ty kokot? ... tak kdo 
by odolal (smích).

Takže žádná velká láska na 
první pohled?

LD: Ne, já jsem si říkal: Čer-
vená bláznivá hlava, vyspím 
se s ní a uvidíme. To jsem ještě 
nevěděl, co v té hlavě je.

CD: No to určitě ne. Mně 
zrovna umřela maminka 
a s Lacem mi bylo hrozně fajn. 
Nemusela jsem mluvit, pře-
mýšlet, nic… Až mi jednou do-
šlo, že vlastně nikoho jiného 
nehledám a ani nechci.

Jak jste randili, když Laco 
je z USA a Catherine z Ústí? 
A jak dlouho to namlouvání 
trvalo?

LD: Když jsem byl v Čechách, 
byla všude se mnou a pak za 
mnou jezdila do Ameriky. Jak 
dlouho? To si nepamatuju, to 
si pamatuje moje žena. Ta si 
pamatuje i to, že v úterý minu-
lý rok v pět hodin odpoledne 
jsem jí řekl, že mě štve.

CD: Namlouvání trvalo až do 
doby, než mi řekl: Hele, holčič-
ko, za těch pět let jsi pěkně ob-
tloustla a zestárla, tak já si tě 
teď vezmu a bude změna. Tak 
jsme se v lednu 2010 v USA 
vzali.

Mezi vámi je třicetiletý věko-
vý rozdíl. To nebylo na pře-
kážku?

LD: Já si nepamatuju, ani 
kdy jsem se narodil, a ztratil 
jsem rodokmen. Takový blbos-
ti neřeším.

CD: Nad tím jsem nepřemýš-
lela, protože na něj jsem čeka-
la celý život.

Co se vám vlastně líbí na La-
covi a co na Catherine?

LD: Úplně všechno. Ale nej-
víc se mi líbí, když má na sobě 
tričko za 2 dolary. Svoji ženu 
miluju na 116 procent.

CD: Laco není jenom manžel 
a milenec, je to hlavně parťák. 
Vždycky stojí za mnou a kryje 
mi záda. Miluje mě a já to vím. 
Je s ním hrozná sranda a pořád 
má plno energie. Navíc se ne-
lekne, když se začneme hádat. 
Nikdy si nestěžuje, že ho něco 
bolí. Je prostě nejlepší.

Kdo má doma navrch? Kdo je 
hlava rodiny?

LD: Hlava rodiny je ten, kdo 
je silnější, takže moje žena. 
Všechno je založené na stra-
chu a bitce. Když vznikne 
doma hádka, která trvá tak 
1,5 minuty, řev jako v zoo a je 
u nás návštěva, tak v tom mo-
mentě ta návštěva uběhne 
stovku za 9 sekund, aby nebyla 
svědkem vraždy. A my po jed-
né minutě už nic nevíme. 

CD: Asi já. Určitě řvu víc. Ale 
zase když si Laco postaví hla-
vu, tak je mi to houby platné.

Takže žádné poklidné man-
želství, ale Itálie a létající ta-
líře?

LD: Tuhle jsem chtěl třísk-
nout talířem o zem a on začal 
lítat, protože byl papírový.

CD: To jste mluvila s něja-
kou návštěvou, co u nás byla? 
Jo, on mě občas tak vytočí, že 
mám zatemněno. Například 
když najdu rozstříhané moje 
oblečení, protože Laco potře-
boval kvalitní hadr na čištění 
trumpety. To pak otevřu okna 
a lítá z nich, co mi přijde pod 
ruku. Laco pak běhá pod okny 

a sbírá to, o co opravdu nechce 
přijít, a u toho mi hrozně nadá-
vá. Já dostanu záchvat smíchu 
a zase jsou za dvě minuty hu-
bičky a láska.

Laco, změnil jste image 
a oholil vlasy. Prý vás donuti-
la manželka...

LD: Budeš moderní, říkala 
žena. Takže teď mám hlavu jako 
prezervativ, ale jsem moderní.

CD: No on si vždycky při ho-
lení zajede strojkem až do vla-
sů a vypadá, jako když má le-
pru. Tak jsem jednou odmítla 
jít s ním mezi lidi. Když viděl, 
že neustoupím, tak po třech 
dnech si sedl na židli, dal mi 
strojek a bylo. Vždycky jsem 
mu říkala, že s tou přehazovač-
kou může jít okamžitě dělat 
casting filmu Muž na radni-
ci (smích). Sluší mu to, ne? Je 
prostě kolík!

Sluší. Takže žít s jazzovou le-
gendou asi nebude, Catheri-
ne, jednoduché?

CD: On se nechová jako le-
genda a rozhodně si to o sobě 
nemyslí. Ale žít s ním je vážně 
náročné. Je hrozně tvrdohla-
vý. A příšerný bordelář. Já zase 
miluju abnormální pořádek. 
Jenže starého psa novým kous-
kům nenaučíš… Takže občas 
dělám kompromisy. Ale na 
druhou stranu jsme si společ-
ně udělali krásný život. Každý 
den si za to děkujeme. A když 

Legendární světový 
trumpetista Laco 
Deczi hraje v Ústí rád. 
V Národním domě je 
prý skvělá akustika 
a zdejší publikum je 
vyspělé. Ale co víc… 
americký jazzman 
tady hraje rád, pro-
tože se cítí už pár 
let jako Ústečan. Od 
doby, kdy právě tady 
poznal svoji manžel-
ku Catherine.

Laco Deczi se narodil 29. 3. 1938 
v Bernolákově. Americký jazzový 
trumpetista, hudební skladatel 
a malíř slovenského původu 
vstoupil na profesionální hudební 
scénu před více než padesáti lety. 
V roce 1985 emigroval do Němec-
ka a o dva roky později odešel 
do New Yorku. Svou první desku, 
Laco Deczi & Cellula Quintet – 
Pietoso, vydal v roce 1969, dosud 
jich vydal nepočítaně. V roce 
1981 si zahrál i ve filmu Kalamita 
režisérky Věry Chytilové. Je po-
druhé ženatý a má tři syny – Vai-
ca, který s ním hraje v kapele na 
bicí, Štěpána, kterému říká Pišta, 
a Petera, kterému říká Djingy.

Laco Deczi

P r o F i l

Catherine Deczi se narodila 
25. 11. 1969 v Ústí nad Labem. 
Za amerického jazzového trum-
petistu Laca Decziho se vdala 
26. 1. 2010. Z prvního manželství 
má dcery Katrin a Barbaru.

Catherine Deczi

P r o F i l

martina seewaldová
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máme Itálii, ale je to láska
je nuda, vyvoláme umělou hád-
ku a je zase veselo.

Posloucháte Lacovy desky?
CD: Od té doby, co s ním žiju, 

je nemůžu ani slyšet. Pro mě 
je už utrpení, když chce sly-
šet můj názor. Abyste tomu 
rozuměla. Mám studio přímo 
v obýváku a zároveň v kuchy-
ni, takže když dělají nové CD, 
mám tam celou kapelu. Cestou 
do ložnice přeskakuju bubny, 
dráty od kytary a další krámy. 
Nesmím ani drknout hrncem 
a přitom nemám před tím kam 
utéct. Nejdřív to poslouchám, 
když to zkoušejí, pak když na-
hrávají a nakonec když to mi-
xují. No to by hráblo každému.

Pokoušel se vás Laco naučit 
hrát na trubku?

LD: Nikdy.
CD: Ne, nikdy. Já se jí ne-

smím ani dotknout. Kdyby ná-
hodou při mém zatmění letěla 
z okna trumpeta, buďte si jistá, 
že to by byla poslední věc, co 
bych udělala. Ale jednou jsem 
zkoušela zatroubit. Nevyšel 
ani tón a navíc je hrozně těž-
ká. Nechápu, jak to může mít 3 
hodiny u pusy.

Laco, vy také malujete. Co 
nejraději? A už jste někdy 
namaloval svoji ženu?

LD: Ne, nikdy jsem ji nema-
loval a nikdy nebudu. Další 
žena by ten obraz nenáviděla.

CD: Laco maluje pořád a všu-
de, ale vyhraněný styl nemá. 
Myslím, že ani někdy neví, co 
z toho bude. Výsledek je vět-
šinou úplně jiný než začátek. 
Ale to je můj názor. On totiž 
přebíhá od malování k notám 
a pianu, prostě zrovna podle 
toho, jaké kolečko se mu v hla-
vě rozjelo. Mně se nejvíc na 
Lacových obrazech líbí jeho 
texty. Ty sype z rukávu jako 
nic a to mi vůbec hlava nebere.

Kromě toho, že, Laco, hrajete 
a malujete, také jste vystu-
poval ve filmu režisérky Věry 
Chytilové Kalamita. Jak se to 
přihodilo?

LD: Jo, to byla sranda a hezká 
práce. Dělal jsem k filmu hud-
bu. Dostal jsem nádražáckou 
uniformu a prý musí vypadat 
obnošeně. Tak jsem v ní chodil 
dva měsíce a kontroloval lístky 
a vůbec jsme se vyblbli. Když 
jsem loni hrál v Troji, šel jsem 
Věru navštívit k ní domů. Za-
zvonil jsem, a když mě uviděla, 
tak bez pozdravu řekla: Ty ještě 
žiješ? Já říkám: No vidíš, že jo. 

A ona mi na to říká tím svým 
ráčkovaným „er“: A prrroč? 
…Je nenahraditelná!

Co je vlastně důležité, aby se 
člověk naučil hrát tak, že se 
z něho stane jazzová legen-
da?

LD: Neposlouchat zpěváky 
z rádia.

Laco, vy jste odešel do USA 
před 28 lety. Bylo těžké opus-
tit tehdy Československo 
a zkusit štěstí v tak daleké 
cizině?

LD: Nebylo. Doba stála za 
prd, tak jsme ani neplakali.

Šla po vás tehdy policie a se-
děl jste někdy?

LD: Párkrát, ale bylo to krát-
ké vyšetřování. Většinou když 
jsem se vrátil z ciziny. Večer 
mě zavřeli a ráno pustili.

CD: Laco sám sebe nikdy 
nelituje a nikdy by to veřejně 
neřekl, ale má za sebou hodně 
krušné chvíle. Jen jednou mi 
vyprávěl, jak byl celou noc za-
vřený ve sklepě nahý...

Catherine, bylo složité opustit 
Ústí a přemístit svůj život do 
New Havenu?

CD: Když jsem zjistila, že to 
Laco myslí vážně a vzal si mě, 
musela jsem se rozhodnout. 
Tak jsem rok před odchodem 
z Česka ukončila podnikání, 
dala v práci výpověď, pronaja-
la byt a šla. Po čtyřicítce jsem 
se začala učit anglicky a teď 
zase bojuju tam. Kdo nerisku-
je, nic nemá.

Co bylo nejtěžší?
LD: Začít úplně od začátku. 

Nejdřív v Německu a pak zase 
v Americe.

CD: Nechat tu svoje děti a žít 
s nimi jen na mobilu, Skypu 
a Facebooku. Vidět se jen jed-
nou, maximálně dvakrát do 
roka.

Dohromady máte 5 dětí, tak-
že jste velká rodina. Jak bu-
dete slavit Vánoce? A budou 
česko-slovenské s kaprem 
a salátem, nebo americké 
s krocanem?

LD: Asi přijde jenom Djingy 
(nejmladší Lacův syn). Vaico 
a Pišta budou v Čechách.

CD: Moje holky mají své  
rodiny a jsou v Čechách. 
A já dělám Vánoce české –  

24. vařím polévku s nud-
ličkami, salát, rybu, řízek 
a v Americe mi chybí vinná 
klobása. Letos by chtěl Laco 
krocana, ale to na Vánoce 
nedám. Neumím si to před-
stavit, chci salát. Krocana 
mu udělám třeba na Štěpána, 
ale ne na Štědrý večer.

A co si přejete do roku 2015? 
LD: Aby se mi povedlo udělat 

novou desku, se kterou mám 
dost velké plány, kde chci po- 
užít symfonický orchestr z Čes-
kých Budějovic za pomoci Pav-
la Barnáše a starého přítele, 
vynikajícího skladatele a kyta-
risty Petra Jandy z Olympiku. 

CD: Jenom zdraví, nic jiného 
nepotřebujeme.

Často se, Catherine, vracíte do 
Ústí. Je to pořád domov, nebo 
ten už máte v New Havenu?

CD: Jezdím do Ústí jed-
nou za rok na podzim. V Ústí 
mám svoje holčičky a rodinu, 
zatím jsem tu pořád doma, 
ale v Americe už jsem asi 
doma víc.

Když se vracíte do Česka, sle-
dujete změny? Je něco, co vás 
tady zaskočilo nebo mile pře-
kvapilo?

LD: Zaskočilo mě, že když 
padl komunismus, tak ta země 
ožila. Dnes už to je tak, ze hod-
ně měst a náměstí vypadá jako 
v Německu. 

CD: Letos jsem pocítila změ-
nu hned při prvním nákupu. 
Za tři roky, co bydlím v USA, 
ceny potravin stouply o 100 
procent. Zaskočí mě vždycky 
nepříjemné prodavačky.

Je lepší žít v USA, nebo v Česku?
LD: V USA už jsem doma, ale 

do Čech je to jenom 8 hodin 
letu. Pocházím ze Slovenska, 
ale Slovák už nejsem, protože 
mi sebrali občanství – prý ne-
můžu mít dvě. Na úřadu byly 
dvě mladé ženy. Jedna byla ošk-
livá a druhá byla hnusná. Řekly 
mi, že musím odevzdat pas. Tak 
jsem jim řekl, že ho dám prv-
nímu Cikánovi venku. Když mi 
řekly, že na to je zákon, že ho 
musím odevzdat a nahlásit jim, 
že už nejsem Slovák, tak jsem 
řekl, že nemusím. Že už jsem 
Američan a ne Slovák.

CD: Když na to nejsi sám 
a máš toho správného parťáka, 
tak je jedno, kde žiješ. Ale je 
fakt, že já teď bydlím 10 minut 
od moře, máme pořád krásné 
počasí, modré nebe a toho pra-
vého vedle sebe, takže USA teď 
vedou.

Právě jedete turné po českých 
klubech. Hrajete tady rádi?

LD: Rádi, protože obecenstvo 
je vyspělé. V Národním domě 
v Ústí už jsem hrál několikrát, 
dokud tam byl ředitel Ivan Do-
stál. Naroďák máme rádi. Je 
tam skvělá akustika a navíc 
se cítím jako Ústečák, proto-
že jsem si vzal tuhle ženu za 
manželku.

Je složité uživit se jazzem?
LD: Dneska je všechno složi-

té, ale když se to dělá poctivě, 
tak se to trošku vrátí.

Kde vás, Laco, mohou v nej-
bližší době slyšet Ústečané?

LD: V Ústí hrajeme v Ná-
roďáku 10. prosince, pak ode-
hrajeme ještě tři koncerty 
a další tři dny nahráváme DVD 
live a pak už letím domů.

A na co se může ústecké 
publikum těšit?

LD: Bude s námi hrát host, 
skvělý harmonikář Chris De-
Pino. 

začátky v německu a pak v americe nebyly jednoduché. foto: archiv ld
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V klubu Doma 
zahraje Krucipüsk
Máte raději trochu tvrdší 
muziku? Tak si nenechte 
13. prosince od 20:00 hodin 
ujít koncert Krucipüsku 
v ústeckém klubu Doma. 
Skupina potěší fanoušky 
stylů thrash a hardcore 
i metalu. Díky jejich živel-
ným vystoupením se jedná 
o jednu z nejvyhledávaněj-
ších tvrdých festivalových 
kapel. Vstupné je od 200 do 
250 korun.  dam

Muzeum přichystalo 
dvě vánoční výstavy
Až do 19. prosince můžete 
v ústeckém muzeu obdivo-
vat předvánoční výstavu 
betlémů z nejrůznějších 
materiálů (od skleněných 
přes dřevěné a papírové až 
po háčkované či upečené), 
které zapůjčila nezisková 
organice Šance. Do stejné-
ho data můžete navštívit 
i výstavu Příběh narození 
Ježíše Krista na starých 
vyobrazeních.  dan

vstupné: 60 Kč dospělý, 30 Kč student, 
    děti do130 cm zdarma

HAVÍŘOV
PROSTĚJOV
ŠUMPERK
KADAŇ
BENÁTKY N/J

17:00
18:00
18:00
18:00
17:00

HC SLOVAN
HC SLOVAN
HC SLOVAN
HC SLOVAN
HC SLOVAN

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

13.12
17.12

7.1.
12.1
17.1

I N Z E R C E

P o z v Á n K y

Divadlem se rozezní 
Česká mše vánoční
Máte rádi Českou mši vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby? Máte 
možnost si ji poslechnout 22. 
a 23. prosince v Divadle opery 
a baletu. Začátek je v 19:00 
hodin a vstupné je od 100 do 
400 korun.  dam

Adventní večer při klavíru podruhé
Adventní koncert připravilo sdružení mladých 
YMCA na 13. prosince od 18 hodin ve Sborovém 
domě Církve bratrské (nedaleko Městského 
stadionu). Návštěvníci se mohou těšit na kom-
ponovaný vánočně laděný večer při klavíru se 
zpěvem a tancem.

Mimo známých ústeckých umělců vystoupí 
děti z Baletního studia Severočeského divadla 
opery a baletu. Účinkujícími budou operní zpě-
vačka Inna Daviděnko a známý baletní mistr, 
choreograf a držitel Ceny Thálie 2008 v oboru 
balet Vladimir Gončarov, který bude doprová-
zet na klavír. Zazní vánoční písně Bílé vánoce, 
O Holy Night, Chtíc, aby spal, Pásli ovce vala-
ši, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kris-

tus Pán, Ding! Dong! Merrily on high a další. 
Vstupné je dobrovolné, kapacita sálu je 350 
míst k sezení.  zu

V Činoheráku bude světová premiéra 
Jako svou třetí divadelní 
premiéru 43. sezony uvede 
ústecký Činoherák drama-
tizaci posledního románu 
Jana Balabána Zeptej se táty. 
Premiéra se uskuteční 19. pro-
since v bývalém kině Hraničář. 
„Tvorba Jana Balabána je mi 
velmi blízká, fascinuje mě jeho 
způsob psaní i témata, kromě 
toho jsem vyrostl v Ostravě, 
takže k němu mám blízko 
i jaksi geograficky,“ popisuje 
dramaturg Vladimír Čepek. 
Ústředním motivem je umírání 

lékaře Jana Nedomy, 
které je sledováno jeho 
blízkými – manželkou, 
dětmi, jejich partnery 
a přáteli. Ovšem skrze 
umírání a smrt je nahlížen pře-
devším život, jeho krása i jeho 
obtíže, ztráty, hledání i na-
cházení. Inscenace se zabývá 
především životy a osudy tří 
dětí Jana Nedomy. Nejstaršího 
syna, malíře Jana řečeného 
Hans, mladšího syna, spisova-
tele Emila, a nejmladší dcery 
Kateřiny, která se vrací ze 

stáže ve Skotsku. Knižní 
předloha získala oceně-
ní Kniha roku v anketě 
Magnesia litera 2011, tak-
že už titul sám o sobě by 

mohl být lákadlem, stejně jako 
divadelní zpracování výsostně 
literárního díla. „Ústečany 
bych pozval na příběh o umí-
rání a smrti, který ovšem dává 
velkou naději k životu. A sa-
mozřejmě na výborné herecké 
obsazení – Anna Fišerová, 
Matúš Bukovčan a Kryštof 
Rímský,“ dodává Čepek.  dam

Zajděte si před Silvestrem na komedii
Co si před Silvestrem užít 
představení Divadla Bez Zá-
bradlí? 29. listopadu od 19:00 
hodin máte v Severočeském di-
vadle opery a baletu možnost. 
Hra Každý rok ve stejnou dobu 
je o osudovém setkání dvou 
lidí – on ženatý, ona vdaná. 
Ale nejde jenom o lechtivou 
zápletku a rozverné situace. 
Rozpětí pětadvaceti let, v němž 
se mění chování, oblečení i ná-
zory obou protagonistů, tvoří 
kalendář událostí a nálad, kte-
ré v té době hýbaly americkou 

společností. Těšit se můžete na 
Veroniku Freimanovou a Zdeň-
ka Žáka. Vstupné je od 90 do 
220 korun.  dam

V Domě kultury 
zahraje Zrní

V listopadu vystoupili v ústec-
kém Národním domě Neřež. 
Už 17. prosince se na stejném 
místě mohou fanoušci těšit na 
představitele mladé alternativní 
folkrockové scény, skupinu Zrní. 
„Na hudbě nás baví objevovat 
nové možnosti a kombinace. 
Hrát si, být spolu v hudební kra-
jině, kterou společně vytváříme. 
Baví nás zkoumat, vyjadřovat 
a sdílet své  pocity. Většina na-
šich písniček vzniká společnou 
improvizací,“ popisují členové 
skupiny. Kapela zahraje od 19:30 
a vstupné je 150 korun.  dam

foto: www.bezzabradli.cz

foto: www.zrni.cz
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Ochutnejte nejlepší štrúdl 
Svoje kulinářská specifika má 
i adventní čas. Jsou spojená 
především s adventními trhy. 
Svařené víno, klobásy nebo 
něco sladkého. Romantická 
atmosféra trhů propůjčuje 
těmhle vlastně nijak mimořád-
ným věcem zvláštní kouzlo.

Vánoční trhy
V Ústí nad Labem můžete pod 
širým nebem svírat v dlaních 
hrnečky se svařeným vínem na 
Vánočních trzích na Lidickém 
náměstí, a to po celý advent až 
do 24. prosince. Kromě svařá-
ku bude po celou dobu trvání 
k mání spousta dobrot, ovšem 
kulináři by si určitě neměli 
nechat ujít sobotu 13. prosin-
ce, kdy na trhu ve 13:30 začíná 
akce České jablko a vánoční 
štrúdl. Na programu je přehlíd-
ka výpěstků českých ovocnářů 
a také soutěž o nejlepší štrúdl. 

U sousedů
Těm, kteří nedají dopustit na 
bratwursty našich saských 

sousedů, doporučujeme vydat 
se do Drážďan. Na Strie-
zelmarktu najdete stánek 
jednoho ze wackerbarth-
ského vinařství. Glühwein, 
tedy svařák tam dělají podle 
vlastního receptu a je z bílého 
vína, a nejen proto je o po-
znání jiný než ty běžné. Na 
Striezelmarktu je také velké 
množství stánků drážďan-
ských pekařství, ve kterých 
prodávají především štoly. 
V sobotu 6. prosince tady pro-
běhne tradiční slavnost této 
sladké dobroty. Místní pekaři 
upečou obří štolu, kterou po-
vezou v průvodu historických 
postav a místních cechů na 
Striezelmarkt.

Ale zpátky ke svařenému 
vínu. Kdo nemusí drážďanské 
tlačenice, může se vydat ještě 
pár kilometrů za saskou met-
ropoli do Míšně, města porce-
lánu a také vína. Na vánočních 
trzích ho samozřejmě prodá-
vají svařené. A to jak červené, 
tak bílé.  zu

I N Z E R C E

Jako za starých časů
Víte, co jedli původní němečtí obyvatelé Ústí nad Labem na 
Štědrý den? Žádné řízky, ať už rybí nebo jiné. Podle vzpomínek 
Karla Heinze Kralowetze, který až do svých patnácti let bydlel 
na Klíši, to byl rybí salát. Byl připravený ze slanečků, cibule 
a vařených brambor. Na Boží hod se pak podobně jako dnes 
konaly velké obědy se širší rodinou, na kterých se podávalo 
slavnostnější jídlo, jako pečené vepřové se zelím a podobně.  zu

v Á n o c E

Šéfkuchař z restaurace na rychtě Jan Heřmánek se jako člen soutěžního týmu 
Bidvest účastnil prestižní světové kuchařské soutěže culinary World cup 
luxembourg 2014. Češi si ze soutěže odváželi bronzovou medaili. foto: archiv jh
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K ř í Ž o v K a v tajence najdete citát Josefa Čapka

Šedlbauer: AGC bude největším 
výrobcem autoskel v Evropě
Česká divize nadnárod-
ního sklářského koncer-
nu AGC si navzdory kri-
zi vedla v letošním roce 
dobře. Podle ředitele 
AGC Flat Glass Czech 
Pavla Šedlbauera jsou 
dva závody na Teplicku 
pro firmu strategické.

AGC investovala do nové lin-
ky na výrobu autoskel na 
Teplicku, takže se dá říci, 
že si firma v roce 2014 vedla 
dobře?
Firma si vedla slušně v tomto 
roce opravdu především u nás 
v Čechách. Dlouhotrvající hos-
podářská krize nás postihla 
především v západní Evropě 
a v tomto roce zaznamená-
váme navíc značný propad 
v Rusku.

Znamená to, že tou miliar-
dovou investicí na Teplicku, 
největší v rámci celého kon-
cernu, si česká divize upevni-
la svou pozici? 
Tak o tom není žádných po-
chyb a výroby v Čechách jsou 
již dnes pro AGC v Evropě ne-
postradatelné, a to především 
ohromným nárůstem výroby 
pro automobilový průmysl. 

To v našem 
případě zna-
mená výrobu 
základního 
skla v Teplicích 
a výrobu finál-
ních autoskel 
v Chudeřicích. 

Oba tyto závody představují 
světovou technologickou 
špičku. Tyto dva závody jsou 
hlavním firemním potenciá-
lem stát se největším výrob-
cem autoskel v Evropě, což je 
náš strategický cíl v celoev-
ropském kontextu.

Co předpovídáte AGC v roce 
2015?
Bude to opět hodně těžký pra-
covní rok s tlakem na zvyšová-
ní efektivnosti obecně.

Tady v Čechách je pro to 
potenciál vzhledem k novým 
technologiím, jejichž vyladění 
potřebuje čas, a navíc to bude 
možné s rostoucí profesionali-
tou našich pracovníků.

Jak vnímáte obecnou situaci 
ve společnosti?
Předně si myslím, že přes 
veškeré potíže, které nás dnes 
velmi znepokojují, se vývoj 
nedá zastavit a půjde pozi-

tivním směrem. Je však zcela 
jistě zbrzděn současnou situa-
cí. A to je zcela jasný konflikt 
zájmů pana ministra Babiše 
a divím se, že to novináři to-
lerují bez větších výhrad. Jak 
tomu pak má rozumět prostý 
občan? Řídit stát jako firmu je 
jasná cesta k diktatuře.

A samozřejmě je to chování  
pana prezidenta. Myslím si, že 
to je špatný, zlý člověk, který 
cíleně rozděluje společnost.  
Jak máme věřit někomu, kdo 
prokazatelně lhal při volební 
kampani, aby se dostal k moci 
vědom si toho, že jeho prohlá-
šení nemohou být vyvrácena 
v reálném čase?

A současné výroky, že se 
máme učit, jak řídit stát, od 
Číny nebo že je Kazachstán 
země hospodářského zázra-
ku nebo vztah k Rusku – to je 
už opravdu velká síla… Byl 
jsem v Kazachstánu projedná-
vat možnost postavení našeho 
závodu, mluvil jsem s místo-
předsedou vlády i místními 
podnikateli v naší branži a na 
tak zkorumpované prostředí 
a autoritativní chování jsem 
ve svém pracovním životě ješ-
tě nenarazil. To doufám tady 
nechceme.  zt

odpověď se dozvíte 20. prosince 
na webu www.zitusti.cz

K D E  J s M E  F o t i l i ?

v í t E ,  Ž E . . .

Ústecký uhlobaron 
ignaz Petschek pat-

řil mezi nejbohatší osob-
nosti prvorepublikového 
Československa a spolu 
se svým bratrem Juliem Petschkem 

kontroloval polovinu hnědouhelného 
průmyslu v Evropě.

na přelomu 19. a 20. století měly 
ústecké říční přístavy pro Rakousko-
Uhersko velký význam. V této době 
se totiž v Ústí překládal vůbec 
největší objem zboží. Ročně se tu 
otočilo až sedm tisíc lodí. Ústí tak 
konkurovalo i Terstu. 
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Plamínek naděje pomáhal celý rok
Nadační fond Plamínek naděje 
vznikl letos a během roku 
pomohl několika handica-
povaným dětem. Na Plese 
severočeských patriotů jsme 
uspořádali sbírku pro Vanesku 
a Tomáška, kteří trpí svalovou 
atrofií. Vybralo se 102 000 Kč 
a dopravní podnik každému 
věnoval šek na 245 litrů nafty. 
Na charitativní aukci oblečení 
a předmětů známých sportovců 
na Plese sportovců se vybralo 
26 000 Kč, které putovaly na 
ozdravný pobyt onkologic-

ky nemocných dětí. Na IV. 
ústeckém pivním jarmarku 
jsme zorganizovali sbírku pro 
Matěje, který má dětskou moz-
kovou obrnu, nechodí a špatně 
slyší. Odnesl si šek na 20 000 
Kč, které maminka použila na 
vzdělávací pomůcky. Na Festi-
valu dřeva se aukcí dřevěných 
soch a dresu vicemistra světa 
v timbersportu Martina Ko-
márka podařilo získat 47 500 
Kč a nemocný malý Jakub 
pojede do sanatoria Klimkovice 
na speciální pobyt. Účastníci 

turnajů v golfu a tenise v Mari-
ánských Lázních a v Karlových 
Varech přispěli žákům Speciál-
ní základní školy Pod Parkem 
na alternativní výuku – zootera-
pii a také na vánoční koncert. 
S dětmi z dětských domovů 
jsme běželi na Rychtářské 
dvanáctce. Za část startovného 
jsme jim nakoupili sportovní 
boty a fotbalové míče. Děti si 
také užily atmosféru Ústeckého 
½maratonu a výtěžek ze sbírky 
dostaly děti jako příspěvek na 
florbalový turnaj. 

Nic z toho by nešlo bez pod-
pory našich dárců, příznivců 
a přispěvovatelů. Děkujeme, že 
nám pomáháte kouzlit úsměvy 
na tvářích dětem, které v živo-
tě měly méně štěstí. 

 Jana Procházková a Martina Prachařová, 
www.plamineknadeje.cz

Nadšenci založili motýlí zahradu
Na půlku předzahrádky kaplič-
ky svatého Víta v Sinutci jsme 
vyseli speciální směs bylinek 
pro motýly, připravenou CHKO 
České středohoří. Předtím 
ale bylo ještě třeba vyhrabat 
listí lípy a načechrat půdu. 
Uvidíme na jaře a v létě. Je to 
pokus zkultivovat zvláštní, 
ale líbeznou předzahrádku. 
Léta byla zarostlá křovinami, 
nyní zde každoročně boju-
jeme s kopřivami. Letos se 
nám podařilo zrekonstruovat 
ohradní zeď, takže přišel čas 

na motýlí zahradu. Je na ni 
použita speciální směs bylin, 
které z předzahrádky vytvoří 
jakési odpočívadlo pro různé 
druhy motýlů.

 Jan Kvapil, středohoří sobě

Střední škola AGC 
získala prestižní titul
Prestižní hodnocení Doporu- 
čeno zaměstnavateli 2014 
získala od Klubu zaměstna-
vatelů teplická Střední škola 
AGC. Ocenění získávají školy, 
které nejlépe připravují své 
absolventy na zaměstnání 
a jsou orientované na potřeb-
né profese. Zaměstnavatelé 
pak touto cenou potvrzují, že 
absolventům 
těchto škol rádi 
nabídnou práci. 
Teplická škola 
skončila na 2. 
místě v Ústec-
kém kraji.

„Z naší ško-
ly vychází kaž-
dý rok průměr-
ně 85 studentů. 
Velké množství 
z nich se přitom 
dokáže uplatnit 
na trhu práce. Toto ocenění je 
důkazem, že se snažíme na-
šim žákům dát takové vědo-
mosti, které dokážou skutečně 
uplatnit v praktickém pracov-
ním životě. Za to jsme nesmír-
ně rádi,“ uvedl ředitel Střední 
školy AGC Jaroslav Myslivec. 

Střední škola AGC 
je nestátní školské 

zařízení, jehož vlastníkem 
je  společnost AGC Flat Glass 
Czech, přední výrobce ploché-
ho skla. Škola vychovává od-
borníky v oborech elektrikář, 
informační technologie, eko-
nomie a předškolní a mimo-
školní pedagogika.  zt

V těchto dnech bude k dispozici 
pedagogický sbor, který Vám zodpoví 
příslušné dotazy ke zvolenému oboru 
vzdělání. Máte i možnost si prohléd-
nout prostory školy, vybavení učeben 
a pohovořit se zástupci vedení školy. 
Naše škola se nezúčastní experimentu 
ve věci jednotné přijímací zkoušky 
konané formou testů z ČJL a MAT. Up-
řednostňujeme pohovory a výsledky 
ze základní školy (8. a 9. třída). 

Naše škola patří mezi nestátní 
střední školy. Majoritním vlastníkem 
školy je sklářská firma AGC Flat Glass 
Czech. AGC Glass Europe vyrábí 
a vyvíjí ploché sklo pro stavebnictví 
(vnější fasády a dekorativní sklo do 
interiérů), automobilový, solární 
průmysl a specializovaná průmyslová 
odvětví.

Obory zakončené 
maturitní zkouškou (4leté):

 Informační technologie
 Ekonomika a podnikání
 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 Předškolní a mimoškolní pedagogika – 

zkrácené dálkové studium (2 roky)

Obory zakončené závěrečnou 
zkouškou s výučním listem (3leté):

 Elektrikář
 Elektrikář – zkrácené dálkové 

studium (1 rok)

Maturitní obory v nástavbovém 
dálkovém studiu (3leté):

 Mechanik elektrotechnik
 Podnikání

Škola je zapojena do celé řady mezinárod-
ních a vnitrostátních projektů. Na poli 
vzdělávání škola působí od roku 1949.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. ledna 2015 od 900 do 1300 hod.

Střední škola AGC a.s.
Na podporu rozhodování žáků 
9. tříd základních škol ve věci studia 
na střední škole pořádáme

Kapela Idio&Idio se představuje
Existují interpreti, o kterých 
víme, co ráno posnídali. Jak 
dlouho si ráno před zrcadlem 
odstraňovali akné a jakou barvu 
spodního prádla si natáhli pod 
sukénky. Existují také inter-
preti, kteří preferují volnost 
a spodní prádlo jednoduše 
nenosí. Začátkem roku 2014, 
pod kritickým dohledem dvou 
much a jednoho komára, vznik-
la z chemické směsi zdejšího 
ovzduší Kapela plná barev a ve-
selí. Ústecká kapela IDIO&IDIO 
začla náhodně kombinovat tóny 

a výslednou směsí chce konku-
rovat pekárnám v počtu vesele 
zakroucených rohlíků na ran-
ních tvářích obyvatelstva. Proti 
všem zásadám kapitalismu, své 
výtvory nabízí zcela zdarma 
a nehodlá živit kdejaké hladové 
občanské sdružení, které nemá 
na topení, a tak je mu kOSA. 
Každému od 3 do 333 let (ani 
o rok víc) chce přinést trochu 
veselí, ve dnech plných spěchu 
a stresu. Nebojí se kontroverze, 
protože vážně to není tak vážně. 

 leon awesome
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Vánoční hovory 
se Sněhulákem

www.ocletnany.cz

Vánoční sněhulák, 
co neroztaje, protože je 
plný Vašich vyslyšených 
přání, které předá dál.

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, 
V Háji, Výstupní

s v o z  o D P a D u  v   Ú s t í

Německá policie 
žádá o pomoc
Policie žádá o pomoc. Na odpo-
čívadle u německé dálnice ve 
směru na Dortmund došlo 7. říj-
na k vraždě za použití střelné 
zbraně. Za uvedení informací 
vedoucích k pachateli vypsalo 
Státní zastupitelství Kassel 
odměnu ve výši 5 tisíc eur.  zu

Seriál: Severočeská vědecká 
knihovna slaví příští rok kulatiny
Tentokrát se v adventním čase 
podíváme za poklady knihovny, 
na bibliofilie a faksimile. To jsou 
knihy, kterých si každá knihov-
na velice považuje a chrání je 
jako oko v hlavě. Jsou to jedny 
z nejdražších publikací.

Co to je bibliofilie? Tento 
pojem z řečtiny označuje lás-
ku ke knihám a jejich sbírá-
ní. Bibliofilie chápe knihy jako 
umělecký výtvor – proto se 
tato díla tisknou na speciálním 
ručním nebo grafickém papíře. 
Jejich šití je též většinou ruční 
a knihy jsou ilustrovány origi-
nálními grafickými listy. Ná-
klad bibliofilií je velice malý. Je 
limitován stejně jako někte-
ré výtvarné grafické techni-
ky dvěma sty výtisků. Výtisky 
jsou stejně jako grafické listy 
i číslovány a jsou jeden jako 
druhý originálem.

Fond bibliofilií v ústecké Se-
veročeské vědecké knihovně 
není velký.  Čítá necelých 250 
svazků, ale ač pomalu, tak je 
neustále doplňován. Jsou mezi 
nimi např. humoristické texty 
Ilji Hurníka spojené do titulu 
Slovníček instrumentů, který 

ilustroval Adolf Born, či malá 
knížečka poezie Cypriana Nor-
wida s názvem Chopinův klavír 
s ilustracemi Karla Demela. Ve 
fondu je i Havran Krkavec s gra-
fickými listy Jana Krejčího nebo 
Fénixovo hnízdo, které ilustro-
vala pěti kombinovanými tech-
nikami Hana Čápová. Nesmíme 
zapomenout ani na Mistra kres-
by pana Vladimíra Komárka 
a jeho ilustrace k publikaci Věci.

Pod pojmem faksimile se 
skrývá reprodukce tiskem, kte-
rá se tvarem, rozměry a všemi 
jednotlivostmi podobá originá-
lu. Jako faksimile se reproduku-
jí a rozmnožují rukopisy, kresby, 
dokumenty, ale i staré a vzác-
né tisky či knihy. To proto, aby 
se originál častým listováním 
neponičil. Jedním z nejzajíma-
vějších exponátů faksimile v ús-
tecké knihovně je Velislavova 
bible. Ta byla zhotovena v Če-
chách někdy kolem poloviny 
14. století a obsahuje téměř 750 
obrázků zachycujících nejen 
děje Starého a Nového záko-
na, ale i legendy o sv. Václavovi 
a sv. Ludmile. V roce 1971 bylo 
zakoupeno do fondu ústecké 

knihovny faksimile Vyšehrad-
ského kodexu či Kroniky troján-
ské. Kronika trojánská je kopií 
první u nás vytištěné knihy. 
Mezi starší zajímavá faksimile 
patří i tzv. Atlas Velkého kurfiř-
ta (vydán jako faksimile v roce 
1971). Je asi třikrát menší než 
originál, přesto má hmotnost 
cca 20 kg. Jedním z finančně 
nejhodnotnějších faksimile po-
sledních deseti let je bohatě ilu-
strovaný Jenský kodex.  V mno-
ha případech vychází text na 
kroucených páskách přímo 
z úst postav a rukopis tak připo-
míná středověký komiks.

Faksimile ani bibliofilie se 
domů nepůjčují. Můžete ale 
do nich nahlédnout ve vědec-
ké části Severočeské vědecké 
knihovny.  opk

Jeden výherce může využívat služeb 
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
otázka: Má ústecká knihovna více 
bibliofilií, nebo faksimile?
Odpovědi posílejte na e-mail: 
redakce@zitusti.cz do 20. 12.
Výherce z minulého čísla: Petr Ficek
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* Máte hodně dluhů a nevíte jak dál? 
* Splácíte víc než vyděláváte? 
* Nechcete se už dál zadlužovat? 

Uvažujete o osobním bankrotu,
ale bojíte se podvodníků? 

PODÁME ZA VÁS NÁVRH NA OSOBNÍ BANKROT
VE SPOLUPRÁCI S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM

(Mgr. Žaneta Burkotová)

GARANTUJEME:
– konzultaci zdarma 
– odborné vypracování návrhu

ve spolupráci s insolvenčním správcem
– příznivou cenu
– přijetí podaného návrhu soudem

NEBOJTE SE A KONTAKTUJTE NÁS NA
TEL.: 608 022 488

E-mail: informaceoddluzeni@gmail.com
Konzultace možná v místě bydliště.
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• Máte hodně dluhů a nevíte jak dál?
• Splácíte víc než vyděláváte? 
• Nechcete se už dál zadlužovat? 

Uvažujete o osobním bankrotu, ale bojíte se podvodníků? 

PODÁME ZA VÁS NÁVRH NA OSOBNÍ BANKROT
VE SPOLUPRÁCI S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM
(Mgr. Žaneta Burkotová)

GARANTUJEME: konzultaci zdarma, odborné vypracování návrhu
ve spolupráci s insolvenčním správcem, příznivou cenu, přijetí poda-
ného návrhu soudem

NEBOJTE SE A KONTAKTUJTE NÁS NA TEL.: 608 022 488
informaceoddluzeni@gmail.com 
Konzultace možná v místě bydliště.
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I N Z E R C E

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

ZIMNÍ 
SLEVY

33%

Ke každé 

zakázce čistič 

žaluzií zdarma.

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

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.

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.

SLAVÍME

LET20

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

Lidé bez domova v Ústí 
dostávají informační leták
Smyslem celé akce je najít loka-
lity, kde se v zimě vyskytuje nej-
více lidí bez domova. Strážníci 
jim dají informační leták, jak se 
v mrazech chovat, kam mohou 
jít, kde jim pomůžou. S přícho-
dem zimních měsíců pak budou 
mít strážníci městské policie 
snazší práci s jejich kontrolou. 
Většinou se jedná o lokality, 
které nejsou v majetku obce, 
strážníci je proto odtud nemo-
hou vykázat. Na místech pak 
vznikají provizorní obydlí, kde 
se zdržuje i několik osob, které 
tvoří značný nepořádek a vzni-
kají tak černé skládky. Někteří 
bezdomovci si zřizují svá pro-
vizorní bydlení v místech, kde 
jim hrozí nebezpečí úrazu, nebo 

v místech, kde svým jednáním 
ohrožují majetek nebo zdraví ji-
ných osob. Příkladem byla ten-
to týden skupinka bezdomovců, 
kteří rozdělávali otevřený oheň 
u parovodu v těsné blízkosti 
výměníkové stanice. V tomto 
případě strážníci bezdomovce 
přinutili, aby nepořádek uklidi-
li, a z místa je vykázali.  zu

Na Klíši si ještě 
dlouho nezaplavete

Plavecký areál na Klíši prochá-
zí stále rozsáhlou rekonstruk-
cí. První plavci se sem vrátí na 
podzim roku 2015.  zu

Lávka pro pěší 
je uzavřena
Až do května roku 2015 je, z dů-
vodu rekonstrukce, uzavřená 
lávka pro pěší na železničním 
mostě přes řeku Labe.  zu

Předměty z infocentra 
můžete nakupovat v e-shopu
Na webových stránkách města byl spuštěn e-shop, jímž rozšiřuje 
své služby Informační středisko Ústí nad Labem. Fotografické 
i vlastivědné publikace o městě i jeho okolí, mapy, suvenýry 
a upomínkové předměty si od této chvíle mohou zájemci zakou-
pit nejen v Informačním středisku města na ústeckém Mírovém 
náměstí, ale i prostřednictvím internetu odkudkoliv. „Sortiment, 
který e-shop nabízí, zahrnuje téměř 100 položek. K nejzajíma-
vějším patří předměty z kolekce Slavné lokální značky z Ústí 
nad Labem a z kolekce Labská královna, která je inspirována 
půvabnou ústeckou pověstí,“ říká Hana Slawischová, vedoucí 
oddělení cestovního ruchu ústeckého magistrátu. Vybírat lze 
z cenných publikací, kvalitních průvodců, map, triček, replik 
starých reklamních cedulí, dárkových balení ústeckého piva 
i slavných ústeckých destilátů, zástěr, pláštěnek, hrnků a z řady 
dalších upomínkových předmětů.  zu

Chcete se naučit vázat květiny?
Kurzy vázání květin pro 
veřejnost otevřelo Květinári-
um ve Všebořicích. Nejedná 
se jen o vazby kytic, 
ale i o kurzy dekorace 
podle ročního období. 
Kurzy pod vedením 
zkušené floristky se ob-
měňují dle aktuálního 
ročního období. Během 
kurzu se naučíte prvot-
ní péči o řezané květi-
ny, které se převzaly od 
dodavatele. Při ošetření 

se dozvíte, jak které druhy 
správně seříznout či sestřih-
nout, aby ve váze vydržely co 

nejdéle. Kytice, které 
vytvoříte, si odnesete 
domů. Po ukončení kur-
zu obdržíte osvědčení 
o absolvování. Termíny 
nejbližších kurzů jsou 
10. 1., 17.–18. 1., 24. 1. 
a 7. 2. 2015. Více infor-
mací najdete na www.
kvetinarium.estranky.
cz/clanky/kurzy/.  zu

Na nákupy do Drážďan 
můžete jet vlakem
Vánoce se blíží, co si je užít 
i v Drážďanech? Hlavní dráž-
ďanský vánoční trh Striezel-
markt začíná každým rokem 
ve čtvrtek před prvním adven-
tem. Letos tento den připadl 
na 27. listopad. U příležitosti 
zahájení 580. trhu se jako ka-
ždý rok konala slavnostní eku-
menická bohoslužba v dráž-
ďanském kostele Kreuzkirche 
na náměstí Altmarkt. Jeďte se 
na něj podívat vlakem. 

O adventních víkendech do 
Drážďan jedou mimořádné pří-
mé vlaky.  V těchto vlacích platí 

síťová jízdenka Labe-Elbe. Tato 
jízdenka spojuje Čechy a Sasko 
a platí mj. také na MHD v Dráž-
ďanech. S jízdenkou Labe-Elbe 
lze cestovat i rychlíky a vlaky 
EC na trase mezi Ústím nad La-
bem a Děčínem.  zu

Ústí nad Labem  ––>  drážďany (Vánoční kometa) 
odjezd: 9:18 z Ústí n. L., 9:36 ze stanice Děčín, ze zastávky Bad Schandau v 9:52 
Příjezd: 10:20 na hl. nádraží Dresden Hbf
drážďany  ––>  Ústí nad Labem (Vánoční kometa) 
odjezd: 16:00 ze stanice hl. nádraží Dresden Hbf 
 (zastávky 16:27 Bad Schandau, 16:43 Děčín) 
Příjezd: 16:59 do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží
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Přejeme harmonický 
nový rok nabitý energií 
a úspěchy
Přijďte si užít kouzlo předvánoční 
atmosféry na vánoční koncerty

13. 12. Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru     
 a Lenky Graf v ústeckém divadle od 17.00 h

18. 12. Vánoční koncert dětského        
 sboru Koťata a Lenky Graf       
 a dalších hostů – Michaela Foreta,      
 Evy Burešové a Davida Gránského na 
 Lidickém náměstí od 16.00 h

Najdete nás na adrese: Zákaznické centrum, CENTROPOL ENERGY a.s., Vaníčkova 1, Ústí nad Labem. 
Nebo volejte telefonní infolinku: 840 222 222
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